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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ FOREWORD ВВЕДЕНИЕ 
                 

     Սույն ժողովածուն պատրաստ-

վել է ՀՀ ազգային վիճակագրական 

ծառայության տարեկան վիճակա-

գրական հաշվետվությունների և 

դիտարկումների տվյալների հիման 

վրա:  

      Ժողովածուն արտացոլում է 

2012-2016թթ. Հայաստանի Հանրա-

պետության առևտրի և այլ ծառա-

յությունների  ոլորտները բնութա-

գրող հիմնական ցուցանիշները 

համաձայն տնտեսական գործու-

նեության տեսակների երկրորդ վե-

րանայմամբ (ՏԳՏԴ խմբ.2) Հայաս-

տանի դասակարգչի:  

     Մասնավորապես, ցուցանիշները 

բնութագրում են մանրածախ և 

մեծածախ առևտրի շրջանառու-

թյունը, ավտոմեքենաների առևտու-

րը, ինչպես նաև   ծառայություննե-

րի ծավալները:  

       Տվյալները  հաշվարկված են մե-

թոդաբանությամբ, որն ապահո-

վում է ցուցանիշների համադրե-

լիությունը միջազգային չափանիշ-

ներին: 

      Մեթոդաբանական պարզաբա-

նումները ներկայացված են առան-

ձին մասով: 

      Ժողովածուի մեջ վիճակագրա-

կան տվյալները ներկայացված են 

ազգային արժույթով` դրամով, ըն-

թացիկ գներով, իսկ ֆիզիկական 

ծավալի ինդեքսների հաշվարկման 

ժամանակ կիրառվել են համադրելի 

գները: 

 

 

     This handbook has been prepared 

based on the annual statistical 

reports and observations of the 

National Statistical Service of RA.   
 

 

      The handbook reflects the main 

indicators describing the spheres of 

trade and services for 2012-2016 

according to the second revision of 

the Armenian version of the 

Classification of Types of Economic 

Activity (NACE rev.2).  

 
 

      In particular the indicators 

describe the turnover of wholesale 

and retail trade, the trade of 

vehicles, as well as the volume of 

services. 
 

   Data have been calculated in 

accordance with the methodology 

ensuring comparability of indicators 

to international standards. 

 

     Methodological notes have been 

presented by separate section. 
 

     The data  in the handbook are 

presented in national currency – in 

drams, at current prices and for 

calculation of the indexes of physical 

volume – at comparable prices. 

 

 

     

 

  
    Данный сборник составлен на 

основе данных годовых статисти-

ческих отчетов и наблюдений 

Национальной статистической 

службы РА. 
 

     Сборник отражает основные 

показатели 2012-2016гг., характери-

зующие сферы торговли и других 

услуг Республики Армения соглас-

но второй пересмотренной редак-

ции  классификатора видов эконо-

мической деятельности Армении 

(КВДЭА ред.2).  
 

     В частности, показатели харак-

теризуют  оборот розничной и оп-

товой торговли, торговли автомо-

билями, а также  объемы услуг.  
 
 

     Данные рассчитаны в соответст-

вии с методологией, которая обес-

печивает сопоставимость показате-

лей с международными стандар-

тами. 

     Отдельной частью представле-

ны методологические разъясне-

ния. 
      В сборнике статистические дан-

ные представлены в национальной 

валюте - в драмах, в текущих ценах, 

а при расчете обьема физичеких 

индексов использованы сопоста-

вимые цены.  
 

 
Պայմանական նշաններ՝ 

                                                                Explanations of symbols: 
                                                               Условные обозначения: 
 

- երևույթը  բացակայում է category not applicable явление отсуствует 

… տվյալները առկա չեն data not available данных не имеется 

0.0 չնչին մեծություն negligible magnitude небольшая величина 

 


