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Ազգային հաշիվների հիմնական ագրեգատները (ընթացիկ գներով) 

Main aggregates of national accounts (at current prices) 

                 մլն. դրամ                                                                                                                                 mln. drams 
  2019 2020 2021   

Վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 
152635.5 153739.5 154202.2 Compensation of employees 

Արտադրության և ներմուծման 

հարկեր 
20169.7 16491.6 13761.1 

Taxes on production and 

import 

արտադրանքի հարկեր 19777.4 16245.2 13446.4 taxes on products 

արտադրության այլ հարկեր 392.3 246.4 314.7 other taxes on production 

Արտադրության և ներմուծման 

սուբսիդիաներ (-) 
3611.3 4627.4 3210.0 

Subsidies on production and 

import (-) 

արտադրանքի սուբսիդիաներ 3611.3 4627.4 3210.0 subsidies on products 

արտադրության այլ  

սուբսիդիաներ 
      

other subsidies on  

production 

Տնտեսության համախառն շահույթ և 

համախառն խառը եկամուտներ 
173269.7 105303.5 84601.6 

Gross operating surplus and 

gross mixed income 

Ներքին արդյունք (համախառն, 

շուկայական գներով) 
342463.6 270907.2 249354.9 

Domestic product (gross, at 

market prices) 

Սկզբնական եկամուտներ ստացված 

«արտերկրից» 
2247.4 2681.6 3713.2 

Primary income receivable 

from “the rest of the world” 

այդ թվում       of which: 

        վարձու աշխատողների 

        աշխատանքի վարձատրություն 
1135.8 1086.8 1186.2 

compensation of  

employees 

սեփականությունից 

եկամուտներ 
1111.6 1594.8 2527.0 property income 

Սկզբնական եկամուտներ 

փոխանցված «արտերկիր» (-) 
4012.1 4426.1 4921.9 

Primary income payable to 

“the rest of the world” (-) 

այդ թվում       of which: 

վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 
2245.5 1910.4 1505.4 

compensation of  

employees 

սեփականությունից 

եկամուտներ 
1766.6 2515.7 3416.5 property income 

Համախառն ազգային եկամուտ 340 698.9 269 162.7 248 146.2 Gross national income 

Հիմնական կապիտալի սպառում 63 655.1 46 094.5 41 875.1 Consumption of fixed capital 

Զուտ ազգային եկամուտ 277 043.8 223 068.2 206 271.1 Net national income 

«Արտերկրից» ստացված ընթացիկ 

տրանսֆերտներ 
42330.0 59338.3 51224.8 

Current transfers receivable 

from “the rest of the world” 

«Արտերկրին» փոխանցված 

ընթացիկ տրանսֆերտներ (-) 
326.6 263.5 330.5 

Current transfers payable to 

“the rest of the world” (-) 

Համախառն ազգային տնօրինվող 

եկամուտ 
382 702.3 328 237.5 299 040.5 

Goss national disposable 

income 

Զուտ ազգային տնօրինվող  

եկամուտ 
319 047.2 282 143.0 257 165.4 

Net national disposable 

income 
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Համախառն ներքին արդյունքը 2021թ. 

Gross domestic product 2021 
 

 

2021թ. Արցախի Հանրապետության 

համախառն ներքին արդյունքը շուկայական 

գներով կազմել է 249354.9մլն դրամ:   

ՀՆԱ-ի աճի տեմպը կազմել է 87.3 

տոկոս, ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը` 105.5 

տոկոս: 

ՀՆԱ-ի արձանագրված 12.7 տոկոս 

անկման շուրջ 9.8 տոկոսային կետը 

կազմում է արդյունաբերությունը, ներառյալ 

էներգետիկան, 4.8 տոկոսային կետը՝  

գյուղատնտեսությունը, 4.2 տոկոսային 

կետը՝ առևտուր և ծառայությունները: 

 

 In 2021 Gross Domestic product (at 

market prices) of the Republic of Artsakh 

made up 249354.9mln. drams. 

Gross domestic product growth rate 

was  87.3 % compared to the previous 

year, index deflator-105.5%. 

 

9.8 percentage point of 12.7 percent 

decline in GDP rate was provided by 

industry, including energy, 4.8 percentage 

points by agriculture, 4.2 percentage 

points by trade and services. 

 

 
 

Գծապատկեր 1: 

Figure 1: 

Համախառն ներքին արդյունքի իրական աճի տեմպը 1997-2021թթ. 

(տոկոսներով` նախորդ տարվա նկատմամբ) 

Gross domestic product real growth rate for 1997-2021 (in % to the previous year) 
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Համախառն ներքին արդյունքը 2020-2021թթ.  

Gross domestic product 2020-2021 
               մլն. դրամ                                                                                                                                               mln.drams 

 2020 2021 Իրական աճի 

տեմպը (%) 

Real growth rate 

(%) 

 

Համախառն  ներքին  

արդյունք 
270907.2 249354.9 87.3 

Gross domestic 

product 

Արտադրանքի հարկեր 

(հանած սուբսիդիաներ) 
11617.8 10236.4 78.9 

Taxes on products  

(minus subsidies) 

Ավելացված արժեք 

(համախառն, հիմնական 

գներով)  

259289.4 239118.5 87.6 
Gross value added 

(basic prices) 

Ֆինանսական 

միջնորդության ան-

ուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) 

-12579.4 -7656.3 60.9 

Indirectly 

measured services 

of financial 

intermediation(-) 

Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն 

և ձկնորսություն  

25492.3 13742.0 48.7 

Agriculture, 

hunting, forestry 

and fishing 

Արդյունաբերություն, 

ներառյալ էներգետիկան 
71854.0 56567.3 63.1 

Industry, 

including energy 

Շինարարություն 28280.6 41903.2 149.9 Construction 

Առևտուր և 

ծառայություններ 
146241.9 134562.3 92.2 Trade and services 

 

 

Գծապատկեր 2: 

Figure 2: 

ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպերը ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների խոշոր խմբավորումների (ՏԳՏԴ խմբ.2), % (2020- 2021թթ.) 

Real growth rates of GDP by large groupings of types of economic activities (nace  

rev.2),% (2020- 2021) 
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Ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների 2021թ. 2020թ. նկատմամբ 

ավելացված արժեքի իրական աճ գրանցվել է 

շինարարության ոլորտում՝ 49.9 տոկոս, 

սպասարկման այլ ծառայություններում ` 36.8 

տոկոս, մասնագիտական, գիտական և 

տեխնիկական գործունեությունում` 13.9 

տոկոս, առողջապահության և բնակչության 

սոցիալական սպասարկման ոլորտում՝  9.3 

տոկոս, տեղեկատվությունում և կապում՝  6.2 

տոկոս: 

2021թ. ՀՆԱ-ի զգալի մասըª 61.7 տոկոսը, 

ստեղծվել է մասնավոր հատվածումª 2020թ.  

64.3 տոկոսի դիմաց: ՀՆԱ-ի մասնավոր 

հատվածի 13.4 տոկոսը կազմում է 

շինարարությունը, 11.8 տոկոսը՝ հանքա-

գործական արդյունաբերությունը և 

բացահանքերի շահագործումը, 10.8 տոկոսը` 

ֆինանսական և ապահովագրական գործու-

նեությունը: 

2021թ. ՀՆԱ-ի մոտ 44.5 տոկոսը 

ստեղծվել է փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների կողմից` 2020թ. 43.4 

տոկոսի փոխարեն: 

 

 By the types of economic activity for 

2021 to 2020 the growth in value added was 

recorded in the construction sector -49.9 %, 

36.8 % in other services, 13.9 % in 

professional, scientific and technical 

activities, 9.3 % in human health and social 

work activities, 6.2 % in information and 

communication. 

 

 

 

 

 

In 2021 the overwhelming share of 

GDP – 61.7% came from the private sector 

as compared to  64.3 % in 2020. 13.4 % of 

the private sector of the GDP made up 

construction, 11.8% - mining and quarrying, 

10.8 % - financial and insurance activities: 

 

 

 

 

 

In 2021 about 44.5% of GDP was 

made up by small and medium-sized as 

compared to 43.4 % in 2020. 
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Համախառն ներքին արդյունքը 2021թ. ըստ եռամսյակների 

Gross domestic product in 2021 by quarters 
 

 

2021թ. արտադրված տարեկան ՀՆԱ-ն 

ունի հետևյալ եռամսյակային կառուցվածքը` 

առաջին եռամսյակ` 18.2 տոկոս (2020թ.` 22.1 

տոկոս), երկրորդ եռամսյակ` 21.4 տոկոս (25.7 

տոկոս), երրորդ եռամսյակ` 25.7 տոկոս (31.8 

տոկոս) և չորրորդ եռամսյակ` 34.7 տոկոս (20.4 

տոկոս): 

Համախառն ներքին արդյունքի 

արտադրության եռամսյակային տվյալների 

վերլուծությունից պարզվել է, որ ի 

տարբերություն նախորդ տարվա, ՀՆԱ-ի 

գերակշռող մասն արտադրվել է երրորդ և 

չորրորդ եռամսյակներում: 

2021թ. երկրորդ կիսամյակում 

արտադրվել է ՀՆԱ-ի 60.4 տոկոսը(2020թ.ª 52.2 

տոկոսը), իսկ առաջին կիսամյակում՝ 39.6 

տոկոսը( 2020թ.՝ 47.8 տոկոսը):  

 In 2021 production of GDP has the 

following quarterly structure: first quarter – 

18.2% (22.1 % in 2020), second quarter – 

21.4 % (25.7 %), third quarter – 25.7 % 

(31.8 %) and fourth quarter – 34.7% (20.4 

%). 

 

 

The analysis of the quarterly GDP 

data showed that in contrast to the previous 

year, the majority of GDP was produced in 

the third and fourth quarters. 

 

 

 

          In 2021 60.4% of GDP was produced 

in the second semester (in 2020 -52.2%), 

and in the first semester – 39.6% ( in 2020-

47.8%).  
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Համախառն ներքին արդյունքն ըստ եռամսյակների 
Gross domestic product by quarters 

   ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                                  at current prices, mln.drams 

 I II III IV 
Տարի/ 

Year 

Իրական աճի 

տեմպը(%)/ Real 

growth rate (%) 

 

ՀՆԱ 45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 87.3 GDP 

Արտադրանքի հարկեր 

(հանած սուբսիդիաներ) 
424.0 3376.9 2834.7 3600.8 10236.4 78.9 

Taxes on products 

(minus subsidies) 

Ավելացված արժեք 

(համախառն, հիմնական 

գներով)  

45081.9 49954.6 61101.4 82980.6 239118.5 87.6 

Gross value added 

(basic prices) 

Ֆինանսական 

միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) 

-2802.2 -2052.0 -1501.0 -1301.1 -7656.3 60.9 

Financial  

intermediation 

services indirectly 

measured (-) 

Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն և 

ձկնորսություն  

1687.5 3355.1 3161.1 5538.3 13742.0 48.7 

Agriculture, hunting, 

forestry and fishing 

Արդյունաբերություն, 

ներառյալ էներգետիկան 
10859.7 13124.1 9821.8 22761.7 56567.3 63.1 

Industry, including 

energy 

Շինարարություն 3052.4 6114.6 7485.5 25250.7 41903.2 149.9 Construction 

Առևտուր և ծառայություններ 32284.5 29412.8 42134.0 30731.0 134562.3 92.2 Trade and services 
 

 

Գծապատկեր 3: 

Figure 3: 

Ավելացված  արժեքների  դինամիկան  ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների խոշոր խմբավորումների (ՏԳՏԴ խմբ.2)  2020-2021թթ. (հազ.դրամ)  

Dynamics of value added by large groups of types of economic activities (Nace rev. 2) 

for 2020-2021(thsd.drams) 
 

 

Գծապատկեր 4: 

Figure 4: 

ՀՆԱ-ի և նրա հիմնական բաղադրիչների դինամիկան 2020-2021թթ. (մլն դրամ)  

GDP and dynamics of its main components for 2020-2021 (mln.drams) 
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Համախառն ներքին արդյունքն ըստ եռամսյակների (ընթացիկ գներով) 
Gross domestic product by quarters (at current prices) 

 

Տարիներ 

Years 
ՀՆԱ 
GDP 

I եռամսյակ 
I quarter 

II եռամսյակ 
II quarter 

III եռամսյակ 
III quarter 

IV եռամսյակ 
IV quarter 

Տարի 
Year 

2019 

մլն. դրամ 

mln.drams 
55359.6 77364.5 85892.9 123846.6 342463.6 

հազ. ԱՄՆ դոլար 

 thsd. US dollars 
113621.9 160806.4 180355.1 259524.0 712797.6 

2020 

մլն. դրամ 

mln.drams 
60039.3 69555.3 86053.2 55259.4 270907.2 

հազ. ԱՄՆ դոլար 

 thsd. US dollars 
124480.2 143506.7 177206.4 109767.3 553991.1 

2021 

մլն. դրամ 

mln.drams 
45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 

հազ. ԱՄՆ դոլար 

 thsd. US dollars 
86820.7 102556.6 130418.0 180121.5 494977.7 

 

Համախառն ներքին արդյունքի արտադրության կառուցվածքն  ըստ  եռամսյակների (%) 

Structure of production of gross domestic product by quarters (%) 

 

Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի ինդեքսներն ըստ եռամսյակների 
(նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ` տոկոսներով)  

Real volume indices of gross domestic product by quarters 

(in % to corresponding quarter of the previous year) 

  

2020 

2021 

2021 
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Եռամսյակային ՀՆԱ-ի և արտադրանքի հարկերի (հանած սուբսիդիաներ) ծավալի 

փոփոխությունը, 2019-2021թթ. 
 (նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ` տոկոսներով)  

Volume changes of quarterly GDP and taxes on products (minus subsidies) for 2019-2021 
(in % to corresponding quarter of the previous year) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Արտադրական եղանակով եռամսյակային ՀՆԱ-ի բաղադրիչների ծավալի 

փոփոխությունը, 2019-2021թթ. 
(նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ` տոկոսներով) 

Volume changes of quarterly GDP components by production approach for 2019-2021 
(in % to corresponding quarter of the previous year) 
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Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկն արտադրական 

եղանակով 2021թ.  

The calculation of gross domestic product by production method 2021 
 

 

 

 Արտադրական եղանակով ՀՆԱ-ն 

տնտեսությունում ստեղծված ավելացված 

արժեքների գումարն է, որի ծավալը 

ձևավորվում է որպես արտադրանքի 

թողարկման և միջանկյալ սպառման 

տարբերություն, ընդ որում ՀՆԱ-ն 

հաշվարկվում է շուկայական գներով, 

այսինքն` գումարվում են նաև արտադրանքի 

(առանց սուբսիդիաների) հարկերը: 

 GDP at market prices from 

production side is the sum of added value 

created in the economy, the volume of 

which is formed as the difference between 

output and intermediate consumption. 

Moreover, GDP is calculated at market 

prices, that is, the taxes on output (excluding 

subsidies) are also summed. 

 

 

 
Արտադրության հաշիվ 

Production account 
 

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 2020 2021  

Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն թողարկում 494928.3 474810.7 Output at basic prices 

Արտադրանքի հարկեր 16245.2 13446.4 Taxes on products 

Արտադրանքի սուբսիդիաներ (-) 4627.4 3210.0 Subsidies on products(-) 

Ընդամենը 506546.1 485047.1 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Միջանկյալ սպառում 235638.9 235692.2 Intermediate consumption 

Համախառն ներքին արդյունք 270907.2 249354.9 Gross domestic product 

Ընդամենը 506546.1 485047.1 Total 
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Գծապատկեր 5: 

Figure 5: 

Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման 

կազմում ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ՏԳՏԴ խմբ.2) 

2020-2021թթ. (%) 

Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 

2020-2021(in %) 
 

 

Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը  
Structure of gross domestic product 

      տոկոսներովª ՀՆԱ-ի նկատմամբ                                                                                                   % to GDP 

 2020 2021  

Համախառն  ներքին  արդյունք 100.0 100.0 Gross domestic product 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ) 
4.3 4.1 

Net taxes on products 

(minus subsidies) 

Ավելացված արժեք (համախառն, 

հիմնական գներով) 
95.7 95.9 

Gross value added (basic 

prices) 

Ֆինանսական 

միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ(-) 

-4.6 -3.1 

Financial  intermediation 

services indirectly 

measured(-) 

Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն և 

ձկնորսություն 

9.4 5.5 

Agriculture, hunting, 

forestry and fishing 

Արդյունաբերություն, ներառյալ 

էներգետիկան 
26.6 22.7 

Industry, including energy 

Շինարարություն 10.4 16.8 Construction 

Առևտուր և ծառայություններ 53.9 54.0 Trade and services 
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Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկը եկամուտների 

ձևավորման եղանակով 2021թ. 

The calculation of gross domestic product by income in 2021 
 

 

 

 

Եկամուտների ձևավորման եղանակով 

ՀՆԱ-ի հաշվարկը արտացոլում է 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրությանն անմիջականորեն 

մասնակցող կառուցվածքային միավորների 

կողմից վճարած սկզբնական եկամուտները: 

Ըստ եկամուտների ձևավորման ՀՆԱ-ի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2021թ. 

նախորդ տարվա համեմատ աշխատանքի 

վարձատրությունն աճել է 0.3 տոկոսով, իսկ 

համախառն շահույթն ու համախառն խառն 

եկամուտը նվազել է 19.7 տոկոսով, ընդ որում` 

հիմնական միջոցների օգտագործումն՝9.2  

տոկոսով, իսկ զուտ շահույթ ու զուտ խառն 

եկամուտը` 27.8 տոկոսով: 

       Income generation method of GDP 

calculation reflects initial income paid by 

structural units directly involved in 

production of goods and services. 

 

 

 

        The study of GDP from income 

generation side shows that in 2021 as 

compared to the previous year, the 

remuneration increased by 0.3%, while the 

gross profit and gross income decreased by 

19.7%, the use of fixed assets by 9.2%, and 

net profit and net mixed income - by 27.8%. 

 
 

Եկամուտների ձևավորման հաշիվ 
Generation of income account 

 

    ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                                  at current prices, mln. drams 

 2020 2021  

Ռեսուրսներ/ Resources 

  Համախառն ներքին արդյունք 270907.2 249354.9 Gross domestic product 

Ընդամենը 270907.2 249354.9 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Վարձու աշխատողների աշխատանքի 

վարձատրություն 
153739.5 154202.2 

Compensation of employees 

Արտադրանքի հարկեր 11617.8 10236.4 Product taxes 

Արտադրության այլ հարկեր 246.4 314.7 Other taxes on production 
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 2020 2021  

Համախառն շահույթ և համախառն 

խառն եկամուտ 105303.5 84601.6 
Gross operating surplus and 

gross mixed income 

այդ թվում՝   of which: 

   հիմնական կապիտալի սպառում 
46094.5 41875.1 

consumption of fixed 

capital 

  զուտ շահույթ և զուտ խառն եկամուտ 59209.0 42726.5 
net profit and net mixed 

income 

Ընդամենը 270907.2 249354.9 Total 

 

Գծապատկեր 6: 

Figure 6: 

ՀՆԱ-ի կառուցվածքն ըստ եկամուտների ձևավորման (%) 

Structure of GDP by income generation(%) 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքնն  օօգգտտաագգոորրծծմմաանն  ((ծծաախխսսաայյիինն))  եեղղաաննաակկոովվ,,22001199--22002211թթթթ..  

GGrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  bbyy  uussee  ((eexxppeennddiittuurree))  ffoorr  22001199--22002211  
                մլն դրամ                                                                                                                                           mln. drams 

  2019 2020 2021  

Վերջնական սպառման 

ծախսեր 279734.5 218624.4 201863.7 

Final consumption 

expenditure 

այդ թվում`    of which: 

 տնային տնտեսությունների 222822.2 175567.8 161271.5 household 

 պետական հիմնարկների 56591.4 42716.5 40214.0 government 

այդ թվում`    of which: 

անհատական ապրանքների և 

ծառայությունների համար 27602.7 22178.7 20804.2 

individual goods and 

services 

կոլեկտիվ ծառայությունների 

համար 28988.7 20537.8 19409.8 

collective services 

տնային տնտեսությունները 

սպասարկող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 320.9 340.1 378.2 

non-profit institutions 

serving households 

Համախառն կուտակում 61335.1 51836.5 47192.4 Gross capital formation 

այդ թվում`    of which:  

 հիմնական կապիտալի 

համախառն կուտակում 60328.4 50792.3 45999.0 

gross fixed capital 

formation 

նյութական շրջանառու 

միջոցների պաշարների 

փոփոխություն 1006.7 1044.2 1193.4 

changes in inventories 

Ապրանքների և 

ծառայությունների զուտ 

արտահանում -35.5 -68.4 -75.5 

Net export of goods and 

services 

այդ թվում`    of which: 

ապրանքների և ծառայություն- 

ների արտահանում 146.1 73.4 59.7 

export of goods and 

services 

ապրանքների և ծառայություն- 

ների ներմուծում 181.6 141.8 135.2 

import of goods and 

services 

Վիճակագրական շեղում 1429.5 514.7 374.3 Statistical discrepancy 

Համախառն ներքին  արդյունք 
342463.6 270907.2 249354.9 

Gross domestic product 

  

        տտոոկկոոսսննեերրոովվ  ՀՀՆՆԱԱ--իի  ննկկաատտմմաամմբբ                                                                                                                                                                                              iinn  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP 

  2019 2020 2021  

Վերջնական սպառման 

ծախսեր 81.7 80.7 81.0 

Final consumption 

expenditure 

այդ թվում`    of which: 

 տնային տնտեսությունների 65.1 64.8 64.7 household 

 պետական հիմնարկների 16.5 15.8 16.1 government 

այդ թվում`    of which: 

անհատական ապրանքների և 

ծառայությունների համար 8.0 8.2 8.3 

individual goods and 

services 

կոլեկտիվ ծառայությունների 

համար 8.5 7.6 7.8 

collective services 

տնային տնտեսությունները 

սպասարկող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 0.1 0.1 0.2 

non-profit institutions 

serving households 

http://stat-nkr.am/index.php
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  2019 2020 2021  

Համախառն կուտակում 17.9 19.1 18.9 Gross capital formation 

այդ թվում`    of which:  

հիմնական կապիտալի 

համախառն կուտակում 17.6 18.7 18.4 

gross fixed capital 

formation 

նյութական շրջանառու 

միջոցների պաշարների 

փոփոխություն 0.3 0.4 0.5 

changes in inventories 

Ապրանքների և 

ծառայությունների զուտ 

արտահանում 0.0 0.0 0.0 

Net export of goods and 

services 

այդ թվում`    of which: 

ապրանքների և ծառայություն 

ների արտահանում 0.0 0.0 0.0 

export of goods and 

services 

ապրանքների և ծառայություն 

ների ներմուծում 0.0 0.0 0.0 

import of goods and 

services 

Վիճակագրական շեղում 0.4 0.2 0.1 Statistical discrepancy 

Համախառն ներքին  արդյունք 
100.0 100.0 100.0 

Gross domestic product 

 

իիրրաակկաանն  ծծաավվաալլիի  իիննդդեեքքսսննեերրըը`̀  ննաախխոորրդդ  տտաարրվվաա  ննոոււյյնն  ժժաամմաաննաակկաաշշրրջջաաննիի  ննկկաատտմմաամմբբ,,  %%  

rreeaall  vvoolluummee  iinnddiicceess  ccoommppaarreedd  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,%%  
 

  2019 2020 2021  

Վերջնական սպառման ծախսեր 110.6 76.8 83.0 Final consumption expenditure 

այդ թվում`    of which 

 տնային տնտեսությունների 109.9 78.2 86.7 household 

 պետական հիմնարկների 107.9 76.6 92.8 government 

այդ թվում`    of which 

անհատական ապրանքների և 

ծառայությունների համար 109.4 82.9 92.1 

individual goods and services 

կոլեկտիվ ծառայությունների 

համար 106.4 70.8 93.7 

collective services 

տնային տնտեսությունները 

սպասարկող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 108.8 106.0 102.3 

non-profit institutions serving 

households 

Համախառն կուտակում 115.9 78.8 72.9 Gross capital formation 

այդ թվում`    of which  

հիմնական կապիտալի 

համախառն կուտակում 116.5 77.5 79.9 

gross fixed capital formation 

նյութական շրջանառու 

միջոցների պաշարների 

փոփոխություն x x x 

changes in inventories 

Ապրանքների և 

ծառայությունների զուտ 

արտահանում x x x 

Net export of goods and services 

այդ թվում`    of which: 

ապրանքների և ծառայություն- 

ների արտահանում 126.1 48.1 67.7 
export of goods and services 

ապրանքների և ծառայություն- 

ների ներմուծում 105.4 77.8 86.0 
import of goods and services 

Վիճակագրական շեղում x x x Statistical discrepancy 

Համախառն ներքին  արդյունք 
110.3 77. 6 87.3 

Gross domestic product 

http://stat-nkr.am/index.php
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  ՎՎԵԵՐՐՋՋՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՍՍՊՊԱԱՌՌՄՄԱԱՆՆ  ԾԾԱԱԽԽՍՍԵԵՐՐԸԸ  ԵԵՎՎ  ՓՓԱԱՍՍՏՏԱԱՑՑԻԻ  ՎՎԵԵՐՐՋՋՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՍՍՊՊԱԱՌՌՈՈՒՒՄՄԸԸ(ընթացիկ գներով)  
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE AND ACTUAL FINAL CONSUMPTION(at current prices) 

  
                մլն դրամ                                                                                                                                           mln. drams  

  2019 2020 2021  

Վերջնական սպառման ծախսեր 279734.5 218624.4 201863.7 Final consumption expenditure 

այդ թվում`    of which 

 տնային տնտեսությունների 222822.2 175567.8 161271.5 household 

 պետական հիմնարկների 56591.4 42716.5 40214.0 government 

այդ թվում`    of which 

անհատական ապրանքների և 

ծառայությունների համար 27602.8 22178.7 20804.2 

individual goods and services 

կոլեկտիվ ծառայությունների 

համար 28988.6 20537.8 19409.8 

collective services 

տնային տնտեսությունները 

սպասարկող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների 320.9 340.1 378.2 

non-profit institutions serving 

households 

Սոցիալական տրանսֆերտներ 

բնաիրային ձևով 27923.7 22518.8 21182.4 

Social transfers in kind 

Փաստացի վերջնական 

սպառում 279734.5 218624.4 201863.7 

Actual final consumption 

այդ թվում`    of which 

 տնային տնտեսությունների 
223143.1 175907.9 161649.7 

household 

 պետական հիմնարկների 
56591.4 42716.5 40214.0 

government 

 

 

ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքնն  օօգգտտաագգոորրծծմմաանն  ((ծծաախխսսաայյիինն))  եեղղաաննաակկոովվ,,  

իիրրաակկաանն  ծծաավվաալլիի  իիննդդեեքքսսննեերրըը`̀  ննաախխոորրդդ  տտաարրվվաա  ննոոււյյնն  ժժաամմաաննաակկաաշշրրջջաաննիի  ննկկաատտմմաամմբբ,,  %%  

GGrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  bbyy  uussee  ((eexxppeennddiittuurree))    
rreeaall  vvoolluummee  iinnddiicceess  ccoommppaarreedd  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,%%  
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Gross domestic product 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ  ՀԱՇԻՎՆԵՐ 

CONSOLIDATED ACCOUNTS 
        ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇԻՎ (ընթացիկ գներով) 

         GOODS AND SERVICES ACCOUNT(at current prices) 
 

          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

 2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ    Resources 

Թողարկում հիմնական գներով 577834.7 494928.3 474810.7 Output at basic prices 

Ապրանքների և 

ծառայությունների ներմուծում 181.6 141.8 135.2 

Import of goods and 

services 

Արտադրանքի հարկեր 19777.4 16245.2 13446.4 Taxes on products 

Արտադրանքի սուբսիդիաներ(-) 3611.3 4627.4 3210.0 Subsidies on products(-) 

      Ընդամենը 594182.4 506687.9 485182.3 Total 

Օգտագործում   
 

Uses 

Միջանկյալ սպառում 251537.2 235638.9 235692.2 Intermediate consumption 

Վերջնական սպառմանն ուղղված 

ծախսեր 279734.5 218624.4 201863.7 

Final consumption 

expenditures 

Համախառն կուտակում 61335.1 51836.5 47192.4 Gross capital formation 

Ապրանքների և 

ծառայությունների արտահանում 146.1 73.4 59.7 

Export of goods and 

services 

Վիճակագրական շեղում  1429.5 514.7 374.3 Statistical discrepancy 

Ընդամենը 594182.4 506687.9 485182.3 Total 

 

         ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՇԻՎ  (ընթացիկ գներով) 

         PRODUCTION  ACCOUNT  (at current prices) 

 
          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

 2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ    Resources 

Թողարկում հիմնական գներով 577834.7 494928.3 474810.7 Output at basic prices 

Արտադրանքի հարկեր 19777.4 16245.2 13446.4 Taxes on products 

Արտադրանքի սուբսիդիաներ (-) 3611.3 4627.4 3210.0 Subsidies on products(-) 

     Ընդամենը 594000.8 506546.1 485047.1      Total 

   Օգտագործում         Uses 

Միջանկյալ սպառում 251537.2 235638.9 235692.2 Intermediate consumption 

Համախառն ներքին արդյունքը 

(շուկայական  գներով) 342463.6 270907.2 249354.9 

Gross domestic product (at 

market prices) 

    Ընդամենը 594000.8 506546.1 485047.1     Total 
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          ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՇԻՎ  (ընթացիկ գներով) 

    GENERATION  OF  INCOME  ACCOUNT  (at current prices) 
            

         մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

 2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ    Resources 

Համախառն ներքին արդյունքը 

շուկայական  գներով 342463.6 270907.2 249354.9 

Gross domestic product at 

market prices 

Ընդամենը 342463.6 270907.2 249354.9      Total 

Օգտագործում    Uses 

Վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 152635.5 153739.5 154202.2 

Compensation of 

employees 

Արտադրության և ներմուծման 

հարկեր 20169.7 16491.6 13761.1 

Taxes on production and 

import 

        այդ թվում՝    of which: 

արտադրանքի հարկեր 19777.4 16245.2 13446.4 taxes on products 

արտադրության այլ հարկեր   392.3 246.4 314.7 other taxes on production 

Արտադրության և ներմուծման 

 սուբսիդիաներ (-) 3611.3 4627.4 3210.0 

Subsidies on production  

and imports (-) 

         այդ թվում՝    of which: 

արտադրանքի սուբսիդիաներ 3611.3 4627.4 3210.0 subsidies on products 

Տնտեսության համախառն 

շահույթ և համախառն խառն 

եկամուտներ 173269.7 105303.5 84601.6 

Gross profit of economy 

and gross mixed incomes 

այդ թվում՝          of which: 

հիմնական կապիտալի 

սպառում 63655.1 46094.5 41875.1 

consumption of fixed 

capital 

տնտեսության զուտ  շահույթ և 

զուտ  խառը եկամուտներ 109614.6 59209.0 42726.5 

net profit of economy 

and net mixed incomes 

Ընդամենը 342463.6 270907.2 249354.9 Total 
 

 

       ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇԻՎ (ընթացիկ գներով) 

       DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME ACCOUNT  (at current prices) 
 

          մլն. դրամ                                                                                                                                                                             mln. drams 

  

 
2019 2020 2021 

 

Ռեսուրսներ 

 

  
Resources 

Տնտեսության համախառն 

շահույթ և համախառն խառն 

եկամուտներ 173 269.7 105 303.5 84 601.6 

Gross profit of 

economy and gross 

mixed income 

Վարձու աշխատողների  

աշխատանքի 

վարձատրություն  152 635.5 153 739.5 154 202.2 

Compensation of 

employees 

Արտադրության և 

ներմուծման հարկեր 20 169.7 16 491.6 13 761.1 

Taxes on production 

and import 

Արտադրության և 

ներմուծման սուբսիդիաներ(-) 
3 611.3 4 627.4 3 210.0 

Subsidies on 

production and 

imports (-) 

Սկզբնական եկամուտներ 

ստացված «արտերկրից» 
2247.4 2681.6 3713.2 

Primary income 

receivable from “the 

rest of the world” 
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2019 2020 2021 

 

այդ թվում՝                     

  

 of which 

վարձու աշխատողների 

աշխատանքի 

վարձատրություն 1135.8 1086.8 1186.2 

compensation of 

employees 

սեփականությունից 

եկամուտներ  1111.6 1594.8 2527.0 property income 

Ընդամենը 344 711.0 273 588.8 253 068.1         Total 

Օգտագործում 

  

         Uses 

Սկզբնական եկամուտներ 

փոխանցված «արտերկրին»(-) 
4 012.1 4 426.1 4 921.9 

Primary income 

payable to “the rest of 

the world” (-) 

այդ թվում՝               

  

 
of which 

վարձու աշխատողների 

աշխատանքի 

վարձատրություն 2245.5 1910.4 1505.4 

compensation of 

employees 

սեփականությունից 

եկամուտներ  1766.6 2515.7 3416.5 property income 

Սկզբնական եկամուտների 

սալդո (համախառն ազգային 

եկամուտ) 340 698.9 269 162.7 248 146.2 

Balance of primary 

incomes (gross 

national income) 

Սկզբնական եկամուտների 

զուտ սալդո (զուտ ազգային 

եկամուտ) 277 043.8 223 068.2 206 271.1 

Net balance of 

primary incomes (net 

national income) 

Ընդամենը 344 711.0 273 588.8 253 068.1 Total 
 

 

       ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇԻՎ ընթացիկ գներով) 

        SECONDARY DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (at current prices) 
       

          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

  2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ 

 
  Resources 

Սկզբնական եկամուտների 

սալդո (համախառն ազգային 

եկամուտ) 340698.9 269162.7 248146.2 

Balance of primary 

incomes (gross 

national income) 

«Արտերկրից» ստացված  

ընթացիկ տրանսֆերտներ(-) 
    42330.0 59338.3 51224.8 

Current transfers 

receivable from “the 

rest of the world”(-) 

           Ընդամենը 383 028.9 328 501.0 299 371.0       Total 

          Օգտագործում 

  

     Uses 

«Արտերկրին» փոխանցված 

ընթացիկ տրանսֆերտներ     
326.6 263.5 330.5 

Current transfers 

payable to” the rest of 

the world” 

Համախառն տնօրինվող  

եկամուտ  382 702.3 328 237.5 299 040.5 

Gross disposable 

income 

Զուտ տնօրինվող  

եկամուտ 319 047.2 282 143.0 257 165.4 

Net disposable 

 income   

Ընդամենը 383 028.9 328 501.0 299 371.0 Total 
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      ՏՆՕՐԻՆՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇԻՎ(ընթացիկ գներով) 

       USE OF DISPOSABLE INCOME ACCOUNT (at current prices) 
 

          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

  2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ 

 

  Resources 

Համախառն տնօրինվող 

 եկամուտ       382 702.3 328 237.5 299 040.5 

Gross disposable 

income 

Ընդամենը 382 702.3 328 237.5 299 040.5    Total 

Օգտագործում     Uses 

Վերջնական սպառման  

ծախսեր 279734.5 218624.4 201863.7 

Final consumption 

expenditure 

 տնային տնտեսությունների 222822.2 175567.8 161271.5 households 

 պետական հիմնարկների  56591.4 42716.5 40214.0 general government 

   տնային տնտեսությունները  

   սպասարկող  ոչ  

   առևտրային կազմակեր- 

   պությունների   320.9 340.1 378.2 

non-profit 

institutions serving  

households 

Համախառն խնայողություն 102 967.8 109 613.1 97 176.8 Gross saving 

Զուտ խնայողություն 39 312.7 63 518.6 55 301.7 Net saving 

Ընդամենը 382 702.3 328 237.5 299 040.5      Total 
 

 

 

  ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇԻՎ(ընթացիկ գներով) 

        OPERATION WITH CAPITAL ACCOUNT(at current prices) 
 
          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

  2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ 

 

  Resources 

Համախառն 

խնայողություն 102 967.8 109 613.1 97 176.8 Gross saving 

«Արտերկրից» ստացված 

կապիտալ 

տրանսֆերտներ 3170.2 1333.2 30 075.7 

Capital transfers 

receivable from “the 

rest of the world” 

«Արտերկրին» 

փոխանցված կապիտալ 

տրանսֆերտներ (-)  0.0 0.0 0.0 

Capital transfers 

payable to” the rest of 

the world”(-) 

             Ընդամենը 106 138.0 110 946.3 127 252.5   Total 

             Օգտագործում    Uses 

Հիմնական կապիտալի 

համախառն կուտակում 60328.4 50792.3 45 999.0 

Gross fixed capital 

formation 

Նյութական շրջանառու 

միջոցների պաշարների 

փոփոխություն 1006.7 1044.2 1 193.4 

Changes in 

inventories 

Զուտ վարկավորում (+), 

զուտ փոխառություն (-) 44 802.9 59 109.8 80 060.1 

  Net lending (+), 

net borrowing (-) 

             Ընդամենը 106 138.0 110 946.3 127 252.5 Total 
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ԱՐՏԵՐԿՐԻ ՀԱՇԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄԸ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ (ընթացիկ գներով) 

THE REST OF THE WORLD ACCOUNT AND SEQUENCE OF ACCOUNTS (at current prices) 

 
          մլն. դրամ                                                                                                                                                                                      mln. drams 

Ապրանքների և ծառայությունների  

արտաքին հաշիվ 
2019 2020 2021 

External account of goods and  

services 

Ապրանքների և ծառայությունների  

արտահանում (-) 146.1 73.4 59.7 

Exports of goods and services (-) 

Ապրանքների և ծառայությունների  

ներմուծում 181.6 141.8 135.2 

Imports of goods and services 

Ապրանքների և ծառայությունների  

արտաքին հաշվեկշիռ 35.5 68.4 75.5 

External balance of goods and 
services 

Արտաքին հաշիվ` սկզբնական  

եկամուտների և ընթացիկ  

տրանսֆերտների համար 

  

 

External account of primary 

incomes and current transfers 

Ապրանքների և ծառայությունների  

արտաքին հաշվեկշիռ 35.5 68.4 75.5 

External balance of goods and 
services 

Սկզբնական եկամուտներ փոխանցված  

«արտերկիր» 4012.1 4426.1 4921.9 

Primary income payable to the 
rest of the world 

«Արտերկրին» փոխանցված ընթացիկ  

տրանսֆերտներ 326.6 263.5 330.5 

Current transfers payable to the 
rest of the world 

Սկզբնական եկամուտներ ստացված  

«արտերկրից» (-) 2247.4 2681.6 3713.2 

Primary income receivable from 
the rest of the world (-) 

«Արտերկրից» ստացված ընթացիկ  

տրանսֆերտներ (-) 42330.0 59338.3 51224.8 

Current transfers receivable 
from the rest of the world (-) 

             Ընթացիկ արտաքին հաշվեկշիռ -40203.2 -57261.9 -49610.1 Current external balance 

Կապիտալի արտաքին հաշիվ 

  

 External capital account 

Ընթացիկ արտաքին հաշվեկշիռ -40203.2 -57261.9 -49610.1 Current external balance 

«Արտերկրին» փոխանցված կապիտալ  

տրանսֆերտներ 0.0 0.0 0.0 

Capital transfers payable to the 
rest of the world 

«Արտերկրից» ստացված կապիտալ  

տրանսֆերտներ (-) 3170.2 1333.2 30075.7 

Capital transfers receivable from 
the rest of the world (-) 

«Արտերկրի» զուտ վարկեր (+) կամ  

զուտ փոխառություններ (-) -43373.4 -58595.1 -79685.8 

Net lending (+) or net borrowing 

(-)  for the rest of the world 

Համաձայնեցում հաշիվների միջև 

  

 Sequence of accounts 

Ազգային տնտեսության զուտ  վարկեր  

(+) կամ  զուտ փոխառություններ (-) 44802.9 59109.8 80060.1 

Net lending (+) or net borrowing 

(-) for the national economy 

Զուտ վարկերի և զուտ փոխառությունների  

տարբերություն 1429.5 514.7 374.3 

Difference between net lending 
and net borrowing 

Պահանջարկի գերազանցումը առաջարկի  

նկատմամբ` ըստ ապրանքների և  

ծառայությունների հաշվի 1429.5 514.7 374.3 

Excess of demand over supply 

from goods and services account 
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ՀՀաավվեելլվվաածծ  11                                                                                                         AAppppeennddiixx  11  

ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքնն  աարրտտաադդրրաակկաանն  եեղղաաննաակկոովվ  ((22001199թթ..))  

GGrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  bbyy  pprroodduuccttiivvee  mmeetthhoodd  ((22001199))  
 

 

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value 

added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  
78609.8 46276.8 32333.0 

Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  
62935.5 16044.9 46890.6 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  70877.1 42374.1 28503.0 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  
30454.5 3649.1 26805.4 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  733.4 284.9 448.5 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  65039.2 28407.6 36631.6 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  
21725.4 19439.4 2286.0 

Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  
12149.2 10176.3 1972.9 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  
5060.3 3874.9 1185.4 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  9247.8 1212.1 8035.7 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  
48271 17195.2 31075.8 

Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  5290.1 2760.3 2529.8 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  
2676.1 1265.5 1410.6 

Professional, scientific and technical 

activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

2592.8 441.6 2151.2 
Administrative and support service 

activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  
110046.5 30262.8 79783.7 

Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  27081.3 9375.5 17705.8 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  
16669.3 4655.1 12014.2 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  6197.4 2478.2 3719.2 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  1253.0 318.9 934.1 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային տնտեսություններում 

չտարբերակված ապրանքների և 

ծառայությունների արտադրություն սեփական 

սպառման համար  

925.0 0.0 925.0 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities of 

private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-) 
 11044.0 -11044.0 

Indirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  577834.7 251537.2 326297.5 Total 

Արտադրանքի հարկեր  

(հանած սուբսիդիաներ)    
16166.1 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    342463.6 Gross domestic product 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքըը  ((22001199թթ..))  

SSttrruuccttuurree  ooff  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  ((22001199))  
 

          տտոոկկոոսսննեերրոովվ  ըըննդդաամմեեննիի  ննկկաատտմմաամմբբ                                                                                                                                                                                                      %%  ttoo  ttoottaall 

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value 

added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  13.6 18.4 9.5 
Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  10.9 6.4 13.7 
Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  12.2 16.8 8.3 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  5.2 1.5 7.8 
Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  

0.1 0.1 0.1 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  11.3 11.3 10.7 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  3.8 7.7 0.7 
Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  2.1 4.0 0.6 
Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  0.9 1.5 0.3 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  1.6 0.5 2.3 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  8.4 6.8 9.1 
Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  0.9 1.1 0.7 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  0.5 0.5 0.4 
Professional, scientific and 

technical activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

0.4 0.2 0.6 
Administrative and support 

service activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  19.0 12.0 23.3 
Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  4.7 3.7 5.2 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  2.9 2.0 3.5 
Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  1.1 1.0 1.1 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  0.2 0.1 0.3 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային 

տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրություն սեփական սպառման համար  0.2 0.0 0.3 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities 

of private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-)  4.4 -3.2 
Iindirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  100.0 100.0 95.3 Total 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ)    4.7 
Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    100.0 Gross domestic product 
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ԱԱրրտտաադդրրոոււթթյյաանն  հհաաշշիիվվնն  ըըսստտ  եեռռաամմսսյյաակկննեերրիի  ((22001199թթ..))  

PPrroodduuccttiioonn  aaccccoouunntt  bbyy  qquuaarrtteerrss  ((22001199))  
         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  

Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն թողարկում 115207.8 147214.5 159569.7 155842.7 577834.7 Output at basic prices 

Արտադրանքի հարկեր 3932.6 4456.6 5389.9 5998.3 19777.4 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 1004.5 752.4 689.2 1165.2 3611.3 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 118135.9 150918.7 164270.4 160675.8 594000.8 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Միջանկյալ սպառում 

62776.4 73554.1 78377.5 36829.2 251537.2 

Intermediate 

consumption 

Համախառն ներքին արդյունք 

55359.6 77364.5 85892.9 123846.6 342463.6 

Gross domestic 

product 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) -2590.4 -2683.0 -2786.7 -2983.9 -11044.0 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրանքի հարկեր 3932.6 4456.6 5389.9 5998.3 19777.4 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 1004.5 752.4 689.2 1165.2 3611.3 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 118136.0 150918.6 164270.4 160675.8 594000.8 Total 
  

ԵԵկկաամմոոււտտննեերրիի  ձձևևաավվոորրմմաանն  հհաաշշիիվվնն  ըըսստտ  եեռռաամմսսյյաակկննեերրիի  ((22001199թթ..))  

GGeenneerraattiioonn  ooff  iinnccoommee  aaccccoouunntt  bbyy  qquuaarrtteerrss  ((22001199))  

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  
Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն ներքին  

արդյունք 
55359.6 77364.5 85892.9 123846.6 342463.6 

Gross domestic 

product 
Ընդամենը 55359.6 77364.5 85892.9 123846.6 342463.6 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 
31031.6 28445.5 36237.7 56920.7 152635.5 

Compensation of 

employees 

Հիմնական միջոցների 

օգտագործում 
13137.4 14624.7 14687.3 21205.7 63655.1 

Use of fixed assets 

Զուտ շահույթ և զուտ խառն 

եկամուտ 
8192.6 30535.4 30197.0 40689.6 109614.6 

Net profit and net 

mixed income 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) 

-2590.4 -2683.0 -2786.7 -2983.9 -11044.0 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրության այլ զուտ 

հարկեր 
69.9 54.7 70.2 197.5 392.3 

Other taxes on 

production 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ) 
2928.1 3704.2 4700.7 4833.1 16166.1 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Ընդամենը 55359.6 77364.5 85892.9 123846.6 342463.6 Total 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքնն  աարրտտաադդրրաակկաանն  եեղղաաննաակկոովվ  ((22002200թթ..))  

GGrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  bbyy  pprroodduuccttiivvee  mmeetthhoodd  ((22002200))  
 

 

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value 

added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  
62983.9 37491.6 25492.3 

Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  
48394.2 11887.0 36507.2 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  26540.4 15949.9 10590.5 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  
27552.5 3244.3 24308.2 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  1384.4 936.3 448.1 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  50295.0 22014.4 28280.6 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  
13278.2 11759.9 1518.3 

Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  
9148.2 7659.5 1488.7 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  
12230.9 9529.8 2701.1 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  7230.2 951.1 6279.1 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  
53052.8 23283.9 29768.9 

Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  4044.4 1990.3 2054.1 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  
2751.1 1265.1 1486.0 

Professional, scientific and technical 

activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

2053.5 303.8 1749.7 
Administrative and support service 

activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  
122678.5 54469.3 68209.2 

Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  27558.6 11671.1 15887.5 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  
16174.8 6050.2 10124.6 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  5913.4 2321.7 3591.7 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  879.3 280.3 599.0 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային տնտեսություններում 

չտարբերակված ապրանքների և 

ծառայությունների արտադրություն սեփական 

սպառման համար  

784.0 0.0 784.0 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities of 

private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-) 
 12579.4 -12579.4 

Indirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  494928.3 235638.9 259289.4 Total 

Արտադրանքի հարկեր  

(հանած սուբսիդիաներ)    
11617.8 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    270907.2 Gross domestic product 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքըը  ((22002200թթ..))  

SSttrruuccttuurree  ooff  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  ((22002200))  
 

          տտոոկկոոսսննեերրոովվ  ըըննդդաամմեեննիի  ննկկաատտմմաամմբբ                                                                                                                                                                                                      %%  ttoo  ttoottaall 

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value 

added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  12.7 16.0 9.4 

Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  9.8 5.0 13.5 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  5.3 6.8 3.9 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  5.5 1.4 9.0 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  

0.3 0.4 0.2 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  10.2 9.3 10.4 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  2.7 5.0 0.6 

Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  1.8 3.3 0.5 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  2.5 4.0 1.0 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  1.5 0.4 2.3 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  10.7 9.9 11.0 

Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  0.8 0.8 0.8 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  0.5 0.5 0.5 

Professional, scientific and 

technical activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

0.4 0.1 0.6 

Administrative and support 

service activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  24.8 23.1 25.2 

Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  5.6 5.0 5.9 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  3.3 2.6 3.7 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  1.2 1.0 1.3 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  0.2 0.1 0.2 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային 

տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրություն սեփական սպառման համար  0.2 0.0 0.3 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities 

of private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-)  5.3 -4.6 

Iindirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  100.0 100.0 95.7 Total 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ)    4.3 
Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    100.0 Gross domestic product 
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ԱԱրրտտաադդրրոոււթթյյաանն  հհաաշշիիվվնն  ըըսստտ  եեռռաամմսսյյաակկննեերրիի  ((22002200թթ..))  

PPrroodduuccttiioonn  aaccccoouunntt  bbyy  qquuaarrtteerrss  ((22002200))  
         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  

Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն թողարկում 119796.6 128281.5 150586.6 96263.6 494928.3 Output at basic prices 

Արտադրանքի հարկեր 4237.6 4488.5 5210.7 2308.4 16245.2 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 949.0 860.1 686.0 2132.3 4627.4 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 123085.2 131909.9 155111.3 96439.7 506546.1 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Միջանկյալ սպառում 

63045.9 62354.6 69058.1 41180.3 235638.9 

Intermediate 

consumption 

Համախառն ներքին արդյունք 

60039.3 69555.3 86053.2 55259.4 270907.2 

Gross domestic 

product 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) -3128.5 -2930.9 -3367.1 -3152.9 -12579.4 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրանքի հարկեր 4237.6 4488.5 5210.7 2308.4 16245.2 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 949.0 860.1 686.0 2132.3 4627.4 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 123085.2 131909.9 155111.3 96439.7 506546.1 Total 
  

ԵԵկկաամմոոււտտննեերրիի  ձձևևաավվոորրմմաանն  հհաաշշիիվվնն  ըըսստտ  եեռռաամմսսյյաակկննեերրիի  ((22002200թթ..))  

GGeenneerraattiioonn  ooff  iinnccoommee  aaccccoouunntt  bbyy  qquuaarrtteerrss  ((22002200))  

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  
Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն ներքին  

արդյունք 60039.3 69555.3 86053.2 55259.4 270907.2 

Gross domestic 

product 
Ընդամենը 60039.3 69555.3 86053.2 55259.4 270907.2 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 36251.3 34601.9 42006.5 40879.8 153739.5 

Compensation of 

employees 

Հիմնական միջոցների 

օգտագործում 12805.8 13911.2 11397.8 7979.7 46094.5 

Use of fixed assets 

Զուտ շահույթ և զուտ խառն 

եկամուտ 7610.6 17362.0 28037.9 6198.5 59209.0 

Net profit and net 

mixed income 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) -3128.5 -2930.9 -3367.1 -3152.9 -12579.4 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրության այլ զուտ 

հարկեր 83.0 51.8 86.3 25.3 246.4 

Other taxes on 

production 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ) 3288.6 3628.4 4524.7 176.1 11617.8 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Ընդամենը 60039.3 69555.3 86053.2 55259.4 270907.2 Total 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքնն  աարրտտաադդրրաակկաանն  եեղղաաննաակկոովվ  ((22002211թթ..))  
Gross domestic product by productive method (2021) 

 

ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams  

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value 

added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  33829.6 20087.6 13742.0 

Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  42749.6 13332.2 29417.4 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  25341.3 15229.3 10112.0 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  18780.9 2166.3 16614.6 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  

1560.1 1136.8 423.3 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  74793.6 32890.4 41903.2 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  12471.0 11137.0 1334.0 

Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  8651.2 7245.5 1405.7 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  11257.9 8802.3 2455.6 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  6757.8 865.6 5892.2 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  47277.0 20377.7 26899.3 

Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  5754.8 3737.0 2017.8 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  3393.2 1695.2 1698.0 

Professional, scientific and 

technical activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

1925.8 514.8 1411.0 

Administrative and support 

service activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  122820.6 62594.1 60226.5 

Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  29470.8 13795.6 15675.2 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  20229.2 9279.2 10950.0 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  5936.4 2754.0 3182.4 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  1226.6 395.4 831.2 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային 

տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրություն սեփական սպառման համար  583.4 0.0 583.4 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities of 

private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-)  7656.3 -7656.3 

Indirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  474810.8 235692.3 239118.5 Total 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ)    10236.4 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    249354.9 Gross domestic product 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքիի  կկաառռոոււցցվվաածծքքըը  ((22002211թթ..))  
Structure of gross domestic product (2021) 

     տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ                                                                                                   % to total 

 

Համախառն 

թողարկում 
Gross output 

Միջանկյալ 

սպառում 

Intermediate 

consumption 

Համախառն 

ավելացված 

արժեք 

Gross value added 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  7.1 8.5 5.5 

Agriculture, hunting, forestry 

and fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  9.0 5.7 11.8 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  5.3 6.5 4.0 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  3.9 0.9 6.7 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  

0.3 0.5 0.2 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  15.8 14.0 16.8 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  

2.6 4.7 0.5 

Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles, 

motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  1.8 3.1 0.6 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  2.4 3.7 1.0 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  1.4 0.4 2.4 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  10.0 8.6 10.8 

Financial and insurance 

activities 
Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  1.2 1.5 0.8 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  0.7 0.7 0.7 

Professional, scientific and 

technical activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

0.4 0.2 0.6 

Administrative and support 

service activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  

25.9 26.6 24.1 

Public administration and 

defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  6.2 5.9 6.3 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  4.3 3.9 4.4 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  

1.3 1.2 1.3 

Arts, entertainment and 

recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  0.3 0.2 0.3 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային 

տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրություն սեփական սպառման համար  0.1 0.0 0.2 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities 

of private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-)  3.2 -3.1 
Indirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  100.0 100.0 95.9 Total 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ)    4.1 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք    100.0 Gross domestic product 

  

http://stat-nkr.am/index.php


Համախառն ներքին արդյունք 

Gross domestic product 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF RA 
31 

ԱԱրրտտաադդրրոոււթթյյաանն  հհաաշշիիվվնն  ըըսստտ  եեռռաամմսսյյաակկննեերրիի  ((22002211թթ..))  

Production account by quarters (2021) 
         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                             at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  

Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն թողարկում 91781.4 125561.5 115056.7 142411.1 474810.7 Output at basic prices 

Արտադրանքի հարկեր 1344.3 4107.1 3359.4 4635.6 13446.4 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 920.3 730.2 524.7 1034.8 3210.0 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 92205.4 128938.4 117891.4 146011.9 485047.1 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Միջանկյալ սպառում 

46699.5 75606.9 53955.3 59430.5 235692.2 

Intermediate 

consumption 

Համախառն ներքին 

 արդյունք 45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 

Gross domestic 

product 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) -2802.2 -2052.0 -1501.0 -1301.1 -7656.3 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրանքի հարկեր 1344.3 4107.1 3359.4 4635.6 13446.4 Taxes on products 

Արտադրանքի 

սուբսիդիաներ  (-) 920.3 730.2 524.7 1034.8 3210.0 

Subsidies on 

products(-) 

Ընդամենը 92205.4 128938.4 117891.4 146011.9 485047.1 Total 
 

Եկամուտների ձևավորման հաշիվն ըստ եռամսյակների (2021թ.) 

Generation of income account by quarters (2021) 

         ընթացիկ գներով, մլն դրամ                                                                                            at current prices, mln. drams 

 I II III IV Տարի/ Year  

Ռեսուրսներ/ Resources 

Համախառն ներքին  

արդյունք 45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 

Gross domestic 

product 
Ընդամենը 45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 Total 

Օգտագործում/ Uses 

Վարձու աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրություն 31747.6 32675.3 45424.8 44354.5 154202.2 

Compensation of 

employees 

Հիմնական միջոցների 

օգտագործում 8480.1 7145.2 5932.0 20317.8 41875.1 

Use of fixed assets 

Զուտ շահույթ և զուտ խառն 

եկամուտ 4781.2 10083.8 9673.9 18187.6 42726.5 

Net profit and net 

mixed income 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող 

ծառայություններ (-) -2802.2 -2052.0 -1501.0 -1301.1 -7656.3 

Indirectly measured 

services of financial 

intermediation(-) 

Արտադրության այլ զուտ 

հարկեր 73.0 50.3 70.7 120.7 314.7 

Other taxes on 

production 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ) 424.0 3376.9 2834.7 3600.8 10236.4 

Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Ընդամենը 45505.9 53331.5 63936.1 86581.4 249354.9 Total 
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ՀՀաամմաախխաառռնն  ննեերրքքիինն  աարրդդյյոոււննքքիի  իիրրաակկաանն  ծծաավվաալլիի  իիննդդեեքքսսննեերրըը  ըըսստտ  տտննտտեեսսաակկաանն  

գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  տտեեսսաակկննեերրիի,,  22001199--22002211թթթթ..    

RReeaall  vvoolluummee  iinnddiicceess  ooff  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  bbyy  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess,,  22001199--22002211  

  
   տոոկոսներով` նախորդ տարվա նկատմամբ                                                                                       % to the previous year 

 

2019 2020 2021  

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և ձկնորսություն  96.4 77.4 48.7 

Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 
Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում  96.2 77.0 50.3 

Mining and quarrying 

Մշակող արդյունաբերություն  195.2 37.3 92.7 Manufacturing 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում  114.1 90.2 68.8 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում  

85.3 98.3 94.6 

Water supply, sewerage, waste  

management and remedlation 

activities 
Շինարարություն  123.2 77.2 149.9 Construction 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  109.0 66.1 77.4 

Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles, motorcycles 
Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն  103.0 74.5 93.2 

Тransportations and warehouse 

economy 
Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում  140.8 227.1 89.8 

Accommodation and food service 

activities 

Տեղեկատվություն և կապ  113.0 78.1 106.2 Information and communication 
Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն  117.0 95.4 90.5 

Financial and insurance activities 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  136.0 81.0 98.2 Real estate activities 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  98.4 105.1 113.9 

Professional, scientific and 

technical activities 
Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

86.9 80.3 80.4 

Administrative and support 

service activities 
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 

պարտադիր սոցիալական ապահովություն  114.5 85.2 87.7 

Public administration and defence, 

compulsory social security 
Կրթություն  100.2 80.6 98.4 Education 
Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում  100.1 83.2 109.3 

Human health and social work 

activities 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  100.7 96.9 86.7 Arts, entertainment and recreation 
Սպասարկման այլ ծառայություններ  120.1 65.4 136.8 Other service activities 
Տնային տնտեսությունների գործունեություն 

որպես գործատու, տնային 

տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրություն սեփական սպառման համար  102.2 84.6 74.1 

Activities of private house-holdsas 

employers undifferentiated 

production and services activities 

of private households for own 

consumption 

Ֆինանսական միջնորդության 

անուղղակիորեն չափվող ծառայություններ (-) 87.4 113.9 60.9 
Iindirectly measured services of 

financial intermediation(-) 

Ընդամենը  113.0 78.5 87.6 Total 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 

սուբսիդիաներ)  69.2 58.5 78.9 
Taxes on products 

 (minus subsidies) 

Համախառն ներքին  արդյունք  110.3 77.6 87.3 Gross domestic product 
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ՍՍկկզզբբննաակկաանն  եեկկաամմոոււտտննեերր  ((ըըննթթաացցիիկկ  գգննեերրոովվ,,  մմլլնն..դդրրաամմ))    

PPrriimmaarryy  iinnccoommee  ((aatt  ccuurrrreenntt  pprriicceess,,  mmllnn..  ddrraammss))    

 
  

ԸԸննթթաացցիիկկ  տտրրաաննսսֆֆեերրտտննեերր  ((ըըննթթաացցիիկկ  գգննեերրոովվ,,  մմլլնն..դդրրաամմ))    

GGuurrrreenntt  ttrraannssffeerrss  ((aatt  ccuurrrreenntt  pprriicceess,,  mmllnn..  ddrraammss))    

  
  

ԱԱզզգգաայյիինն  հհաաշշիիվվննեերրիի  հհիիմմննաակկաանն  աագգրրեեգգաատտննեերրըը ((ըըննթթաացցիիկկ  գգննեերրոովվ,,  մմլլնն..դդրրաամմ))  

MMaaiinn  aaggggrreeggaatteess  ooff  nnaattiioonnaall  aaccccoouunnttss ((aatt  ccuurrrreenntt  pprriicceess,,  mmllnn..  ddrraammss)) 
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ՀՀաավվեելլվվաածծ  22                                                                                                                                                                                    AAppppeennddiixx  22  
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ 

 

Համախառն ներքին արդյունքն (ՀՆԱ) 

ազգային հաշիվների կարևորագույն 

ցուցանիշներից մեկն է, բնութագրում է երկրի 

տնտեսությունում արտադրված ապրանքների 

և ծառայությունների (հանած միջանկյալ 

սպառումը) արժեքը` նախատեսված 

վերջնական սպառման, կուտակման և զուտ 

արտահանման համար: 

ՀՆԱ-ի դեֆլյատորն իրենից 

ներկայացնում է ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ի 

հարաբերակցությունը դրա` նախորդ տարվա 

համադրելի գներով հաշվարկված ծավալի 

վրա: 

ՀՆԱ-ն հաշվարկվում է երեք 

եղանակով` արտադրական, եկամուտների 

օգտագործման (ծախսային) և եկամուտների 

ձևավորման: 

Արտադրական եղանակով ՀՆԱ-ն, 

շուկայական գներով, հաշվարկվում է 

տնտեսությունում արտադրված համախառն 

ավելացված արժեքի (հիմնական գներով) ու 

արտադրանքի և ներմուծման զուտ հարկերի 

(առանց  սուբսիդիաների)  հանրագումարով: 

Հիմնական գներով ավելացված արժեքն 

արտադրության ցուցանիշ է, որը որոշվում է 

ապրանքների և ծառայությունների 

թողարկման ու միջանկյալ սպառման 

       Methodological notes 
 

Gross domestic product (GDP) is 

one of the key indicators  of national 

values, which characterizes value of goods 

and services produced in the economy of a 

country for final consumption, capital 

formation and net export (except 

intermediate consumption). 

 

GDP deflator  is the ratio of GDP at 

current prices to GDP at prices of the 

previous period. 

 

 

GDP is calculated in three ways: 

from production side, from use 

(expenditure) side, from income side. 

 

GDP at market prices from 

production side is defined as the sum of 

gross value added (at basic prices) 

produced in the economy, and net taxes 

(less subsidies) on products and import. 

 

 

Value added at basic prices is an 

output indicator, which is defined as the 

value of output of goods and services less 

the value of intermediate consumption 
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տարբերությամբ և չի ներառում արտադրանքի 

հարկերը, սակայն ներառում է արտադրանքի 

սուբսիդիաները: 

Եկամուտների օգտագործման 

եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-ն իրենից 

ներկայացնում է ապրանքների և 

ծառայությունների վերջնական սպառման 

ծախսերի, համախառն կուտակման և զուտ 

արտահանման հանրագումար: Այն ցույց է 

տալիս, թե ինչպես են տնային 

տնտեսությունները, պետական հիմնարկները 

և տնային տնտեսություններն սպասարկող ոչ 

առևտրային կազմակերպությունները բաշխում 

իրենց տնօրինվող եկամուտը վերջնական 

սպառման և խնայողությունների  միջև: 

ՀՆԱ-ի հաշվարկն ըստ եկամուտների 

ձևավորման աղբյուրների, ԱՀՀ-ի շրջանակում 

կատարվող ՀՆԱ-ի հաշվարկման երեք 

եղանակներից մեկն է: Սակայն, այն անկախ 

հաշվարկ չի համարվում, քանի որ, ընդունված 

մեթոդաբանության համաձայն, եկամտային ոչ 

բոլոր ցուցանիշներն են ստացվում ուղղակի 

հաշվառմամբ, դրանց մի մասը հաշվարկվում է 

հաշվեկշռման  եղանակով: 

ՀՆԱ-ի ձևավորումն ըստ եկամուտների 

աղբյուրների արտացոլում է անմիջապես 

արտադրական գործընթացին մասնակցող 

միավորների, ինչպես նաև պետական 

հիմնարկների և տնային  տնտեսություններն 

and doesn’t include taxes on product, but 

includes subsidies on product. 

 

GDP from use side is defined as the 

sum of final consumption expenditures, 

gross capital formation, and net export. It 

shows how the households, government 

units and non-profit institutions serving 

households distribute their disposable 

incomes among the final consumption and 

savings. 

 

 

 

 

GDP from income generation side 

is one of the three approaches to calculate 

GDP in the SNA framework. However it’s 

not an independent calculation, as, 

according to the accepted methodology, 

not all income indicators are derived by 

direct calculation, some of them are 

calculated through the balancing method. 

 

GDP from income generation side 

reflects primary incomes receivable by 

entities directly involved in production, 

and also by government units and non-

profit institutions serving households. 
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սպասարկող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների կողմից ստացված 

սկզբնական եկամուտները: Այս 

հաշվարկներում համախառն շահույթը 

(համախառն խառն եկամուտը) հանդիսանում 

է հաշվեկշռող հոդված և որոշվում է որպես 

արտադրական եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ-

ի (շուկայական գներով) և աշխատողների 

աշխատանքի վարձատրության և 

արտադրության ու ներմուծման զուտ հարկերի 

տարբերություն: 

           Ապրանքների և ծառայությունների 

հաշիվն ինքնատիպ ամփոփ աղյուսակ է: 

Ինչպես և բոլոր մյուս հաշիվները, այն 

նույնպես կազմված է երկու մասից` 

«ռեսուրսային», որտեղ ցույց են տրվում   

ապրանքների   ու   ծառայությունների 

թողարկումն ու ներմուծումը, արտադրանքի 

հարկերը և սուբսիդիաները և «օգտագործման» 

մասում` սպառման (միջանկյալ և վերջնական) 

համար օգտագործվող ապրանքների և 

ծառաությունների ծավալները, հիմնական և 

շրջանառու կապիտալի կուտակումը, 

ապրանքների  և ծառայությունների 

արտահանումը: 

Արտադրության հաշիվն արտացոլում է 

անմիջականորեն արտադրական գրծընթացին 

վերաբերվող գործառնությունները: Այս 

հաշվում որոշվում է ավելացված արժեքը, որը 

հանդիսանում է ՀՆԱ-ի հաշվարկման հիմքը: 

 

 

Թողարկումն իրենից ներկայացնում է 

Here, the gross operating surplus (gross 

mixed income) is a balancing item, which 

is defined as the difference between Gross 

Domestic Product, calculated by 

production side (at market prices), and 

compensation of employees and net taxes 

on production and import. 

 

 

 

 

           Goods and services account is a 

special summary table. Like all other 

accounts, it consists of two parts: 

«resources»,which represent the output 

and imports of goods and services, 

taxes and subsidies on products and« 

«uses» which represent uses of goods 

and services in terms of consumption 

(intermediate and final), gross capital 

formation and exports of goods and 

services. 

 

 

 

 
 

Production account records 

transactions directly linked with the 

production process. In this account the 

value added is defined, which is the basis 

for calculating the Gross Domestic 

Product. 

Output is the total value of goods 
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որոշակի ժամանակաշրջանում տնտե-

սությունում արտադրված ապրանքների և 

ծառայությունների ընդհանուր արժեքը: 

Միջանկյալ սպառումը արտացոլում է 

արտադրության ընթացքում սպառվող կամ 

վերափոխվող ապրանքների և 

ծառայությունների արժեքը (բացառությամբ 

հիմնական ֆոնդերի, որոնք հաշվարկվում են 

որպես հիմնական կապիտալի սպառում): Այդ 

ապրանքները և ծառայությունները կարող են 

կամ լրիվությամբ սպառվել, կամ էլ 

վերափոխվել արտադրության գործընթացում: 

Միջանկյալ սպառման կազմում 

առանձին ներառվում են ֆինանսական 

միջնորդության անուղղակիորեն չափվող 

ծառայությունները: 

Համախառն ավելացված արժեքը 

հաշվարկվում է ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների` որպես 

ապրանքների և ծառայությունների 

թողարկման ու միջանկյալ սպառման 

տարբերություն:  

«Համախառն» արտահայտությունը ցույց 

է տալիս, որ ցուցանիշն իր մեջ ներառում է 

արտադրության գործընթացում հիմնական 

կապիտալի սպառման արժեքը: 

Ապրանքը հանդիսանում է նյութական 

օբյեկտ, որի նկատմամբ գոյություն ունի 

պահանջարկ և կարող է հաստատվել 

and services produced in economy in a 

certain period. 

 

Intermediate consumption reflects 

the value of goods or services transformed 

or used up by the production process 

(Intermediate consumption excludes 

consumption of fixed capital). These 

products and services can either be fully 

used up by or transformed by the 

production process. 

 

Intermediate consumption 

separately covers financial intermediation 

services indirectly measured. 

 

Gross value added is calculated as 

the value of output of goods and services 

less the value of intermediate consumption 

by economic activities. 

 

 

              The term «Gross» shows that the 

indicator includes the value of fixed capital 

consumed in the process of production. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A product is a material object made 

available for consumer use and may be 

subject to ownership rights.  
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սեփականության իրավունք:  

Սեփականության իրավունքը կարող է 

փոխանցվել մեկ ինստիտուցիոնալ միավորից 

մյուսին` շուկայական գործարքի իրակա-

նացման միջոցով: 

Ծառայությունները հանդիսանում են 

տարաբնույթ գործունեության արդյունք, որն 

իրականացվում է սպառողի պատվերով և 

սովորաբար բերում է սպառող միավորի 

վիճակի փոփոխության: 

Արտադրության և ներմուծման զուտ 

հարկերը ներառում են արտադրանքի և 

ներմուծման հարկերը, արտադրության այլ 

հարկերը: «Զուտ» արտահայտությունը 

նշանակում է, որ հարկերը ցույց են տրվում 

առանց համապատասխան սուբսիդիաների: 

Արտադրանքի հարկերը  ներառում են 

այն հարկերը, որոնց չափերը ուղղակիորեն 

կախված են թողարկված արտադրանքի և 

մատուցված ծառայությունների արժեքից`  

իրենց բնույթով դրանց կարելի է համարել 

անուղղակի հարկեր (ազգային հաշիվների 

համակարգում ընդունված չէ այդպիսի 

դասակարգման կիրառումը): Դրանց թվին են 

դասվում ավելացված արժեքի հարկը, 

ակցիզները և այլն: Ներմուծման հարկը դա 

ներմուծվող ապրանքներից և ծառայու-

թյուններից գանձվող հարկն է:  

Սուբսիդիաները անհատույց ընթացիկ 

 

Ownership reights can be 

transferred from one institutional unit to 

another through a market transaction. 

 

Services are the result of a variety 

of activities carried out on a customer's 

order that usually result in a change of the 

condition of the consumer unit. 

 

Net taxes on production and 

imports include taxes on products and 

other taxes on production. The term «Net» 

means that taxes are shown excluding the 

related subsidies. 

 

Taxes on products consist of taxes, 

whose rates directly depend on the value 

of products and services rendered; by their 

nature they can be considered indirect 

taxes (the use of such classification is not 

accepted by the national accounts system). 

They include value added tax, excise tax, 

etc. Import tax is the tax charged on 

imported goods and services.  

 

 

 

 

Subsidies are current unrequited 
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վճարներ են, որոնք պետբյուջեի միջոցներից 

հատկացվում են ձեռնարկություններին` 

կապված ապրանքների և ծառայությունների 

արտադրության, վաճառքի կամ ներմուծման 

հետ: 

Արտադրության այլ զուտ հարկերն 

արտադրության գործոնների (հող, կապիտալ, 

աշխատանք) օգտագործման հետ կապված 

հարկերն են: Դրանց թվին են դասվում հողի, 

արտադրության մեջ օգտագործվող շենքերի ու 

սարքավորումների (հիմնական միջոցների) 

հարկերը, լիցենզիաների դիմաց վճարները, 

համանման այլ գանձումները: Դրանք կախված 

չեն արտադրության ծավալներից և չեն 

ներառում ստացած շահույթից և այլ 

եկամուտներից հաշվարկված հարկերը: 

Եկամուտների ձևավորման հաշիվը 

եկամուտների սկզբնական բաշխման հաշվի 

բաղկացուցիչ մասն է: Այն արտացոլում է 

անմիջականորեն ապրանքների ու 

ծառայությունների արտադրությանը մաս-

նակցող կառուցվածքային ռեզիդենտ-

միավորների կողմից վճարած սկզբնական 

եկամուտները: 

Վարձու աշխատողների աշխատանքի 

վարձատրությունն իրենից ներկայացնում է 

հաշվետու ժամանակաշրջանում վարձու 

աշխատողի կողմից կատարած աշխատանքի 

դիմաց կազմակերպության կամ ֆիզիկական 

payments that government makes to 

enterprises on the basis of the production, 

sale or import of goods and services. 

 

 

 

 

             Other taxes on production are 

taxes connected with the use of factors of 

production (land, capital, labor). These 

include land, property and equipment 

(fixed assets) taxes, license fees, and other 

similar charges. They do not depend on 

production volumes and do not include 

taxes calculated on profits and other 

income. 

 

 

 

 

Generation of income account is a 

constituent element of primary 

distribution of income accounts. It reflects 

primary incomes payable by resident 

institutional units directly engaged in the 

process of production of goods and 

services. 

 

Compensation of employees is 

defined as a total remuneration, in cash or 

in kind, payable by employer to employees 

in return for work done during the 

accounting period. 
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անձի կողմից վճարած դրամական և բնեղեն 

բոլոր վարձատրությունների հանրագումարը:  

Աշխատողների աշխատանքի 

վարձատրությունը հաշվառվում է 

հաշվեգրված գումարներով և իր մեջ 

ընդգրկում է նաև սոցիալական 

ապահովության հատկացումները, 

եկամտային հարկը, այլ վճարները, որոնք 

աշխատողների կողմից ենթակա են վճարման: 

Տնտեսության համախառն շահույթը և 

համախառն խառն եկամուտները իրենցից 

ներկայացնում են ավելացած արժեքի այն 

մասը, որ մնում է արտադրողների մոտ վարձու 

աշխատողներին աշխատանքի վար-

ձատրության հետ կապված ծախսերը և 

արտադրության հարկերը հանելուց հետո 

(ներառում է ամորտիզացիոն 

մասհանումները):  

Համախառն շահույթը իր մեջ չի 

պարունակում աշխատանքի վարձատրության 

տարր, ինչպես նաև գործուղումների, 

ներկայացուցչական ծախսերի գեր-

նորմատիվային վճարումները, չի ընդգրկում 

ակտիվների գների բարձրացման արդյունքում 

ձևավորված շահույթը: Այն ներառում է 

հիմնական կապիտալի սպառումը: 

Համախառն խառն եկամուտը 

աշխատանքի վարձատրության տարր է, որը 

հնարավոր չէ առանձնացնել ձեռներեցի կամ 

 

 

Compensation of employees is 

recorded on the basis of accrual amounts 

and includes social insurance 

contributions, income tax, and other 

payments payable by employees. 

 

 

 

Gross economic profit and gross 

mixed income are the share of value added 

that remains for producers to pay for 

wages and after deducting production 

taxes (including depreciation deductions). 

 

 

 

 

Gross profit does not include an 

element of remuneration, as well as 

extravagant payments for business trips 

and representation expenses, and does not 

include profits generated by rising asset 

prices. It includes the consumption of 

fixed capital. 

 
 

Gross mixed income is an element 

of remuneration that cannot be separated 

from the income of an entrepreneur or 
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սեփականատիրոջ եկամտից: 

Սկզբնական եկամուտների բաշխման 

հաշիվը եկամուտների սկզբնական բաշխման 

հաշվի երկրորդ բաղկացուցիչ մասն է: Այն 

բնութագրում է ռեզիդենտների (կառուց-

վածքային միավորների կամ հատվածների) 

միջև արտադրական գործունեությունից և 

սեփականությունից ստացած սկզբնական 

եկամուտների բաշխումը: 

Սեփականությունից ստացված եկա-

մուտներն այն եկամուտներն են, որոնք 

ստացվում կամ վճարվում են կառուցվածքային 

միավորի կողմից օգտագործման նպատակով 

տրամադրված ֆինանսական, հողի և այլ ոչ 

ֆինանսական ակտիվների (ընդերք և այլ 

բնական ակտիվներ, պատենտ, արտոնագիր և 

այլն) օգտագործման արդյունքում: 

Սկզբնական եկամուտների սալդոն 

բնութագրում է այն եկամուտները, որոնք 

ձևավորվում են կառուցվածքային ռեզիդենտ- 

միավորների մոտ` արտադրությանը մասնակ- 

ցելու արդյունքում և սեփականությունից: Այն 

որոշվում է, որպես ռեզիդենտ-միավորների 

կողմից ստացված և վճարված բոլոր 

սկզբնական եկամուտների տարբերություն: 

Համախառն հիմքով հաշվարկված, այսինքն, 

մինչև հիմնական կապիտալի սպառման դուրս 

բերումը, սկզբնական եկամուտների սալդոն 

ամբողջ տնտեսության մակարդակով 

owner. 

Allocation of primary income 

account is the second component of the 

primary distribution of income account. It 

shows how primary incomes obtained 

from the production activity or 

propertyare distributed among residents 

(institutional units or sectors). 

 

Property incomes include incomes 

receivable or payable by institutional units 

in return for putting the financial assets, 

land, and other non- financial assets 

(minerals, other natural resources, patents, 

licenses, etc) at the disposal of other 

institutional units. 

 

Balance of primary incomes 

characterizes incomes receivable by 

institutional units as a result of their 

participation in production or from 

property. It is defined as the difference 

between all primary incomes receivable 

and payable by resident units. At the level 

of the total economy the balance of 

primary incomes calculated gross, i.e. 

before deduction of consumption of fixed 

capital, is equal to Gross National Income. 
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հավասար է համախառն ազգային եկամտին: 

Եկամուտների երկրորդային բաշխման 

հաշիվն արտացոլում է կառուցվածքային միա- 

վորների կամ հատվածների սկզբնական եկա- 

մուտների սալդոյի վերափոխումը տնօրինվող 

եկամտի` ընթացիկ տրանսֆերտների 

ստացման և փոխանցման արդյունքում` 

առանց բնաիրային ձևով ստացվող և 

փոխանցվող սոցիալական  տրանսֆերտների: 

Տրանսֆերտը գործառնություն է, երբ 

կառուցվածքային մեկ միավորը տրամադրում 

է ապրանքներ, ծառայություններ, ակտիվներ 

(ֆինանսական և ոչ ֆինանսական) մեկ այլ 

միավորի` առանց դրանց դիմաց ապրանքի, 

ծառայության կամ ակտիվի ձևով 

փոխհատուցում ստանալու: Տարբերում են 

ընթացիկ և կապիտալ տրանսֆերտներ: Դրանք 

կարող են իրականացվել դրամական և բնեղեն 

ձևով: 

Ընթացիկ տրանսֆերտներն ընդգրկում 

են հետևյալ հիմնական տեսակները` եկամտի 

և ունեցվածքի ընթացիկ հարկեր և այլն, 

հատկացումներ սոցիալական ապահո-

վագրությանը, սոցիալական նպաստներ, 

կամավոր մուծումներ և այլ ոչ կապիտալ 

բնույթի նվերներ, տուգանքներ և այլն: 

Տնօրինվող եկամուտն այն եկամուտն է, 

որը վերջնական սպառման կամ 

խնայողության նպատակով տնօրինում է 

 

Secondary distribution of income 

account shows how the balance of primary 

incomes of an institutional unit or sector is 

transformed into its disposable income by 

the receipt and payment of current 

transfers excluding social transfers in kind. 

 

 

Transfer is a transaction, in which 

one institutional unit provides a good, 

service or (financial and non-financial) 

asset to another unit without receiving 

from the latter any good, service or asset 

in return as counterpart. There are current 

and capital transfers. They may be either 

in cash or in kind. 

 

 

Current transfers include the 

following main types: current taxes on 

income, wealth, etc.; social security 

contributions and benefits; voluntary 

payments and other gifts of non-capital 

character, fines, etc. 

 

Disposable income is defined as 

income left at institutional units’ disposal 

for final consumption or saving. It is equal 
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կառուցվածքային միավորը: Այն հավասար է 

համախառն ազգային եկամտից հանած որպես 

ընթացիկ տրանսֆերտ փոխանցված 

եկամուտները, գումարած ստացած ընթացիկ 

տրանսֆերտները: Բոլոր կառուցվածքային 

ռեզիդենտ-միավորների տնօրինվող եկա-

մուտների գումարը հավասար է համախառն 

ազգային տնօրինվող եկամտին: 

         Տնօրինվող եկամտի օգտագործման 

հաշիվը ցույց է տալիս, թե տնային 

տնտեսությունները, պետական հիմ-

նարկները և տնային տնտեսություններն 

սպասարկող ոչ առևտրային կազմա-

կերպությունները ինչպես են իրենց 

տնօրինվող եկամուտը բաշխում վերջնական 

սպառման ծախսերի և խնայողության միջև: 
 

Վերջնական սպառման ծախսերը 

ձևավորվում են տնային տնտեսությունների, 

տնային տնտեսություններն սպասարկող ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես 

նաև կոլեկտիվ և անհատական 

ծառայությունների ու ապրանքների համար 

կատարված պետական հիմնարկների 

վերջնական սպառման ծախսերից: Այսպիսի 

խմբավորումը ցույց է տալիս, թե ով է 

ֆինանսավորում վերջնական սպառման  

ծախսերը: 

Տնային տնտեսությունների վերջնական 

սպառման ծախսերը ներառում են տնային 

տնտեսությունների այն ծախսերը, որոնք 

to the National Income less income 

payable as current transfers plus current 

transfers receivable. The sum of disposable 

incomes of all resident institutional units is 

equal to Gross National Disposable 

Income. 

 

 

Use of National Disposable Income 

account shows how households, 

government units and non-profit 

institutions serving households (NPISHs) 

distribute their disposable income between 

final consumption expenditures and 

saving. 
 

Final consumption consists of 

household final consumption 

expenditures, final consumption 

expenditures of non-profit institutions 

serving households, and also general 

government final consumption 

expenditures on collective and individual 

goods and services. Such grouping shows 

which sector pays for final consumption. 

 

 

 

Household final consumption 

expenditures include outlays for 

purchasing consumer goods and services 
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ուղղված են բոլոր առևտրական կազմա-

կերպություններում, քաղաքային շուկաներում 

և չկազմակերպված (փողոցային) առևտրի 

վայրերում, կենցաղային և բնակարանային-

կոմունալ սպասարկման, ուղևորատար 

տրանսպորտի, կապի, հյուրանոցների, 

մշակույթի, առողջապահության և կրթության 

առևտրային հիմնարկներում` սպառողական 

ապրանքների և ծառայությունների 

ձեռքբերմանը, ինչպես նաև այն ծախսերը, 

որոնք ուղղված են տնային տնտեսությունների 

կողմից սեփական սպառման համար 

արտադրված և որպես աշխատանքի 

վարձատրություն բնեղեն տեսքով ստացած 

ապրանքների և ծառայությունների սպառմանը 

(բնակչության անձնական օժանդակ 

տնտեսությունների գյուղատնտեսական 

արտադրանքը, սեփական կացարանում 

ապրելու պայմանականորեն չափվող  

ծառայությունները): 

Պետական հիմնարկների կողմից 

անհատական բնույթի ապրանքների և 

ծառայությունների վերջնական սպառմանն 

ուղղված ծախսերը բաղկացած են պետական 

հիմնարկների կողմից անհատական 

սպառման համար նախատեսված 

սպառողական ապրանքների և 

ծառայությունների ձեռք բերման համար 

կատարած ծախսերից: Այսպիսի ծախսերը 

from all trading organizations, urban 

markets and through non-organized trade 

(street vendors), from public service, 

passenger transport, communications 

establishments, hotels, commercial 

institutions of culture, health care, 

education, and also other consumption of 

goods and services in kind, both produced 

for own use (agricultural produce of 

personal subsidiary plots, imputed services 

of owner-occupied dwellings) and 

received as labour remuneration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General government final 

consumption expenditures on individual 

goods and services consist of outlays of 

government institutions on consumer 

goods and services intended for personal 

consumption. Such outlays are financed 

from the state budget and off-budget 

funds. 

 

http://stat-nkr.am/index.php


Համախառն ներքին արդյունք 

Gross domestic product 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF RA 
45 

ֆինանսավորվում են պետական բյուջեի և 

արտաբյուջետային միջոցների  հաշվին: 

Պետական հիմնարկների կողմից 

կոլեկտիվ բնույթի ծառայությունների 

վերջնական սպառմանն ուղղված ծախսեր. այս 

ցուցանիշը տարբերվում է նախորդից նրանով, 

որ այստեղ հաշվի են առնվում պետական 

բյուջեի հաշվին կազմակերպությունների 

կողմից մատուցվող ծառայությունները, որոնք 

բավարարում են  ոչ թե առանձին տնային 

տնտեսությունների, այլ ամբողջ 

հասարակության պահանջմունքները (ծախ-

սեր, որոնք ուղղված են պաշտպանությանը, 

կառավարմանը, ճանապարհային տնտե-

սությանը, բյուջեի և արտաբյուջետային 

միջոցների հաշվին վճարվող գիտական 

գործունեությանը, կոմունալ տնտեսությանը, 

գյուղատնտեսությունը  սպասարկող 

կազմակերպությունների  ծառայությունների  

մատուցմանը): 

Տնային տնտեսություններն սպա-

սարկող ոչ առևտրային կազմա-

կերպությունների վերջնական սպառման 

ծախսերը տնային տնտեսություններին 

անվճար տրամադրվող սպառողական 

ապրանքների ու ծառայությունների համար 

հասարակական կազմակերպությունների 

կողմից կատարած ծախսերն են: Դրանց մեջ 

ներառվում են նաև կազմակերպությունների 

 

 

General government final 

consumption expenditures on collective 

services, this category is different from the 

previous one since it includes services 

rendered by organizations, which are 

compensated from the state budget; such 

services meet needs of community as a 

whole, but not of individual households 

(expenditures on defense, administration, 

roads, scientific activity financed from the 

state budget and out-budget funds, 

communal services and services of 

institutions serving agriculture). 

 

 

 

 

 

 

Final consumption expenditures of 

nonprofit institutions serving households 

are outlays of public associations on 

consumer goods and services provided to 

households free. Also here are included 

services in education, health care, culture 

provided free by organizations to their 

employees. 
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կողմից իրենց աշխատողներին կրթության, 

առողջապահության և մշակույթի ոլորտում 

մատուցված  անվճար  ծառայությունները: 

Հիմնական կապիտալի համախառն 

կուտակումն իրենից ներկայացնում է 

ռեզիդենտ-միավորների կողմից միջոցների 

ներդրումը հիմնական կապիտալ հանդիսացող 

օբյեկտներում` արտադրության մեջ դրանք 

օգտագործելու ճանապարհով ապագայում նոր 

եկամուտ ստեղծելու նպատակով: 

Նյութական շրջանառու միջոցների 

պաշարների փոփոխությունն ընդգրկում է 

արտադրական պաշարների, անավարտ 

արտադրության, պատրաստի արտադրանքի և 

վերավաճառքի համար նախատեսված 

ապրանքների պաշարների փոփոխությունը: 

Տվյալ ժամանակահատվածի ընթացքում 

պաշարների արժեքի փոփոխությունը 

հաշվարկվում է որպես այդ 

ժամանակաշրջանի վերջին և սկզբին առկա 

պաշարների արժեքների տարբերություն` 

գնահատված դիտարկվող ժամա-

նակահատվածի միջին շուկայական գներով` 

գների ազդեցությունը չեզոքացնելու 

նպատակով: 

Կապիտալի հետ գործառնությունների 

հաշիվն արտացոլում է հիմնական կապիտալի 

համախառն կուտակման և նյութական շրջա- 

նառու միջոցների  պաշարների փոփոխության 

 

 

 

 

Gross fixed capital formation is 

defined as resident units’ investments in 

fixed assets with the purpose of using them 

in production to create new incomes in 

future. 

 

 

 

Changes in inventories consist of 

changes in stocks of output, work-in-

progress and finished products, and 

products for resale. The value of changes 

in inventories during a given accounting 

period is equal to the difference between 

the value of inventories at the end and at 

the beginning of the year, measured at 

average market prices of the period in 

order to eliminate the influence of price 

changes. 

 

 

 

 

 

 

The capital account shows the 

funding of gross fixed capital formation 

and change in inventories, including the 

redistribution of wealth among the sectors 
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ֆինանսավորումը, ներառյալ կապիտալ 

տրանսֆերտների ձևով հարստության 

վերաբաշխումը տնտեսության հատվածների և 

«արտերկրի» միջև: 

Կապիտալի հետ գործառնությունների 

ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր է խնա- 

յողությունը, որը տեղափոխվում է եկամուտ- 

ների օգտագործման հաշվից: Այդ գործառնու- 

թյունների ֆինանսավորման մյուս աղբյուրը 

ստացված կապիտալ տրանսֆերտներն են` 

հանած փոխանցված կապիտալ տրանս- 

ֆերտները: 

Կապիտալի հետ գործառնությունների 

հաշվի հաշվեկշռող հոդվածը զուտ վարկա- 

վորումը (+) կամ զուտ փոխառությունն (-) է: 

Կապիտալ տրանսֆերտներն իրենցից 

ներկայացնում են ակտիվների (բացի կանխիկ 

դրամից և նյութական շրջանառու միջոցներից) 

կամ դրանց ձեռք բերման համար միջոցների 

սեփականության իրավունքի անհատույց 

փոխանցումը մեկ կառուցվածքային միավորից 

մյուսին:  Կապիտալ տրանսֆերտները սովո-

րաբար լինում են միանվագ և նշանակալի` 

ըստ գործառնության մեծության, կապված 

մասնակիցների կողմից ակտիվների 

օգտագործման կամ դուրսգրման հետ: 

 

           Զուտ վարկավորումը (+) կամ զուտ 

փոխառությունը (-) ֆինանսավորման աղբյուր- 

of the economy and the rest of the world 

through capital transfers. 

 

 

The main source for financing 

capital transactions is saving, which is 

brought forward from the use of 

disposable income account. The other 

sources of funding of these transactions are 

capital transfers receivable less payable. 

 

 

The balancing item of the account 

is net lending (+) or net borrowing (-). 

 

      Capital transfers are transactions, 

in which the ownership of an asset 

(other than cash and inventories)  is  

transferred  from  one  institutional 

unit to another, or in which cash is 

transferred to enable the recipient to 

acquire another asset, without any 

counterpart being received in return. 

Capital transfers are usually non-

recurrent and large-scale in value 

transactions connected with 

acquisitions or disposals of assets by 

participants in the transaction. 
         

             Net lending (+) or net borrowing 

(-) is defined as the excess or deficit of 

sources of funds over the expenditures 
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ների գերազանցումն է կամ պակասուրդը 

(դեֆիցիտ) ոչ ֆինանսական ակտիվների զուտ 

ձեռքբերման ծախսերի համեմատությամբ: 

Ամբողջ տնտեսության մակարդակով զուտ 

վարկավորումը կամ զուտ փոխառությունը 

ցույց է տալիս ռեսուրսների այն 

քանակությունը, որը երկիրը   տրամադրում   է   

«արտերկրին»կամ «արտերկիրը» տրամադրում 

է երկրին: 

          Զուտ արտահանումը հաշվարկվում է 

որպես ապրանքների և ծառայությունների 

արտահանման և ներմուծման տարբերություն և 

իր մեջ ներառում է արտերկրի (ներառյալ ԱՊՀ 

երկրները) հետ ԱՀ առևտրի շրջանառությունը: 

Արտադրական և ծախսային 

եղանակներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի 

մեծությունների միջև վիճակագրական շեղումը 

ցույց է տալիս տարբեր եղանակներով 

հաշվարկված ՀՆԱ-ի մեծությունների միջև 

շեղումը: Արտադրական եղանակով և 

եկամուտների օգտագործման եղանակով 

հաշվարկված հաշիվների յուրաքանչյուր  մասը  

ձևավորվում  է  ինքնուրույն` վիճակագրական 

տեղեկատվության սեփական հոսքերի հիման 

վրա, որի հետևանքով դրանց վերաբերյալ 

հանրագումարները կարող են միմյանցից որոշ 

չափով տարբերվել: 

Արտարժույթով ՀՆԱ հաշվարկված է 

համապատասխան ժամանակշրջանի միջին 

փոխարժեքով: 

on non-financial assets. At the level of 

the total economy, net lending or net 

borrowing shows the amount of 

resources paid to the rest of the world 

and received from the rest of the 

world. 

 

 

 
 

 

 

 

           Net export is defined as the 

difference between export and import of 

goods and services and includes the trade 

turnover of the Republic of Artsakh with 

foreign countries (including the CIS 

countries). 
 

 

The statistical discrepancy between 

the gross domestic product by production 

and expenditure side shows the difference 

between GDP calculated by different 

methods. Every component included in the 

GDP calculated by the production and 

expenditure approaches are formed 

independently based on own statistical 

information flows; therefore their grand 

totals can be different from each other to a 

certain extent. 
 

 

 
 

Foreign currency GDP is calculated 

at the average exchange rate of the 

respective period. 

http://stat-nkr.am/index.php
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ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ  Explanations of symbols 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý -- data not available 

»ñ¨áõÛÃÁ  µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ - category not applicable 

ãÝãÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝ 0.0 negligible magnitude 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ×ßïí³Í »Ý # data are adjusted 

 

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները 

բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ: 

Insignificant discrepancies between the  sums and totals of components in some cases can be explained by using 

rounded data. 

 

 

 

ՄՄաակկրրոոտտննտտեեսսաակկաանն  ցցոոււցցաաննիիշշննեերրիի,,  աազզգգաայյիինն  

հհաաշշիիվվննեերրիի  ևև  ֆֆիիննաաննսսննեերրիի  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթյյաանն  բբաաժժիինն  
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