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Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը 
տեղեկատվություն է ներկայացնում 2018 թվականի հունվար-փետրվարի (այդ թվում` 
փետրվարի) երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: 
 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
2018թ. փետրվարի (ամսական) և 2018թ. հունվար-փետրվարի (աճողական)  

արդյունքները բնութագրող հիմնական ցուցանիշները 
 

 Չափի 
միավոր 

2018թ.  
փետրվար

2018թ. 
փետրվարը

2017թ.  
փետրվարի

նկատ- 
մամբ, %   

2018թ. 
փետրվարը 
հունվարի 
նկատ- 
մամբ,  

% 

2018թ.  
հունվար-
փետրվար 

2018թ.  
հունվար-
փետրվարը 

2017թ. 
հունվար-
փետրվարի 

նկատ- 
մամբ, % 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը % x 107.3 107.2 x 108.6
    
Արդյունաբերական արտադրանքի 
ծավալը մլն.դրամ 126 448.9 103.3 100.4 254 703.5 108.3
    
Գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքի ծավալը 

 
մլն.դրամ 27 796.4 100.2 158.8 45 332.1 99.9

    
Շինարարության ծավալը մլն.դրամ 12 309.3 125.1 129.9 21 643.0 122.7
    
Առևտրի շրջանառությունը մլն.դրամ 201 698.7 117.6 129.1 359 062.3 117.4
    
Ծառայությունների ծավալը 
(առանց առևտրի) մլն.դրամ 114 241.4 115.4 102.1 225 686.2 115.1
    
Սպառողական գների ինդեքսը % x 103.3 99.5 x 103.1
    
Էլեկտրաէներգիայի  արտադրությունը մլն.կՎտ.ժ 672.1 99.5 81.0 1 502.2 103.5
   
Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը 

դրամ 171 029 106.7 101.7 169 609 105.8
դրամ 204 554 108.4 102.7 201 896 107.2

    

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը մլն.դոլար 592.8 139.4 117.2 1 098.4 143.2
մլրդ.դրամ 285.4 x x 512.4 x

                   այդ թվում`    

արտահանում մլն.դոլար 210.2 137.7 119.0 386.9 141.0
մլրդ.դրամ 101.2 x x 186.4 x

ներմուծում 
մլն.դոլար 382.6 140.4 116.3 711.5 144.4
մլրդ.դրամ 184.2 x x 326.0 x 

                                                            
 Այստեղ և հետայսու՝ ամսական ցուցանիշները ներառում են նաև փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները, քանզի 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշման համաձայն ՀՀ ԱՎԾ-ին հասանելի է դարձել                            
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ) տվյալների բազան ամսական կտրվածքով և տեղի է 
ունեցել տեղեկատվական աղբյուրի փոփոխություն (հետայսու՝ օգտագործվելու է տեղեկատվական նոր աղբյուր՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 
վարչական ռեգիստրի ամսական տվյալները): Մինչ տեղեկատվական աղբյուրի փոփոխությունը ամսական ցուցանիշները չէին  
ներառում փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները: Փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները 
հավաքագրվում էին տարին մեկ անգամ և արտացոլվում էին միայն տարեկան ցուցանիշներում: Առավել մանրամասն 
պարզաբանումները տե՛ս էջ 59-ում:  
 Սույն ցուցանիշը չի ներառում փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները, սակայն հաշվարկվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 
վարչական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա: Այն առավել համադրելի է նախկին ժամանակագրական ամսական ցուցանիշների 
հետ և այստեղ ներկայացվում է վերջին անգամ: Այսուհետ այդ ընդգրկմամբ ցուցանիշը կներկայացվի սույն հրապարակման 
«Աշխատանքի վարձատրություն» ենթաբաժնում: 


