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Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվացմամբ բնութագրվող 
արդի աշխարհում էապես կարևորվում է «վիճակագրական եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող», 
տարաբևեռ հակումներ ունեցող, պաշտոնական վիճակագրության երեք մասնակիցների՝ 
ռեսպոնդենտների, սպառողների և հարկատուների հնարավորին «մեկտեղումը», հատկապես՝ ազգային և 
միջազգային չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակությունների համահարթեցման) 
պահանջների տեսանկյունով: 

Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ԱՀ ԱՎԾ) 
շնորհակալություն է հայտնում բոլոր ռեսպոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին), որոնց 
կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է խարսխված սույն վիճակագրական հրապարակումը և 
ողջունում նրանց ու հարկատուների, որպես վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների, 
արձագանքներն ու առաջարկները վերոհիշյալ նկատառումներով վիճակագրական հրապարակումների 
հետագա կատարելագործման համար: 

Հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար առաջարկությունները և 
մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել ԱՀ ԱՎԾ աշխատակազմին: 

 
 
In present day world which is characterized by the information variety and intensity of informational 

flows, the possible “combination” of three participants of official statistics such as respondents, users and taxpayers, 
“occupying the angels of statistical triangle” having different dispositions, is of great importance, especially from 
viewpoint of perception requirements “communication skills leveling” by national and international levels. 

The National Statistical Service of RA (NSS RA) would like to thank all the respondents who have 
supplied information for this statistical publication and, from the above mentioned considerations, welcomes any 
comments and suggestions from the respondents and taxpayers, as statistical users, for the future developments of 
statistical publication. 

You are kindly asked to provide your comments and suggestions to the Statistical Service of RA. 
 

 
В современном мире, характеризующемся разнообразием информации и интенсификацией 

информационных потоков, с точки зрения требований перцепции (выравнивания коммуникационных 
свойств) на национальном и международном уровнях, особое значение придается возможному ,,приведению 
в один фокус”,,находящихся в разных углах статистического треугольника” трех участников официальной 
статистики - респондентов, пользователей и налогоплательщиков, имеющих разнополярные склонности. 

Национальная статистическая служба Республики Арцах (НСС РА) благодарит всех респондентов за 
предоставленную ими информацию, которая легла в основу данной публикации, и, исходя из 
вышеизложенных соображений, приветствует любые отзывы и предложения с целью дальнейшего 
усовершенствования статистических публикаций. 

Для дальнейшего усовершенствования изданий, просим предложения и комментарии направлять в 
НСС РА. 

 
 
Internet: http://www.stat-nkr.am 
E-mail: info@stat-nkr.am 
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Ն Ե Ր Ա Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
«Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2022» 

ժողովածուն ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 

առավել ամբողջական վիճակագրական հրապարակումն է, 

որն արտացոլում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը: 

Ժողովածուի մեջ ներկայացված են վիճակագրական 

տվյալներ Արցախի Հանրապետության 2017-2021թթ. սոցիալ-

տնտեսական վիճակի վերաբերյալ: Որոշ ցուցանիշներ 

ներկայացված են Արցախի Հանրապետության շրջանների 

կտրվածքով:  

Ժողովածուի վերջին բաժինը միջազգային 

համեմատություններին է վերաբերում: 

       Ժողովածուի յուրաքանչյուր բաժնի վերջում ներառված են 

որոշ ցուցանիշների գծապատկերներ: Որոշ բաժիններ 

համալրվել են նոր աղյուսակային նյութերով և 

գծապատկերներով: 

Տվյալները հաշվարկված են վիճակագրության արդի 
մեթոդաբանության սկզբունքներին համապատասխան, ինչը 
որոշակի հնարավորություններ է ընձեռում դրանց 
համադրելիության բնագավառում: 

Տարեգիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանի 
համար: 

Նախկինում հրապարակված որոշ ցուցանիշներ սույն 
ժողովածուի մեջ ճշգրտված են: 

F O R E W O R D  
The “Statistical Yearbook of Artsakh, 2022” is the most 

complete statistical publication of the National Statistical Service of 

AR, reflecting socio-economic situation of the country. 

The yearbook covers statistical data on the social and 

economic situation of Artsakh for 2017-2021. Some indicators are 

given by regions of the Artsakh Republic.  

The yearbook includes a new section on international 

comparisons.  

Each section of the handbook at its end includes diagrams on 

some economic indicators. Some sections were complemented with 

new tables and diagrams. 

The data are calculated in accordance with the principles of 

modern statistical methodology, which allows to compare them 

with international indicators. 

This yearbook is intended for the wide circle of readers. 

In this yearbook some indicators published in the past were 

adjusted. 

П Р Е Д И С Л О В И Е 
,,Статистический ежегодник Арцаха, 2022” является 

наиболее полным статистическим изданием национальной 

статистической службы РА, отражающим социально-

экономическое положение страны. 

В сборнике представлены статистические данные о 

социально-экономическом положении Республики Арцах за 

2017-2021гг.  

Некоторые показатели приведены в разрезе районов 

Республики Арцах. В последнем отделе сборника представлены 

международные сравнения.  

В конце каждого раздела сборника приведены 

графические изображения некоторых показателей. Некоторые 

разделы дополнены новыми табличными  материалами и 

графиками. 

Приведенные в ежегоднике данные рассчитаны в 

соответствии с принципами современной статистической 

методологии, что предоставляет определенные возможности в 

сфере их сопоставимости. 

Ежегодник предусмотрен для широкого круга читателей. 

Данные по отдельным показателям уточнены по 

сравнению с опубликованными ранее. 

Մ. Մինասյան 
ԱՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության Նախագահ 

M. Minasyan 
President of the National 
Statistical Service of RA 

М. Минасян 
Президент национальной  
статистической службы РА 
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 Capital assets of industrial production by 
types of  economic activity 

56  23.  Промышленно-производ-
ственные    основные средства 
по видам экономической 
деятельности 

56 

24.  Արդյունաբերական արտադրանքի 
(աշխատանք, ծառայություն) ծավալը 
գործող գներով ըստ շրջանների 
 Volume of industrial production (work, 
services) at current prices by regions 
 

58  24.  Объем промышленной     
продукции (работ, услуг)    в 
действующих ценах по 
районам 

58 
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25.  Արդյունաբերական արտադրանքի 
կառուցվածքն ըստ շրջանների  
 Structure of industrial production by regions 
 

59  25.  Структура промышленной       
продукции  по районам 

59 

26.  Շրջանների արդյունաբերական 
արտադրանքի         ծավալն ըստ տնտեսա-
կան գործունեության  տեսակների 
բաժինների  2021թ  
Volume of industrial production of  regions by 
sectors of  types  of  economic activity in 2021 

59  26.  Объем промышленной продук-
ции  районов по секторам видов 
экономической деятельности в 
2021г. 

59 

27.  Հանքագործական  արդյունաբերու-
թյան հիմնական  ցուցանիշները  
 Main indicators of mining industry 

60  27.  Основные показатели  
горнодобывающей  
промышленности 

60 

28.  Մշակող արդյունաբերության հիմնական  
ցուցանիշները 
 Main  indicators  of  manufacturing 
industry 

61  28.  Основные показатели 
обрабатывающей  
промышленности 

61 

29.  Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու 
լավորակ օդի մատակարարման    
հիմնական ցուցանիշները 
Main  indicators  of electricity, gas, steam 
and air conditioning supply 

61  29.  Oсновные показатели 
обеспечения(снабжения) 
электроэнергией, газом,   
паром  и  кондициониро-
ванным воздухом 

61 

30.  Ջրամատակարարման, կոյուղու, թա-
փոնների կառավարման և վերամշակ-
ման հիմնական ցուցանիշները 
Main  indicators  of  water supply,waste 
management and       remediation  activities  

61  30.   Основные показатели 
водоснабжения, очистки, 
обработки  отходов  и 
полученного вторичного 
сырья 
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 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ      
AGRICULTURE  

64   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 

 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
MAIN  INDICATORS OF  AGRICULTURE   

66   ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

66 

31.  Ընդհանուր հողային մակերեսը և 
 գյուղատնտեսական հողատեսքերի 
բաշխումն ըստ տեսակների  
 Total land area and distribution of 
agricultural lands by types   

66  31.  Общая земельная площадь и 
распределение сельскохозяй-
ственных угодий по видам 

66 

32.  Գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքը  
Gross agricultural output 

67  32.   Валовая продукция сельского 
хозяйства 

67 

33.  Գյուղատնտեսության արտադրանքի 
ծավալի ինդեքսները 
Volume indices of  agricultural  output 

67  33.  Индексы объема  продукции  
сельского  хозяйства 

67 

34.  Գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքն ըստ տնտեսությունների 
կարգերի  
Gross agricultural output by types of farms 

67  34.  Валовая продукция сельского 
хозяйства по категориям 
хозяйств 

67 

 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆ  
MATERIAL-TECHNICAL  BASE  OF  
AGRICULTURE 

68   МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

68 

35.  Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
առկայությունը 
Availability of agricultural machinery 

68  35.  Наличие сельскохозяйствен-
ной техники 

68 
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 ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ   
PLANT- GROWING 

69    РАСТЕНИЕВОДСТВО 69 

36.  Գյուղատնտեսական հիմնական մշակա-
բույսերի ցանքատարածությունները  
Sown areas under agricultural crops 

69  36.   Посевные площади основных 
сельскохозяйственных культур 

69 

37.  Բուսաբուծության արտադրանքի հիմնա-
կան տեսակների արտադրությունը  
Output of main types of  plant-growing 
production 

71  37.  Производство основных видов 
продукции растениеводства 

71 

38.  Հացահատիկի  և  հատիկաընդեղենային   
մշակաբույսերի  ցանքատարածություն-
ները, համախառն  բերքը  և    
բերքատվությունը 
Sown areas, gross  harvest and yield  
capacity   of  grains  and legominous  plants 

72  38.  Посевные площади, валовой 
сбор и урожайность  зерновых  
и зернобобовых  культур 

72 

39.  Կերային մշակաբույսերի  համախառն  
բերքը և բերքատվությունը 
Gross  harvest  and yield capacity  of forage 
crops 

73  39.   Валовой сбор и урожайность 
кормовых культур   

73 

40.  Խաղողի, պտղահատապտղային 
տնկարկների  տարածքը  
 Planting area of fruit and berries plantations 
and vineyards    
 

74  40.  Площадь плодово-ягодных 
насаждений и виноградников 

74 

41.  Պտուղների, հատապտուղներիև խաղողի 
համախառն բերքը և բերքատվությունը  
 Gross harvest and yield capacity of fruit, 
berries and grape 

75  41.  Валовой сбор и урожайность 
плодов,  ягод и винограда 

75 

 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 CONSTRUCTION 

76   СТРОИТЕЛЬСТВО 76 

42.  Շինարարության հիմնական 
ցուցանիշները 
 Main indicators of construction 

78  42.  Основные показатели  
строительства 

78 

43.  Շինարարության հիմնական 
ցուցանիշների ինդեքսները  
Indices of main indicators of   construction 

78  43.  Индексы основных 
показателей строительства 

78 

44.  Շինարարությունն ըստ սեփականության 
ձևերի 
Construction by types of ownership 

79  44.  Строительство по формам 
собственности 

79 

45.  Շինարարության ծավալն ըստ 
ֆինանսավորման         աղբյուրների 
Volume of  construction by sources of 
financing 

80  45.   Объем  строительства по 
источникам  финансирования 

80 

46.   Շինարարության ծավալն ըստ   տնտե-
սական   գործունեության    տեսակների 
Construction volumes by types of economic 
activities 

81  46.   Объем  строительства  по   
отраслям экономики  

81 

47.  Հիմնական միջոցների գործարկումը 
 Commissioning of fixed assets by branches  

84  47.   Ввод в действие основных   
средств    

84 

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ -
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DWELLING  AND  SOCIO - CULTURAL 
CONSTRUCTION 

87   ЖИЛИЩНОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

87 

48.  Բնակելի տների գործարկումը 
Dwellings put in operation 

87  48.   Ввод в действие жилых домов 87 
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49.  Կառուցված բնակարանների քանակը 
Number of constructed apartments 

88  49.  Число построенных квартир 88 

50.  Սոցիալ-մշակութային նշանակության 
 օբյեկտների գործարկումը  
 Main socio-cultural facilities commissioned  

88  50.  Ввод в действие объектов 
социально-культурного 
назначения 

88 

 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
CONSTRUCTION   ACTIVITY 

89   СТРОИТЕЛЬНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

89 

51.  Շինարարական  կազմակերպությունների  
գործունեության հիմնական ցուցանիշ- 
ները 
 Main indicators of activity of construction 
Оrganizations 

89  51.  Основные показатели 
деятельности  строительных 
организаций 

89 

52.  Սեփականության տարբեր ձևերի 
շինարարական կազմակերպությունների 
կողմից  կատարվող կապալային 
աշխատանքների ծավալը  
Volume of contract work performed by con 
struction organizations of different types of   
ownership 

90  52.  Объем подрядных работ, 
выполняемых строительными 
организациями различных 
форм собственности   

90 

 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  ԵՎ  ԿԱՊ     
TRANSPORT  AND  COMMUNICATION  

93   ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 93 

 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
 TRANSPORT 

95   ТРАНСПОРТ 95 

53.  Բեռնափոխադրումներն ընդհանուր 
օգտագործման ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի միջոցներով 
Cargo  transportation by means of general 
purpose  motor transport 

95  53.  Перевозки грузов автомобиль-
ным    транспортом общего 
пользования 

95 

54.  Ուղևորների փոխադրումն ընդհանուր 
օգտագործման ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի միջոցներով 
Passengers transportation by means of 
general purpose motor transport 

95  54.  Перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом 
общего пользования 

95 

55.  Փոստային և սուրհանդակային 
  գործունեության ցուցանիշները     
 Indicators of post and courier activities    

96  55.  Показатели почтовой и  
курьерской деятельности 

96 

56.  Ճանապարհատրանսպորտային 
 պատահարներ  
Traffic accidents  

96  56.  Дорожно-транспортные 
происшествия 

96 

 ԿԱՊ   
COMMUNICATION 

97   СВЯЗЬ 97 

57.  Ընդհանուր օգտագործման կապի 
 հիմնական ցուցանիշները  
Main indicators of communication of  
general-purpose 

97  57.  Основные показатели связи 
общего пользования 

97 

58.  Կապի  ծառայություններից հասույթը  
Revenues from communication services 

98  58.  Выручка от услуг связи 98 

59.  Հիմնական միջոցների առկայությունը կապի  
ոլորտի կազմակերպություններում 
 Fixed assets in the sphere of communication 
organizations 

98  59.  Наличие основных средств в 
сфере организаций связи 

98 

 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
TRADE  AN D  SERVICES 

101   ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 101 
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 ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
 TRADE  

104   ТОРГОВЛЯ 104 

60.  Առևտրի շրջանառությունն ըստ 
շրջանների 
Trade turnover by regions 

104  60.  Оборот  торговли по районам 104 

61.  Մանրածախ առևտրի շրջանառությունն  
ըստ  շրջանների 
Retail trade turnover by regions 

105  61.  Оборот розничного 
товарооборота по районам   

105 

62.  Հիմնական միջոցների առկայությունը 
 առևտրի օբյեկտներում 
  Availability of fixed assets in trade units 

106  62.  Наличие основных средств в 
объектах  торговли 

106 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   
SERVICES   

107   УСЛУГИ  107 

63.  Ծառայությունների ծավալը  
Volume of services rendered to households 

107  63.  Объем услуг 107 

64.  Ծառայությունների ծավալներն ըստ 
տեսակների 
Volume of services by types 

107  64.   Объем услуг по видам 107 

65.  Ծառայությունների  ծավալի կառուցվածքը  
Structure of services rendered to households 

108  65.  Структура объема услуг 108 

66.   Ծառայությունների ծավալն ըստ 
շրջանների 
 Volume of  services by regions 

109  66.  Объем услуг по районам 109 

 ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ   
 LIVING  STANDARDS  OF POPULATION  

111   УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ  

111 

 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ  
INCOMES OF POPULATION 

111   ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 111 

67.  Կենսամակարդակի հիմնական սոցիալ-
տնտեսական ցուցանիշները 
Main socio-economic indicators of  
living standards  of population 

112  67.  Основные социально-
экономические показатели 
уровня жизни населения 

112 

68.  Միջին ամսական անվանական և 
 իրական աշխատավարձերը 
 Average monthly nominal and real wage 

112  68.  Среднемесячная номинальная 
и реальная заработная плата 

112 

69.  Աշխատավարձի նվազագույն չափը 
Minimal  size  of  wage 

112  69.  Минимальный размер 
заработной платы 

112 

70.  Միջին ամսական անվանական 
 աշխատավարձը դրամով և ԱՄՆ 
դոլարով, միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձի  և սպառողական գների 
ինդեքսների փոփոխությունը 
Average  monthly nominal wage in drams 
and USA dollars, changes of average 
monthly nominal wages  and consumer 
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186  113.  Среднегодовые цены и тарифы 
на отдельные виды 
потребительских товаров и услуг 

186 

114.  Արդյունաբերողների արտադրանքի գների 
ինդեքսներն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
Producer price indices for industrial products 
by types of economic activity 

188  114.  Индексы цен производителей    
промышленной продукций по 
видам  экономической 
деятельности 

188 

115.  Արդյունաբերողների արտադրանքի գների   
ինդեքսներն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
Producer price indices for industrial products 
by types of economic activity 

189  115.  Индексы цен производителей    
промышленной продукций по 
видам  экономической 
деятельности 

189 

116.  Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների 
իրացման գների ինդեքսները(իրացման 
բոլոր ուղիներով) 
Indices  prices of  agricultural products sold  
 through (all channels of  realization)   

189  116.  Индексы цен на реализованную    
сельскохозяйственную 
продукцию  (по всем каналам 
реализации) 

189 

117.  Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման  
միջին գները (իրացման բոլոր ուղիներով)  
 Average prices of agricultural products sold  
 through (all channels of realization 

190  117.  Средние цены на продукцию 
сельского хозяйства (по всем 
каналам реализации) 

190 

 ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
EXTERNAL  ECONOMIC  ACTIVITY   

193   ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

193 

118.  ԱՀ վճարային հաշվեկշիռը 
Balance of payments of RA 

196  118.  Платежный баланс РА 196 

 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ  
ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ 

     EXCHANGE  RATE 
 

199   КУРСЫ ВАЛЮТ 199 
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119.  1 ԱՄՆ դոլարի հաշվարկային   
փոխարժեքները  
Clearing rate of 1 USD 

199  119.  Расчетный  курс 1 доллара 
США 

199 

120.  1ԱՄՆ դոլարի միջին ամսական 
հաշվարկային փոխարժեքները  
Average monthly  clearing rate of 1 USD   

200  120.  Среднемесячный расчетный 
курс 1 доллара США 

200 

121.  1 ՌՌ հաշվարկային փոխարժեքները 
 Clearing rate of 1 Russian rouble 

201  121.  Расчетный  курс 1 
российского рубля 

201 

122.  1 ՌՌ միջին ամսական հաշվարկային 
 փոխարժեքները  
 Average monthly clearing rate of 1 Russian 
rouble 

202  122.  Среднемесячный расчетный 
курс 1 российского рубля 

202 

123.  1 ԵՎՐՈ-ի  հաշվարկային փոխարժեքները 
Clearing rate of 1 EURO 

203  123.  Расчетный  курс 1  ЕВРО 203 

124.   1 ԵՎՐՈ-ի միջին ամսական հաշվարկա-
յին  փոխարժեքները   
 Average monthly  clearing rate of 1EURO 

204  124.  Среднемесячный расчетный 
курс 1 ЕВРО 

204 

125.  1ԱՄՆ դոլարի, 1 ԵՎՐՈ-ի և 1 ՌՌ 
 միջին  տարեկան հաշվարկային 
փոխարժեքները    
 Average annual clearing rate of  1 USD, 
1 EURO  and 1 Russian rouble  

205  125.  Среднегодовой  расчетный 
курс 1 доллара США, 1 ЕВРО и 
1 российского рубля 

205 

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ     
           HEALTH   

206   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 206 

126.  Բնակչության հիվանդացությունը 
Morbidity of population   

207  126.  Заболеваемость населения 207 

127.  Բնակչության հիվանդացությունն 
 առանձին տարափոխիկ հիվանդություն-
ներով   
 Morbidity of population caused by selected 
infectious diseases 

209  127.  Заболеваемость населения     
отдельными инфекционными 
болезнями 

209 

128.  Բնակչության հիվանդացությունն 
 ալկոհոլիզմով և թմրամոլությամբ  
Morbidity of population caused by 
alcoholizm and drug addiction 

210  128.  Заболеваемость населения 
алкоголизмом и наркоманией 

210 

129.  Բնակչության հիվանդացությունն 
 ակտիվ թոքախտով 
 Morbidity of population caused by 
active tuberculosis 

210  129.  Заболеваемость населения 
активным туберкулезом 

210 

130.  Բնակչության հիվանդացությունը 
 չարորակ նորագոյացություններով 
 Morbidity of population caused by 
malignant neoplasms 

210  130.   Заболеваемость населения 
злокачественными 
новообразованиями 

210 

131.  Աբորտներն ըստ տարիքային 
 բաշխվածության 
 Abortions by age groups 

211  131.  Аборты по возрастным 
группам 

211 

132.  Բնակչության հիվանդացությունը 
 վեներական հիվանդություններով ըստ 
տարիքային խմբերի 
 Morbidity of population with 
venereal diseases by age groups 
 

211  132.  Заболеваемость населения   
венерическими болезнями по 
возрастным группам 

211 
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133.  Բնակչության հիվանդացությունը 
 հոգեկան խանգարումներով     
 Morbidity of population caused by 
psychic disfunctions 
 

213  133.  Заболеваемость населения 
психическими расстройствами 

213 

134.  Բնակչությանը ստոմատոլոգիական 
օգնություն 
Stomatological aid rendered to population 
 

214  134.  Стоматологическая помощь 
населению 

214 

135.  Բնակչության սպասարկումը շտապ 
 բուժօգնությամբ  
 Ambulance services rendered to population 
 

214  135.  Обслуживание населения 
скорой медицинской помощью 

214 

 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ   
DISABILITY  OF  POPULATION   

215   ИНВАЛИДНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

215 

136.  Առաջին անգամ հաշմանդամ 
 Ճանաչվածների թվաքանակն ըստ 
հիվանդությունների հիմնական խմբերի 
  Number of persons recognized as disabled 
for  the  first time by main diseases groups 

215  136.  Численность впервые 
признанных инвалидами по 
основным группам болезней 

215 

137.  Առաջին անգամ հաշմանդամ 
 ճանաչվածների թվաքանակն ըստ սեռի, 
տարիքի և հաշմանդամության խմբերի 
 Number of persons recognized as disabled 
for  the  first time by sex, age and disable 
groups 

216  137.  Численность впервые признан 
ных   инвалидами по полу, воз-
расту и группам  инвалидности 

216 

138.  Հաշմանդամների վերաքննության 
 արդյունքները 
 Results of  re-examination of disabled 
persons 

217  138.  Результаты вторичного 
обследования инвалидов 

217 

139.  Հաշմանդամների թվաքանակը 
Number of disabled 

217  139.  Численность инвалидов 217 

 ՄՇԱԿՈՒՅԹ  
          CULTURE 

218         КУЛЬТУРА 218 

140.  Հանրային գրադարանների աշխատանքի 
հիմնական ցուցանիշները 
 Main indicators of  public libraries’ activity 

218  140.   Основные показатели работы  
общественных библиотек 

218 

141.  Թանգարաններ   
Museums 

218  141.  Музеи 218 

142.  Թատրոններ 
Theatres 

219  142.  Театры 219 

 ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
LAW  STATISTICS 

220   ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 220 

143.  Գրանցված հանցագործությունների      
թիվը     
Number of recorded crimes 

221  143.   Число зарегистрированных 
преступлений 

221 

144.  Օրինական ուժ ստացած դատավճիռ- 
ներով դատապարտվածների թիվն ըստ 
հանցագործությունների առանձին 
տեսակների  
 Number of convicts on whom sentences 
were passed and came into legal force by 
selected offence  categories 
 

221  144.   Численность осужденных по 
приговорам     судов, вступив-
шим в законную силу, по      
отдельным видам 
преступлений 

221 



´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ-Contents- Содержание 

        
Արցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh- Статистический ежегодник Арцаха 

 16    
              
 
 

 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 
STATE  REGISTRATION OF REAL ESTATE 
RIGHTS 

223   ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ  НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

223 

145.  Անշաժ գույքի նկատմամբ կատարված 
իրավունքների պետական  գրանցումներն 
ըստ իրավունքի տեսակների  
State registration of real estate rights by types of  
rights 

223  145.  Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество по видам прав 

223 

146.  Անշարժ  գույքի  նկատմամբ  կատարված  
իրավունքների  պետական  գրանցումներն  
ըստ   սեփականության  տեսակների  
 State regisration of real estate rights by types of 
ownership 

223  146.  Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество по видам 
собственности 

223 

147.  Հողամասերի նկատմամբ իրավունքների 
պետական գրանցումներն ըստ 
հանրապետության շրջանների,  2021թ.  
State registration of rights on lands by regions, 
2021 

224  147.  Государственная регистрация 
прав на землю по районам в 
2021г. 

224 

148.  Բազմաբնակարան շենքերի  բնակարան  
ների   շուկայական միջին գները  
The avarage market prices of multiroom 
buildings  

227  148.  Средние рыночные цены 
квартир многоквартирных 
зданий 

227 

149.  Անհատական բնակելի տների  
 (առանձնատների) շուկայական գները 
Market prices of  dwelling houses and private    
residences 

227  149.  Рыночные цены жилых домов 
и особняков 

227 

 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ   
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
INTERNATIONAL COMPARISONS 
 

228   МЕЖДУНАРОДНЫЕ        
СРАВНЕНИЯ 
 

228 
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Համառոտագրություն Abbreviations Сокращения 
մ             մետր    
գծային մ      գծային մետր 
մ 2            քառակուսի մետր  
մ 3                  խորանարդ մետր  
կմ            կիլոմետր  
կմ2                 քառակուսի 

կիլոմետր  
գր            գրամ  
կգ            կիլոգրամ  
ց               ցենտներ  
տ            տոննա  
հատ          հատ  
դալ            դեկալիտր  
հա            հեկտար  
հազ.          հազար  
մլն            միլիոն  
մլրդ.         միլիարդ  
կՎտ          կիլովատտ  
կՎտ-ժ       կիլովատտ-ժամ  
տոննա-կմ  տոննա-կիլոմետր  
թ.տ.մ       թաց տոննա միավոր  
կկալ           կիլոկալորիա  
%             տոկոս     

 m metre 
linear m                      linear metre 
m2  square metre 
m3  cubic metre 
km  kilometre  
km 2  square     

kilometre  
g gram 
kg  kilogram  
centner                centner 
t                          tonne 
pcs.  pieces, units  
dal decalitre 
ha hectare 
thsd.  thousand 
mln.  million 
bln.  billion 
kW  kilowatt  
kw-h                   kilowatt-hour 
tonns-km       tonne-kilometre  
d.t.u.                 dry tonne unit 
kcal                    kilocalorie  
% percentage 

м 
погонный м 
м2  
м3 
км  
км2 
 
г                    
кг  
т    
ц 
шт.  
дал 
га  
тыс. 
млн. 
млрд. 
кВт  
кВт.ч. 
тонна-км   
в.т.е.   
ккал 
% 

 

метр  
погонный метр 
квадратный метр 
кубический метр 
километр 
квадратный километр 
 
грамм 
килограмм 
тоннa 
центнер               
штукa 
декалитр 
гектар 
тысячa 
миллион 
миллиард 
киловатт 
киловатт-час 
тонна-километр 
влажная тонна единица 
килокалория 
процент  
 

 

Պայմանական նշաններ Conventional symbols Условные обозначения 

«-» – երևույթը բացակայում է «-»- not applicable «-» - явление отсутствует 

«--» –վիճակագրական տվյալներ 
չկան 

«--» - statistical data not available «--» – нет статистических данных 

«0.0» – ցուցանիշը փոքր է չափման 
              միավորից 

«0.0» – the indicator is less than                      
unit  of measurment 

«0.0» – значение показателя меньше   
               единицы измерения 

«#» – տվյալները  ճշգրտված են «#» – data are adjusted «#» – данные уточнены 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
SYSTEM  OF  NATIONAL  ACCOUNTS 
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Ազգային հաշիվների համա-
կարգը (ԱՀՀ) ազատական 
տնտեսակարգ ունեցող երկրնե-
րում մակրոտնտեսական գործ-
ընթացների նկարագրման և 
վերլուծության համար կիրառվող 
փոխկապակցված ցուցանիշների 
համակարգ է: 

ԱՀՀ-ի առանցքային ցուցանիշը 
համարվում է համախառն 
ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) , որը 
μնութագրում է երկրի 
տնտեսությունում արտադրված 
ապրանքների ու ծառայություն-
ների արժեքըª նախատեսված 
վերջնական սպառման, կուտակ-
ման և զուտ արտահանման 
համար: 

 Սկսած 2015թ.-ից համախառն 
ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 
ցուցանիշը ԱՀ ԱՎԾ-ի կողմից 
հաշվարկվում է համաձայն 
Ազգային հաշիվների համակարգ 
2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային 
ստանդարտի:  

ՀՆԱ-ն հաշվարկվում է երեք 
եղանակով՝ արտադրական, եկա-
մուտների օգտագործման (ծախ-
սային) և եկամուտների 
ձևավորման: 

Արտադրական եղանակով ՀՆԱ-
ն ստացվում է որպես 
տնտեսությունում ապրանքների ու 
ծառայությունների ողջ 
թողարկման և միջանկյալ սպառ-
ման տարբերության և արտա-
դրանքի զուտ (առանց 
սուբսիդիաների) հարկերի 
հանրագումար: 

Եկամուտների  օգտագործման  
եղանակով  հաշվարկված  ՀՆԱ-ն  
ապրանքների և ծառայություն-
ների վերջնական սպառման 
ծախսերի, համախառն կուտակ-
ման և զուտ արտահանման 
հանրագումարն է: 

Ըստ եկամուտների ձևավոր-
ման աղբյուրների ՀՆԱ-ի հաշ-
վարկման եղանակը ԱՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայությունում 
կիրառվող ՀՆԱ-ի հաշվարկման 
երեք եղանակներից մեկն է: 
Սակայն, դա անկախ հաշվարկ չի 
համարվում, քանի որ ընդունված 
մեթոդաբանության համաձայն, 
եկամտային ոչ     բոլոր  ցուցա-
նիշներն են ստացվում ուղղակի 
հաշիվներից, դրանց մի մասը 
հաշվարկվում է հաշվեկշռման 

   The System of National Accounts   
(SNA) is a system of interrelated 
indicators which are used for description 
and analysis of macro-economic 
processes in countries with market 
economy. 
  

 
    

       The key indicator of the SNA is the 
Gross Domestic Product (GDP), which 
characterizes the value of goods and 
services produced in the economy of a 
country and is intended for final 
consumption, capital formation and net 
exports. 
       
 
       
            Since 2015 the Gross Domestic 
Product (GDP) is compiled by NSS RA 
according to System of national accounts 
2008 (SNA 2008) international standard.  
 
 
 
GDP is by three methods: production, 
expenditure and income generation. 
  
 
 
 GDP by production method is the 
difference between the output of goods 
and services for the whole economy and 
intermediate consumption plus net taxes 
(less subsidies) on products. 
    

 

 

 

         GDP by expenditure method is defined 
as the sum of expenditures on final 
consumption of goods and services, gross 
capital formation, and net exports. 
 
 
 
       The method of constructing GDP 
through sources of incomes is one of the 
three methods used by the National 
Statistical Service of the Republic of 
Artsakh to calculate GDP. But it is not 
independent because not all indicators of 
incomes can be measured directly and 
some of them are calculated with the 
balance method. 
 
      
       

     Система национальных счетов 
(СНС) – система взаимосвязанных 
показателей, применяемая для 
описания и анализа макро-
экономических процессов в 
странах с рыночной экономикой. 

  
 
Ключевым показателем СНС 

является валовой внутренний 
продукт (ВВП), характеризующий 
стоимость товаров и услуг, 
произведенных в экономике 
страны и предназначенных для 
конечного потребления, накоп-
ления и чистого экспорта. 

  
 
 С 2015 года показатель валовой 

внутренний продукт (ВВП), 
рассчитывается НСС РА по 
международному стандарту 
Системы национальных счетов 
2008 (СНС 2008). 

 
 ВВП расчитывается тремя 

методами: производственным 
методом, методом использования 
(расходным) доходов и  методом 
формирования  доходов. 

 ВВП, рассчитанный произ-
водственным методом, получается 
как разность между выпуском 
товаров и услуг в целом по 
экономике и промежуточным 
потреблением, плюс чистые (за 
вычетом субсидий) налоги на 
продукты. 

 
ВВП, рассчитанный методом 

использования, представляет 
собой сумму расходов на конечное 
потребление товаров и услуг, 
валового накопления и чистого 
экспорта. 

 
Метод формирования ВВП по 

источникам доходов является 
одним из трех методов  
исчисления ВВП, применяемых 
национальной статистической 
службой РА. Однако, он не 
является самостоятельным, 
поскольку в соответствии с 
принятой методологией не все 
показатели доходов получаются 
путем прямого счета, часть из них 
исчисляется балансовым методом.  
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եղանակով: 
 Ըստ եկամուտների աղբյուր-

ների, համախառն ներքին 
արդյունքի ձևավորումն արտա-
ցոլում է անմիջապես արտա-
դրական գործընթացին մաս-
նակցող միավորների, ինչպես նաև 
պետական հիմնարկների և 
տնային տնտեսությունները 
սպասարկող ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների կողմից 
ստացած սկզբնական եկամուտ-
ները: Այս հաշվարկներում 
համախառն շահույթը (համա-
խառն խառը եկամուտը) հան-
դիսանում է հաշվեկշռող հոդված և 
որոշվում է որպես արտադրական 
եղանակով հաշվարկված 
համախառն ներքին արդյունքի 
(շուկայական գներով) և 
աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրության ու արտա-
դրության և ներմուծման զուտ 
հարկերի տարբերություն: 

 Նշված եղանակը կիրառվում է  
ոչ թե ՀՆԱ-ի անվանական ծավալի 
կամ դինամիկայի որոշման, այլ 
միայն դրա արժեքային 
կառուցվածքի վերլուծության 
համար: 

Ապրանքների և ծառայություն- 
ների 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», ինչը 
ներառում է սպառման 
(միջանկյալ և վերջնական) 
համար օգտագործվող 
ապրանքների և ծառայու- 
թյունների ծավալները, հիմնական 
և շրջանառու կապիտալի կուտա- 
կումը, ապրանքների և ծառա- 
յությունների արտահանումը: 
 Արտադրության հաշիվն 
արտացոլում է անմիջականորեն 
արտադրական գործընթացին 
վերաբերող գործառնությունները: 
Այս հաշվում որոշվում է 
համախառն ներքին արդյունքի 
հաշվարկման հիմքը հան-
դիսացող ավելացված արժեքը: 

Թողարկումն իրենից ներկա-
յացնում է հաշվետու տարում 
տնտեսությունում արտադրված 
ապրանքների և ծառայություն-
ների ընդհանուր արժեքը:  

 
      The calculation of Gross  Domestic 
through sources of incomes reflects 
primary incomes receivable by entities 
directly involved in the process of 
production, as well as by general 
government and non-profit institutions 
serving households. The gross operating 
surplus (gross mixed income) is a 
balancing item, which is defined as the 
difference between the Gross Domestic 
Product, at market prices, calculaled by 
the production method and 
compensation of employees and net 
taxes on production and imports.  

 
  
 
 
 
   This method is only used to analyse 
the value structure of GDP, but not to 
determine its nominal volume or 
change. 
 
 
 
   Goods and services account is a 
special summary table. Like all other 
accounts, it  consists of two parts: on 
the resource side the output and 
import of goods and services, taxes on 
products, subsidies on products are 
recorded; on the use side consumer 
expenditures (intermediate and final) 
on goods and services, gross fixed 
capital formation,  changes in 
inventories, and export of goods and 
services are recorded. 
    
 
 
 
 
 
 

          Production account records 
transactions directly linked to the 
production process. In this account the 
value added is defined, which serves as a 
basis for calculating the Gross Domestic 
Product.  
 

 

 
Output is the value of goods and 

services produced in the economy 
during the reported year.  

  

 
  Формирование валового 

внутреннего продукта по 
источникам доходов отражает 
первичные доходы, получаемые 
единицами, непосредственно 
участвующими в производстве, а 
также государственными 
учреждениями и некоммер-
ческими организациями, обслу-
живающими домашние хозяйства. 
В этом расчете валовая прибыль 
(валовой смешанный доход) 
является балансирующей статьей и 
определяется как разница между 
валовым внутренним продуктом, 
рассчитанным производственным 
методом в рыночных ценах, 
оплатой труда работников и 
чистыми налогами на 
производство и на импорт. 

  
 
Данный метод используется 

для анализа стоимостной 
структуры ВВП, а не для 
определения его номинального 
объема или динамики.  

  
 
 
Счет товаров и услуг является 

своеобразной сводной таблицей. 
Как и все счета, он состоит из 
двух частей: в части “ресурсы” 
показываются выпуск и импорт 
товаров и услуг, налоги на 
продукты, субсидии на продукты: 
в части “использование”- объемы 
использования товаров и услуг на 
потребление (промежуточное и 
конечное), накопление основного 
и оборотного капитала, экспорт. 

 
 
 
 
 
 
 
   Счет производства отражает 

операции, относящиеся 
непосредственно к процессу 
производства. В этом счете 
определяется добавленная стои-
мость, составляющая основу 
исчисления валового внутреннего 
продукта. 

 Выпуск представляет собой 
суммарную стоимость товаров и 
услуг, произведенных в экономике 
в отчетном периоде. 
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 Միջանկյալ սպառումը կազմ-
ված է այն ապրանքների ու 
ծառայությունների արժեքից, 
որոնք հաշվետու ժամանա-
կաշրջանում ամբողջությամբ 
սպառվում կամ վերափոխվում են 
արտադրության ընթացքում: 
Միջանկյալ սպառման մեջ չի 
մտնում հիմնական կապիտալի 
սպառումը: 

Միջանկյալ սպառման կազմում 
առանձին դիրքով ներառվում են 
ֆինանսական միջնորդների 
(բանկերի) անուղղակիորեն 
չափվող ծառայությունները: 

Համախառն ավելացված 
արժեքը հաշվարկվում է ըստ 
տնտեսական գործունեության 
տեսակների որպես ապրանքների 
և ծառայությունների թողարկման 
ու միջանկյալ սպառման 
տարբերություն: «Համախառն» 
տերմինը ցույց է տալիս, որ 
ցուցանիշն իր մեջ ներառում է 
արտադրության գործընթացում 
սպառված հիմնական կապիտալի 
արժեքը:  

Արտադրության և ներմուծման 
զուտ հարկերը ներառում են 
արտադրանքի և ներմուծման 
հարկերը, արտադրության այլ 
հարկերը: 

 «Զուտ տերմինը» նշանակում է, 
որ հարկերը ցույց են տրվում 
առանց համապատասխան 
սուբսիդիաների: 

Արտադրանքի հարկերը 
ներառում են այն հարկերը, որոնց 
չափերն ուղղակիորեն կախված են 
թողարկված արտադրանքի և 
մատուցված ծառայությունների 
արժեքից: Դրանց թվին են դասվում 
ավելացված արժեքի հարկը, 
ակցիզային հարկը և այլն: 
Ներմուծման հարկը  ներմուծվող 
ապրանքներից և ծառայություն-
ներից գանձվող հարկն է: 

Սուբսիդիաները պետական 
բյուջեից որոշակի ապրանքների և 
ծառայությունների  արտադրու-
թյան նպատակով կազմակեր-
պություններին տրամադրվող 
անհատույց ընթացիկ վճարներն 
են: 

Արտադրության այլ հարկերը 
բաղկացած են այն բոլոր 
հարկերից, որոնցով հարկվում են 
արտադրող միավորներն արտա-
դրության գործընթացի կամ 
արտադրության գործոնների 
օգտագործման հետ կապված, 
բացի ապրանքների հարկերից: 
Այդպիսի հարկերի չափերն 

 Intermediate consumption is equal 
to the value оf goods and services, 
transformed or consumed in the current 
process of production. The intermediate 
consumption does not include 
consumption of fixed capital.  
  
 

 
 

  Intermediate consumption also covers 
financial intermediation services 
indirectly measured. 
 
 
 
 
 

    Gross value  added is calculated at 
the level of economic activities as the 
value of output of goods and services less 
the value of intermediate consumption.  
      The term “Gross” means, that the 
value added includes the value of fixed 
capital consumed in the process of 
production. 
  
 
 
       

   Net taxes on production and imports  
include taxes on products and imports 
and other taxes on production. 
      
 
The term “Net” means that taxes are 
shown excluding related subsidies. 
 
 
   Taxes on products include taxes 
which directly depend on the 
value of goods produced and 
services rendered. Taxes on 
products include: value added tax 
(VAT), excise tax,  etc.  Taxes on 
imports are those levied on 
imported goods and services.  
 
 
 
Subsidies are current noncompensible 
payments from the State budget to 
enterprises provided to those enterprises 
which are producing particular goods 
and services.  
  
 
     Other taxes on production consist of 
all taxes, except taxes on products, 
payable by enterprises in connection 
with their participation in the 
production process. The rates of these 
taxes do not directly depend on the 
volume and profitability of production.  
They do not include taxes on profit or 
on other incomes of enterprises.  

   Промежуточное потребление 
состоит из стоимости товаров и 
услуг, которые трансформируются 
или полностью потребляются в 
процессе производства в отчетном 
периоде. Потребление основного 
капитала не входит в состав 
промежуточного потребления. 

  
 
  В состав промежуточного 

потребления включается 
отдельной позицией потребление 
косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества 
(банков). 

 Валовая добавленная стоимость 
исчисляется на уровне видов 
экономической деятель-ности как 
разность между выпуском товаров 
и услуг и промежуточным 
потреблением. Термин “валовая” 
указывает на то, что показатель 
включает по-требленную в 
процессе произ-водства стоимость 
основного капитала. 

 Чистые налоги на произ-
водство и импорт включают налоги 
на продукты и на импорт и другие 
налоги на производство.  

   
    Термин “чистые” означает, что 
налоги показаны за вычетом 
соответствующих субсидий. 

  
    Налоги на продукты 

включают налоги, размер которых 
прямо зависит от стоимости 
произведенной продукции и 
оказанных услуг. К налогам на 
продукты относятся: налог на 
добавленную стоимость, акцизы и 
др. Налоги на импорт – это налоги 
на импортируемые товары и 
услуги. 

    
 Субсидии – текущие неком-

пенсируемые выплаты из госу-
дарственного бюджета 
организациям при условии 
производства ими определенного 
вида товаров и услуг. 

 
  Другие налоги на 

производство состоят из всех 
налогов, которыми облагаются 
производящие единицы в связи с 
их производством или 
использованием факторов 
производства, кроме налогов на 
продукты. Размер таких налогов 
прямо не зависит от объема и 
рентабельности производства. Они 
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ուղղակիորեն կախված չեն 
արտադրության ծավալներից և 
շահութաբերությունից: Դրանք չեն 
ներառում նաև կառուցվածքային 
միավորների ստացած շահույթի 
կամ այլ եկամուտների վրա 
ցանկացած հարկերը: Արտա-
դրության այլ հարկերից են 
բնական պաշարների օգտա-
գործման համար վճարները 
(բնօգտագործման և 
բնապահպանության      վճար), 
հողի,  արտադրության մեջ օգ-
տագործվող  շենքերի ու շինու-
թյունների (անշարժ գույք) 
պարբերական հարկերը, ար-
տոնագրային վճարները, պետա-
կան տուրքերը և այլն: 

Եկամուտների ձևավորման 
հաշիվը եկամուտների սկզբնական 
բաշխման հաշվի բաղկացուցիչ 
մասն է: Այն արտացոլում է 
անմիջականորեն ապրանքների ու 
ծառայությունների արտադրու-
թյան գործընթացին մասնակցող 
կառուցվածքային ռեզիդենտ 
միավորների կողմից վճարած 
սկզբնական եկամուտները:  

Կառուցվածքային միավորը 
համարվում է երկրի ռեզիդենտ, 
եթե այդ տարածքում է գտնվում 
նրա տնտեսական շահերի 
կենտրոնը, այսինքն՝ եթե այն 
զբաղվում կամ նախատեսում է 
զբաղվել տնտեսական գործու-
նեության որևէ տեսակով կամ 
գործառնություններով երկար 
ժամանակահատվածում (մեկ 
տարի և ավել): 

Աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրությունը որոշվում է 
հաշվետու ժամանակաշրջանում 
վարձու աշխատողներին կատա-
րած աշխատանքների համար 
գործատուի կողմից դրամական 
կամ բնեղեն ձևով վճարած բոլոր 
վարձատրությունների գումարով: 
Աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրությունը հաշվառվում է 
հաշվեգրված գումարներով և իր 
մեջ ընդգրկում է նաև եկամտային 
հարկը և այլ վճարները, որոնք 
ենթակա են վճարման 
աշխատողների կողմից: 

Համախառն (զուտ) շահույթն 
իրենից ներկայացնում է 
ավելացված արժեքի այն մասը, 
որը մնում է արտադրողներին 
վարձու աշխատողների աշխա-
տանքի վարձատրության և 
արտադրության հարկերի վճար-
ման հետ կապված ծախսերը կա-
տարելուց հետո:«Համախառն» կամ 

 
 
 
 
 
 
Other taxes on production include taxes 
on use of natural resources (payments 
for the utilization of natural resources 
and nature protection), payments for 
land (land  tax), licenses, state duties and 
levies payable by enterprises and 
organizations, real estate tax, e.t.e. 
 
 
 
 
 
 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. 
 
  
 
 
An institutional unit is considered to be  
resident within a country when it has a 
centre of economic interest in that 
territory, i.e. is  engaged or is going to 
get engaged in some economic activities 
or transactions during a long period (one 
year and more). 
 
 
 
 
 Compensation of employees is 
defined as remuneration, in cash or in 
kind, payable to employees for work 
done during the accounting period. 
Compensation of employees is recorded 
on the basis of gross amounts and 
includes contributions to social 
insurance schemes, income tax 
deductions, and other payments, payable 
by employees, even if these are actually 
deducted by administration and paid 
directly tax services or any other 
institutions on behalf of the employees. 
 
   Gross (or net) operating surplus of the 
economy is the part value added which 
remains with producers after deducting 
outlays related to the remuneration of 
employees and taxes on production. The 
terms “gross” and “net” in this case show 
if this indicator includes or excludes 
consumption of fixed capital in the 
process of production. 

не включают также любые налоги 
на прибыль или иные доходы, 
получаемые институциональной 
единицей.  

 
К другим налогам на 

производство относятся: налоги за 
пользование природными 
ресурсами (платежи за 
использование природных  
ресурсов и на  охрану природы), 
плата за землю (земельный налог), 
плата за патенты, государственная 
пошлина и сборы, взимаемые с 
предприятий и организаций, налог 
на недвижимость. 

      
Счет образования доходов 

является составной частью счетов 
первичного распределения до-
ходов. Он отражает выплату 
первичных доходов институ-
циональными единицами-
резидентами, непосредственно 
участвующими в производстве 
товаров и услуг. 

  

Институциональная единица 
считается резидентом экономики 
страны, если она имеет на ее 
территории центр экономического 
интереса, то есть, если она зани-
мается или собирается заниматься 
какими-либо видами экономи-
ческой деятельности или опера-
циями   в   течение   длительного 
периода времени (один год и более). 

 
  Оплата труда работников 

определяется суммой всех 
вознаграждений в денежной или 
натуральной форме, выпла-
чиваемых работодателями работ-
никам за работу, выполненную 
ими в течение отчетного периода. 
Оплата труда работников 
учитывается на основе 
начисленных сумм и включает в 
себя суммы отчислений на 
налогов на доходы и другие 
выплаты, которые подлежат 
уплате работниками. 

   
  Валовая (чистая) прибыль 

представляет собой ту часть 
добавленной стоимости, которая 
остается у производителей после 
вычета расходов, связанных с 
оплатой труда работников и 
уплатой налогов на производство. 
Термин “валовая” или “чистая” в 
данном случае указывает на то, 
включает или не включает этот 
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«զուտ» շահույթ արտահայ-
տությունը տվյալ դեպքում ցույց է 
տալիս, թե արտադրության գործ-
ընթացում հիմնական կապիտալի 
սպառումը հաշվի առնված  է  
նշված  ցուցանիշում, թե ոչ: 

Տնային տնտեսություններին 
պատկանող ձեռնարկությունների 
արտադրական գործունեության 
արդյունքում ձևավորված շա-
հույթը կոչվում է համախառն 
խառը եկամուտ, քանի որ այն 
արտացոլում է ինչպես ձեռնար-
կատիրոջ կողմից կատարած 
աշխատանքի վարձատրությունը, 
այնպես     էլ     ձեռնարկատիրա-
կան շահույթը:      

Սկզբնական եկամուտների 
բաշխման հաշիվը համարվում 
է եկամուտների սկզբնական 
բաշխման հաշվի երկրորդ 
կառուցվածքային մասը: Այն 
բնութագրում է ռեզիդենտների 
(կառուցվածքային միավորների 
կամ հատվածների) միջև 
արտադրական գործունեությունից 
և սեփականությունից ստացած 
սկզբնական եկամուտների 
բաշխումը: 

Սեփականությունից ստաց- 
ված եկամուտներն այն եկա- 
մուտներն են, որոնք ստացվում 
կամ վճարվում են կառուց- 
վածքային միավորի կողմից 
օգտագործման նպատակով տրա- 
մադրված ֆինանսական, հողի և 
այլ ոչ ֆինանսական ակտիվների 
(ընդերք և այլ բնական ակտիվ- 
ներ, պատենտ, արտոնագիր և 
այլն) օգտագործման արդյուն- 
քում: 

Սկզբնական եկամուտների 
սալդոն բնութագրում է այն եկա- 
մուտները, որոնք ձևավորվում են 
կառուցվածքային ռեզիդենտ- 
միավորների մոտ՝ արտադրու- 
թյանը մասնակցելուց և 
սեփականությունից: Այն որոշ-  
վում է որպես ռեզիդենտ- 
միավորների ստացած և վճարած 
բոլոր սկզբնական եկամուտների 
տարբերություն: Ամբողջ տնտե- 
սության մակարդակով սկզբ- 
նական եկամուտների սալդոն՝ 
հաշվարկված համախառն հիմ- 
քով, այսինքն, մինչև հիմնական 
կապիտալի սպառման դուրս 
բերումը, հավասար է համախառն 
ազգային եկամտին: 

 

 

  
 
 
 
 
 
   
    The income created by 
“unincorporated enterprises” owned by 
households is called “Gross mixed 
income”, because it reflects both 
remuneration of work done by the 
owner of enterprise and enterpreneural 
income.  

 
 
 

 
Allocation of primary income 

account is the second constituent of the 
primary distribution of income accounts. 
It shows how incomes obtained from the 
production activity or property are 
distributed among resident institutional 
units or sectors. 

 
 
 
 
 
 

Property incomes include incomes 
receivable or payable by institutional 
units in connection with putting the 
financial assets, land, and other non-
financial assets (minerals and other 
natural resources, patents, licenses, etc.) 
at the disposal of other institutional 
units. 

 
 
 

Balance of primary incomes charac-
terizes 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. 

 
 
 
 
 

 
 

показатель потребление в процессе 
производтства основного капитала. 

 
 
 
     Прибыль, образующаяся в 

результате производственной 
деятельности предприятий, 
находящихся в собственности 
домашних хозяйств, носит 
название валового смешанного 
дохода, поскольку она отражает 
как оплату работы, выполненной 
собственником предприятия, так и 
прибыль от предпринимательства. 

 
 

Счет распределения первичных 
доходов является второй 
составной частью счетов 
первичного распределения 
доходов. Он характеризует 
распределение первичных 
доходов, полученных от 
производственной деятельности и 
от собственности, между рези- 
дентами (институциональными 
единицами или секторами). 

 
 
Доходы от собственности 

включают доходы,  получаемые 
или выплачиваемые институ- 
циональными единицами в связи 
с предоставлением в пользование 
финансовых активов, земли и 
других нефинансовых активов 
(недра и другие природные 
активы, патенты, лицензии и т.п.). 

 
 
 
 

Сальдо первичных доходов 
характеризует доходы образую- 
щиеся у институциональных 
единиц-резидентов в результате 
их участия в  производстве и  от 
собственности. Оно 
определяется как разница между 
всеми первичными доходами, 
полученными и выплаченными 
единицами-резидентами. На 
уровне экономики в целом 
сальдо первичных доходов, 
определенных на валовой основе, 
то  есть до вычета потребления 
основного капитала, равно 
валовому национальному доходу. 

 

 
 
Счет вторичного 
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Եկամուտների երկրորդային 
բաշխման հաշիվն արտացոլում է 
ընթացիկ անհատույց փոխա- 
տըվությունների ստացման և 
փոխանցման արդյունքում հատ- 
վածների սկզբնական եկամուտ- 
ների սալդոյի վերափոխումը 
տնօրինվող եկամտի: 

Տրանսֆերտը գործառնություն է, 
երբ կառուցվածքային մեկ միա- 
վորը  տրամադրում  է  ապրանք- 
ներ,   ծառայություններ,   ակտիվ- 
ներ (ֆինանսականկամ ոչ ֆինան-
սական) մեկ այլ միավորի՝ առանց 
դրանց դիմաց ապրանքի, 
ծառայության կամ ակտիվի ձևով 
փոխհատուցում ստանալու: 
Տարբերում են ընթացիկ և կապի 
տալ անհատույց փոխատվութ- 
յուններ: Դրանք կարող են 
իրականացվել դրամական և 
բնեղեն ձևով: 

Ընթացիկ տրանսֆերտներն 
ընդգրկում են հետևյալ հիմ- 
նական տեսակները՝ եկամտի և 
ունեցվածքի ընթացիկ հարկեր և 
այլն, հատկացումներ սոցիալա- 
կան ապահովագրությանը, սո- 
ցիալական նպաստներ, կամավոր 
մուծումներ և ոչ կապիտալ բնույթի 
նվերներ, տուգանքներ և այլն 

Տնօրինվող եկամուտն այն 
եկամուտն է, որը վերջնական 
սպառման կամ խնայողության 
նպատակով տնօրինում է 
կառուցվածքային միավորը: Այն 
հավասար է համախառն ազգա- 
յին եկամտից հանած փոխանց- 
ված ընթացիկ տրանսֆերտներ և 
գումարած ստացած ընթացիկ 
տրանսֆերտներ: Բոլոր կառուց- 
վածքային ռեզիդենտ-միավոր- 
ների տնօրինվող եկամուտների 
գումարը հավասար է համախառն 
ազգային տնօրինվող եկամտին: 

 
 
 
Օգտագործման փուլում ՀՆԱ-ն 

հաշվարկվում է որպես ապ- 
րանքների և ծառայությունների 
վերջնական սպառման, համա- 
խառն կուտակման և զուտ 
արտահանման (առանց ներմուծ- 
ման) հանրագումար: 

Տնօրինվող եկամտի օգտա- 
գործման հաշիվը ցույց է տալիս, թե 
տնային  տնտեսությունները, 
պետական հիմնարկները և 
տնային տնտեսությունները սպա- 
սարկող ոչ առևտրային կազ- 
մակերպությունները ինչպես են 

Secondary distribution of income 
account reflects the transformation of 
the balance of primary incomes by 
sectors into their disposable incomes, as 
a result of receipts and payments of 
current transfers. 

 
 

Transfer is defined as a transaction in 
which one institutional unit provides 
goods, services or assets (financial or 
non- financial) to another unit without 
receiving from the later any goods, 
services or assets in return as 
counterpart. There are current and 
capital transfers. They may be either in 
cash or in kind. 

 
 
 
 
 

Current transfers include: current 
taxes on income, and property, etc.; 
social security contributions and 
benefits; voluntary payments and gifts 
without capital character, fines, etc. 

 
 
 
 

   Disposable income is defined as 
income at institutional units` disposal 
for final consumption and saving. It is 
equal to the Gross National Income 
less current trasfers payable plus 
current transfers receivable. The sum 
of disposable incomes of all resident 
institutional units is equal to Gross 
National Disposable Income. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

From use side, Gross Domestic Product 
is calculated as the sum of final 
consumption of goods and services, 
gross formation and net exports 
(excluding imports). 

 
Use of disposable income account 
shows how households, general 
government and non-profit 
institutions serving households 
(NPISHs) distribute their disposable 
income between final consumption 
expenditures and saving. 

 
 

распределения доходов отражает 
преобразование сальдо 
первичных доходов секторов в их 
располагаемый доход в 
результате поступлений и 
передачи текущих трансфертов 

 
Трансферт представляет 

собой операцию, когда одна 
институциональная единица 
предоставляет товары, услуги 
или активы (финансовый или не 
финансовый) другой единице, не 
получая в замен от нее 
возмещения в виде товара, услуги 
или актива. Различают текущие и 
капитальные трансферты. Они 
могут производиться   в   
денежной   и   натуральной 
формах. 

 
Текущие трансферты вкючают 

следующие основные виды: 
текущие налоги на доходы, 
имущество и т.п., отчисления на 
социальное страхование, социаль- 
ные пособия, добровольные взно- 
сы и подарки, не имеющие капи- 
тального характера, штрафы и т.д. 

 
 

    Располагаемый  доход пред-
ставляет собой  доход, которым 
институциональная единица 
располагает для конечного 
потребления и сбережения. Он 
равен: валовой национальный 
доход минус переданные 
текущие трансферты плюс 
полученные текущие 
трансферты. Сумма 
располагаемых доходов всех 
институциональных единиц-
резидентов равна валовому 
национальному располагаемому 
доходу. 
     На стадии использования ВВП 
расчитывается как сумма 
конечного потребления товаров 
и услуг, валового накопления и 
чистого (за вычетом импорта) 
экспорта. 
Счет использования распола-
гаемого дохода  показывает, как 
домашние хозяйства, государ-
ственные учреждения и неком-
мерческие организации, обслу-
живающие домашние хозяйства, 
распределяют свой располага-
емый доход между расходами на 
конечное потребление и сбере-
жение. 
Расходы на конечное потребление 
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իրենց տնօրինվող եկամուտը 
բաշխում վերջնական սպառման 
ծախսերի և խնայողության միջև: 

  
Վերջնական սպառման 

ծախսերը ձևավորվում են տնային 
տնտեսությունների վերջնական 
սպառման ծախսերից, տնային 
տնտեսությունները սպասարկող 
ոչ առևտրային կազմակերպու-
թյունների վերջնական սպառման 
ծախսերից, ինչպես նաև կոլեկտիվ 
ծառայությունների, անհատական 
ծառայությունների ու ապրանք-
ների համար կատարված 
պետական հիմնարկների վերջնա-
կան սպառման ծախսերից: 
Այսպիսի խմբավորումը ցույց է 
տալիս վերջնական սպառման 
ծախսերի ֆինանսավորման 
աղբյուրներն ըստ հատվածների:  

  Տնային տնտեսությունների 
վերջնական  սպառման ծախսերը 
ներառում են տնային 
տնտեսությունների այն ծախսերը, 
որոնք ուղղված են բոլոր 
առևտրական կազմակերպու-
թյուններում, քաղաքային շուկա-
ներում և ոչ կազմակերպված 
(փողոցային) առևտրի վայրերում, 
կենցաղային և բնակարանային-
կոմունալ սպասարկման, ուղևո-
րատար տրանսպորտի, կապի, 
հյուրանոցների, մշակույթի, առող-
ջապահության և կրթության 
հիմնարկների՝ սպառողական 
ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերմանը, ինչպես նաև 
տնային տնտեսությունների 
կողմից սեփական սպառման 
համար արտադրված և որպես 
աշխատանքի վարձատրություն 
ստացած ապրանքների և 
ծառայությունների բնեղեն տեսքով 
սպառմանը (անձնական օժանդակ 
տնտեսությունների գյուղատնտե-
սական արտադրանքը, սեփական 
կացարանում ապրելու պայմանա-
կանորեն չափվող ծառայու-
թյունները): 

Պետական հիմնարկների 
վերջնական սպառման ծախսերն` 
ուղղված անհատական պահանջ-
մունքների բավարարմանը, 
կազմված են պետական հիմնարկ-
ների անհատական սպառման 
համար նախատեսված սպառողա-
կան ապրանքների և ծառայու-
թյունների համար կատարած 
ծախսերից: Այսպիսի ծախսերը 
ֆինանսավորվում են պետական 
բյուջեի և արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին: 

 
Final consumption expenditures 

consist of final consumption 
expenditures of households, general 
government final consumption 
expenditures on individual goods and 
services and collective services, and also 
final consumption expenditures of non-
profit institutions serving households. 
Such grouping shows which sector pays 
for final consumption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final consumption expenditures of 

households include outlays for 
purchasing consumer goods and services 
from all trading enterprises and market-
places, and through non-organized trade 
(street vendors), from public utility 
service, passenger transport, 
communications establishments, hotels, 
commercial institutions of culture, 
health care, education, and also other 
consumption of goods and services in 
kind, 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 funded 
from the State budget and extra-
budgetary funds. 

 
 
 
 
 

складываются из расходов на 
конечное потребление домашних 
хозяйств, расходов на конечное 
потребление государственных 
учреждений на индивидуальные 
товары и услуги, на коллективные 
услуги, а также расходов на 
конечное потребление 
некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хоз-
яйства. Такая группировка 
показывает источники финан-
сирования расходов на конечное 
потребление по секторам. 

 
 
 
 
Расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств 
включают расходы домашних 
хозяйств на приобретение потре-
бительских товаров и услуг во всех 
торговых организациях, на 
городских рынках и через 
неорганизованную (уличную) тор-
говлю, предприятиях бытового, 
жилищно-коммунального обслу-
живания, пассажирского тран-
спорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, 
здравоохранения и образования, а 
также потребление товаров и услуг 
в натуральной форме, произве-
денных для себя и полученных в 
качестве оплаты труда (сельско-
хозяйственная продукция личных 
подсобных хозяйств, условно 
исчисленные услуги по прожи-
ванию в собственном жилище). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы на конечное 

потребление государственных 
учреждений на индивидуальные 
товары и услуги состоят из 
расходов государственных учреж-
дений на потребительские товары 
и услуги, предназначенные для 
индивидуального потребления. 
Такие расходы финансируются за 
счет государственного бюджета и 
внебюджетных средств. 

 
    
 
Расходы на конечное потребление 
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Պետական հիմնարկների 
վերջնական սպառման ծախսերն` 
ուղղված կոլեկտիվ պահանջ-
մունքների բավարարմանը, 
տարբերվում են նախորդից 
նրանով, որ դրանցում հաշվի են 
առնվում պետական բյուջեի 
հաշվին կազմակերպությունների 
կողմից մատուցվող ծառայություն-
ները, որոնք բավարարում են ոչ թե 
առանձին տնային տնտեսություն-
ների, այլ ամբողջ հասարա-
կության պահանջմունքները: 

Տնային տնտեսությունները 
սպասարկող ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների վերջնա-
կան սպառման ծախսերը տնային 
տնտեսություններին հասարա-
կական կազմակերպությունների 
կողմից անվճար տրամադրվող 
սպառողական ապրանքների ու 
ծառայությունների համար 
կատարված ծախսերն են: Դրանց 
մեջ ներառվում են նաև իրենց 
աշխատողներին կրթության, 
առողջապահության, հանգստի և 
զվարճանքների ոլորտում 
կազմակերպությունների կողմից 
մատուցված անվճար ծառայու-
թյունները:  

Հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակումն իրենից 
ներկայացնում է ռեզիդենտ-
միավորների կողմից ապագայում 
նոր եկամտի ստեղծման համար 
միջոցների ներդրումը հիմնական 
կապիտալի օբյեկտներում՝ արտա- 
դրության մեջ դրանք 
օգտագործելու ճանապարհով: 

Նյութական շրջանառու միջոց-
ների պաշարների փոփոխությունն 
ընդգրկում է արտադրական 
պաշարների, անավարտ 
արտադրության, պատրաստի 
արտադրանքի և վերավաճառքի 
համար նախատեսված ապրանք-
ների պաշարների փոփոխու-
թյունը: Տվյալ ժամանակա-
հատվածում պաշարների արժեքի 
փոփոխությունը հաշվարկվում է 
որպես ժամանակաշրջանի վերջին 
և սկզբին առկա պաշարների 
արժեքների տարբերություն՝ գնա-
հատված դիտարկվող ժամանա-
կահատվածի միջին շուկայական 
գներով` գների ազդեցությունը 
չեզոքացնելու նպատակով: 

Կապիտալի հետ գործառ- 
նությունների հաշիվն արտա- 
ցոլում է հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակման և 
նյութական շրջանառու միջոց- 
ների պաշարների փոփոխության 

General goverment 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. 

 
 
 
 
Final consumption expenditures of 

non-profit institutions serving 
households are outlays of non-
commercial organizations on consumer 
goods and services provided free of 
charge to households are also included 
here. The services provided free of 
charge by organizations to their 
employees on education, health care and 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Gross fixed capital formation is defi- 

ned as resident units` investments in 
fixed assets with the purpose of using 
these to create new incomes in the 
future. 
 
 
 
 

Changes in inventories comprise 
changes in productive stocks of semi-
finished 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 
prices. 
 
 
 
 
 
 
 
The capital account shows the funding of 
gross fixed capital formation and change 
in inventories, including the 
redistribution of wealth among the 
sector of the economy and the rest of the 
world through capital transfers. 
The main source for financing capital 

государственных учреждений на 
коллективные услуги–этот 
показатель отличается от 
предыдущего тем, что в нем 
учитываются услуги, оказы-
ваемые за счет государственного 
бюджета организациями, которые 
удовлетворяют потребности не 
отдельных домашних хозяйств, а 
общество в целом. 

 
 
Расходы на конечное 

потребление некоммерческих 
организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства - расходы 
общественных организаций на 
потребительские товары и услуги, 
предоставляемые домашним хоз-
яйствам бесплатно. Сюда же 
включаются бесплатные услуги, 
оказываемые организациями 
своим работникам в области 
образования, здравоохранения, 
отдыха и развлечения. 

 
 
 

 
 
Валовое накопление основного 

капитала представляет собой 
вложение резидентными-
единицами средств в объекты 
основного капитала для создания 
нового дохода в будущем путем 
использования их в производстве. 

 
 

Изменение запасов мате-
риальных оборотных средств 
включает изменение производ-
ственных запасов, незавершен- 
ного производства, готовой 
продукции и товаров для 
перепродажи. Изменение сто- 
имости запасов в течение данного 
периода рассчитывается как 
разность между стоимостью 
запасов на конец и на начало 
периода, оцененных в средних 
рыночных ценах рассматриваемого 
периода для устранения влияния 
цен. 

 
 
 
Счет операций с капиталом 

отражает финансирование вало- 
вого накопления основного 
капитала и изменения запасов 
материальных оборотных средств, 
включая перераспределение бо- 
гатства между секторами эконо-  
мики и“остальным миром”  в виде 
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ֆինանսավորումը, ներառյալ կա- 
պիտալ անհատույց փոխատվու- 
թյունների ձևով հարստության 
վերաբաշխումը տնտեսության 
հատվածների և «արտերկրի» միջև: 
Կապիտալի հետ գործառ- 
նությունների ֆինանսավորման 
հիմնական աղբյուրը հանդիսա- 
նում է խնայողությունը, որը 
տեղափոխվում է եկամուտների 
օգտագործման հաշվից: Այդ 
գործառնությունների ֆինանսա- 
վորման մյուս աղբյուրը համար- 
վում են ստացած կապիտալ 
տրանսֆերտներն` առանց փո- 
խանցվածների: 

Հաշվի հաշվեկշռող հոդվածը 
զուտ վարկավորումը (+) կամ զուտ 
փոխառությունն (-) է: 

     Կապիտալ տրանսֆերտներն 
իրենցից ներկայացնում են ակ- 
տիվների (բացի կանխիկ դրամի և 
նյութական շրջանառու միջոց-
ների) կամ դրանց ձեռք բերման 
համար միջոցների սեփակա- 
նության իրավունքի տրանս- 
ֆերտները` մեկ կառուցվածքային 
միավորից մյուսին: Կապիտալ 
տրանսֆերտները լինում են 
միանվագ և նշանակալի՝ ըստ 
գործառնության մեծության, 
կապված մասնակիցների կողմից 
ակտիվների օգտագործման կամ 
դուրս գրման հետ: 

Զուտ վարկավորումը (+) կամ 
զուտ փոխառությունը (-) ֆինան- 
սավորման աղբյուրների գերա- 
զանցումն է կամ պակասուրդը 
(դեֆիցիտ) ոչ ֆինանսական 
ակտիվների զուտ ձեռքբերման 
ծախսերի  համեմատությամբ: Ողջ 
տնտեսության մակարդակով զուտ 
վարկավորումը կամ զուտ 
փոխառությունը ցույց է տալիս 
ռեսուրսների այն քանակը, որը 
երկիրը տրամադրում է «արտ-
երկրին» կամ «արտերկիրը» 
տրամադրում է երկրին: 

Զուտ արտահանումը 
հաշվարկվում է որպես ապրանք-
ների և ծառայությունների 
արտահանման և ներմուծման 
տարբերություն: 

Գնահատման սկզբունքները: 
Համակարգում գնահատումն 
ընթացիկ գներով իրականացվում է 
գործառնություններում փաս-
տացի օգտագործված գներով: 

ՀՆԱ-ի արտադրությունն ու 
օգտագործումը գնահատվում են 
այն ընթացիկ շուկայական գներով, 
որոնք գերակշռում են արտա-

transactions is saving, which is brought 
forward from the use of income account. 
The other sources of funding these 
transactions are capital transfers 
receivable less capital transfers payable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The balancing item of the account is net 
lending (+) or net borrowing (-). 
 

 
 

Capital transfers are defined as free 
transfers of ownership of capital assets 
(other than inventories and cash) from 
one institutional  unit  to  another,  
transfers  in cash to be  used by the  
recipient for acquisition of capital assets. 
Capital transfers are usually 
nonrecurrent and considerable in value 
transactions connected with acquisitions 
or disposals of assets by participants in 
the transaction.They include taxes on 
capital, investment grants, other capital 
transfers. 
 
 
 
Net lending (+) or net borrowing (-) is 
defined as the excess or deficit of sources 
of funds over the expenditures on non- 
financial assets. At the level of the 
economy, net lending or net borrowing 
shows the value of resources paid to “the 
rest of the world” and received from 
“the rest of the world”. 
 
 
 
 
 
 
Net exports are defined as the difference 
between exports and imports of goods 
and services .  
 
 
  Principles of valuation. In the SNA, 
valuation is made at current prices used 
at the moment of transactions.   
  
        
  Production and use of GDP is valued at 
current market prices ruling in the 
period of production or use of products. 
  
    

капитальных трансфертов. 
Основным источником, финан- 

сирования операций с капиталом 
является сбережение, которое 
переносится из счетов исполь- 
зования доходов. Другим 
источником финансирования этих 
операций являются полученные 
капитальные трансферты за 
вычетом переданных. 

 
 
 
 
Балансирующая статья счета - 

чистое кредитование (+) или 
чистое заимствование (-). 

 

 
Капитальные трансферты пред- 

ставляют собой безвозмездную 
передачу права собственности на 
активы (кроме наличных  денег и 
материальных оборотных средств) 
или средств для их приобретения 
от одной институциональной 
единицы к другой. Капитальные 
трансферты обычно являются 
единовременными и значитель- 
ными по величине операциями, 
связанными с приобретением или 
выбытием активов у участников 
операций. 

 
 

Чистое кредитование (+) или 
чистое заимствование (-) пред- 
ставляет собой превышение или 
дефицит источников финан-
сирования по сравнению с 
расходами на чистое приобретение 
нефинансовых активов. На уровне 
экономики в целом чистое 
кредитование или чистое заим-
ствование показывает количество 
ресурсов, которые страна 
предоставляет в распоряжение 
“остального мира” или которое 
“остальной мир” предоставляет 
стране 
Чистый экспорт рассчитывается 
как разница между экспортом и 
импортом товаров и услуг. 

 
 
 Принципы оценки. Оценка в 

текущих ценах осуществляется в 
системе по ценам, фактически 
используемым в операциях. 

 
 Производство и использо-

вание ВВП оценивается в текущих 
рыночных ценах, преобладающих 
в период, к которому относится 
производство или использование 
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դրանքի արտադրության կամ 
օգտագործման ժամանակա-
հատվածում: 

Տնտեսական գործունեության 
տարբեր տեսակներում արտա-
դրության և եկամուտների 
ձևավորման կառուցվածքի վրա 
հարկերի և սուբսիդիաների 
դրույքաչափերի տարբերության 
ազդեցությունը չեզոքացնելու 
համար ցուցանիշները գնա-
հատվում են հիմնական գներով:  

Հիմնական գինը  արտադրողի 
միավոր արտադրանքի գինն է, 
առանց արտադրանքի ցանկացած 
հարկի, սակայն ներառյալ 
արտադրանքի սուբսիդիաները:  

Ոչ շուկայական ապրանքներն 
ու ծառայությունները գնահատ-
վում են կամ շուկայում իրացվող 
նմանատիպ ապրանքների ու 
ծառայությունների գներով, եթե դա 
հնարավոր է որոշել, կամ 
արտադրության ծախսերով, եթե 
շուկայական գինը բացակայում է  
(մասնավորապես այդպես են գնա-
հատվում պետական հիմնարկ-
ների և ոչ առևտրային կազմակեր-
պությունների ծառայությունները):  

ՀՆԱ-ի հաշվարկներում 
արտադրանքի թողարկման, 
միջանկյալ սպառման, շահույթի և 
նյութական շրջանառու միջոցների 
պաշարների փոփոխության 
ցուցանիշները հաշվարկվում են 
առանց հոլդինգային շահույթի 
(վնասի), որը ներկայացնում է 
արտադրանքի այն մեծությունը, 
որը ձևավորվել է արտադրանքի 
պահեստում գտնվելու ընթացքում՝ 
նրա գնի փոփոխության արդյուն-
քում: Սղաճի պայմաններում 
հոլդինգային շահույթը (վնասը) 
կարող է զգալի լինել: 

Համադրելի (նախորդ տարվա) 
գներով վերագնահատումը 
կատարվում է ինչպես ըստ 
արտադրված համախառն ներքին 
արդյունքի, այնպես էլ ըստ դրա 
օգտագործման ցուցանիշների: 
ՀՆԱ-ի արտադրության ցուցանիշ-
ների վերագնահատումը համա-
դրելի գներով իրականացվում է 
կրկնակի դեֆլյատացիայի եղա-
նակի կիրառումով, որի ժամանակ 
ավելացված արժեքի մեծությունը 
ստացվում է որպես համադրելի 
գներով գնահատված թողարկման 
և միջանկյալ սպառման մեծու-
թյունների տարբերություն: 

Թողարկման և միջանկյալ 
սպառման վերագնահատումը 
համադրելի գներով կատարվում է 

 
     
    In order to eliminate the influence of 
various taxes and subsidies in different 
types of economic activities on the 
structure of production and generation 
of income, indicators are valued at basic 
prices.  
   
 
       
  Basic price is the amount receivable by 
the producer for a unit of product 
excluding any taxes on products, but 
including subsidies on products. 
  
     Non-market goods and services are 
valued at market prices of similar goods 
and services sold at the market when it 
is possible to determine these, or, by 
expenditures on production (specifically, 
services of government and non-profit 
institutions are valued in this way), 
when market prices are not available. 
  
 
 
    
     In the GDP, output, intermediate 
consumption, operating surplus and 
increase in inventories are calculated, 
excluding holding gains (losses), which 
are defined as the value of products 
created due to changes in prices during 
the period when the products were held 
in stocks. Holding gains (losses) could be 
sizeable under the conditions of high 
inflation .  
 
 
 
     
 
  Revaluation at comparative prices (of 
previous year) is made for GDP both 
from the production side and from the 
use side. 
 The indicators of the production of 
GDP are revaluated at comparative 
prices with the double deflation method 
where the value added at comparative 
prices is the difference between the 
value of output and the value of 
intermediate consumption at 
comparative prices. 
  
 
 
     
   Revaluation of output and 
intermediation consumption at 
comparable prices is made by two 
methods: 

продукции. 
 
 Для устранения влияния 

различных ставок налогов и 
субсидий в различных видах 
экономической деятельности на 
структуру производства и 
образования доходов показатели 
приводятся в оценке по основным 
ценам.  

    
   Основная цена- цена, получаемая 
производителем за единицу 
продукта, исключая любые налоги 
на продукты, но с учетом 
субсидий на продукты. 

Нерыночные товары и услуги 
оцениваются с использованием 
рыночной цены подобных товаров 
и услуг, реализуемых на рынке, 
если ее возможно установить, или 
по затратам на производство, если 
рыночная цена отсутствует (в 
частности, так оцениваются услуги 
государственных учреждений и 
некоммерческих организаций). 

 
    В расчетах ВВП показатели: 
выпуск продукции, промежу-
точное потребление, прибыль и 
прироста материальных оборот-
ных средств исчисляются без 
холдинговой прибыли (убытка), 
представляющей ту величину 
стоимости продукции, которая 
образовалась в результате 
изменения цен на нее за период 
нахождения продукции в запасах. 
В условиях инфляции холдинговая 
прибыль (убыток) может быть 
довольно значительной. 
  
 
  Переоценка в сопоставимые 
(предыдущего года) цены 
проводится как по произведен-
ному валовому внутреннему 
продукту, так и по показателям его 
использования. Переоценка 
показателей производства ВВП в 
сопоставимые цены осущест-вляется 
с использованием метода двойного 
дефлятирования, при котором 
величина добавленной стоимости в 
сопоставимых ценах получается как 
разность между стоимостью выпуска 
и стоимостью промежуточного 
потребления, оцененными в 
сопоставимых ценах. 

 Переоценка выпуска и 
промежуточного потребления в 
сопоставимые цены производится 
с использованием двух методов:    
• дефлятированием данных за 
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երկու եղանակով.  
• հաշվետու ժամանակա-

շրջանի տվյալները դեֆլյատա-
վորելով ընթացիկ գներով 
համապատասխան գների 
ինդեքսներով. 
• բազային տարվա 

տվյալները՝ ընթացիկ գներով, 
իրական ծավալի ինդեքսներով 
կամ բնեղեն ինդիկատորներով 
էքստրապոլյացիայի ենթարկելով: 

ՀՆԱ-ի օգտագործման ցու-
ցանիշների համադրելի գներով 
վերագնահատման համար կի-
րառվում են համապատասխան 
գների ինդեքսներ (սպառողական 
գների ինդեքսը, կապիտալ 
ներդրումների գների ինդեքսը և 
այլն) և բնեղեն ինդիկատորներ: 

ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորն 
ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ի մեծու-թյան 
հարաբերությունն է նախորդ 
ժամանակաշրջանի համադրելի 
գներով գնահատված դրա ծավալին:  

Արտադրական և եկամուտների 
օգտագործման եղանակներով 
հաշվարկված ՀՆԱ-ների մեծու-
թյունների միջև վիճակագրական 
շեղումն իրենից ներկայացնում է 
տարբեր եղանակներով հաշվարկ-
ված` արտադրական ՀՆԱ-ի և 
վերջնական սպառման, կուտակ-ման և 
զուտ արտահանման բաղադրիչների 
հանրագումարի տարբերություն: 

• deflation of data at current prices for 
the accounting period with 
corresponding price indices. 

 
 
• extrapolation of data at current 

prices for the base year with real 
volume indeces or quantum indices.  
 

 
   To revaluate the  indicators of use of 
GDP at constant prices, relevant price 
indices (consumer price index, capital 
investments price index, etc.) and 
quantum indicators were applied. 
 
 
 
 GDP deflator index is ratio of GDP at 
current prices to GDP at comparable prices of 
the previous period. 
  
  
  The statistical discrepancy between the gross 
domestic product produced and gross 
domestic product consumed shows the 
difference between GDPs calculated with 
different methods: GDP by production 
method and sum of final consumption, capital 
formation and net exports components. 

отчетный период в текущих 
ценах соответствующими ин-
дексами цен: 

 
• экстраполированием данных за 

базисный год в текущих ценах 
индексами реального объема или 
натуральными индикаторами. 

 
Для переоценки в сопос-

тавимые цены показателей 
использования ВВП применяются 
соответствующие индексы цен 
(индекс потребительских цен, 
индекс цен капитальных вложе-
ний и т.п.) и натуральные 
индикаторы. 

 Индекс-дефлятор ВВП – отношение 
ВВП, исчисленного в текущих ценах, к 
объему ВВП, исчисленного в 
сопоставимых ценах предыдущего 
периода.  

 
Статистическое расхождение 

между приоизводственным и 
использованным ВВП показывает 
расхождение между значениями ВВП, 
рассчитанными различными 
способами: ВВП производственным 
методом и суммы компонентов 
конечного потребления, накопления и 
чистого экспорта. 
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1.      ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

ECONOMIC INDICATORS 
            ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ներքին արդյունք 
(համախառն, 
շուկայական գներով)  
Domestic product (gross, 
market prices) 

    

 

Внутренний 
продукт (валовой, в 
рыночных ценах) 

մլն. դրամ  
mln. drams 272070.8 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 млн. драмов 
հազ. ԱՄՆ դոլար  
thsd. US dollars 563620.3 642358.4 712797.6 553991.1 494977.7 тыс. долларов США 

Համախառն ներքին 
արդյունքի իրական 
ծավալի ինդեքսը, 
նախորդ տարվա 
նկատմամբ,%  
Real volume index of gross 
domestic  product, as % of 
previous year 115.6 111.9 110.3 77.6 87.3 

Индекс реального 
объема валового 
внутреннего 
продукта, к 
предыдущему году, 
% 

Դեֆլյատոր, նախորդ 
տարվա նկատմամբ %  
Deflator, as % of previous  
year 102.5 101.9 100.1 102.0 105.5 

Дефлятор, к 
предыдущему году, 
% 

Դոլարի հաշվարկային 
փոխարժեքը, դրամ, 1 
ԱՄՆ դոլարի հաշվով 
Dollar rate, drams for 1 USА 
dollar 482.72 482.99 480.45 489.01 503.77 

Курс доллара, 
драмов, за1 доллар 
США 

 
2.  ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ՆԵՐՔԻՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔ 
         GROSS  DOMESTIC  PRODUCT 

            ВАЛОВОЙ  ВНУТРЕННИЙ  ПРОДУКТ 
   (շուկայական  գներով, մլն դրամ) 
  (at market prices, mln. drams)                                                                                                           (в рыночных ценах , млн. драмов) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Համախառն ներքին 
արդյունքը  
Gross domestic product  272070.8 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 

Валовой 
внутренний 
продукт 

Արտադրանքի հարկեր 
(հանած սուբսիդիաներ) 
 Taxes on products (minus 
subsidies) 14027.6 19100.8 16166.1 11617.8 10236.4 

Налоги на 
продукты (за 
вычетом субсидии)  

Ավելացված արժեք 
(համախառն, հիմնական 
գներով)  
Value added (gross, at basic 
prices) 258043.2 291151.9 326297.5 259289.4 239118.5 

Добавленная 
стоимость 
(валовая, в 
основных ценах) 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
ֆինանսական 
միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող  
ծառայություններ(-) 
indirectly measured services 
of financial intermediation(-) -13940.2 -12633.8 -11044.0 -12579.4 -7656.3 

Косвенно 
измеряемые услуги 
финансового 
посредничества (-) 

 

3.  ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ընթացիկ գներով) 
         STRUCTURE  OF  PRODUCTION  OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT (at current prices) 

      СТРУКТУРА  ПРОИЗВОДСТВА  ВАЛОВОГО  ВНУТРЕННЕГО  ПРОДУКТА (в текущих ценах) 
 

  (տոկոսներով՝ ընդհանուրի նկատմամբ)  
  (in percents to total)                                                                                                                                             (в процентах к итогу) 

 2016 2017 2018 2019 2020  
Համախառն ներքին արդյունքը 
(շուկայական  գներով) 
Gross domestic product (at market 
prices) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Валовой внутренний 
продукт (в рыночных 
ценах) 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 
սուբսիդիաներ) 
 Taxes on products (minus 
subsidies) 4.3 5.2 6.2 4.7 4.3 

Налоги на продукты (за 
вычетом субсидии ) 

Ավելացված արժեք (համախառն, 
հիմնական գներով)  
Value added (gross, at basic prices) 95.7 94.8 93.8 95.3 95.7 

Добавленная стоимость 
(валовая, в основных 
ценах) 

ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 
ծառայություններ(-) 
indirectly measured services of 
financial intermediation (-) -4.8 -5.1 -4.1 -3.2 -4.6 

косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества (-) 

4.      ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ՆԵՐՔԻՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  CHANGES  OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT 

         ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
 

(տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ) 
 (in percent to  previous year)                                                                                                           (в процентах к предыдущему году) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Համախառն ներքին արդյունքը 
շուկայական  գներով 
Gross domestic product  
 (at market prices) 115.6 111.9 110.3 77.6 100.0 

Валовой внутренний продукт 
(в рыночных ценах) 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 
սուբսիդիաներ) 
 Taxes on products (minus 
subsidies) 109.0 106.3 69.2 58.5 4.1 

Налоги на продукты (за 
вычетом субсидии ) 

Ավելացված արժեք 
(համախառն, հիմնական 
գներով)  
Value added (gross, at basic prices) 115.9 112.2 113.0 78.5 95.9 

Добавленная стоимость 
(валовая, в основных ценах) 

ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 
ծառայություններ(-) 
indirectly measured services of 
financial intermediation (-) 125.0 89.7 87.4 113.9 -3.1 

косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества 
(-) 



ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ - SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS -  СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
  

           ²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 

 
31 

5.      ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇԻՎ(ընթացիկ գներով) 
         GOODS AND SERVICES ACCOUNT(at current prices) 
         СЧЕТ ТОВАРОВ И УСЛУГ(в текущих ценах) 
 

(մլն. դրամ) 
    (mln. drams)                                                                                                                                                             (млн. драмов) 
 2018 2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Թողարկում հիմնական գներով 
Output at basic prices 490687.0 577834.7 494928.3 474810.7 

Выпуск в основных 
ценах 

Ապրանքների և 
ծառայությունների ներմուծում 
Import of goods and services  173.1 181.6 141.8 135.2 

Импорт товаров и 
услуг 

Արտադրանքի հարկեր 
Taxes on products  22390.0 19777.4 16245.2 13446.4 

Налоги на 
продукты  

Արտադրանքի սուբսիդիաներ(-) 
Subsidies on products(-) 3289.2 3611.3 4627.4 3210.0 

Субсидии на 
продукты (-) 

      Ընդամենը 
      Total 509960.9 594182.4 506687.9 485182.3 Всего 

Օգտագործում 
Uses 

  
  Использование 

Միջանկյալ սպառում 
Intermediate consumption 199535.1 251537.2 235638.9 235692.2 

Промежуточное 
потребление 

Վերջնական սպառմանն 
ուղղված ծախսեր 
Final consumption expenditures 254153.6 279734.5 218624.4 201863.7 

Расходы на 
конечное 
потребление 

Համախառն կուտակում 
Gross capital formation 54482.1 61335.1 51836.5 47192.4 Валовое накопление 
Ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտահանում 
Export of goods and services 110.8 146.1 73.4 59.7 

Экспорт товаров и 
услуг 

Վիճակագրական շեղում  
Statistical discrepancy  1679.3 1429.5 514.7 374.3 

Статистическое 
расхождение 

Ընդամենը 
Total 509960.9 594182.4 506687.9 485182.3 Всего 

 
 
6.      ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՇԻՎ  (ընթացիկ գներով) 
         PRODUCTION  ACCOUNT  (at current prices) 
         СЧЕТ  ПРОИЗВОДСТВА (в текущих ценах) 
(մլն դրամ) 
(mln. drams)                                                                                                                                                                    (млн. драмов) 
 2018 2019 2020   

Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Թողարկում հիմնական 
գներով 
Output at basic prices 490687.0 577834.7 494928.3 474810.7 

Выпуск в основных 
ценах 

Արտադրանքի հարկեր 
Taxes on products  22390.0 19777.4 16245.2 13446.4 Налоги на продукты  
Արտադրանքի սուբսիդիաներ 
(-) 
Subsidies on products(-) 3289.2 3611.3 4627.4 3210.0 

Субсидии на 
продукты (-) 
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 2018 2019 2020   
     Ընդամենը 
     Total 509787.8 594000.8 506546.1 485047.1 Всего 

Օգտագործում 
Uses 

  
  Использование 

Միջանկյալ սպառում 
Intermediate consumption 199535.1 251537.2 235638.9 235692.2 

Промежуточное 
потребление 

Համախառն ներքին արդյունքը 
(շուկայական  գներով) 
Gross domestic product (at 
market prices) 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 

Валовой внутренний 
продукт (в 
рыночных  ценах) 

    Ընդամենը 
    Total 509787.8 594000.8 506546.1 485047.1 Всего 
 
 

    7.   ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՇԻՎ  (ընթացիկ գներով) 
    GENERATION  OF  INCOME  ACCOUNT  (at current prices) 

           СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ (в текущих ценах) 
(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                                                                     (млн. драмов)                                                                                                                                                    

 2018 2019 2020 2021  

Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Համախառն ներքին արդյունքը 
շուկայական  գներով 
Gross domestic product at market 
prices 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 

Валовой 
внутренний 
продукт в 
рыночных ценах 

Ընդամենը 
Total 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 Всего 
Օգտագործում 
Uses 

  
  Использование 

Վարձու աշխատողների 
աշխատանքի վարձատրություն  
Compensation of employees 137851.3 152635.5 153739.5 154202.2 

Оплата труда 
наемных 
работников 

Արտադրության և ներմուծման 
հարկեր 
Taxes on production and import 22737.2 20169.7 16491.6 13761.1 

Налоги на 
производство и на 
импорт 

այդ թվում՝ 
of which: 

  
  в том числе: 

արտադրանքի հարկեր 
taxes on products  22390.0 19777.4 16245.2 13446.4 

налоги на 
продукты  

արտադրության այլ հարկեր 
  other taxes on production 347.2 392.3 246.4 314.7 

другие налоги на 
производство 

Արտադրության և ներմուծման 
 սուբսիդիաներ (-) 
Subsidies on production  and 
imports (-) 3289.2 3611.3 4627.4 3210.0 

Субсидии на 
производство и на 
импорт (-) 

այդ թվում՝ 
of which:     в том числе: 

արտադրանքի սուբսիդիաներ 
subsidies on products  3289.2 3611.3 4627.4 3210.0 

субсидии  на 
продукты 

Տնտեսության համախառն 
շահույթ և համախառն խառը 
եկամուտներ 
Gross profit of economy and gross 
mixed incomes 152953.4 173269.7 105303.5 84601.6 

Валовая прибыль 
экономики и 
валовые 
смешанные 
доходы 
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 2018 2019 2020 2021  

այդ թվում՝ 
of which: 

  
  в том числе: 

հիմնական կապիտալի 
սպառում 
consumption of fixed capital 54320.2 63655.1 46094.5 41875.1 

потребление 
основного 
капитала 

տնտեսության զուտ  շահույթ և 
զուտ  խառը եկամուտներ 
net profit of economy and net 
mixed incomes 98633.2 109614.6 59209.0 42726.5 

чистая прибыль 
экономики и 
чистые 
смешанные 
доходы 

Ընդամենը 
Total 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 Всего 
 

 

8. ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇԻՎ (ընթացիկ գներով) 
       DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME ACCOUNT  (at current prices) 

             СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОХОДОВ (в текущих ценах) 
 (մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                 (млн. драмов) 

  2018 2019 2020 2021  
Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Տնտեսության համախառն 
շահույթ և համախառն խառը 
եկամուտներ 
Gross profit of economy and gross 
mixed income 152 953.4 173 269.7 105 303.5 84 601.6 

Валовая прибыль 
экономики и 
валовые 
смешанные 
доходы 

Վարձու աշխատողների  
աշխատանքի 
վարձատրություն  
Compensation of employees 137 851.3 152 635.5 153 739.5 154 202.2 

Оплата труда 
наемных 
работников 

Արտադրության և ներմուծման 
հարկեր 
Taxes on production and import 22 737.2 20 169.7 16 491.6 13 761.1 

Налоги на 
производство и 
на импорт 

Արտադրության և ներմուծման 
սուբսիդիաներ (-) 
Subsidies on production and 
imports (-) 3 289.2 3 611.3 4 627.4 3 210.0 

Субсидии на 
производство и 
на импорт (-) 

Սկզբնական եկամուտներ 
ստացված «արտերկրից» 
Primary income receivable from 
“the rest of the world” 

1000.1 2247.4 2681.6 3713.2 

Первичные 
доходы 
полученные от 
“остального 
мира” 

այդ թվում՝ 
                     including:     

в том числе: 

վարձու աշխատողների 
աշխատանքի 
վարձատրություն 
compensation of employees 995.7 1135.8 1086.8 1186.2 

oплата труда 
наемных 
работников 

սեփականությունից 
եկամուտներ  
property income 4.4 1111.6 1594.8 2527.0 

доходы от 
собственности 

Ընդամենը 
        Total 311 252.8 344711.0 273 588.8 253 068.1 Всего 

Օգտագործում 
        Uses     Использование 
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  2018 2019 2020 2021  

Սկզբնական եկամուտներ 
փոխանցված «արտերկրին» 
Primary income payable to “the 
rest of the world” 

5601.8 4012.1 4 426.1 4 921.9 

Первичные 
доходы 
переданные 
“остальному 
миру” 

այդ թվում՝ 
                     including:     

в том числе: 

վարձու աշխատողների 
աշխատանքի 
վարձատրություն 
compensation of employees 3082.7 2245.5 1910.4 1505.4 

oплата труда 
наемных 
работников 

սեփականությունից 
եկամուտներ  
property income 2519.1 1766.6 2515.7 3416.5 

доходы от 
собственности 

Սկզբնական եկամուտների 
սալդո (համախառն ազգային 
եկամուտ) 
Balance of primary incomes (gross 
national income) 305 651.0 340698.9 269 162.7 248 146.2 

Сальдо 
первичных 
доходов (валовой 
национальный 
доход) 

Սկզբնական եկամուտների 
զուտ սալդո (զուտ ազգային 
եկամուտ) 
Net balance of primary incomes 
(net national income) 251 330.8 277043.8 223 068.2 206 271.1 

Чистое сальдо 
первичных 
доходов (чистый 
национальный 
доход) 

Ընդամենը 
Total 311 252.8 344711.0 273 588.8 253 068.1 Всего 

 
 

9.ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇԻՎ ընթացիկ գներով) 
        SECONDARY DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (at current prices) 

            СЧЕТ  ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ (в текущих ценах)  
(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                 (млн. драмов) 

  2018 2019 2020 2021  
Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Սկզբնական եկամուտների 
սալդո (համախառն ազգային 
եկամուտ) 
Balance of primary incomes (gross 
national income) 305 651.0 340698.9 269 162.7 248146.2 

Сальдо первичных 
доходов (валовой 
национальный 
доход) 

«Արտերկրից» ստացված  
ընթացիկ տրանսֆերտներ 
Current transfers receivable from 
“the rest of the world” 47340.7 42330.0 59338.3 51224.8 

Текущие 
трансферты, 
полученные от 
“остального мира” 

           Ընդամենը 
     Total 352 991.7 383028.9 328 501.0 299 371.0 Всего 

          Օգտագործում 
    Uses     Использование 
«Արտերկրին» փոխանցված 
ընթացիկ տրանսֆերտներ 

    Current transfers payable to” the  
   rest  of the world” 191.9 326.6 263.5 330.5 

Текущие транс-
ферты, переданные 
“остальному миру” 

Համախառն տնօրինվող  
եկամուտ  
Gross disposable income 352 799.8 382702.3 328 237.5 299 040.5 

Валовой 
располагаемый 
доход 
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  2018 2019 2020 2021  
Զուտ տնօրինվող  
եկամուտ 
Net disposable income   298 479.6 319047.2 282 143.0 257 165.4 

Чистый 
располагаемый 
доход 

Ընդամենը 
Total 352 991.7 383028.9 328 501.0 299 371.0 Всего 
 

10. ՏՆՕՐԻՆՎՈՂ ԵԿԱՄՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇԻՎ(ընթացիկ գներով) 
       USE OF DISPOSABLE INCOME ACCOUNT (at current prices) 

             СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСПОЛАГАЕМОГО ДОХОДА   (в текущих ценах)  
(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                     (млн. драмов) 

  2018 2019 2020 2021  
Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Համախառն տնօրինվող 
 եկամուտ  

      Gross disposable income 
352 799.8 382702.3 328 237.5 299 040.5 

Валовой 
располагаемый 
доход 

Ընդամենը 
     Total 352 799.8 382702.3 328 237.5 299 040.5 Всего 

Օգտագործում 
 Uses 

       Использование 
Վերջնական սպառման  
ծախսեր 
Final consumption expenditure 

254153.6 279734.5 218624.4 201863.7 
Расходы на 
конечное 
потребление 

 տնային տնտեսությունների 
 households 

201389.1 222822.2 175567.8 161271.5 
домашних 
хозяйств 

 պետական հիմնարկների 
 general government 

52469.5 56591.4 42716.5 40214.0 
государственных 
учреждений 

      տնային տնտեսությունները  
      սպասարկող  ոչ 
      առևտրային  
      կազմակերպությունների 

    non-profit institutions serving  
    households 

295.0 320.9 340.1 378.2 

некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние 
хозяйства 

Համախառն խնայողություն 
Gross saving  

98 646.2 102967.8 109 613.1 97 176.8 
Валовое 
сбережение 

Զուտ խնայողություն 
Net saving 

44 326.0 39312.7 63 518.6 55 301.7 
Чистое 
сбережение 

Ընդամենը 
     Total 352 799.8 382702.3 328 237.5 299 040.5 Всего 

 

11. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇԻՎ(ընթացիկ գներով) 
              OPERATION WITH CAPITAL ACCOUNT(at current prices) 
              СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ (в текущих ценах)  
(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                     (млн. драмов) 

  2018 2019 2020 2021  
Ռեսուրսներ 
Resources   

 
 Ресурсы 

Համախառն 
խնայողություն 
Gross saving 

98 646.2 102967.8 109 613.1 97 176.8 Валовое 
сбережение 

«Արտերկրից» ստացված 
կապիտալ 
տրանսֆերտներ 
Capital transfers receivable 
from “the rest of the world” 

2740.9 3170.2 1333.2 30 075.7 
Капитальные 
трансферты, 
полученные от 
“остального мира” 
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  2018 2019 2020 2021  
«Արտերկրին» 
փոխանցված կապիտալ 
տրանսֆերտներ (-)  
Capital transfers payable to” 
the rest of the world”(-) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Капитальные 
трансферты, 
переданные 
“остальному 
миру”(-) 

             Ընդամենը 
Total 

101 387.1 106138.0 110 946.3 127 252.5 
Всего 

             Օգտագործում 
 Uses 

       Использование 
Հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակում 
Gross fixed capital 
formation 

52890.9 60328.4 50792.3 45 999.0 

Валовое 
накопление 
основного 
капитала 

Նյութական շրջանառու 
միջոցների պաշարների 
փոփոխություն 
Changes in inventories 

1591.2 1006.7 1044.2 1 193.4 
Изменение запасов 
материальных 
оборотных средств 

Զուտ վարկավորում (+), 
զուտ փոխառություն (-) 
Net lending (+), 
net borrowing (-) 

46 905.0 44802.9 59 109.8 80 060.1 

Чистое 
кредитование (+), 
чистое 
заимствование (-) 

             Ընդամենը 
Total 

101 387.1 106138.0 110 946.3 127 252.5 
Всего 

 
12.ԱՐՏԵՐԿՐԻ ՀԱՇԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄԸ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ(ընթացիկ գներով) 

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

        СЧЕТ “ОСТАЛЬНОГО МИРА” И РАССЧЕТ МЕЖДУ СЧЕТАМИ 
(по текущим ценам) 

          մլն. դրամ     
           mln. drams                                                                                                                                                                                      млн. драмов 

 2019 2020 2021  
Ապրանքների և ծառայությունների  
արտաքին հաշիվ 

           External account of goods and  
services 

   Внешний учет товаров 
и услуг 

Ապրանքների և ծառայությունների  
արտահանում (-) 
Exports of goods and services (-) 

146.1 73.4 59.7 Экспорт(-) товаров и 
услуг  

Ապրանքների և ծառայությունների  
ներմուծում 
Imports of goods and services 

181.6 141.8 135.2 Импорт товаров и 
услуг 

Ապրանքների և ծառայությունների  
արտաքին հաշվեկշիռ 

    External balance of goods and 
services 

35.5 68.4 75.5 Внешний баланс 
товаров и услуг 

Արտաքին հաշիվ` սկզբնական  
եկամուտների և ընթացիկ  
տրանսֆերտների համար 
External account of primary incomes and  
current transfers 
 

     Внешний счет: для 
первоначальных доходов 
и текущих переводов 

Ապրանքների և ծառայությունների  
արտաքին հաշվեկշիռ 

    External balance of goods and 
Services 
 

35.5 68.4 75.5 
Внешний баланс 
товаров и услуг 
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 2019 2020 2021  
Սկզբնական եկամուտներ փոխանցված  
«արտերկիր» 

    Primary income payable to the 
rest of the world 

4012.1 4426.1 4921.9 
Первоначальный 
доход переведен 
«остальному миру» 

«Արտերկրին» փոխանցված ընթացիկ  
տրանսֆերտներ 

    Current transfers payable to the 
rest of the world 

326.6 263.5 330.5 

Текущие переводы 
переведены 
«остальному миру» 

Սկզբնական եկամուտներ ստացված  
«արտերկրից» (-) 

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

2247.4 2681.6 3713.2 
Первоначальный 
доход из «остального 
мира» (-) 

«Արտերկրից» ստացված ընթացիկ  
տրանսֆերտներ (-) 
Current transfers receivable from the rest   
of the 
 world (-) 

42330.0 59338.3 51224.8 
Текущие переводы из 
«остального мира» (-) 

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

баланс 
Կապիտալի արտաքին հաշիվ 
External capital account      Внешний учет 

капитала 
Ընթացիկ արտաքին հաշվեկշիռ 
Current external balance -40203.2 -57261.9 -49610.1 Текущий внешний 

баланс 
«Արտերկրին» փոխանցված կապիտալ  
տրանսֆերտներ 

   Capital transfers payable to the 
rest of the world 

0.0 0.0 0.0 
Капитальные 
переводы переведены 
«остальному миру» 

«Արտերկրից» ստացված կապիտալ  
տրանսֆերտներ (-) 

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

3170.2 1333.2 30075.7 

Капитальные 
переводы, 
полученные от 
«остального мира» (-)  

«Արտերկրի» զուտ վարկեր (+) կամ  
զուտ փոխառություններ (-) 

Net lending (+) or net borrowing (-)  for the  
rest of the world 

-43373.4 -58595.1 -79685.8 
Чистые кредиты (+) или 
чистые ссуды (-) 
«остального мира» (-) 

Համաձայնեցում հաշիվների միջև 
Sequence of accounts      Расчет между счетами 
Ազգային տնտեսության զուտ   

վարկեր  
     (+) կամ  զուտ փոխառություններ (-) 

 Net lending (+) or net borrowing (-) for  
the national economy 

44802.9 59109.8 80060.1 
Чистые кредиты (+) или 
чистые ссуды (-) 
национальной 
экономики  

Զուտ վարկերի և զուտ 
փոխառությունների  
տարբերություն 

   Difference between net lending 
and net borrowing 

1429.5 514.7 374.3 Разница между чистыми 
кредитами и чистыми 
ссудами 

Պահանջարկի գերազանցումը 
առաջարկի նկատմամբ` ըստ 
ապրանքների և ծառայությունների 
հաշվի 
Excess of demand over supply from goods 
and services account 

1429.5 514.7 374.3 Счет по товарам и 
услугам превышения 
спроса над 
предложением  
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13. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇԻՎՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
PRODUCTION ACCOUNT BY ECONOMIC ACTIVITIES 
СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО  ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                                                                    (млн. драмов)                                                                                                                                   

 2017 2018 2019 2020 2021  
Թողարկում (հիմնական գներով) 
Output (at basic prices) 458000.9 490687.0 577834.7 494928.3 474810.8 

Выпуск (в основных 
ценах) 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և ձկնորսություն  
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 84599.8 82250.6 78609.8 62983.9 33829.6 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում  
Mining and quarrying  52059.9 69293.9 62935.5 48394.2 42749.6 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն  
Manufacturing 20812.9 28384.0 70877.1 26540.4 25341.3 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում  
Electricity, gas steam and air 
conditioning supply 23667.0 26464.5 30454.5 27552.5 18780.9 

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондициониро ванным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում  
Water supply, sewerage, waste  
management and remedlation 
activities 950.8 863.3 733.4 1384.4 1560.1 

Водоснабжение, 
канализация, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն  
Construction 48224.2 52504.7 65039.2 50295.0 74793.6 Строительство 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles 37423.8 39114.4 21725.4 13278.2 12471.0 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  
Тransportations and warehouse 
economy 14141.1 11785.3 12149.2 9148.2 8651.2 

Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում  
Accommodation and food service 
activities 2926.0 3514.0 5060.3 12230.9 11257.9 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 8718.9 8918.3 9247.8 7230.2 6757.8 Информация и связь 
Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance activities  44575.9 39896.3 48271.0 53052.8 47277.0 

Финансовая и 
страховая деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն  
Real estate activities 5611.3 7537.6 5290.1 4044.4 5754.8 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն  
Professional, scientific and technical activities 2456.4 2695.4 2676.1 2751.1 3393.2 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն  
Administrative and support service 
activities 2714.9 2964.0 2592.8 2053.5 1925.8 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն,  
պարտադիր սոցիալական 
ապահովություն  
Public administration 70311.2 75199.6 110046.5 122678.5 122820.6 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное 
социальное 
страхование 

Կրթություն  
Education 19565.0 19518.8 27081.3 27558.6 29470.8 Образование 
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում  
Human health and social work 
activities 13814.8 13936.0 16669.3 16174.8 20229.2 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ  
Arts, entertainment and recreation 3777.6 3908.7 6197.4 5913.4 5936.4 

Искусство, развлечения 
и отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ  
Other service activities 658.6 1032.6 1253.0 879.3 1226.6 

Другие услуги в сфере 
обслуживания 

Տնային տնտեսությունների 
գործունեություն որպես գործատու, 
տնային տնտեսություններում 
չտարբերակված ապրանքների և 
ծառայությունների արտադրություն 
սեփական սպառման համար  
Activities of private house-holdsas 
employers undifferentiated production 
and services activities of private 
households for own conzuption 990.8 905.0 925.0 784.0 583.4 

Деятельность домашних 
хозяйств с наемными 
работниками, 
производство 
домашними хозяйствами 
разнообразных товаров и 
услуг для собственного 
потребления 

Միջանկյալ սպառում 
Intermediate consumption 

199957.7 199535.1 251537.2 235638.9 235692.3 Промежуточное 
потребление 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և ձկնորսություն  
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 51060.6 48307.5 46276.8 37491.6 20087.6 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում  
Mining and quarrying  13399.8 17440.0 16044.9 11887.0 13332.2 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն  
Manufacturing 12536.7 15620.0 42374.1 15949.9 15229.3 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում  
Electricity, gas steam and air 
conditioning supply 3552.7 3077.0 3649.1 3244.3 2166.3 

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում  
Water supply, sewerage, waste  
management and remedlation activities 128.4 336.7 284.9 936.3 1136.8 

Водоснабжение, 
канализация, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն  
Construction 
 21584.0 22805.2 28407.6 22014.4 32890.4 Строительство 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles 35423.0 37043.5 19439.4 11759.9 11137.0 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  
Тransportations and warehouse 
economy 12441.1 9878.1 10176.3 7659.5 7245.5 

Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում  
Accommodation and food service 
activities 2227.3 2688.3 3874.9 9529.8 8802.3 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 1384.8 1419.3 1212.1 951.1 865.6 Информация и связь 
Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance activities  18976.4 13522.7 17195.2 23283.9 20377.7 

Финансовая и 
страховая деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն  
Real estate activities 3860.2 5687.0 2760.3 1990.3 3737.0 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն  
Professional, scientific and technical 
activities 1153.9 1262.5 1265.5 1265.1 1695.2 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն  
Administrative and support service 
activities 615.8 490.4 441.6 303.8 514.8 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն  
Public administration 2109.3 3008.0 30262.8 54469.3 62594.1 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное социальное 
страхование 

Կրթություն  
Education 1728.3 1905.5 9375.5 11671.1 13795.6 

Образование 

Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում  
Human health and social work 
activities 2366.1 1921.3 4655.1 6050.2 9279.2 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ  
Arts, entertainment and recreation 1267.0 225.8 2478.2 2321.7 2754.0 

Искусство, развлечения 
и отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ  
Other service activities 202.1 262.5 318.9 280.3 395.4 

Другие услуги в сфере 
обслуживания 

Տնային տնտեսությունների 
գործունեություն որպես գործատու, 
տնային տնտեսություններում 
չտարբերակված ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտադրություն սեփական 
սպառման համար  
 - - - - - 

Деятельность 
домашних хозяйств с 
наемными 
работниками, 
производство 
домашними 
хозяйствами 
разнообразных товаров 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Activities of private house-holdsas 
employers undifferentiated 
production and services activities of 
private households for own 
conzuption 

и услуг для 
собственного 
потребления 

Ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 
ծառայություններ (-) 
indirectly measured services of 
financial intermediation 13940.2 12633.8 11044.0 12579.4 7656.3 

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

Ավելացված արժեք (համախառն, 
հիմնական գներով) 
Value added 
(gross, at basic prices)  258043.2 291151.9 326297.5 259289.4 239118.5 

Добавленная стоимость 
(валовая, в основных 
ценах) 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 
սուբսիդիաներ)  
Taxes on products (minus subsidies) 14027.6 19100.8 16166.1 11617.8 10236.4 

Налоги на продукты (за 
вычетом субсидии) 

Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  272070.8 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 

Валовой внутренний 
 продукт 

 

14. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   
  PRODUCTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCTS  

          ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                                                                    (млн. драмов)                                                                                                                                   

 2017 2018 2019 2020 2021  
Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  

272070.8 310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 
Валовой внутренний 
 продукт 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 
սուբսիդիաներ)  
Taxes on products (minus subsidies) 

14027.6 19100.8 16166.1 11617.8 10236.4 
Налоги на продукты (за 
вычетом субсидии ) 
 

Ավելացված արժեք  
(համախառն, հիմնական գներով) 
Value added (gross, at basic prices)  258043.2 291151.9 326297.5 259289.4 239118.5 

Добавленная 
стоимость(валовая, в 
основных ценах) 

Ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 
ծառայություններ (-) 
indirectly measured services of 
financial intermediation -13940.2 -12633.8 -11044.0 -12579.4 -7656.3 

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և ձկնորսություն  
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 33539.2 33943.1 32333.0 25492.3 13742.0 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում  
Mining and quarrying  38660.1 51853.9 46890.6 36507.2 29417.4 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն  
Manufacturing 8276.2 12764.0 28503.0 10590.5 10112.0 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում  
Electricity, gas steam and air 
conditioning supply 
 20114.3 23387.5 26805.4 24308.2 16614.6 

Обеспечение 
электроэнергией, газом, 
паром и кондициониро- 
ванным воздухом 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում  
Water supply, sewerage, waste  
management and remedlation activities 822.4 526.6 448.5 448.1 423.3 

Водоснабжение, 
канализация, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն  
Construction 26640.2 29699.5 36631.6 28280.6 41903.2 Строительство 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
նորոգում  
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles 2000.8 2070.9 2286.0 1518.3 1334.0 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  
Тransportations and warehouse 
economy 1700.0 1907.2 1972.9 1488.7 1405.7 

Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում  
Accommodation and food service 
activities 698.7 825.7 1185.4 2701.1 2455.6 

Организация 
проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 7334.1 7499.0 8035.7 6279.1 5892.2 Информация и связь 
Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance activities  25599.5 26373.6 31075.8 29768.9 26899.3 

Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն  
Real estate activities 1751.1 1850.6 2529.8 2054.1 2017.8 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն  
Professional, scientific and technical 
activities 

1302.5 1432.9 1410.6 1486.0 1698.0 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն  
Administrative and support service 
activities 
 2099.1 2473.6 2151.2 1749.7 1411.0 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն  
Public administration 68201.9 72191.6 79783.7 68209.2 60226.5 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное 
социальное страхование 

Կրթություն  
Education 17836.7 17613.3 17705.8 15887.5 15675.2 Образование 
Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական սպասարկում  
Human health and social work 
activities 11448.7 12014.7 12014.2 10124.6 10950.0 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ  
Arts, entertainment and recreation 2510.6 3682.9 3719.2 3591.7 3182.4 

Искусство, развлечения 
и отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ  
Other service activities 456.5 770.1 934.1 599.0 831.2 

Другие услуги в сфере 
обслуживания 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Տնային տնտեսությունների 
գործունեություն որպես գործատու, 
տնային տնտեսություններում 
չտարբերակված ապրանքների և 
ծառայությունների արտադրություն 
սեփական սպառման համար  
Activities of private house-holdsas 
employers undifferentiated production 
and services activities of private 
households for own conzuption 990.8 905.0 925.0 784.0 583.4 

Деятельность домашних 
хозяйств с наемными 
работниками, 
производство 
домашними хозяйствами 
разнообразных товаров и 
услуг для собственного 
потребления 

 

15. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 
         REAL VOLUME  INDEXES  IN  PRODUCTION  OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT 

  ИНДЕКСЫ РЕАЛЬНЫХ  ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 
        ПРОДУКТА 
(համադրելի գներով, նախորդ տարվա նկատմամբ, %) 
(at comparable prices,  in % over the previous year)            (в сопоставимых ценах,  к предыдущему году, %) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  115.6 111.9 110.3 77.6 87.3 

Валовой внутренний 
 продукт 

Արտադրանքի հարկեր (հանած 
սուբսիդիաներ)  
Taxes on products (minus subsidies) 109.0 106.3 69.2 58.5 78.9 

Налоги на продукты 
(за вычетом субсидии ) 

Ավելացված արժեք (համախառն, 
հիմնական գներով) 
Value added (gross, at basic prices)  115.9 112.2 113.0 78.5 87.6 

Добавленная стоимость 
(валовая, в основных ценах) 

Ֆինանսական միջնորդության 
անուղղակիորեն չափվող 
ծառայություններ (-) 
indirectly measured services of 
financial intermediation 125.0 89.7 87.4 113.9 60.9 

Косвенно измеряемые 
услуги финансового 
посредничества 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն  
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 106.7 97.3 96.4 77.4 48.7 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում  
Mining and quarrying  284.7 136.1 96.2 77.0 50.3 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն  
Manufacturing 103.5 127.7 195.2 37.3 92.7 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում  
Electricity, gas steam and air 
conditioning supply 118.5 116.6 114.1 90.2 68.8 

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондициониро- 
ванным воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում  
Water supply, sewerage, waste  
management and remedlation 
activities 136.5 91.4 85.3 98.3 94.6 

Водоснабжение, 
канализация, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն  
Construction 101.2 113.7 123.2 77.2 149.9 Строительство 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles 114.7 103.2 109.0 66.1 77.4 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  
Тransportations and warehouse 
economy 118.4 124.7 103.0 74.5 93.2 

Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում  
Accommodation and food service 
activities 107.9 122.5 140.8 227.1 89.8 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 108.4 106.1 113.0 78.1 106.2 Информация и связь 
Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance activities  122.0 102.4 117.0 95.4 90.5 

Финансовая и 
страховая деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն  
Real estate activities 
 133.8 107.4 136.0 81.0 98.2 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն  
Professional, scientific and technical 
activities 98.2 112.3 98.4 105.1 113.9 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն  
Administrative and support service 
activities 129.4 118.1 86.9 80.3 80.4 

Административная и 
вспомогательная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն  
Public administration 101.0 106.3 114.5 85.2 87.7 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное 
социальное 
страхование 

Կրթություն  
Education 102.6 98.4 100.2 80.6 98.4 Образование 
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում  
Human health and social work 
activities 100.5 100.0 100.1 83.2 109.3 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ  
Arts, entertainment and recreation 106.7 143.5 100.7 96.9 86.7 

Искусство, 
развлечения и отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ  
Other service activities 99.4 170.0 120.1 65.4 136.8 

Другие услуги в сфере 
обслуживания 

Տնային տնտեսությունների 
գործունեություն որպես 
գործատու, տնային 
տնտեսություններում 171.1 90.3 102.2 84.6 74.1 

Деятельность 
домашних хозяйств с 
наемными 
работниками, 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
չտարբերակված ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտադրություն սեփական 
սպառման համար  
Activities of private house-holdsas 
employers undifferentiated 
production and services activities of 
private households for own 
conzuption 

производство 
домашними 
хозяйствами 
разнообразных товаров 
и услуг для 
собственного 
потребления 

 

16. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ  
 USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT  

        ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
(մլն դրամ)  
(mln. drams)                                                                                                                                                                          (млн. драмов)                                                                                                                           

  2018 2019 2020 2021  
Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  310252.7 342463.6 270907.2 249354.9 

Валовой внутренний 
 продукт 

Վերջնական սպառման 
ծախսեր 
Final consumption expenditure 254153.6 279734.5 218624.4 201863.7 

Расходы на конечное 
потребление 

այդ թվում` 
including:     в том числе: 

 տնային 
տնտեսությունների 
households 201389.1 222822.2 175567.8 161271.5 домашних хозяйств 
 պետական 
հիմնարկների 
general government 52469.5 56591.4 42716.5 40214.0 

государственных 
учреждений 

այդ թվում` 
           including:     в том числе:  
անհատական 
ապրանքների և 
ծառայությունների 
համար  
for individual goods and 
services 25227.3 27602.7 22178.7 20804.2 

на индивидуальные 
товары и услуги 

կոլեկտիվ 
ծառայությունների 
համար 
for collective services 27242.2 28988.7 20537.8 19409.8 

на коллективные 
услуги 

      տնային տնտեսություն-  
      ները սպասարկող  ոչ   
      առևտրային կազմակեր- 
      պությունների 
      non-profit institutions 

serving        households 295.0 320.9 340.1 378.2 

некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние хозяйства 

Համախառն կուտակում 
Gross capital formation 54482.1 61335.1 51836.5 47192.4 Валовое накопление 

այդ թվում` 
                           including:      в том числе:  
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  2018 2019 2020 2021  
 հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակում 
gross fixed capital 
formation 52890.9 60328.4 50792.3 45999.0 

валовое накопление 
основного капитала 

նյութական շրջանառու 
միջոցների պաշարների 
փոփոխություն 
changes in inventories 1591.2 1006.7 1044.2 1193.4 

изменение запасов 
материальных 
оборотных средств 

Ապրանքների և 
ծառայությունների զուտ 
արտահանում 
Net export of goods and services -62.3 -35.5 -68.4 -75.5 

Чистый экспорт 
товаров и услуг 

այդ թվում` 
                   including:     в том числе: 

ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտահանում 
Export of goods and 
services 110.8 146.1 73.4 59.7 

Экспорт товаров и 
услуг 

ապրանքների և 
ծառայությունների 
ներմուծում 
Import of goods and 
services 173.1 181.6 141.8 135.2 

Импорт товаров и 
услуг 

Վիճակագրական շեղում 
Statistical discrepancy 1679.3 1429.5 514.7 374.3 

Статистическое 
расхождение 

 
17. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  

 STRUCTURE OF  USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT  
         СТРУКТУРА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
(ՀՆԱ-ի նկատմամբ, %) 
( in % to GDP)                                                                                                                                                                                (к ВВП,%) 

  2018 2019 2020 2021  
Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  100.0 100.0 100.0 100.0 

Валовой внутренний 
   продукт 

Վերջնական սպառման ծախսեր 
Final consumption expenditure 81.9 81.7 80.7 81.0 

Расходы на конечное 
потребление 

այդ թվում` 
including:     в том числе: 

 տնային տնտեսությունների 
households 64.9 65.1 64.8 64.7 домашних хозяйств 
 պետական հիմնարկների 
general government 16.9 16.5 15.8 16.1 

государственных 
учреждений 

այդ թվում` 
          including:     в том числе:  
անհատական ապրանքների 
և ծառայությունների համար  
for individual goods and 
services 8.1 8.0 8.2 8.3 

на индивидуальные 
товары и услуги 

կոլեկտիվ 
ծառայությունների համար 
for collective services 8.8 8.5 7.6 7.8 

на коллективные 
услуги 
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  2018 2019 2020 2021  
      տնային տնտեսությունները  
      սպասարկող  ոչ  
      առևտրային  կազմակեր- 
      պությունների 
      non-profit institutions serving  
      households 0.1 0.1 0.1 0.2 

некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние хозяйства 

Համախառն կուտակում 
Gross capital formation 17.6 17.9 19.1 18.9 Валовое накопление 

այդ թվում` 
                            including:     в том числе:  

 հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակում 
gross fixed capital formation 17.1 17.6 18.7 18.4 

валовое накопление 
основного капитала 

նյութական շրջանառու 
միջոցների պաշարների 
փոփոխություն 
changes in inventories 0.5 0.3 0.4 0.5 

изменение запасов 
материальных 
оборотных средств 

Ապրանքների և 
ծառայությունների զուտ 
արտահանում 
Net export of goods and services 0.0 0.0 0.0 0.0 

Чистый экспорт 
товаров и услуг 

այդ թվում` 
                             including: 
     в том числе: 

ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտահանում 
Export of goods and services 0.0 0.0 0.0 0.0 

Экспорт товаров и 
услуг 

ապրանքների և 
ծառայությունների 
ներմուծում 
Import of goods and services 0.0 0.0 0.0 0.0 

Импорт товаров и 
услуг 

Վիճակագրական շեղում 
Statistical discrepancy 0.5 0.4 0.2 0.1 

Статистическое 
расхождение 

 

18. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 
         REAL VOLUME INDEXES IN USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT  

ИНДЕКСЫ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО  ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА 

(համադրելի գներով, նախորդ տարվա նկատմամբ, %)  
(at comparable prices, in % over the previous year)                                                      (в сопоставимых ценах, к предыдущему году, %) 

  2019 2020 2021  
Համախառն ներքին արդյունք  
Gross domestic product  110.3 77. 6 87.3 

Валовой внутренний 
   продукт 

Վերջնական սպառման ծախսեր 
Final consumption expenditure 110.6 76.8 83.0 

Расходы на конечное 
потребление 

այդ թվում` 
including:    в том числе: 

 տնային տնտեսությունների 
households 109.9 78.2 86.7 домашних хозяйств 
 պետական հիմնարկների 
general government 107.9 76.6 92.8 

государственных 
учреждений 

այդ թվում` 
                including: 

 
  в том числе:  

անհատական ապրանքների և 
ծառայությունների համար  
for individual goods and services 109.4 82.9 92.1 

на индивидуальные 
товары и услуги 
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2019 2020 2021 
կոլեկտիվ ծառայությունների 
համար 
for collective services 106.4 70.8 93.7 

на коллективные 
услуги 

  տնային տնտեսությունները  
 սպասարկող  ոչ  առևտրային 
 կազմակերպությունների 
 non-profit institutions serving  
 households 108.8 106.0 102.3 

некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние хозяйства 

Համախառն կուտակում 
Gross capital formation 115.9 78.8 72.9 Валовое накопление 

այդ թվում` 
   including: в том числе:  

 հիմնական կապիտալի 
համախառն կուտակում 
gross fixed capital formation 116.5 77.5 79.9 

валовое накопление 
основного капитала 

նյութական շրջանառու 
միջոցների պաշարների 
փոփոխություն 
changes in inventories x x x 

изменение запасов 
материальных 
оборотных средств 

Ապրանքների և 
ծառայությունների 
արտահանում 
Export of goods and services 126.1 48.1 67.7 

Экспорт товаров и 
услуг 

Ապրանքների և 
ծառայությունների 
ներմուծում 
Import of goods and services 105.4 77.8 86.0 

Импорт товаров и 
услуг 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՃԻ ՏԵՄՊԵՐԸ (տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ) 
THE RATЕS OF DEVELOPMENT  GROSS DOMESTIC PRODUCT (in percent to previous year) 

       ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  (в процентах к предыдущему году) 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА  ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА,% 

 ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՇԻՎ  (տոկոսներով ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 
GENERATION  OF  INCOME  ACCOUNTS  (in percents to GDP) 
СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ (к ВВП,%) 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ընթացիկ գներով) 
STRUCTURE OF USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (at current prices)  

      СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА(в текущих ценах)  
տոկոսներով` ընդհանուրի նկատմամբ - in percents of total - в процентах к итогу 

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ,% 
STRUCTURE OF  GROSS  DOMESTIC  PRODUCT  PRODUCTION,%  
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
INDUSTRY 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 

 Բաժնում բերված են 
տվյալներ, որոնք բնութագրում 
են արդյունաբերական արտա- 
դրանքի ծավալի դինամիկան 
ամբողջությամբ և ըստ 
առանձին ճյուղերի, արդյունա-
բերական արտադրանքի 
կարևորագույն տեսակների 
արտադրությունը: 
 Արդյունաբերության արտա-
դրանքի ծավալը՝ ամբողջովին և 
ըստ դրա առանձին ճյուղերի, 
որոշվում է արժեքային  
արտահայտությամբ, որպես 
տնտեսավարող սուբյեկտների  
(անկախ սեփականության 
ձևից) թողարկած արտադրանքի 
և կատարված արդյունաբե-
րական բնույթի աշխատանք-
ների և ծառայությունների 
ծավալների հանրագումար: 
Արտադրանքի ծավալի մասին 
տվյալները բերված են 
համապատասխան տարվա 
գներով: Արժեքային արտահայ-
տությամբ արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալի   
ամփոփ տվյալների մեջ 
ներառվում են խոշոր, միջին և 
փոքր կազմակերպությունների 
թողարկած արդյունաբերական 
արտադրանքի (աշխատանք-
ների, ծառայությունների) 
ծավալի վերաբերյալ տվյալ-
ները: 
 Կազմակերպության արդյու-
նաբերական արտադրանքի ծա-
վալը որոշվում է առանց ներքին 
շրջանառության արժեքի: 
 Արդյունաբերական արտա 
դրանքի ֆիզիկական ծավալի 
ինդեքսը, հարաբերական 
ցուցանիշ է, որը բնութագրում է 
արտադրվող նյութական 
բարիքների զանգվածների 
փոփոխությունը համեմատվող 
ժամանակաշրջաններում:   

 Դինամիկ շարքերի կառուց-

 This section contains data 
characterizing changes in the 
industrial production as a whole 
and by its separate branches, 
production of key industrial 
products. 

 
  
 
Output of products for the 

whole industry and for its 
individual branches is measured as 
a sum of data in value terms 
related to the output of goods 
produced, works done, and 
services rendered to the managing 
subjects irrespective of their kinds 
of ownership. Data on the output 
of products are given at current 
prices of the corresponding year. 
Aggregate data on the output of 
industrial products in value terms 
include data on the output of 
products (works, services) 
produced by large, medium-sized, 
and small organizations. The 
output of an industrial 
organization is measured without 
the value of the internal turnover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume index of industrial 

production is a relative indicator 
characterizing changes in the 
volume of material assets produced 
in the comparative periods.  

To construct a time series the 
chain index is applied. Products 
are valued at constant prices, 

  В разделе приводятся данные, 
характеризующие динамику 
объема промышленного произ-
водства в целом и по отдельным 
отраслям, производство важ-
нейших видов промышленной 
продукции. 
  
 

    Объем продукции по про-
мышленности в целом и по 
отдельным ее отраслям определя-
ется в стоимостном выражении, 
как сумма данных об объеме 
промышленной продукции, 
работ и услуг промышленного 
характера, осуществляемых 
хозяйствующими субъектами, 
независимо от формы 
собственности. Данные об 
объеме продукции приводятся в 
ценах, действовавших в 
соответствующем году. В сводные 
данные по объему промыш-
ленной прoдукции в 
стоимостном выражении 
включаются данные по объему 
промышленной продукции 
(работ, услуг), выпускаемой 
крупными, средними и малыми 
организациями. Объем 
продукции промышленной 
организации определяется без 
стоимости внутреннего оборота.  

 
 
 
 
 
 
Индекс физического объема 

промышленной продукции – 
относительный показатель, 
характеризующий изменение 
массы произведенных материаль-
ных благ в сравниваемых 
периодах.  

 Для построения динамиче-
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ման համար կիրառվում է 
շղթայական ինդեքսը: Արտա- 
դրանքի գնահատականը 
համադրելի գներով իրակա-
նացվում է անմիջականորեն 
կազմակերպություններում՝ ար-
դյունաբերողների գների հիման 
վրա: Ավելացված արժեքի 
հարկը, ակցիզները և այլ 
հարկերն իրացումից հաշվի չեն 
առնվում արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալում և 
ֆիզիկական ծավալի ինդեքսի 
հաշվարկման ժամանակ: 
   Իրացված արտադրանքի 
ծավալը սեփական արտա-
դրության արժեքն է, որ 
հաշվետու ժամանակաշրջանում 
փաստացի բեռնառաքվել 
(հանձնվել) է սպառողներին 
(ներառյալ այն արտադրանքը, 
որ ակտով տեղում հանձնվել է 
պատվիրատուին), կատարված 
աշխատանքներն ու ծառայու-
թյունները՝ ընդունված 
պատվիրատուի կողմից, անկախ 
այն բանից, թե վճարը 
մուտքագրվել է արտադրողի 
հաշվին, թե ոչ: 
  
 
     

directly at enterprises, based on 
producer’s prices. Value added tax, 
excise, and other receipts taxes are 
not included in the industrial 
output or taken into account when 
calculating volume index. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume of sold industrial 

production is defined as the value 
of the output which have been 
actually shipped in the reporting 
period to customers (including 
products received on the spot), of 
works done, and industrial services 
rendered, irrespective of whether 
the payments made by customers 
have been received by producer or 
not. 

 
 
 
 

ского ряда применяется цепной 
индекс. Оценка продукции в 
сопоставимых ценах произ-
водится непосредственно в 
организациях на основе цен 
производителей. Налог на 
добавленную стоимость, акцизы 
и другие налоги с выручки не 
учитываются в объеме 
промышленной продукции и при 
расчете индекса физического 
объема.  

 
 
 
 
Объем реализованной 

продукции–стоимость продук-
ции собственного производства, 
фактически отгруженной 
(переданной) в отчетном периоде 
потребителям (включая продук-
цию, сданную по акту заказчику 
на месте), выполненные работы и 
услуги, принятые заказчиком, 
независимо от того, поступили 
деньги на счет потребителя или 
нет. 
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19. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
 

MAIN   INDICATORS   OF   INDUSTRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ԱՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) 
միջազգային ստանդարտի: 
1Since 2015 the GDP is compiled by NSS RA according to System of national accounts 2008 (SNA 2008) international standard. 
1С 2015 года показатель ВВП рассчитывается НСС РА по международному стандарту Системы национальных счетов 2008 (СНС 2008). 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Արդյունաբերության 
մասնաբաժինն ավելացված 
արժեքում1, % 
Share of industry in value added1, 
in % 26.3 30.4 31.5 27.7 23.7 

Доля промышленности 
в добавленной 
стоимости1, %  

Արդյունաբերության 
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, % 
Share of industry in GDP1, in % 24.9  28.5 30.0 26.6 22.7 

Доля промышленности в 
ВВП1, % 

Արդյունաբերական արտա-
դրանքի ծավալը, մլն դրամ 
Volume of industrial output, mln. 
drams 

 
 

97490.3 125006.1 164999.8 103203.2 87504.0 

Объем промышленного 
производства, млн. 
драмов 

Արդյունաբերական 
արտադրանքի ֆիզիկական 
ծավալի ինդեքսը նախորդ 
տարվա նկատմամբ, % 
Volume index of  industrial  
production, in %  of previous year 

 
154.8 129.3 140.1 63.7 66.4 

Индекс физического 
объема промышленного 
производства к 
предыдущему году,  % 

Արդյունաբերողների գների 
ինդեքսը նախորդ տարվա 
նկատմամբ, % 
Producer price index , in %  to 
previous year 102.4 98.0 97.1 107.0 136.3 

Индекс цен 
производителей  к  
предыдущему году,  % 

Հիմնական արտադրական 
միջոցները(տարեվերջին,ըստ 
սկզբնական արժեքի), մլն դրամ 
Fixed  production assets (at the 
end of yeas, at primary price),  
mln. drams 182977.6 204400.5 234201.4 182970.4# 191567.5 

Основные 
производственные 
средства (на конец года, 
по первоначальной 
стоимости),млн. драмов 

Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը, դրամ 
Average monthly nominal wages 
and salaries, drams 166205 184542 215171 179473 188272 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата, драмов 
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20.ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

 VOLUME  INDICES  OF  PRODUCTION  BY  TYPES  OF  ECONOMIC  ACTIVITY 
 ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ                                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(տոկոսներով նախորդ տարվա նկատմամբ)                         
 (in percents to previous year)                                                   (в процентах к предыдущему году) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ամբողջ արդյունաբերությունը 
Total industry 

 
154.8 

 
129.3 140.1 63.7 66.4 

Вся промышленность 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում,  
ընդամենը 
Mining and quarrying,total  

263.4 134.7 97.2 80.2 50.5 
Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров, всего 

մետաղական հանքաքարի 
արդյունահանում 
mining of metal ores                 

268.7 135.3 93.4 83.0 49.1 
добыча металлических 
руд 

հանքագործական  արդյու-
նաբերության և բացահանքերի 
շահագործման  այլ ճյուղեր 
other branches of  mining and 
quarrying 

162.1 114.1 158.9 62.5 58.7 

прочие отрасли 
горнодобывающей 
промышленности и 
разработки открытых 
карьеров 

հանքագործական 
արդյունաբերության հարակից 
գործունեություն 
mining  support  service  activities 

- - 

1492.8 
անգամ 

times 
раза  

7.8 

4.4 
անգամ 

times 
раза 

предоставление услуг по 
добыче полезных 
ископаемых 
 

Մշակող արդյունաբերություն, 
ընդամենը 
Manufacturing,  total 

103.2 129.4 

2.7 
անգամ 

times 
раза 

37.5 92.2 

Обрабатывающая 
промышленность – всего 

սննդամթերքի արտադրություն  
manufacture of food products 

95.4 102.5 103.6 97.0 72.3 
производство пищевых 
продуктов 

      խմիչքների  
      արտադրություն  

manufacture of  beverages 
100.6 103.2 111.5 80.5 130.2 

производство  напитков 

մանածագործական 
արտադրատեսակների 
արտադրություն  
manufacture of textiles 

139.8 39.6 106.0 99.7 103.2 

текстильное 
(прядильное) 
производство  

հագուստի արտադրություն  
manufacture of wearing apparel 

123.6 73.9 93.2 65.3 84.6 
производство одежды 

կաշվի, կաշվե արտադրա-
տեսակների  արտադրություն  
manufacture of  leather  and related 
products 

95.3 93.1 109.3 25.6 23.7 

производство кожи, 
изделий из кожи  

փայտանյութի մշակում, 
փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից 
և հյուսկեն նյութերից  
արտադրատեսակների 
արտադրություն, բացի 
կահույքից 
 manufacture of  wood and  
products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles of 
straw and plaiting materials 

134.1 84.3 58.6 75.5 114.6 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки (кроме 
мебели), плетенных 
изделий 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
պոլիգրաֆիական 
գործունեություն,գրառված 
կրիչների բազմացում 
printing and reproduction of 
recorded media 

112.2 76.6 111.6 60.0 89.6 

полиграфическая 
деятельность и 
тиражирование 
записанных носителей 
информации 

քիմիական նյութերի և քիմիական 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 
manufacture of chemicals 
and chemical products 
 

82.6 91.3 89.0 82.0 70.5 

производство 
химических веществ  и 
химических  видов  
продукции 

ռետինե և պլաստմասսայե  
արտադրատեսակների  
արտադրություն 
manufacture of rubber and plastic 
products 

139.3 132.4 146.7 50.1 151.0 

производство резиновых 
и пластмассовых 
изделий 

այլ ոչ մետաղական հանքային 
արտադրատեսակների  
արտադրություն 
manufacture of other non-metallic 
mineral products 

133.3 113.3 172.4 91.5 

2.7 
անգամ 

times 
раза 

производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների  
արտադրություն,բացի 
մեքենաներից և 
սարքավորանքներից 
manufacture of fabricated metal 
products,  except machinery and 
equipment 

113.5 119.0 116.6 113.1 

3.3 
անգամ 

times 
раза 

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 

մեքենաների և սարքավորանքի 
արտադրություն, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 
manufacture of  machinery and 
equipment ,n.e.c. 

28.9 
անգ. 
times 
раза 

70.3 48.3 - - 

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

կահույքի   արտադրություն 
 manufacture of furniture 

98.7 72.6 130.7 65.2 

2.6 
անգամ 

times 
раза 

производство  мебели 

արտադրատեսակների 
արտադրություն, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 
other manufacturing 

124.8 

6.8 
անգամ 

times 
раза 

6.8 
անգամ 

times 
раза 

14.5 13.9 

производство прочей 
продукции 

Էլեկտրականության, 
գազի,գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

116.2 112.9 114.9 90.0 68.9 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում,կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste 
management and remedlation 
activities 
 

136.2 90.8 85.0 98.7 88.3 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и получение 
вторичного сырья 
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 21.  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ԾԱՎԱԼՆ  ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ                       
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ 

VOLUME   OF   INDUSTRIAL   PRODUCTION BY SECTORS  OF TYPES OF    ECONOMIC  
ACTIVITY 

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКТОРАМ  ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(մլն  դրամ)                                                                                                                                                
 (mln.drams)                                                                                                                                                                      (млн.драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ամբողջ արդյունաբերությունը 
Total industry 97490.3 125006.1 164999.8 103203.2 87504.0 

Вся промышленность  

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում, 
ընդամենը 
Mining and quarrying,total 52059.9 69293.9 62935.5 48394.2 42749.6 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров, всего  

Մշակող արդյունաբերություն, 
ընդամենը 
Manufacturing  20812.9 28385.1 70877.1 26540.4 25341.3 

Обрабатывающая 
промышленность – 
всего  

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 23667.0 26464.4 30454.5 27552.5 18780.9 

Обеспечение  
(снабжение) 
электроэнергией ,  
газом ,  паром  и  
кондиционированным  
воздухом 

Ջրամատակարարում,կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste 
management and remedlation 
activities 950.5 862.7 732.7 716.1 632.2 

Водоснабжение ,  
очистка ,  обработка  
отходов  и  получение  
вторичного  сырья 

 22. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ    
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ 

STRUCTURE   OF   INDUSTRIAL   PRODUCTION   BY   SECTORS  OF  TYPES  OF  ECONOMIC 
ACTIVITY 

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКТОРАМ  ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)       
 (in percents to total)                                                                                                                                           (в процентах к итогу) 

 2017  2018 2019 2020 2021  

Ամբողջ արդյունաբերությունը 
Total industry 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Вся промышленность  

Հանքագործական արդյունաբերություն 
և բացահանքերի շահագործում, 
ընդամենը 
Mining and quarrying,total 53.4 55.4 38.1 46.9 48.8 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров, всего  

Մշակող արդյունաբերություն, 
ընդամենը 
Manufacturing, total  21.3 22.7 43.0 25.7 29.0 

Обрабатывающая 
промышленность – всего  

Էլեկտրականության ,գազի,գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 24.3 21.2 18.5 26.7 21.5 

Обеспечение  (снабжение) 
электроэнергией ,  газом ,  
паром  и  
кондиционированным  
воздухом 
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 2017  2018 2019 2020 2021  
Ջրամատակարարում,կոյուղի,թափոն-
ների կառավարում և վերամշակում 

Water supply, sewerage, waste 
management and remedlation activities 1.0 0.7 0.4 0.7 0.7 

Водоснабжение ,  очистка ,  
обработка  отходов  и  
получение  вторичного  
сырья 

 

23.   ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱ-ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

CAPITAL ASSETS OF INDUSTRIAL  PRODUCTION  BY  TYPES   
OF  ECONOMIC  ACTIVITY 

ПРОМЫШЛЕННО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  ПО ВИДАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(սկզբնական արժեքով, մլն դրամ)                         
 (at primary cost, mln. drams)                                (по первоначальной стоимости, млн.драмов) 

 2017 2018 2019 2020# 2021  
Ամբողջ 
արդյունաբերությունը 
Total industry 182977.6 204400.5 234201.4 182970.4 191567.5 

Вся промышленность 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում, 
ընդամենը 
Mining and quarrying,total  93260.7 109531.7 118243.7 113385.6 124309.4 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров , всего 

 քարածխի և գորշ ածխի 
(լիգնիտի) արդյունահանում    
extraction of  black  coal and 
brown coal (lignite) 728.0 - - - - 

добыча угля и серого 
угля (лигнита) 

մետաղական հանքաքարի 
արդյունահանում 
mining of metal ores                 

 
 

92115.0 103572.4 112005.4 107171.5 118415.5 

добыча металлических 
руд 

հանքագործական  
արդյունաբերության և 
բացահանքերի 
շահագործման  այլ ճյուղեր 
other branches of  mining and 
quarrying 

 
344.8 5954.9 6235.2 5866.5 5538.8 

прочие отрасли 
горнодобывающей 
промышленности и 
разработки открытых 
карьеров 

հանքագործական 
արդյունաբերության 
հարակից գործունեություն 
mining related activities 72.9 4.4 3.1 347.6 355.1 

деятельность, связанная с 
добычей полезных 
ископаемых; 

Մշակող 
արդյունաբերություն, 
ընդամենը 
Manufacturing,  total 

 
 

24018.7 17881.4 20293.2 20139.5 18434.9 

Обрабатывающая 
промышленность – всего 

սննդամթերքի արտադրություն  
manufacture of food products 6653.9 7151.5 9056.7 7815.8 7829.1 

производство пищевых 
продуктов 

 խմիչքների արտադրություն 
manufacture of  beverages 4893.7 4558.2 4370.2 4134.9 3811.0 

производство  напитков 

մանածագործական 
արտադրատեսակների 
արտադրություն  
manufacture of textiles 86.3 66.6 54.3 55.8 43.9 

текстильное (прядильное) 
производство  

հագուստի արտադրություն  
manufacture of wearing apparel 35.2 33.1 31.2 31.2 32.0 

производство одежды 

կաշվի, կաշվե արտադրատե-
սակների  արտադրություն  
manufacture of  leather  and 
related products 229.1 175.5 174.6 170.5 140.4 

производство кожи, 
изделий из кожи  
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 2017 2018 2019 2020# 2021  
փայտանյութի մշակում, 
փայտից, խցանակեղևից, 
ծղոտից և հյուսկեն նյութերից  
արտադրատեսակների 
արտադրություն, բացի 
կահույքից 
 manufacture of  wood and  
products of wood and cork, 
except furniture; manufacture 
of articles of straw and plaiting 
materials 2248.7 2445.1 2770.2 3005.8 1356.3 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки (кроме 
мебели), плетенных 
изделий 

պոլիգրաֆիական 
գործունեություն, գրառված 
կրիչների բազմացում 
printing and reproduction of 
recorded media 274.8 163.6 251.2 298.8 301.8 

 полиграфическая 
деятельность и 
тиражирование 
записанных носителей 
информации 

քիմիական նյութերի և 
քիմիական 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 
manufacture of chemicals 
and chemical products 14.3 13.3 12.4 12.9 12.9 

производство 
химических веществ  и 
химических  видов  
продукции 

ռետինե և պլաստմասսայե  
արտադրատեսակների  
արտադրություն 
manufacture of rubber and 
plastic products 272.7 272.7 278.6 282.3 282.3 

производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

այլ ոչ մետաղական 
հանքային 
արտադրատեսակների  
արտադրություն 
manufacture of other non-
metallic mineral products 7700.9 2274.1 2331.2 3432.0 3364.4 

производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

հիմնական մետաղների 
արտադրություն 
basic metal products - - - - 582.8 

производство  основных 
металлов 

պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների  
արտադրություն, բացի 
մեքենաներից  և 
սարքավորանքներից 
manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment 160.7 188.1 245.5 308.8 243.7 

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 

էլեկտրական 
սարքավորանքի 
արտադրություն 
manufacture of electrical 
equipment 130.7 - - - - 

производство 
электрического 
оборудования 

մեքենաների և 
սարքավորանքի 
արտադրություն, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 
manufacture of  machinery and 
equipment ,n.e.c. 21.7 - - - - 

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

կահույքի   արտադրություն 
 manufacture of furniture 570.5 417.4 581.5 454.3 434.3 производство  мебели 
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 2017 2018 2019 2020# 2021  
ուրիշ  խմբավորումներում  
չներառված 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 
 production, not included in 
other groups 725.5 122.2 135.6 136.4 - 

производство 
продукции, не 
включенной в другие 
группировки 

Էլեկտրականության , գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 57922.1 69895.2 88751.2 43484.8 42876.9 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией,  
газом ,  паром  и  
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste 
management and remedlation 
activities 7776.1 7092.2 6913.3 5960.5 5946.3 

Водоснабжение ,  
очистка ,  обработка  
отходов и получение 
вторичного  сырья 

 

24.  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) ԾԱՎԱԼԸ  
ԳՈՐԾՈՂ  ԳՆԵՐՈՎ ԸՍՏ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

                         VOLUME  OF  INDUSTRIAL PRODUCTION  (WORK,  SERVICES)  AT  CURRENT 
PRICES  BY REGIONS 

                         ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЦЕНАХ, ПО РАЙОНАМ 

(մլն  դրամ)  

 (mln. drams)                                                                      (млн.драмов) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total 

97490.3 125006.1 164999.8 103203.2 87504.0 
Всего 

 Ստեփանակերտ 
Stepanakert 

27552.3 35534.8 79597.5 32520.3 32247.6 
Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 

3375.6 4044.2 5146.2 5585.2 5763.0 
Аскеран 

Հադրութ 
Hadrout 

2034.1 2307.3 2689.4 2825.3 - 
Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 

55123.1 72988.2 65468.6 48369.6 46238.2 
Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 

4691.0 4520.4 4565.0 3429.2 2519.8 
Мартуни 

Շահումյան 
Shahoumyan 

1266.3 1700.8 1735.7 1436.9 6.1 
Шаумян 

Շուշի 
Shoushi 

447.3 478.4 778.5 708.4 - 
Шуши 

Քաշաթաղ 
Qashatagh 

3000.6 3432.0 5018.9 8328.3 729.3 
Кашатаг 
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25. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
STRUCTURE  OF INDUSTRIAL  PRODUCTION  BY  REGIONS

          СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО  РАЙОНАМ 
  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
  (in percents to total)   (в процентах к итогу) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Ընդամենը 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Всего 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 28.3 28.4 48.2 31.5 36.9 

Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 3.5 3.2 3.1 5.4 6.6 

Аскеран 

 Հադրութ 
 Hadrout 2.1 1.9 1.6 2.7 - 

Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 56.5 58.4 39.7 46.9 52.8 

Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 4.8 3.6 2.8 3.3 2.9 

Мартуни 

Շահումյան 
Shahoumyan 1.3 1.4 1.1 1.4 0.0 

Шаумян 

Շուշի 
Shoushi 0.4 0.4 0.5 0.7 - 

Шуши 

Քաշաթաղ 
Qashatagh 3.1 2.7 3.0 8.1 0.8 

Кашатаг 

26. ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ԾԱՎԱԼՆ  ԸՍՏ   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻՆ 

VOLUME  OF  INDUSTRIAL  PRODUCTION  OF  REGIONS  BY    SECTORS OF  TYPES OF 
ECONOMIC ACTIVITY IN 2021 

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РАЙОНОВ ПО СЕКТОРАМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ  

  (մլն  դրամ) 
(mln. drams)     (млн.драмов) 

Ամբողջ 
արդյունա-

բերությունը 
Total industry 

Вся 
промышлен-

ность 

դրանից – of which – из  них :  

Հանքագործական 
արդյունաբերություն 

և բացահանքերի 
շահագործում, 

ընդամենը 
Mining and 

quarrying,total 
Горнодобывающая 
промышленность и 

разработка открытых 
карьеров, всего 

Մշակող 
արդյունա-
բերություն 

Manufacturing 
Обрабатывающая 

промышлен-
ность 

Էլեկտրակա 
նության,գազի, 

գոլորշու և 
լավորակ օդի 

մատակա 
րարում 

Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 

supply 
Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнер 
гией,газом, 

паром и 
кондициони 

рованным 
воздухом 

Ջրամատակա 
րարում,կոյուղի, 

թափոնների 
կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, 

sewerage, waste 
management and 

remedlation activities 
Водоснабжение, 

очистка,обработка 
отходов и получение 

вторичного сырья 

 Ընդամենը 
 Total 

87504.0 42749.6 25341.3 18780.9 632.2 
Всего 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 

32247.6 1173.9 15526.2 15126.3 421.2 
Степанакерт 
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Ամբողջ 
արդյունա-

բերությունը 
Total industry 

Вся 
промышлен-

ность 

դրանից – of which – из  них :  

Հանքագործական 
արդյունաբերություն 

և բացահանքերի 
շահագործում, 

ընդամենը 
Mining and 

quarrying,total 
Горнодобывающая 
промышленность и 

разработка открытых 
карьеров, всего 

Մշակող 
արդյունա-
բերություն 

Manufacturing 
Обрабатывающая 

промышлен-
ность 

Էլեկտրակա 
նության,գազի, 

գոլորշու և 
լավորակ օդի 

մատակա 
րարում 

Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 

supply 
Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнер 
гией,газом, 

паром и 
кондициони 

рованным 
воздухом 

Ջրամատակա 
րարում,կոյուղի, 

թափոնների 
կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, 

sewerage, waste 
management and 

remedlation activities 
Водоснабжение, 

очистка,обработка 
отходов и получение 

вторичного сырья 

Ասկերան 
Askeran 

5763.0 313.5 4381.5 1006.6 61.4 
Аскеран 

Հադրութ 
Hadrout 

- - - - - 
Гадрут 

Մարտակերտ 
Maratakert 

46238.2 41262.2 3491.6 1443.9 40.5 
Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 

2519.8 - 1874.0 536.7 109.1 
Мартуни 

Շահումյան 
Shahoumyan 6.1 - 6.1 - - 

Шаумян 

Շուշի 
Shoushi - - - - - 

Шуши 

Քաշաթաղ 
Qashatagh 729.3 - 61.9 667.4 - 

Кашатаг 

27.ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ   ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
MAIN  INDICATORS  OF  MINING  AND  QUARRING 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ 
КАРЬЕРОВ 

2017 2018 2019 2020 2021 
Կազմակերպությունների թիվը, 
միավոր 
Number of organizations, units 22 21 24 29 14 

Число организаций, 
единиц 

Արտադրանքի ծավալը,  
մլն  դրամ 
Volume of production, mln. drams 52059.9 69293.9 62935.5 48394.2 42749.6 

Объем продукции, млн. 
драмов  

Արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի 
ինդեքսը, %-ով նախորդ տարվա 
նկատմամբ 
Volume index of  industrial production, 
in  %  to previous year 263.4 134.7 97.2 80.2 50.5 

Индекс физического 
объема продукции, в % 
к предыдущему году 

Արդյունաբերա-արտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային 
թվաքանակը, մարդ 
Average number of industrial production 
personnel, person  1270 1379 1610 1798 1388 

Среднесписочная 
численность 
промышленно-
производственного 
персонала, человек 

%-ով նախորդ տարվա նկատմամբ 
in % to previous year 90.4  108.6 116.8 111.7 77.2 

в % к предыдущему 
году 
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MAIN  INDICATORS  OF  M ANUFACTURING INDUSTRY 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2017 2018 2019 2020 2021 
Կազմակերպությունների թիվը, 
միավոր 
Number of organizations, units 336 348 362 347 250 

Число организаций, единиц 

Արտադրանքի ծավալը,  
մլն դրամ 
Volume of production, mln. drams 20812.9 28385.1 70877.1 26540.4  25341.3 

Объем продукции, млн. драмов 

Արտադրանքի ֆիզիկական 
ծավալի ինդեքսը, %-ով  
նախորդ տարվա նկատմամբ 
Volume index of  industrial 
production, in  %  to previous year 103.2 129.4 

2.7 
անգամ 

times 
раза  37.5 92.2 

Индекс физического объема 
продукции, в % к предыдущему 
году 

Արդյունաբերա-արտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային 
թվաքանակը, մարդ 
Average number of industrial 
production personnel, person 2742 2794 3027 2940 2207 

Среднесписочная численность 
промышленно-производственного 
персонала, человек 

%-ով նախորդ տարվա 
նկատմամբ 
in % to previous year 104.5 101.9 108.3 97.1 75.1 

в % к предыдущему году 

29. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ  ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ    ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

MAIN  INDICATORS  OF ELECTRICITY,GAS,STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 
OСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ(СНАБЖЕНИЯ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ,   ПАРОМ  И  

КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Կազմակերպությունների թիվը, միավոր 
Number of organizations, units 27 29 38 39 13 

Число организаций, единиц 

Արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 
Volume of production, mln. drams 23667.0 26464.4 30454.5 27552.5 18780.9 

Объем продукции, млн. 
драмов  

Արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի 
ինդեքսը, %-ով  
նախորդ տարվա նկատմամբ 
Volume index of  industrial production, in  % 
to previous year 116.2 112.9 114.9 90.0 68.9 

Индекс физического 
объема продукции, в % к 
предыдущему году 

Արդյունաբերա-արտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային 
թվաքանակը, մարդ 
Average number of industrial production 
personnel, person  1792 1824 1947 1980 913 

Среднесписочная 
численность 
промышленно-
производственного 
персонала, человек 

%-ով նախորդ տարվա նկատմամբ 
in % to previous year 98.4 101.8 106.7 101.7 46.1 

в % к предыдущему году 

30. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  և ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ   ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

MAIN  INDICATORS  OF  WATER SUPPLY,WASTE MANAGEMENT AND REMEDLATION ACTIVITIES 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОЧИСТКИ, ОБРАБОТКИ  ОТХОДОВ  И ПОЛУЧЕННОГО 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Կազմակերպությունների թիվը, միավոր 
Number of organizations, units 10 18 9 10 11 

Число организаций, единиц 

Արտադրանքի ծավալը,մլն.դրամ 
Volume of production, mln. drams 950.5 862.7 732.7 716.1 632.2 

Объем продукции, млн. 
драмов  

Արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի 
ինդեքսը, %-ով  
նախորդ տարվա նկատմամբ 
Volume index of  industrial production, in  % 
to previous year 136.2 90.8 85.0 98.7 88.3 

Индекс физического 
объема продукции, в % 
к предыдущему году 

28. ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

28. ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
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2017 2018 2019 2020 2021 
Արդյունաբերա-արտադրական 
անձնակազմի միջին ցուցակային 
թվաքանակը, մարդ 
Average number of industrial production 
personnel, person  514 521 496 493 433 

Среднесписочная 
численность 
промышленно-
производственного 
персонала, человек 

%-ով նախորդ տարվա նկատմամբ 
in % to previous year 104.0 101.4 95.2 99.4 87.8 

в % к предыдущему году 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ       ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ 2021թ.  

STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION BY SECTORS OF TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY in 2021 
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКТОРАМ ВИДОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2021 ГОДУ 

 տոկոսներով`ընդամենի նկատմամբ-in percents to total-в процентах к итогу   

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ԸՍՏ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 
STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION BY REGIONS IN 2021 

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РАЙОНАМ В 2021 ГОДУ 
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1 .ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ  -manufacture  of  food  products  -производство  пищевых  продуктов
2 .  ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-  p roduct ion  including beverages-  производство  напитков
3 . Ù³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý  ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-  manufacture of textiles -прядильное  производство
4 .Ñ³·áõëïÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-manufacture  of  wear ing  apparel  -производство  одежды
5 .Ï³ßíÇ,  Ï³ßí» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-manufacture  o f  l ea ther ,p roducts  of  lea ther  and  re la ted  products  -
производство  кожи ,изделий  из  кожи  
6 . ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ùß³ÏáõÙ,÷³ÛïÇó,Ëó³Ý³Ï»Õ¨Çó ,ÍÕáïÇó ¨  Ñ ÛáõëÏ»Ý ÝÛáõÃ»ñÇó ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,µ³óÇ
Ï³ÑáõÛùÇó -  manufacture  o f   wood  and  products  of  wood and cork ,  except  furni ture ;  manufacture  of  a r t ic les  of  s t raw and  p la i t ing  
mater ia ls - обработка  древесины  и производство  изделий  из дерева  и пробки  (кроме мебели), плетенных  изделий  
7 . åáÉÇ·ñ³ýÇ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛá õÝ,  ·ñ³éí³Í ÏñÇãÝ»ñÇ µ³½Ù³óáõÙ -  p r in t ing and  reproduct ion  of  recorded media-
полиграфическая  деятельность  и тиражирование  записанных  носителей  информации  
8 .³Û É  áã  Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-manufactu re  of  o ther  non-metal l ic  mineral  products -
производство  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов  

9 .å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ  ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ,  µ³óÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇó ¨  ë³ñù³íáñ³ÝùÝ»ñÇó  -manufacture  o f
fabr icated  metal  products ,  except  machinery  and  equipment  -  производство готовых металлических изделий,  кроме машин и 
оборудования  
10 . Ï³ÑáõÛùÇ   ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-manufactu re  of  furni ture-  ïðîèçâîäñòâî   ìåáåëè
11 .  արտադրատեսակների  արտադրություն  ,  չներառված  ուրիշ  խմբավորումներում-  product ion  of  products  not  included  in
other  g roups -  производство продукции не включенных  в другие группировки 
12.  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ  ï»ë³ÏÝ»ñ-other  indus t r ia l  branches-  иíûå âèäû  деятельности  

ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ,   2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ 
STRUCTURE OF MANUFACTURING INDUSTRY, IN 2021 

СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В  2021 ГОДУ  
տոկոսներով`ընդամենի նկատմամբ-in percents to total-в процентах к итогу 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
AGRICULTURE 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 
առևտրային կազմակերպություններն  
իրենց ողջ գործունեությունից  շահույթ 
ստանալու նպատակ հետապնդող 
կազմակերպություններ են: 
  
      Բնակչության տնտեսություններ են 
անհատական (գյուղացիական) տնային 
տնտեսությունները, այգեգործական 
ընկերությունների անդամների 
անհատական տնտեսությունները և 
քաղաքաբնակների անհատական 
տնտեսությունները, որոնք զբաղվում են 
գյուղատնտեսությամբ:  
 Գյուղատնտեսության համախառն  
արտադրանքը բուսաբուծության և 
անասնաբուծության արտադրված 
արտադրանքի ծավալն է արժեքային 
արտահայտությամբ: 
 Գյուղատնտեսական արտադրանքի 
ֆիզիկական ծավալի ինդեքսի 
հաշվարկման համար օգտագործվում է 
դրա ծավալի ցուցանիշը՝ համադրելի 
գներով: 
 Բուսաբուծության արտադրանքը 
ներառում է տվյալ տարվա բերքից 
ստացված մթերքի արժեքը, երիտասարդ  
բազմամյա տնկարկների աճեցման 
արժեքը և տարեսկզբից մինչև տարեվերջ 
անավարտ արտադրության արժեքի 
փոփոխությունը: 
  

Անասնաբուծության արտադրանքը 
ներառում է անասնի, թռչունների և այլ 
կենդանիների աճեցման, կաթի, բրդի, 
ձվի, մեղրի և այլնի արտադրության 
արժեքը:  
  
Ընդհանուր հողային մակերեսը 
պետական սահմանի ներսում  ցամաքի 
մակերեսային տարածքն է՝  ներքին ջրերի 
հետ մեկտեղ: 
 Գյուղատնտեսական նշանակության  
հողերը գյուղատնտեսական արտա-
դրանքի արտադրության համար օգ-
տագործվող հողեր են: Դրանց կազմի մեջ 
մտնում են մշտական մշակաբույսերի 
(բազմամյա տնկարկների) տակ գտնվող 
հողերը, վարելահողերը, խոտհարքները և 
արոտավայրերը: 
 Վարելահողերը գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքի (ներառյալ բազ-
մամյա խոտաբույսերի ցանքերը և 
մաքուր  ցելերը) համար օգտագործվող 
հողատեսքերն են: 
 Մշտական մշակաբույսերի տակ 
զբաղված հողերն այն հողերն են, որոնք 
օգտագործվում են բազմամյա տնկարկ-
ների, ինչպես նաև տնկարանների 
համար:  
 Խոտհարքները խոտհնձի համար 

 Commercial organizations en-
gaged in  agriculture, are organi-
zations which achieve is to receive 
profit from their activities. 

 
 
The households farms include 

personal households, gardening 
companies members’ peasant farms 
and urban population engaged in 
agriculture. 

     
 
 
Gross agricultural output is the 

value of produced outputs of plant-
growing and husbandry at average 
weighted  current prices.  

 
For calculation of the physical 

volume of  agricultural output, the 
indicator of its volume is used in 
comparable prices. 

 
Output of plant-growing 

includes the value of materials 
produced while harvesting in the 
current year, the value of young 
perennial plantations, and changes 
in the value of work-in-progress for 
the current year (from the 
beginning to the end of the year). 

Output of animal husbandry 
includes the value of raising and 
keeping livestock, poultry and other 
animals, as well as production of 
milk, wool, eggs, honey, etc. 

Total land area is the land area 
including internal waters within 
the State border. 

 
 
Agricultural lands are the lands 

used to produce agricultural 
products. They comprise arable 
lands, lands under permanent crops, 
hayfields, and pastures. 

 
 
 
Arable lands  are the lands used 

under agricultural crops, including 
those under perennial grass, and 
also fallow lands 

 
Lands under permanent crops 

are those under perennial 
plantations, and nursery gardens. 

 

Hayfields are the agricultural 

 Коммерческие организации, 
занимающиеся сельским хозяй-
ством, являются организациями, 
целью которых является получение 
прибыли от своей деятельности. 

 
К хозяйствам населения 

относятся личные (крестьянские) 
домашние хозяйства, личные 
хозяйства членов садоводческих 
товариществ и личные хозяйства 
городского населения, занимаю-
щиеся сельским хозяйством. 

 
Продукция сельского хозяйства 

представляет собой стоимостное 
выражение произведенной 
продукции растениеводства и 
животноводства по фактическим 
средневзвешенным ценам. 

Для исчисления индекса 
физического объема продукции 
сельского хозяйства используется 
показатель ее объема в сопоставимых 
ценах. 

Продукция растениеводства 
включает стоимость продуктов, 
полученных из урожая данного года, 
стоимость выращивания молодых 
многолетних насаждений и 
изменение стоимости незавер-
шенного производства от начала до 
конца года. 

Продукция животноводства 
включает стоимость выращивания 
скота, птицы и других животных, 
производства молока, шерсти, яиц, 
меда и других продуктов. 

Общая земельная площадь- 
площадь поверхности суши вместе с 
внутренними водами, находящимися 
внутри государственной границы. 

   
Земли сельскохозяйственного 

значения – земли, используемые для 
производства сельскохозяйственной 
продукции. В их состав входят 
пахотные земли, земли под 
постоянными культурами (много-
летние посаждения), сенокосы, 
пастбища и прочие земли. 

Пахотные земли – земли, ис-
пользуемые под посевы сельско-
хозяйственных культур, включая 
посевы многолетних трав и чистые 
пары. 

Земли под постоянными 
культурами – занятые многолетними 
насаждениями, а также 
плодопитомники. 

 
Сенокосы – земельные участки, 
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օգտագործվող գյուղատնտեսական հո-
ղատեսքն է: 
 Արոտավայրերն այն հողերն են, որոնք  
զբաղված  են  բնական  կամ ցանովի 
խոտերով, պիտանի են անասունների 
արածեցման համար և խոտհարքների 
տակ չեն օգտագործվում: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքատարածությունները վարելահողի 
վրա և պտղատու այգիների ու խաղո-
ղանոցների միջշարքային տարածութ-
յուններում գյուղատնտեսական մշա-
կաբույսերի փաստացի կատարված 
ցանքի, ներառյալ կրկնակի ցանքի և 
ենթացանքի տարածություններն են: 
 Համախառն բերքը հավաքված 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
բերքն է ողջ հավաքված տարածքից՝ 
ինչպես հիմնական, այնպես էլ կրկնակի և 
միջշարքային ցանքերից:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lands used for haymaking. 

Pastures are the cultivated lands 
used for grazing, but not for hay-
making. 

 
 
Sown area  agricultural crops are 

actual agricultural crops sown areas 
on arable land, fruit gardens inter-
row area of vineyards including 
resowed and inter-row sown area. 

 
Gross harvest is the agricultural 

crop harvest from main, re-and 
inter-rou sowing, taken from the 
whole area and posted. 

 
 
 

используемые для сбора сена. 
 
Пастбища – участки земли, 

занятые природными или сеянными 
травами, пригодными для выпаса 
скота и не используемые под 
сенокос. 

Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур-фактические 
посевные сельскохозяйственных 
культур на пахотных землях и 
междурядьях многолетних насаж-
дений, включая повторные и 
подпокровные посевы. 

Валовой сбор – это собранный 
урожай сельскохозяйственных куль-
тур со всей убранной площади как с 
основных, так и с повторных и 
междурядных посевов.  
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 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 MAIN   INDICATORS   OF   AGRICULTURE 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
31.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ 

 ԲԱՇԽՈՒՄՆ  ԸՍՏ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
TOTAL  LAND  AREA  AND  DISTRIBUTION  OF  AGRICULTURAL  LANDS  BY  TYPES 
ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ   
УГОДИЙ ПО ВИДАМ 

   01.07.2020  
Ընդհանուր հողային մակերեսը, 1000 հա 
Total land area, 1000 ha 

1180.30 
Общая земельная площадь,1000 га 

    որից՝ 
  of which  из них: 

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 
agricultural land 577.31 угодия сельскохозяйственного значения  

այդ թվում՝ 
of which  в том числе: 

  վարելահող 
   arable land 134.29 пашня 
  բազմամյա տնկարկներ 
   perennial grass 7.61 многолетние насаждения 
  խոտհարքներ 
   plough-land 34.48 сенокосы 
  արոտավայրեր 
   pastures 362.34 пастбища 
    այլ հողեր 
          other  38.59 прочие земли 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նկատմամբ, % 
In % to agricultural lands 

K угодиям сельскохозяйственного значения,% 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 
Agricultural land 100.0 Угодия сельскохозяйственного значения  

այդ թվում՝ 
of which  в том числе: 

  վարելահող 
   arable land 23.2 пашня 
  բազմամյա տնկարկներ 
   perennial grass 1.3 многолетние насаждения 
  խոտհարքներ 
   plough-land 6.0 сенокосы 
  արոտավայրեր 
   pastures 62.8 пастбища 
    այլ հողեր 
      other 6.7 прочие земли 
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32.   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ 
 GROSS   AGRICULTURAL  OUTPUT 

  ВАЛОВАЯ  ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
   (ընդամենը,մլն դրամ)                                                             
   (total, mln. drams)                                                                                                                                                 (всего, млн. драмов)                                          

 

Տարիներ 
Years 
Годы 

Գյուղատնտեսության 
արտադրանքը 

Agricultural output 
Продукция сельского 

хозяйства 

այդ թվում – of which – в том числе 

բուսաբուծության 
արտադրանք 

plant-growing production 
продукция растениеводства 

անասնաբուծության 
արտադրանք 

animal husbandry 
production 
продукция 

животноводства 
2017 76168.9 38408.5 37760.4 
2018 74092.8 36458.7 37634.1 
2019 70591.5 30763.4 39828.1 
2020  56472.5 22234.6 34237.9 
2021  30310.8 7431.3 22879.5 

33.   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 
VOLUME  INDICES  OF   AGRICULTURAL  OUTPUT 
ИНДЕКСЫ ОБЪЕМА  ПРОДУКЦИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

     (համադրելի գներով, տոկոսներով նախորդ տարվա նկատմամբ)                                                            
     (at comparable prices, in percents    to previous year)       
     (в сопоставимых ценах,  в процентах к предыдущему году)                                                                                                                                                               

Տարիներ 
Years 
Годы 

Գյուղատնտեսության 
արտադրանքը 

Agricultural output 
Продукция сельского 

хозяйства 

այդ թվում – of which – в том числе 

բուսաբուծության 
արտադրանք 

plant-growing production 
продукция 

растениеводства 

անասնաբուծության 
արտադրանք 

animal husbandry 
production 
продукция 

животноводства 
2017 107.8 108.4 107.2 
2018 96.1 92.1 98.7 
2019 96.3 88.8 103.5 
2020 78.3 68.6 85.8 
2021 48.9 27.8 62.6 

   

34.   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆ  ԸՍՏ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՐԳԵՐԻ   
GROSS  AGRICULTURAL  OUTPUT  BY  TYPES  OF  FARMS   
ВАЛОВАЯ  ПРОДУКЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ          

(մլն  դրամ) 
(mln. drams)                                                                                                                                                                        (млн. драмов) 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը- T otal -  Всего  
 

Գյուղատնտեսություն 
Agriculture 

76168.9 74092.8 70591.5 56472.5 30310.8 Сельское хозяйство 

Բուսաբուծություն 
Plant-growing 

38408.5 36458.7 30763.4 22234.6 7431.3 Растениеводство 

Անասնաբուծություն 
Animal husbandry 

37760.4 37634.1 39828.1 34237.9 22879.5 Животноводство 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Առևտրային կազմակերպություններ -Commercial organizations - Коммерческие организации 
Գյուղատնտեսություն 
Agriculture 23517.9 21936.5 19687.0 15061.2 4402.9 Сельское хозяйство 

Բուսաբուծություն 
Plant growing 21090.4 19150.0 16627.0 12911.2 2172.0 Растениеводство 

Անասնաբուծություն 
Animal husbandry 2427.5 2786.5 3060.0 2150.0 2230.9 Животноводство 

Բնակչության տնտեսություններ- Household’s plots-Хозяйства населения 
Գյուղատնտեսություն 
Agriculture 52651.0 52156.3 50904.5 41411.3 25907.9 Сельское хозяйство 

Բուսաբուծություն 
Plant growing 17318.1 17308.7 14136.4 9323.4 5259.3 Растениеводство 

Անասնաբուծություն 
Animal husbandry 35332.9 34847.6 36768.1 32087.9 20648.6 Животноводство 

 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲԱԶԱՆ 
MATERIAL-TECHNICAL  BASE  OF  AGRICULTURE 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

35.   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 
AVAILABILITY  OF  AGRICULTURAL  MACHINERY 
НАЛИЧИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

  (հատ)                         
  (pieces)                     (штук) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Տրակտորներ 
Tractors 1265 1285 1280 778 646 Тракторы 
Բեռնատար 
ավտոմեքենաներ 
Trucks 1379 1424 1506 917 791 Грузовые автомобили 

Տրակտորային գութաններ 
Tractor ploughs 754 819 842 523 376 Тракторные плуги 
Տրակտորային 
շարքացաններ 
Sowing machines 329 339 349 215 167 Тракторные сеялки 
Կուլտիվատորներ 
Cultivators 340 364 389 286 223 Культиваторы 
Կոմբայններ 
Harvesters      Комбайны 
հացահատիկահավաք 
grain 258 277 282 169 121 зерноуборочные 
սիլոսահավաք և 
կերահավաք 
silage and feed  11 5 4 3 3 

силосоуборочные и 
кормоуборочные 

Տրակտորային խոտհնձիչներ 
Tractor  mowing machines 132 154 148 60 53 Сенокосилки тракторные 
Տրակտորային 
կցասայլեր 
Tractor trailers 358 373 363 223 173 Тракторные прицепы 
Հատիկազտիչ մեքենաներ  
Grinding machines 98 104 106 66 51 Зерноперебирающие машины 
Մամլիչներ  
Reapers 103 108 112 62 55 Валковые жатки 
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ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 PLANT-GROWING 
 РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
36.   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

SOWN AREAS  UNDER AGRICULTURAL CROPS   
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

    (հեկտար) 
    (hectares)                                                 (гектаров) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը                                                                                                                                                             Всего 
Total                                                                
Ամբողջ  
ցանքատարածությունը 
Total sown  area 71402.6 93041.6 88 963.1 94175.24 26705.561 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 63999.4 80207.5 74457.2 80197.45 23855.41 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 3054.9 5308.0 7757.2 7665.03 565.8 

Технические 
культуры 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 645.6 623.7 622.7 522.48 249.59 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 994.2 1103.0 905.2 963.72 354.59 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 359.4 355.8 481.6 367.96 139.8 Бахчевые 
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 2349.1 5443.6 4739.2 4458.6 1540.3 

Кормовые 
культуры 

 
Տոկոսներով ամբողջ ցանքատարածությունների նկատմամբ 

In percents of total cultivated areas 
В процентах от всей посевной площади 

 

Ամբողջ ցանքատարածությունը  
Total sown area 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 89.6 86.2 83.7 85.2 89.3 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 4.3 5.7 8.7 8.1 2.1 

Технические 
культуры 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 0.9 0.7 0.7 0.6 1.0 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 1.4 1.2 1.0 1.0 1.3 Овощи 

    Բոստանային 
Water-melons 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 Бахчевые  

                                                           
1 Ներառյալ 0.07 հա ծաղկի ցանքատարածությունը 
    Including 0.07 ha of flower planting area. 
    Включая  0,07 га цветочных посадок. 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 3.3 5.9 5.4 4.7 5.8 

Кормовые 
культуры 

 
Առևտրային կազմակերպություններ, հա 

Commercial organizations, ha 
Коммерческие организации, га 

Ամբողջ ցանքատարածությունը 
Total sown area 51220.9 67831.6 62522.0 66817.55 11865.68 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 47405.1 60354.6 54651.5 59059.0 11044.28 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 2114.1 4274.1 6334.3 5909.6 251.2 

Технические 
культуры 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 210.0 53.1 64.4 48.3 17.54 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 178.9 231.5 169.3 145.25 25.56 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 83.1 68.7 147.1 135.0 58.3 Бахчевые 
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 1229.7 2849.6 1155.4 1520.4 468.8 

Кормовые 
культуры 

Տոկոսներով ամբողջ  ցանքատարածությունների նկատմամբ 
In percents of total cultivated areas 

В процентах от всей посевной площади 

Ամբողջ ցանքատարածությունը 
Total sown area 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 92.6 89.0 87.4 88.4 93.1 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 4.1 6.3 10.1 8.8 2.1 

Технические 
культуры 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 Бахчевые 
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 2.4 4.2 1.9 2.3 4.0 

Кормовые 
культуры 

Բնակչության տնտեսություններ, հա 
Household’s plots,ha 

Хозяйства населения, га 

Ամբողջ ցանքատարածությունը 
Total sown area 20181.7 25210.0 26441.1 27357.69 14839.81 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 16594.3 19852.9 19805.7 21138.45 12811.13 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 940.8 1033.9 1422.9 1755.43 314.6 

Технические 
культуры 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Կարտոֆիլ 
Potatoes 435.6 570.6 558.3 474.18 232.05 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 815.3 871.5 735.9 818.47 329.03 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 276.3 287.1 334.5 232.96 81.5 Бахчевые 
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 1119.4 2594.0 3583.8 2938.2 1071.5 

Кормовые 
культуры 

Տոկոսներով ամբողջ  ցանքատարածությունների նկատմամբ 
In percents of total cultivated areas 

В процентах от всей посевной площади 

Ամբողջ ցանքատարածությունը 
Total sowing area 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Вся посевная 
площадь 

Հացահատիկ և 
հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 82.2 78.7 74.9 77.3 86.3 

Зерновые и 
зернобобовые  

Տեխնիկական մշակաբույսեր 
Industrial crops 4.7 4.1 5.4 6.4 2.1 

Технические 
культуры 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 2.2 2.3 2.1 1.7 1.6 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 4.0 3.5 2.8 3.0 2.2 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 1.4 1.1 1.3 0.9 0.6 Бахчевые 
Կերային մշակաբույսեր 
Forage crops 5.5 10.3 13.5 10.7 7.2 

Кормовые 
культуры 

 

    
37.   ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ    ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

OUTPUT OF  MAIN  TYPES  OF  PLANT-GROWING  PRODUCTION 
     ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

(տոննա) 
(tons)                                                                                                                                                                        (тонна)  

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 
Total 
Всего 

Հացահատիկ և հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 156241.4 138813.0 118153.6 88960.9 13369.3 

Зерновые и 
зернобобовые 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 5373.6 4501.7 3117.8 2106.8 728.6 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 14433.8 11377.0 8391.4 5468.0 889.7 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 10437.0 16569.6 11249.1 7473.4 1283.6 Бахчевые  
Պտուղ և հատապտուղ 
Fruit and berries 8066.7 7279.6 10709.4 7172.2 4555.6 Плоды и ягоды 
Խաղող 
Grape  7209.5 7431.2 7908.6 6303.8 5530.6 Виноград 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Թութ 
Mulberry 1308.3 1305.3 2580.9 1811.2 1688.9 Тут 

 

Առևտրային կազմակերպություններ                                                                                                                          
Commercial organizations                                                                                                                                             

Коммерческие организации 
Հացահատիկ և հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 122555.8 101863.0 93068.1 67828.7 4428.8 

Зерновые и 
зернобобовые 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 1271.7 589.6 532.6 429.3 32.8 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 2964.2 5335.6 4062.5 2661.1 81.1 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 2393.8 1689.1 5207.1 3737.3 748.0 Бахчевые  
Պտուղ և հատապտուղ 
Fruit and berries 1720.9 2008.3 3979.3 2868.7 2873.7 Плоды и ягоды 
Խաղող 
Grape  3226.9 2668.4 2440.1 1416.3 1713.1 Виноград 
Թութ 
Mulberry 129.3 193.8 161.8 400.1 435.0 Тут 

Բնակչության տնտեսություններ 
Household’s plots 

Хозяйства населения 
Հացահատիկ և հատիկաընդեղեն  
Grains and legominous 33685.6 36950.0 25085.5 21132.2 8940.5 

Зерновые и 
зернобобовые 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 4101.9 3912.1 2585.2 1677.5 695.8 Картофель 
Բանջարեղեն 
Vegetables 11469.6 6041.3 4328.9 2806.9 808.6 Овощи 
Բոստանային 
Water-melons 8043.2 14880.4 6042.0 3736.1 535.6 Бахчевые  
Պտուղ և հատապտուղ 
Fruit and berries 6345.8 5271.3 6730.1 4303.5 1681.9 Плоды и ягоды 
Խաղող 
Grape  3982.6 4762.9 5468.5 4887.5 3817.5 Виноград 
Թութ 
Mulberry 1179.0 1111.5 2419.1 1411.1 1253.9 Тут 
 

38.   ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ  ԵՎ  ՀԱՏԻԿԱԸՆԴԵՂԵՆԱՅԻՆ   ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ  ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ  ԲԵՐՔԸ  ԵՎ    ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

SOWN AREAS, GROSS  HARVEST AND YIELD  CAPACITY   OF  GRAINS  AND LEGOMINOUS  PLANTS  
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ  ЗЕРНОВЫХ  И ЗЕРНОБОБОВЫХ  

КУЛЬТУР 
      (հեկտար) 
    (hectares)                                                 (гектаров) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ամբողջ ցանքատարածությունը 

Total sown area 
Вся посевная площадь 

Աշնանացան և գարնանացան ցորեն 
Winter and spring wheat 29625.0 38917.3 34514.9 32578.1 11060.91 

Пшеница озимая и 
яровая 

Աշնանացան և գարնանացան գարի 
Winter and spring barley 27095.8 36603.2 32104.7 41178.5 9987.4 

Ячмень озимый и 
яровой 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Եգիպտացորեն հատիկի համար 
Maize for grains 2664.4 1729.6 4011.2 2119.9 463.1 Кукуруза на зерно 
Հաճար  
Spelt 1973.1 1606.5 1389.4 1373.9 1608.1 Полба 
Հատիկաընդեղեն 
Leguminous  408.4 1273.9 2367.0 2947.1 735.9 Зернобобовые 

Համախառն բերքը, տոննա 
Gross  harvest , tons 

Валовой сбор, тонна 
Աշնանացան և գարնանացան ցորեն 
Winter and spring wheat 79046.0 81636.8 60606.0 41212.4 8387.9 

Пшеница озимая и 
яровая 

Աշնանացան և գարնանացան գարի 
Winter and spring barley 64143.6 50301.4 49258.8 44556.7 

 
3439.9 

Ячмень озимый и 
яровой 

Եգիպտացորեն հատիկի համար 
Maize for grains 7977.1 3673.1 6473.1 1472.3 366.3 Кукуруза на зерно 
Հաճար  
Spelt 3355.8 2390.8 1251.4 909.2 1088.3 Полба 
Հատիկաընդեղեն 
Leguminous  416.5 783.8 504.4 600.3 86.9 Зернобобовые 

Բերքատվությունը, ցենտներ մեկ հա-ից 
Yield capacity, centners  per ha 

Урожайность, центнер с 1 га 

Աշնանացան և գարնանացան ցորեն 
Winter and spring wheat 27.5 22.6 18.5 13.9 8.4 

Пшеница озимая и 
яровая 

Աշնանացան և գարնանացան գարի 
Winter and spring barley 24.4 17.0 16.2 11.5 4.5 

Ячмень озимый и 
яровой 

Եգիպտացորեն հատիկի համար 
Maize for grain 34.8 26.7 23.0 19.1 12.6 Кукуруза на зерно 
Հաճար  
Spelt  17.2 15.4 10.3 7.1 7.5 Полба 
Հատիկաընդեղեն 
Leguminous  11.3 8.7 4.3 7.5 4.7 Зернобобовые 
 

39.     ԿԵՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
GROSS   HARVEST AND YIELD  CAPACITY OF    FORAGE   CROPS 

      ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
      (ընդամենը) 
        (total)                                                                                                                                                                                          (всего)   
  2017 2018 2019 2020 2021  

Համախառն բերքը, տոննա  
Gross  harvest , tons 

Валовой сбор, тонна 

Եգիպտացորեն՝ սիլոսի և 
կանաչ կերի համար (ցողուններ 
և կողրեր) 
Maize for silage and green feed 
(stems and ears) 6594.0 4057.2 5811.0 2277.0 2458.5 

Кукуруза на силос 
и зеленый корм 
(стебли и початки)  

Կերային արմատապտուղներ 
(ներառյալ անասնակերի 
համար շաքարի ճակնդեղը) 
Fodder root crops (including sugar 
beet for forage) - 7990.7 - - 529.0 

Кормовые 
корнеплоды 
(включая 
сахарную свеклу 
на   корм скоту) 

Խոտ և կանաչ կեր, ընդամենը 
Hay and green forage, total) 20080.4 32483.9 29761.6 23247.7 8737.0 

Сено и зеленый 
корм – Всего  
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  2017 2018 2019 2020 2021  
  այդ թվում՝ 
  of which:      

в том числе: 

բազմամյա խոտերի չոր խոտ 
 perennial grasses’ hay 659.3 6392.8 3494.8 7053.8 1183.5 

Сено многолетних 
трав 

 բնական խոտհարքների չոր 
խոտ 

 natural hayfield’s hay 19421.1 8143.6 15609.7 5428.7 5047.8 

сено естественных 
сенокосов 

Բերքատվությունը, ցենտներ 1 հա-ից  
Yield capacity, centners  1 ha 

Урожайность, центнер с 1 га 

Եգիպտացորեն՝ սիլոսի և կանաչ 
կերի համար (ցողուններ  
և կողրեր) 
Maize for silage and green feed 
(stems and ears) 174.5 118.6 121.3 56.2 112.0 

Кукуруза на силос 
и зеленый (стебли 
и початки) корм 

Կերային արմատապտուղներ 
(ներառյալ անասնակերի 
համար շաքարի ճակնդեղը) 
Fodder root crops (including sugar 
beet for forage) - 791.9 - - 32.3 

Кормовые 
корнеплоды 
(включая 
сахарную свеклу 
на корм скоту) 

Անցած տարիներին ցանված 
բազմամյա խոտերի չոր խոտ 
Perennial grasses’ hay of previous 
years 24.2 40.2 40.9 58.0 29.5 

Сено многолетних 
трав посева 
прошлых лет 
 

Բնական խոտհարքների չոր 
խոտ 
Natural hayfield’s hay  29.4 24.2 14.4 17.9 17.4 

Сено 
естественных 
сенокосов  

 

40.    ԽԱՂՈՂԻ,  ՊՏՂԱՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԸ 
PLANTING AREA  OF  FRUIT  AND  BERRIES  PLANTATIONS  AND  VINEYARDS 
ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ВИНОГРАДНИКОВ 

   (ընդամենը, հեկտար) 
    (total, hectares)                                                                                                                                                          (всего, гектаров)  

 2017 2018 2019 2020 2021  
Պտղահատապտղային 
տնկարկների տարածքը 
Planting area of fruit and berries 
plantations 4189.9 4423.6 4218.0 4168.1 1912.2 

Площадь плодово-
ягодных насаждений 

այդ թվում՝ պտղատու 
հասակում 
of which those  in fruit- bearing 
age 3828.4 3862.8 3527.4 2590.1 1726.9 

в том числе в 
плодоносящем 
возрасте 

որից՝ թթենիներ 
of which:  mulberry trees 900.6 899.1 761.1 937.4 660.0 

из них: тутовники 

այդ թվում՝ պտղատու 
հասակում 
of which those  in fruit-bearing 
age 844.8 873.3 716.3 593.1 622.1 

в том числе в 
плодоносящем 
возрасте 

Խաղողի տնկարկների տարածքը 
Planting area of grape plantations 1777.4 1761.7 1344.1 1729.9 776.8 

Площадь виноградных  
насаждений 

այդ թվում՝ պտղատու 
հասակում 
of which those  in fruit-bearing 
age 1544.2 1575.6 1276.6 1366.2 771.8 

в том числе в 
плодоносящем 
возрасте 
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41.    ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ, ՀԱՏԱՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԵՎ  ԽԱՂՈՂԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ      

ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
GROSS  HARVEST  AND  YIELD  CAPACITY OF  FRUIT,  BERRIES  AND  GRAPE 

  ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВ, ЯГОД И ВИНОГРАДА     
 (ընդամենը) 
    (total)                                                                                                                     (всего) 

Տարիներ 
Years 
Годы 

Պտուղների, 
հատա- 

պտուղների, 
խաղողի 

համախառն բերքը,տ 
Gross harvest of fruit, 

berries grape,  t 
Валовой сбор плодов, 

ягод, винограда, т 

այդ թվում 
of which 

в том числе 

Բերքատվությունը, ցենտներ 1 հա-ից  
Yield capacity, centners  per ha 
Урожайность, центнер с 1 га 

պտուղների և 
հատապտուղ-

ների 
fruit and  
berries 

плодов и ягод 

որից՝ 
of which: 
из них:    

խաղողի 
grape 

виногра-
да 
 

պտղահատա-
պտղային 

տնկարկների 
fruit and  
berries 

plantations 
плодово-
ягодных 

насаждений 

որից՝ 
of which: 
из них:    

խաղողի 
տնկարկների 

grape 
plantations 

виноградных 
насаждений 

թթի 
mulberry 

тута 
 

թթի 
տնկարկների 

mulberry 
plantations 

тутовых 
насаждений 

2017 16584.5 8066.7 1308.3 7209.5 20.3 15.5 46.7 

2018 16016.1 7279.6 1305.3 7431.2 21.8 14.9 47.2 

2019 21198.8 10709.3 2580.9 7908.6 37.3 36.0 62.0 

2020 13476.0 7172.2 1811.2 6303.8 27.7 30.5 46.1 

2021 10086.2 4555.6 1688.9 5530.6 26.4 27.1 71.7 

ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

PRODUCTION OF  MAIN  TYPES  OF  PLANT-GROWING  OUTPUT 
         ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

հազար տոննա -thsd. tons- тыс.тонн  
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       ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
CONSTRUCTION 

  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 Հիմնական միջոցների  գոր-
ծարկման ցուցանիշի մեջ 
ներառվում է շինարարությունն 
ավարտված և շահագործման 
հանձնված կազմակերպություն-
ների, արտադրական և ոչ 
արտադրական նշանակության շի-
նությունների ու կառույցների 
արժեքները, նոր շահագործվող 
մեքենաների, բոլոր տիպի տրանս-
պորտային միջոցների  (մոնտաժ-
ման կարիք ունեցող և չունեցող, շի-
նարարության նախահաշվի մեջ 
մտնող և չմտնող) արժեքները, 
գործիքների, գույքի և այլ առարկա-
ների արժեքները, որոնք հաշվառ-
ված են հիմնական միջոցների մեջ, 
բազմամյա  տնկիների (մրգատու, 
խաղողի այգիներ և այլն) արժեքը, 
հողերի ոռոգման և չորացման 
աշխատանքների արժեքը, հողերի 
բարելավման հետ կապված 
կապիտալ ծախսերը և հիմնական 
միջոցների արժեքի մեծացման հետ 
կապված այլ ծախսերը:       
 Շինարարության ծավալում ընդ-
գրկվում են գործող 
արդյունաբերական, գյուղատնտե-
սական, տրանսպորտային, առև-
տրական և այլ կազմակեր-
պությունների նոր շինարարության, 
վերակառուցման, ընդլայնման և 
տեխնիկական վերազինման ծախ-
սերը, բնակարանային և մշակութա-
կենցաղային շինարարության 
ծախսերը:          
 Շինարարության ծավալում ընդ-
գրկվում են բոլոր տեսակի 
շինարարական աշխատանքների 
ծախսերը, շինարարության 
նախահաշվով նախատեսված 
սարքավորումների մոնտաժի, մոն-
տաժման կարիք ունեցող կամ 
չունեցող սարքավորումների, շինա-
րարության նախահաշվի մեջ մտց-
վող արտադրության գործիքների և 
տնտեսական գույքի, 
շինարարության նախահաշվի մեջ 
չմտնող մեքենաների և սարքավո-
րումների ձեռքբերման ծախսերը, 
այլ կապիտալ աշխատանքների 
ծախսերը: 
 Բնակելի շենքերի ընդհանուր  
(օգտակար) մակերեսը բաղկացած է  
բնակելի մակերեսից և օժանդակ 

 The indicator of capital assets 
exploitation includes the value of 
organizations, buildings and con-
structions of production and non-
production importance with com-
pleted construction and put into 
operation, as well as value of newly 
exploited machines, all types of 
transport means (installed and not 
installed, included and excluded from 
the construction estimates), cost of 
tools, inventary, etc. which are 
registered in the capital assets, value 
of perennial plantations (fruit and 
grapes gardens etc.), value of works on 
land irrigation and drainage, capital 
expenditures related to the land 
quality improvement and other 
expenses connected with the increase 
of the capital assets  value. 

 
 
 
 
 
In the volume of construction 

includes: the costs of active industrial, 
agricultural, transport, commercial 
and other organizations on new 
construction, reconstruction, 
expansion and equipment. Expenses 
on construction of dwellings and 
buildings of cultural and everyday 
services are also included.  

 Construction includes expenses on 
all types of construction works: 
expenses on installation of equipment 
foreseen in the construction estimate, 
expenses on purchase of equipment 
requiring or not requiring an 
installation, purchase of production 
tools and inventary included in the 
construction estimate, purchase of 
machines and equipment not included 
in the construction estimate, other 
capital works. 

 
 
 
 
 
 

The total floor space of dwelling- 
houses consists of actual living spaces 
and subsidiary spaces. The floor space 

 В показатель ввода в действие 
основных средств включается 
стоимость законченных строитель-
ством и вводимых в действие 
организаций, зданий и сооружений 
производственного и 
непроизводственного назначения, 
стоимость вводимых в действие 
новых машин, транспортных 
средств всех видов (требующих и 
не требующих монтажа, входящих 
и не входящих в сметы на строи-
тельство); стоимость инструмента, 
инвентаря и других предметов, 
зачисляемых в основные средства, 
стоимость многолетних 
насаждений (садов, виноградников 
и т.д.); стоимость работ по 
орошению и осушению земель; 
капитальные затраты по 
улучшению земель и другие 
затраты, связанные с увеличением 
стоимости основных средств.  
  
 
  В объем строительства 
включаются затраты на новое 
строительство, реконструкцию, 
расширение и техническое 
перевооружение действующих 
промышленных, сельско-
хозяйственных, транспортных, 
торговых и других организаций, 
затраты на жилищное и куль-
турно-бытовое строительство. 
 К строительству относятся 
затраты на строительные работы 
всех видов; затраты по монтажу 
оборудования, на приобретение 
оборудования, требующего или не 
требующего монтажа, 
предусмотренного в сметах на 
строительство, на приобретение 
производственного инструмента и 
хозяйственного инвентаря, 
включаемых в сметы на строи-
тельство, на приобретение машин 
и оборудования, не включаемых в 
сметы на строительство, затраты на 
другие капитальные работы.  
 
  
Общая (полезная) площадь жилых 
домов состоит из жилой площади и 
площади подсобных помещений. В 
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տարածությունների մակերեսից: 
Բնակարանային և հյուրանոցային 
տիպի բնակելի տների, ինչպես նաև 
բնակարաններ պարունակող ոչ 
բնակելի          շենքերի        բնակելի 
մակերեսի մեջ ընդգրկվում է 
բնակարանի ներսում գտնվող 
բնակելի սենյակների՝ 
ճաշասենյակների, ննջասենյակների, 
մանկական սենյակների  և այլ 
բնակելի սենյակների մակերեսը: 
    Հանրակացարանների բնակելի 
մակերեսի մեջ հաշվի է առնվում 
միայն ննջասենյակների և 
ցերեկային ժամանցի սենյակների 
մակերեսը: 
 Օժանդակ տարածությունների 
թվին են պատկանում բնակարանի 
ներսում գտնվող խոհանոցը, մի-
ջանցքները, սանհանգույցները, 
լողասենյակները, հանդերձարան-
ները, պահեստները, պահարան-
ները: Հանրակացարաններում, բացի 
վերը նշվածներից, օժանդակ 
տարածությունների թվին են 
պատկանում  նաև մշակութա-
կենցաղային նշանակության և 
բժշկական ծառայության տարածու-
թյունները:  
 
   Օժանդակ տարածությունների մեջ 
են մտնում փակ պատշգամբները, 
լոջաները, երկարավուն  
պատշգամբները, եթե դրանք 
նախատեսված են նախագծերի 
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշ-
ներով: 
 Գործարկված բնակելի շենքերի 
ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն 
մտնում նախասրահների, նախա-
մուտքերի, աստիճանավանդակ-
ների, ընդհանուր միջանցքների 
մակերեսները, ինչպես նաև բնակելի 
տներին կից կառուցված ոչ բնակելի 
տարածքների մակերեսները:  
 

at the dwelling-houses and hotels as 
well as non-residential premises 
including housing rooms of residential 
flats: dinning-rooms, bedrooms, child-
rooms and another ones. The dwelling 
dormitory spaces mean sleeping-
rooms and day-time-rooms only. 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
  Subsidiary spaces are considered 
spaces in the flats: kitchen, corridors, 
toilets, bathrooms, cloak rooms, 
storage, built-in-closets in the  
dwelling.  In   the   hostels, besides the 
abovementioned spaces, the spaces of 
cultural and everyday and medical 
services are also considered subsidiary 
spaces.  The verandas, lodges, long-
form balconies are considered 
subsidiary spaces, if they are foreseen 
according to the technical and 
economic indicators of the project.  
  
    The floor spaces of halls, tam-bours, 
staircases, common corridors, as well 
as the floor spaces of non-residential 
premises close to dwellings are not 
included in the total actual living 
space. 
 

 

жилую площадь жилых домов 
квартирного и гостиничного типа, 
а также нежилых зданий, в 
которых имеются жилые квартиры, 
включается площадь жилых 
комнат: столовых, спальных, 
детских и других жилых комнат 
внутри квартиры. 
 В жилой площади общежитий 
учитывается только площадь 
спальных комнат и комнат днев-
ного пребывания.  
 
 
 
  
   К подсобным помещениям 
относятся помещения, располо-
женные внутри квартир: кухни, 
коридоры, санитарные узлы, 
банные и гардеробные комнаты, 
кладовые, встроенные шкафы. 
Кроме вышеупомянутых, в 
общежитиях к подсобным 
помещениям относятся также 
помещения культурно-бытового 
назначения и медицинского 
обслуживания.  

 
 
Крытые приквартирные 

веранды, лоджии, террасы 
включаются в число подсобных 
помещений, если они преду-
смотрены технико-экономи-
ческими показателями проектов.  

 Не включаются ввод в действие 
общей площади жилых зданий: 
площадь вестибюлей, тамбуров, 
лестничных площадок общих 
коридоров, а также площади 
нежилых помещений, 
пристроенных к жилым домам. 
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42.   ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
        MAIN  INDICATORS  OF  CONSTRUCTION 

             ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)  
 (at current prices,mln. drams)                                                                                                            (в текущих ценах,млн. драмов)                                                   
 2017 2018 2019 2020 2021  
Հիմնական միջոցների 
գործարկումը 
Commissioning of fixed 
assets  

35960.3 22678.4 37087.8 16332.7 45542.0 
Ввод в действие 
основных средств 

Շինարարության ծավալը, 
ընդամենը 
Volume  of constructions, 
total 

47100.1 52504.8 64631.2 50269.3 74552.3 
Объем 
строительства, 
всего 

  այդ թվում՝ 
  of which:      в том числе: 

 շինմոնտաժային 
աշխատանքներ 
 construction and 
assembly work 

41770.5 46190.7 58750.8 46673.6 71472.0 
строительно-
монтажные 
работы 

 այլ կապիտալ ծախսեր 
 other capital expenses 5329.5 6314.1 5880.4 3595.7 3080.3 

прочие 
капитальные 
затраты 

Կապալային 
աշխատանքների ծավալը 
Volume of contract work 

23500.2 47 760.6 58292.2 43857.5 65611.7 
Объем подрядных 
работ 

Բնակելի շենքերի 
գործարկումը (հազ. մ2 
ընդհանուր մակերես) 
Dwellings put in operation, 
(thsd. m2 of total space) 

20.4 20.9 27.9 16.9 21.4 

Ввод в действие 
жилых домов  
(тыс. м2 общей 
площади) 

 
43. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 

INDICES OF  MAIN  INDICATORS  OF  CONSTRUCTION 

ИНДЕКСЫ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 (տոկոսներով՝ նախորդ  տարվա նկատմամբ)            
 (in percents to previous year)                                                 (в процентах  к предыдущему году) 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Հիմնական միջոցների գործարկումը 
Commissioning of fixed assets 153.1 63.1 163.5 44.0 

2.8 
անգամ 

Ввод в действие 
основных средств 

Շինարարության ծավալը, ընդամենը 
Volume  of constructions, total 103.2 111.5 123.1 77.8 148.3 

Объем строительства, 
всего 

  այդ թվում՝ 
  of which:      

в том числе: 

 շինմոնտաժային աշխատանքներ 
 construction and assembly work 103.9 110.6 127.2 79.4 153.1 

строительно-мон-
тажные работы 

 այլ կապիտալ ծախսեր 
 other capital expenses 97.7 118.5 93.1 61.1 85.7 

прочие капитальные 
затраты 

Կապալային աշխատանքների 
ծավալը 
Volume of contract work 83.0 203.2 122.1 75.2 149.6 

Объем подрядных 
работ 

Բնակելի շենքերի գործարկումը 
Dwellings put in operation 124.4 102.5 133.5 60.6 126.6 

Ввод в действие 
жилых домов  
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44.  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՍՏ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԵՐԻ 
CONSTRUCTION  BY  TYPES  OF  OWNERSHIP 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
(ընթացիկ գներով, մլն դրամ)  
 (at current prices,mln. drams)                                                                                                                (в текущих ценах,млн. драмов)  
                                                                                     2017 2018 2019 2020 2021  
Շինարարության 
ծավալը, 
ընդամենը 
Volume  of 
constructions, total 

47100.1 52 504.8 64631.2 50269.3 74552.3 

Объем строительства, 
всего 

այդ թվում` 
   ի հաշիվ 

միջոցների՝ 
of which by means 
of: 

     

в том числе за счет 
средств: 

պետական  
state  

21914.9 27262.5 27109.8 30444.1 31240.5 
государственных 

ոչ պետական  
non-state   

23608.6 22990.4 34732.8 17795.4 41533.1 
негосударственных 

անհատ 
կառուցողների  
individual 
builders 

1576.6 2 251.9 2788.6 2029.8 1778.7 

индивидуальных 
застройщиков 

Տոկոսներով  նախորդ  
տարվա նկատմամբ  

In percents to previous year 

В процентах к 
предыдущему году 

Շինարարության 
ծավալը, 
ընդամենը 
Volume  of 
constructions, total 

103.2 111.5 123.1 77.8 148.3 

Объем строительства, 
всего 

  ի հաշիվ      
միջոցների՝ 
of  which by means 
օf: 

   

  

в том числе за счет 
средств: 

պետական  
state  

97.7# 124.4 99.4 112.3 102.6 
государственных 

ոչ պետական  
 non-state  

103.8# 97.4 151.1 51.2 2.3 անգամ 
негосударственных 

անհատ 
կառուցողների  
individual 
builders 

3.4անգ
ամ 

142.8 123.8 72.8 87.6 

индивидуальных 
застройщиков 
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45.     ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՎԱԼՆ  ԸՍՏ   ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

VOLUME  OF   CONSTRUCTION  BY  SOURCES  OF  FINANCING 
                    ОБЪЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(ընթացիկ գներով, մլն դրամ)  
 (at current prices,mln. drams)                                                                                                     (в текущих ценах,млн. драмов)   
 2017 2018 2019 2020 2021  
Շինարարության ծավալը, 
ընդամենը 
Volume  of constructions, total 47100.1 52 504.8 64631.2 50269.3 74552.3 

Объем строительства, 
всего 

այդ թվում՝  ի հաշիվ 
of which  by:      

в том числе: 

պետական բյուջեի  
state butget 16700.7 23676.9 26810.8 28738.9 29217.7 

государственного 
бюджета 

մարդասիրական 
օգնության միջոցների 

 humanitarian relief 2904.7 1581.7 2691.1 1213.6 28736.3 

средств гуманитарной 
помощи 

օտարերկրյա 
ներդրումների 

foreign investments 640.6 942.4 83.0 7.7 2.1 

иностранных 
инвестиций 

կազմակերպությունների 
սեփական միջոցների 
own resources of  
organizations 20063.3 20466.3 27475.2 16574.1 12794.7 

собственных средств 
организаций 

անհատ կառուցողների 
միջոցների 
assets of individual builders 1576.6 2 251.9 2788.6 2029.8 1778.7 

средств индиви-
дуальных 
застройщиков 

այլ 
other 5214.2 3585.6 4782.5 1705.2 2022.8 

другие 

Տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ                                                                                                         
In percents to total                                                                                                                                       

В процентах к итогу 

Շինարարության ծավալը, 
ընդամենը 
Volume  of constructions, total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Объем строительства, 
всего 

այդ թվում՝ ի հաշիվ 
of which  by:      

в том числе: 

պետական բյուջեի  
state budget  35.5 45.1 41.5 57.2 39.2 

государственного 
бюджета 

մարդասիրական 
օգնության միջոցների 

  humanitarian relief 6.2 3.0 4.2 2.4 38.5 

средств гуманитарной 
помощи 

օտարերկրյա 
ներդրումների 

foreign investments 1.4 1.8 0.1 0.0 0.0 

иностранных 
инвестиций 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
կազմակերպությունների 
սեփական միջոցների 
own resources of  
organizations 42.6 39.0 42.5 33.0 17.2 

собственных средств 
организаций 

անհատ կառուցողների 
միջոցների 
assets of individual builders 3.3 4.3 4.3 4.0 2.4 

средств индиви-
дуальных 
застройщиков 

այլ 
other 11.0 6.8 7.4 3.4 2.7 

другие 

 
46.   ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

CONSTRUCTION VOLUMES BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES 
ОБЪЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ընթացիկ գներով)  
 (at current prices)                                                                                                                               (в текущих ценах)     

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը,  ԱՀ 
RA, total 
 

47100.1 52 504.8 64631.2 50269.3 74552.3 
Всего в РА 

այդ թվում ՝      в том числе: 

Գյուղատնտեսություն, ան-
տառային  տնտեսություն 
և ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and 
fishing 

353.4 620.8 631.1 509.2 1506.1 

Сельское, лесное 
хозяйство, рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և  
բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 

8874.0 
15 

403.8 
16081.8 10576.4 11581.0 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերու 
թյուն 
Manufacturing 

295.1 485.1 245.3 56.7 29.9 
Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ  օդի  
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

10286.6 4 606.2 11408.7 6341.4 2991.1 

Обеспечение 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 
կառավարում  և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

1577.4 2 895.5 2837.1 2993.9 4354.2 

Водоснабжение,очистка,о
бработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենա-
ների և մոտոցիկլների 
նորոգում 
Wholesale and retail trade, 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

172.3 110.8 140.4 158.0 215.6 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Փոխադրումներ և պահես-
տային տնտեսություն 
Transportation and storage 

6788.6 7 543.0 8589.9 16091.2 14016.0 
Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities 

108.9 518.8 561.4 366.5 383.3 

Организация проживания 
и общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and 
communication 

60.5 34.2 19.3 16.8 59.7 
Информация и связь 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance 
activities 

- 32.0 8.7 - - 

Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ 
կապված գործունեություն 
Real estat activities 

10408.0 10 000.9 7465.1 5631.8 34397.0 
Операции с недвижимым 
имуществом 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, 
պարտադիր սոցիալական 
ապահովություն 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

2244.2 1 576.3 725.1 2433.1 2684.7 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное социальное 
обеспечение 

Կրթություն 
Education 2163.9 1 811.7 2171.2 1598.3 1464.0 

Образование 

Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալա-
կան սպասարկում 
Human health and social 
work activities 

504.5 412.4 808.2 1487.8 406.2 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание населения 

Մշակույթ, զվարճություն-
ներ և հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 

1083.8 1 073.6 3036.9 1213.5 453.2 

Искусство, развлечения и 
отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 
Other service activities 

2178.9 5 379.7 9901.0 794.7 10.3 
Другие услуги в сфере 
обслуживания  

Տոկոսներով ընդամենի 
նկատմամբ                                                                                                   
In percents to total  
 

   

  В процентах к итогу 
 

Ընդամենը,  ԱՀ 
RA, total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Всего в РА 

այդ թվում ՝      в том числе: 
Գյուղատնտեսություն, ան-
տառային  տնտեսություն 
և ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and 
fishing 

0.8 1.2 1.0 1.0 2.0 

Сельское, лесное 
хозяйство, рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և  
բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 

18.8 29.3 24.9 21.0 15.5 

Горнодобывающая 
промышленность, 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերու 
թյուն 
Manufacturing 

0.6 0.9 0.4 0.1 0.0 
Обрабатывающая 
промышленность 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ  օդի  
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

21.8 8.8 17.6 12.6 4.0 

Обеспечение 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 
կառավարում  և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

3.4 5.5 4.4 6.0 5.9 

Водоснабжение,очистка,о
бработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենա-
ների և մոտոցիկլների 
նորոգում 
Wholesale and retail trade, 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահես-
տային տնտեսություն 
Transportation and storage 

14.4 14.4 13.3 32.0 18.8 
Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities 

0.2 1.0 0.9 0.7 0.5 

Организация проживания 
и общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and 
communication 

0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 
Информация и связь 

Ֆինանսական և ապահո-
վագրական գործունեու-
թյուն 
Financial and insurance 
activities 

- 0.1 0.0 - - 

Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ 
կապված գործունեություն 
Real estat activities 

22.1 19.0 11.6 11.2 46.1 
Операции с недвижимым 
имуществом 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պար-
տադիր սոցիալական 
ապահովություն 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

4.8 3.0 1.1 4.9 3.6 

Государственное 
управление и оборона, 
обязательное социальное 
обеспечение 

Կրթություն 
Education 4.6 3.5 3.4 3.2 2.0 

Образование 

Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալա-
կան սպասարկում 
Human health and social 
work activities 

1.1 0.8 1.2 3.0 0.6 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание населения 

Մշակույթ, զվարճություն-
ներ և հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 

2.3 2.0 4.7 2.4 0.6 
Искусство, развлечения и 
отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 
Other service activities 

4.6 10.2 15.3 1.6 0.0 
Другие услуги в сфере 
обслуживания  
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47.ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

      COMMISSIONING  OF  FIXED  ASSETS 
             ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(ընթացիկ գներով, մլն դրամ)  
 (at current prices,mln. drams)                                                                                                             (в текущих ценах,млн. драмов)     

Ըստ  տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
By types of economic activities 

 

2017 2018 2019 2020 2021 По  видам экономической 
деятельности 

Ընդամենը,  ԱՀ 
RA, total 35960.3 22678.4 37087.8 16332.7 45542.0 Всего в РA 

այդ թվում `      в том числе: 
Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and fishing  14.5 7.4 398.3 48.7 12.5 

Сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Հանքագործական արդյու-
նաբերություն և բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 9176.1 2278.7 1997.3 662.7 1639.5 

Горнодобывающая 
промышленность, разработка 
открытых карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 6.5 - 1643.6 18.1 9.7 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 4508.6 1318.0 16390.7 784.4 1039.2 

Обеспечение 
электроэнергией,газом, паром и 
кондиционированным воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste 
management and remediation 
activities 1259.0 1722.6 1582.6 1451.3 1490.8 

Водоснабжение,очистка,обработка 
отходов и получение вторичного 
сырья 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 
Wholesale and retail trade, repair 
of motor vehicles and 
motorcycles 

266.4 88.0 150.2 88.5 149.7 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 
Transportation and storage 11242.6 4761.3 4546.4 9450.9 13897.9 Перевозки и складское хозяйство 
Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 
Accommodation and food service 
activities 5.2 476.7 252.9 283.5 316.0 

Организация проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication - - - - - Информация и связь 
Ֆինանսական և ապա-
հովագրական գործունեություն 
Financial and insurance activities 
 - - - - - 

Финансовая и страховая 
деятельность 
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Ըստ  տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
By types of economic activities 

 

2017 2018 2019 2020 2021 По  видам экономической 
деятельности 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 
Real estat activities 
 6066.6 8895.2 5448.9 2511.3 23028.7 

Операции с недвижимым 
имуществом 
 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պար-
տադիր սոցիալական ապահո-
վություն 
 Public administration and 
defence; compulsory social 
security 257.8 716.0 643.9 445.4 2243.6 

Государственное управление и 
оборона, обязательное социальное 
обеспечение 

Կրթություն 
Education 2309.9 1660.1 1235.9 201.2 1118.0 Образование 
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 
Human health and social work 
activities 47.1 12.7 793.2 278.7 82.8 

Здравоохранение и социальное 
обслуживание населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 776.7 85.3 1571.4 52.9 503.3 Искусство, развлечения и отдых 
Սպասարկման այլ ծառայու-
թյուններ 
Other service activities 23.3 656.4 432.5 55.1 10.3 

Другие услуги в сфере 
обслуживания  

Տոկոսներով ընդամենի 
նկատմամբ                                                                                                   
In percents to total  

 
     В процентах к итогу 

 

Ընդամենը,  ԱՀ 
RA, total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Всего в РA 
այդ թվում `      в том числе: 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and fishing  

0.1 0.0 1.1 0.3 0.0 
Сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Հանքագործական արդյու-
նաբերություն և բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 

25.5 10.0 5.4 4.1 3.6 Горнодобывающая 
промышленность, разработка 
открытых карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 

0.0 - 4.4 0.1 0.0 
Обрабатывающая 
промышленность 
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Ըստ  տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
By types of economic activities 

 

2017 2018 2019 2020 2021 По  видам экономической 
деятельности 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

12..5 5.8 44.2 4.8 2.3 Обеспечение 
электроэнергией,газом, паром и 
кондиционированным воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

3.5 7.6 4.3 8.9 3.3 
Водоснабжение,очистка,обработка 
отходов и получение вторичного 
сырья 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 
Wholesale and retail trade, repair 
of motor vehicles and 
motorcycles 

0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 
Transportation and storage 

31.3 21.0 12.3 57.9 30.5 

Перевозки и складское хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 
Accommodation and food service 
activities 

0.0 2.1 0.7 1.7 0.7 
Организация проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 

- - - - - 

Информация и связь 
Ֆինանսական և ապա-
հովագրական գործունեություն 
Financial and insurance activities - - - - - 

Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 
Real estat activities 
 

16.9 39.2 14.7 15.4 50.6 
Операции с недвижимым 
имуществом 
 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պար-
տադիր սոցիալական ապահո-
վություն 
 Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

0.7 3.2 1.7 2.7 4.9 
Государственное управление и 
оборона, обязательное социальное 
обеспечение 
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Ըստ  տնտեսական 
գործունեության տեսակների 
By types of economic activities 

 

2017 2018 2019 2020 2021 По  видам экономической 
деятельности 

Կրթություն 
Education 6.4 7.3 3.3 1.2 2.5 

Образование 
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 
Human health and social work 
activities 

0.1 0.1 2.1 1.7 0.2 

Здравоохранение и социальное 
обслуживание населения 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 

2.2 0.4 4.2 0.3 1.1 

Искусство, развлечения и отдых 
Սպասարկման այլ ծառայու-
թյուններ 
Other service activities 0.1 2.9 1.2 0.4 0.0 

Другие услуги в сфере 
обслуживания  

                                              

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
DWELLING   AND   SOCIAL AND CULTURAL   CONSTRUCTION 

ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

48.  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏՆԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 
DWELLINGS   PUT  IN  OPERATION 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
  (1000 մ2 ընդհանուր մակերես) 
 (1000 m2 of total space)                                                                                                                              (1000 м2 общей площади) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Գործարկվել են բնակելի 
 տներ , ընդամենը 
Dwellings  put in operation- total 20.4 20.9 27.9 16.9 21.4 Введено жилых домов – всего 

     ի հաշիվ միջոցների՝ 
     by means of:   

   
в том числе за счет средств: 

պետական  
state  2.1 5.4 5.3 0.2 1.0 государственных  
ոչ պետական  
non state  18.3 15.5 22.6 16.7 20.4 негосударственных    

   դրանցից՝ 
    of which:      из них: 

անհատ կառուցողների 
individual builders 10.7 13.6 20.3 13.4 13.9 индивидуальных  

Կառուցվել են բնակելի տներ 1000 
բնակչի հաշվով, մ2 
Dwellings put in operation per thsd. 
persons, m2 138.8 141.7 188.0 113.5 143.8 

Построено жилых зданий в 
рассчете на 1000 человек, м2  
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49.   ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ  ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՔԱՆԱԿԸ 

                         NUMBER   OF   CONSTRUCTED   APARTMENTS 
       ЧИСЛО  ПОСТРОЕННЫХ  КВАРТИР 

(միավոր)   
(unit)                                                                                                         единица) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Կառուցված բնակարանների 
քանակը, ընդամենը 
Number of constructed 
apartments, total 134 120 195 83 189 

Число построенных 
квартир  – всего 

    ի հաշիվ միջոցների՝ 
 of  which by means of:      в том числе за счет средств: 

պետական  
by state  26 58 65 2 10 государственных  
ոչ պետական  
by non-state  108 62 130 81 179 негосударственных  

  դրանցից՝ 
   of which:      из них: 
  անհատ կառուցողների 
  by individual builders 35 61 101 64 102 

индивидуальных 
застройщиков 

Բնակարանների միջին չափը, 
մ2 ընդհանուր մակերես 
Average space of apartments, m2 
of  total space 152.2 174.2 143.1 203.6 113.5 

Средний размер квартир, 
м2 общей площади 

 
 

50.    ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ   ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ            
 MAIN  SOCIAL AND  CULTURAL  FACILITIES  COMMISSIONED 

        ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը   
Total   

   
Всего 

Նախադպրոցական 
հիմնարկներ, տեղ 

 Pre-school institutions, places 350 24 110 30 - Дошкольные учреждения, мест 
Հանրակրթական դպրոցներ, 
աշակերտական տեղ 
Secondary schools, pupils places 320 644 632 - - 

Общеобразовательные школы, 
ученических мест 

Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկներ, հաճախումներ 
հերթափոխում 
Out-patient and dispensary 
institution, visits per shift - - 20 - - 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещения в смену 

Քաղաքներում 
In urban areas                                                                                                                                          В городах 

Նախադպրոցական 
հիմնարկներ, տեղ 
Pre-school institutions,   places 125 - - - - Дошкольные учреждения, мест 
Հանրակրթական դպրոցներ, 
աշակերտական տեղ  
Secondary schools, pupils places - - 600 - - 

Общеобразовательные школы, 
ученических мест 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկներ, հաճախումներ 
հերթափոխում 
Out-patient and dispensary 
institution, visits per shift - - - - - 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещения в смену 

Գյուղերում 
In rural areas                                                                                                                                                            В селах 
Նախադպրոցական 
հիմնարկներ, տեղ 
Pre-school institutions,   places 225 24 110 30 - Дошкольные учреждения, мест 
Հանրակրթական դպրոցներ, 
աշակերտական տեղ  
Secondary schools, pupils places 320 644 32 - - 

Общеобразовательные 
школы,ученических мест 

Ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական 
հիմնարկներ, հաճախումներ 
հերթափոխում 
Out-patient and dispensary 
institution, visits per shift - - 20 - - 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещения в смену 

 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
CONSTRUCTION   ACTIVITY 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
51.ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
MAIN INDICATORS OF ACTIVITY CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
(փաստացի գործող գներով, մլն. դրամ)     
  (at current prices, mln. drams)                                                                           (фактически в действующих ценах, млн. драмов) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Կապալային աշխատանքների 
ծավալը, ընդամենը  
Volume of contract 
work  total 

 
23500.2 47760.6 58292.2 43857.5 65611.7 

Объем подрядных 
работ – всего 

Միջին ամսական  
անվանական աշխատավարձի 
հավելաճը, %   
Increaseof nominal average monthly 
wages,in% 1.7 6.4 9.3 -7.1 11.3 

Прирост 
среднемесячной 
номинальной 
заработной платы,% 
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52.   ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԱՐԲԵՐ  ՁԵՎԵՐԻ  ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ      ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԾԱՎԱԼԸ 

VOLUME  OF  CONTRACT  WORK  PERFORMED  BY  CONSTRUCTION  ORGANIZATIONS     OF 
DIFFERENT  TYPES  OF  OWNERSHIP 

ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ    
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 (փաստացի գործող գներով, մլն. դրամ)     
  (at current prices, mln. drams)                                                                    (фактически в действующих ценах, млн. драмов) 
 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Կապալային աշխատանքների 
ծավալը, ընդամենը  
Volume of contract 
work  total 

 
23500.2 47 760.6 58292.2 43857.5 65611.7 

Объем подрядных 
работ – всего 

այդ թվում՝ ըստ սեփականության 
ձևերի 

of which by ownership types:      

в том числе: по 
формам 
собственности: 

  պետական  
  state-owned 692.4 1488.8 783. 2 1100.5 3477.4 государственная 
  ոչ պետական   
  non-state-owned 22807.8 46271.8 57509.0 42757.0 62134.3 негосударственная 
տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ 
in percent to total                                                                                                                           В процентах к итогу  
Կապալային աշխատանքների 
ծավալը, ընդամենը  
Volume of contract 
work  total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Объем подрядных 
работ – всего 

այդ թվում՝ ըստ սեփականության 
ձևերի 

of which by ownership types:      

в том числе: по 
формам 
собственности: 

  պետական  
  state-owned 2.9 3.1 1.3 2.5 5.3 государственная 
  ոչ պետական   
  non-state-owned 97.1 96.9 98.7 97.5 94.7 негосударственная 
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՎԱԼԸ  (փաստացի գործող գներով) 
VOLUME  OF   CONSTRUCTION  (at  current prices)  

   ОБЪЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВА (фактически в действующих ценах) 
տոկոսներով` 2010թ . նկատմամբ- in percents to 2010- в процентах к 2010г. 
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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԾԱՎԱԼՆ ԸՍՏ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

VOLUME  OF   CONSTRUCTION BY SOURCES OF FINANCING  
  ОБЪЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

տոկոսներով`ընդամենի նկատմամբ-in percents to total- в процентах к итогу 
 

 
  

ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏՆԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ  (հազար քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես) 
      DWELLINGS   PUT  IN  OPERATION (thousand square metres of total space)          
     ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (тысяча квадратных метров общей площади)         

 
տոկոսներով` 2010թ. նկատմամբ-in percents to 2010- в процентах к 2010 г. 
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ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏՆԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄՆ ԸՍՏ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

DWELLINGS   PUT  IN  OPERATION   BY SECTORS   OF FINANCING 
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СЕКТОРАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Հազար քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես- thousand square metres of total space- 

 тысяча квадратных метров общей площади 
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 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ 
TRANSPORT  AND  COMMUNICATION  

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 
 Բաժնում ներկայացված են 

տվյալներ տրանսպորտի 
աշխատանքի և կապի 
կազմակերպությունների 
գործունեության մասին: 

 Տրանսպորտը,  որպես 
տնտեսական գործունեության 
տեսակ, բաժանվում է 
ընդհանուր և ոչ ընդհանուր 
օգտագործման տրանսպորտի: 

Ընդհանուր օգտագործման 
տրանսպորտը բավարարում է 
տնտեսության բոլոր ճյուղերի և 
բնակչության բեռնա- 
ուղևորափոխադրումների պա-
հանջարկը՝ տեղափոխելով 
տարբեր տեսակի արտա-
դրանքներ արտադրողների և 
սպառողների միջև, իրակա-
նացնելով բնակչության համա-
մատչելի տրանսպորտային 
ծառայություններ: 

 Ոչ ընդհանուր օգտագործ-
ման տրանսպորտը, որպես 
կանոն, փոխադրում է իր 
կազմակերպության, միավոր-
ման բեռները և ուղևորներին: 

 Բեռնաշրջանառությունը 
տոննա-կիլոմետրերով  որոշ-
վում է որպես  փոխադրվող 
բեռների յուրաքանչյուր խմբի 
(փոխադրման) քաշի  տոննա-
ներով և դրա փոխադրման 
(կիլոմետրերով) հեռավորու-
թյան արտադրյալների գու-
մարով:  

 Ուղևորաշրջանառությունը 
բնութագրում է ուղևորների 
փոխադրումը՝ հաշվի առնելով 
այն տարածությունը, որով 
փոխադրվել են ուղևորները: 

 Կապի ցանցը հաղորդա-
գրության (տեղեկատվության) 
ընդունում, հանձնում և 
բաշխում (կոմուտացիա, 
տեսակավորում) իրականաց-
նող կապի կազմա-
կերպությունների, կետերի, 
ինչպես նաև հաղորդումն 
ապահովող կապի գծերի կամ 
կապուղիների ամբողջու-
թյունն է: Կախված կապի 
տեսակից, տարբերում են 
փոստային կապի ցանց՝ 
փոստային առաքումներ և 

    The section contains data on per-
formance of transport and activity of 
communication organizations. 
 
 
   Transport, as an economic activity, 
is broken down into general purpose 
and non general-purpose transport.
  
         
General purpose transport serves the 
needs of all branches of the 
economy and of population in 
carrying freights and passengers, 
transfering various goods from 
producers to consumers, and 
rendering transport services to all 
population categories. 
 
 
 
   
 Non-general purpose transport, as a 
rule, implements freights and 
employees of its own organization. 
 
      
Freight turnover in ton/km is 
defined as a sum produced by 
multiplying the weight of each 
consignment of freight in tons by 
the length of its transportation in 
kilometres.  
    Passenger turnover characterizes 
the transportation of passengers by 
taking into consideration the 
distance, that passengers passed. 
 
   
 
 
  Communication network  is the 
aggregate of organizations, commu-
nication points where is 
implemented the receipt, delivery 
and distribution (commutation, 
classification) of messages 
(information), and also lines or 
channels of communication 
providing the transmission of 
information. Depending on 
communication type are dis-
tinguished the network of post 
communication – the receipt and 
transfer of posting and periodical 

 В разделе представлены дан-
ные о работе транспорта и дея-
тельности организаций связи. 

 
 

Транспорт, как вид хозяй-
ственной деятельности, 
подразделяется на транспорт 
общего и необщего пользования. 

 
Транспорт общего 

пользования удовлетворяет 
потребности всех отраслей 
экономики и населения в 
перевозках грузов и пассажиров, 
перемещая различные виды 
продукции между произ-
водителями и потребителями, 
осуществляя общедоступное 
транспортное обслуживание 
населения. 

 
Транспорт необщего поль-

зования, как правило, перевозит 
грузы и пассажиров своей 
организации. 

 
Грузооборот в тонно-кило-

метрах определяется как сумма 
произведений веса каждой 
партии (отправки) перевозимого 
груза в тоннах на расстояние ее 
перевозки в километрах. 

Пассажирооборот характери-
зует перевозку пассажиров с 
учетом расстояний, на которые 
перевезены пассажиры. 

 
 
 
 
Сеть связи – это совокупность 

организаций, пунктов связи, в 
которых происходит прием, 
выдача и распределение 
(коммутация, сортировка) 
сообщений (информации), а 
также линий или каналов связи, 
обеспечивающих передачу 
сообщений. В зависимости от 
вида связи различают сеть 
почтовой связи – передача и 
прием почтовых отправлений и 
периодической печати и сеть 
электросвязи – технические 
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պարբերական հրատարակու-
թյունների փոխանցում ու 
ընդունում, և էլեկտրակապի 
ցանց՝ մեկ կամ մի քանի 
տեսակի փոխանցումներ 
(հեռախոսային, հեռագրային և 
ֆաքսիմիլային փոխանցում-
ներ, փոխանցումներ 
կոմուտացիոն համակարգե-
րից, էլեկտրոնային փոստ, 
հեռուստատեսային, ձայնային 
և այլ տեսակի ռադիո ու 
լարային հեռարձակման 
փոխանցումներ և այլն) 
ապահովող տեխնիկական 
համակարգեր: 

Կապի ծառայությունները 
 փոստային առաքումների 
կամ էլեկտրոնային կապի 
հաղորդակցության ընդուն-
ման, մշակման, հաղորդման և 
տեղ հասցման գործունեու-
թյան արդյունքն է:  

Ընդհանուր օգտագործման 
կապի ցանցը բոլոր 
ֆիզիկական և իրավաբա-
նական անձանց օգտագործ-
ման համար բաց 
փոխկապակցված կապի 
ցանցի հիմնական մասն է: 

Փոստային կապ՝ փոստային 
առաքումների ընդունում, 
մշակում, փոխադրում և տեղ 
հասցնում, ինչպես նաև 
պարբերական 
հրատարակումների առաքում, 
հասցնում և տարածում: 

Հեռագրային կապ՝ 
հեռագրերի, լուսահեռագրերի 
հաղորդում ու տեղ հասցնում, 
խոսակցությունների ապահո-
վում բաժանորդագրային հե-
ռագրատան միջոցով, տվյալ-
ների և թերթային էջերի 
հաղորդում: 

Հեռախոսային կապ՝ 
ներհանրապետական (միջքա-
ղաքային), միջազգային և 
տեղական (քաղաքային և 
գյուղական) հեռախոսային 
խոսակցությունների իրակա-
նացման ապահովում, հեռա-
խոսային կապուղիներով 
տվյալների հաղորդման կազ-
մակերպում: 

 

press, and electronic communication 
network – technical systems provid-
ing one or several types of 
transmission: telephone, telegraph, 
facsimile, transfers, transfers from 
commutation systems, e-mail, 
television, audio and other types of 
broadcasting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Communication services is the 
result of posting or electronic mes-
sages receipt, processing, delivery 
and transmission of posting or 
network messages. 
 
  
     Network of communication of 
general   use  is the general part of 
interconnected communication net-
work open to natural and legal 
persons. 
 
 
 Postal communication is  the 
receipt, processing, transmission and 
delivery of posting, as well as the 
forwarding, delivery     and     
dissemination     of  periodical press. 
  
 
      Telegraph communication  serves 
the transmission and delivery  of  
tele-grams and phototelegrams, 
provision of  telephone 
conversations by sub-scription 
telegraph, transmission of  data and 
newspapers. 
  
       Telephone communication 
serves the provision of 
implementation of local (urban and 
rural), long-distance and 
international telephone conver-
sations, organization of data transfer 
by telephone channels.  
 
 
  
 
 

системы, обеспечивающие один 
или несколько видов передач: 
телефонную, телеграфную, фак-
симильную, передачу данных с 
коммутацией пакетов, электрон-
ная почта, телевизионное, 
звуковое и иные виды радио и 
проводного вещания и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги связи – продукт дея-

тельности по приему, обработке, 
передаче и доставке почтовых от-
правлений или сообщений элек-
тросвязи. 

 
 

Сеть связи общего пользования 
– составная часть 
взаимосвязанной сети связи, 
открытая для пользования всем 
физическим и юридическим 
лицам. 

 
Почтовая связь - прием, 

обработка, перевозка и доставка 
почтовых отправлений, а также 
экспедирование, доставка и 
распространение периодической 
прессы.   

 
    Телеграфная связь – 

передача и доставка телеграмм, 
фототелеграмм, обеспечение 
переговорами по абонентскому 
телеграфу, передача данных и 
газетных полос. 

 
 
Телефонная связь – обеспе-

чение осуществления местных 
(городских и сельских), между-
городних и международных 
телефонных разговоров, органи-
зация передачи данных по 
телефонным каналам. 
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 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
 TRANSPORT 
 ТРАНСПОРТ 

53.   ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ  ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

CARGO  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  GENERAL PURPOSE  MOTOR TRANSPORT 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Բեռնափոխադրումները, 
ընդամենը, հազ. տ 
Cargo transportation total, thsd. t  846.8 1031.7 1140.7 756.0 694.5 

Перевозки грузов 
– всего, тыс.т 

Բեռնաշրջանառությունը, 
ընդամենը,  հազ. տոննա-
կիլոմետր 
Cargo turnover total, thsd. tonnes-
kilometres 44801.5 55269.4 60284.0 39120.1 35725.1 

Грузооборот – 
всего, тыс. тонна-
километров 

    
 

54.  ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ  ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ    
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

PASSENGERS  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  GENERAL PURPOSE  MOTOR    
TRANSPORT 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ուղևորների փոխադրումները, 
ընդամենը, հազ. ուղևոր 
Passengers transportation  
 total,  thsd. passengers  20232.9 20907.4 22170.0 12311.1 8733.6 

Перевозки 
пассажиров- всего, 
тыс. пассажиров 

Ուղևորաշրջանառությունը, 
ընդամենը, հազ. ուղևոր-
կիլոմետր 
Passengers turnover total, thsd. 
passenger-kilometres 191766.5 208924.8 218014.6 118516.2 86046.0 

Пассажирооборот – 
всего, тыс. пассажиров, 
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55. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

INDICATORS OF POST AND COURIER ACTIVITIES 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Հասույթ (առանց ԱԱՀ-ի, 
ընթացիկ գներով), մլն դրամ 
Revenues (without VAT, at 
current prices), mln. drams 20.4 26.5 24.7 15.3 21.1 

Выручка (без НДС, в 
текущих ценах), млн. 
драмов 

Առաքվել են, 1000 
Dispatched, 1000 

   
  Отправлено, 1000 

թերթեր, ամսագրեր, 
նամակներ, փոստային 
բացիկներ, 
ծանրոցածրարներ 
journals, newspapers, letters, 
postal cards, parcels 129.5 129.5 145.6 114.7 83.5 

газет, журналов, 
писем, почтовых 
открыток, бандеролей 

ծանրոցներ 
parcels 0.061 0.098 0.095 0.049 0.267 посылок 

56.   ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ 
TRAFFIC ACCIDENTS 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ 
 ըստ կատարված պատահարի վայրի 

by place of  accident 
по месту происшествия 

ըստ տեսակի 
by groups 
по видам 

Բնակավայ-
րերում 

In settlements 
В населенных 

пунктах 

Ճանապարհ-
ներին 

On roads 
На дорогах 

Այլ տեղերում 
In other places 

В других местах 

Խոչընդոտի 
վրաերթ 

Inroad obstacle 
Наезд на 

препятствия 

Հետիոտնի 
վրաերթ 
Inroad on 
pedestrian 
Наезд на 
пешехода 

Այլ պատահար- 
ներ 

Other  incidens 
Прочие 

происшествия 

Պատահարների քանակը, միավոր 
Number of accidents, units 

Число происшествий, единиц 
2017 33 43 1 14 19 44 

2018 37 48 5 7 31 52 

2019 37 59 2 12 18 68 

2020 21 50 - 6 12 53 

2021 40 62 - 41 27 34 

զոհվել են 
dead 

погибло 
2017 5 16 - 1 2 13 

2018 5 12 3 4 5 11 

2019 4 25 - - 5 24 

2020 4 13 - - 2 15 

2021 2 14 - 5 2 9 
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 ըստ կատարված պատահարի վայրի 
by place of  accident 

по месту происшествия 

ըստ տեսակի 
by groups 
по видам 

Բնակավայ-
րերում 

In settlements 
В населенных 

пунктах 

Ճանապարհ-
ներին 

On roads 
На дорогах 

Այլ տեղերում 
In other places 

В других местах 

Խոչընդոտի 
վրաերթ 

Inroad obstacle 
Наезд на 

препятствия 

Հետիոտնի 
վրաերթ 
Inroad on 
pedestrian 
Наезд на 
пешехода 

Այլ պատահար- 
ներ 

Other  incidens 
Прочие 

происшествия 

վիրավորվել են 
injured 
ранено 

2017 31 57 1 18 17 54 

2018 33 52 6 6 26 59 

2019 40 71 2 14 16 83 

2020 17 53 - 6 10 54 

2021 41 72 - 55 27 31 

 
ԿԱՊ 
COMMUNICATIONS 
СВЯЗЬ 
 

57.   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԿԱՊԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
MAIN  INDICATORS  OF  COMMUNICATION OF  GENERAL PURPOSE 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
  2017 2018 2019 2020 2021  
Առաքվել են հեռագրեր, հազ. հատ 
Dispatched telegrams, thsd. pieces  1.3 0.7 0.3 0.2 0.2 

Отправлено телеграмм, 
тыс. штук 

Միջքաղաքային և միջազգային 
հեռախոսային խոսակցություններ, 
հազ. միավոր 
Number of trunk and international  
calls, thsd. units  12722.7 12104.2 11164.2 6515.3  3857.1 

Междугородние и 
международные 
телефонные разговоры, 
тыс. единиц  

 Հեռուստակայանների թիվը, 
միավոր 
Number of television stations, units 62 80 80 80 80 

Число телевизионных 
станций, единиц 

Ռադիոհաղորդակների թիվը 
(տարեվերջին), ընդամենը, 
միավոր 
Number of radio broadcasting units 
(end of year), total 6 6 6 6 6 

Число радио-
трансляционных точек 
(на конец года) –всего 
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58. ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՀԱՍՈՒՅԹԸ 
REVENUES  FROM COMMUNICATION  SERVICES 

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ СВЯЗИ 
 (մլն դրամ)  
 (mln drams)                                                                                                                                                    (млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Կապ, ընդամենը 

Communication  total 8161.9 8227.8 8263.5 6503.5 5825.0 Связь – всего 
այդ  թվում՝ 
of which: 

   
  в том числе: 

հեռուստառադիոծրագրերի 
կազմում և հեռարձակում 
creating and broadcasting 
of radio and television 
programs 676.9 692.2 674.6 589.5 579.8 

создание и вещание 
телерадиопередач 

հեռահաղորդակցության 
telecommunications 673.0 646.1 599.0 455.3 5237.5 

телекоммуникационная 
связь 

այդ  թվում՝ 
of which:  

  
  в том числе: 

 հեռագրական 
    telegraphic 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 телеграфная 

 հեռախոսային  
 telephone 672.6 645.8 598.7 455.1 335.1 телефонная 

դրանցից` 
 of which:   

 
   из них: 

բաժանորդային վարձերից 
և միանվագ ծառայություն-
ներից 
subscription fees and 
one-off services 278.8 285.6 282.3 191.1 218.9 

от абонентной платы и 
eдиновременных услуг 

բջջային 
cellular  5 876.0 5 876.6 5878.1 4463.0 3685.0 сотовая 
ինտերնետ հասանելիության 
Internet accessibility  901.3 983.0 1072.6 956.1 1195.5 

обеспечение доступа в 
интернет 

հեռահաղորդակցական 
կապի այլ ծառայություններ 

other services of 
telecommunication  34.7 30.0 29.9 30.9 21.9 

другие услуги 
телекоммуникационной 
связи 

       

 
59. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊԻ ՈԼՈՐՏԻ       

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
FIXED ASSETS IN THE SPHERE OF COMMUNICATION ORGANIZATIONS 

НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ 
  (ըստ  սկզբնական արժեքի,մլն դրամ) 
  (by theprimare cost, min. dram)                                                                                        (по первоначальной  цене, млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total 22251.8 23506.3 24261.4 23626.5 21268.8 

Всего 

այդ թվում` 
of which:      

в том числе: 

շենքեր 
dwellings 361.1 747.9 623.1 772.2 706.0 здания 
շինություններ 
constructions 975.8 1002.1 1032.1 496.4 276.4 сооружения 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
մեքենաներ և 
սարքավորումներ 
machines and equipments 11814.4 12358.4 12847.8 12423.1 3443.3 

машины и  
оборудования 

փոխանցվող 
հարմարանքներ 
adapters 1484.3 1505.6 1548.6 1205.7 795.8 

передаточные 
устройства 

տրանսպորտային 
միջոցներ 
transport means 275.1 285.0 298.5 228.5 115.2 

транспортные 
средства 

գործիքներ, 
արտադրական և 
տնտեսական գույք 
tools, production and 
household  equipment 255.2 296.6 313.3 428.5 268.1 

инструменты, 
производственный 
и хозяйствен- 
ный инвентарь 

հիմնական միջոցների այլ 
տեսակներ  
other types of fixed assets 7085.9 7310.7 7598.0 8072.1 15664.0 

другие виды 
основных средств 

 

 

ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ  ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

CARGO  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF MOTOR TRANSPORT  OF  GENERAL PURPOSE 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
հազար տոննա - thousand tons – тысяча тонн 
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ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ  ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ    ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

PASSENGERS  TRANSPORTATION  BY  MEANS  OF  PUBLIC  MOTOR  TRANSPORT 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

հազար ուղևոր - thousand passengers – тысяча пассажиров 
      

 
         ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՀԱՍՈՒՅԹԸ, ԱՌԱՆՑ  ԱԱՀ (ընթացիկ գներով) 
      REVENUES  FROM   COMMUNICATION  SERVICES ,EXCLUDING VAT (at current prices)   
      ВЫРУЧКА ОТ  УСЛУГ СВЯЗИ, БЕЗ  НДС (в текущих ценах) 
  

միլիոն դրամ-million drams-миллион драмов 
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 Ա Ռ ԵՎ Տ ՈՒ Ր ԵՎ Ծ Ա Ռ Ա Յ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 
T R A D E A N D S E R V I C E S  
Т О Р Г О В Л Я  И  У С Л У Г И 

Բաժնում ներկայացված են 
առևտրի և ծառայությունների ոլոր-
տը բնութագրող վիճակագրական 
տվյալներ:  

Առևտրի շրջանառությունը 
ներառում է մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի շրջանառությունը, ինչպես 
նաև ավտոմեքենաների առևտուրը: 

  Առևտրի շրջանառության 
ցուցանիշը հաշվարկվում է առանց 
ավելացված արժեքի հարկի և այլ 
անուղղակի հարկերի:  

 Մանրածախ առևտրի շրջանա-
ռությունը վերջնական սպառման 
կամ տնային տնտեսությունում 
օգտագործման համար 
նախատեսված սպառողական ապ-
րանքների վաճառքն է արժեքային 
արտահայտությամբ: 

 Մանրածախ առևտրի շրջանա-
ռության ցուցանիշը ձևավորվում է 
ըստ առևտրի օբյեկտների` 
խանութների, կրպակների, առևտրի 
այլ օբյեկտների (շարժիչային և 
կենցաղային վառելիքի մանրածախ 
առևտրի կետերի), ինչպես նաև 
առևտրի իրականացման վայրերի` 
սպառողական ապրանքների և 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
շուկաների, միջոցով իրականաց-
ված առևտրի շրջանառության 
հիման վրա:  

 Մեծածախ է համարվում առև-
տրի այն տեսակը (գործունեու-
թյունը), երբ գնորդը մեծ խմբա-
քանակով ապրանքներ է ձեռք 
բերում դրանց հետագա վերա- 
վաճառքի համար այլ վաճառողներ-
ին, վերամշակողներին, բայց ոչ 
վերջնական սպառողներին` համա-
պատասխան հաշվարկային 
փաստաթղթերով:  

Մեծածախ առևտրի շրջանառու-
թյան ցուցանիշը ներառում է նաև 
արտահանման ծավալները (բացա-
ռությամբ արտադրողների կողմից 
անմիջական արտահանումը, 
ինչպես նաև գազի և էլեկտրա-
էներգիայի արտահանումը):  

Ավտոմեքենաների առևտուրը 
ներառում է ինչպես մասնագիտաց-
ված առևտրի կետերի միջոցով 
իրականացված ավտոմեքենաների, 
դրանց մասերի և պարագաների 
վաճառքը, այնպես էլ դրանց 
տեխնիկական սպասարկումը և 
նորոգումը: 
 
 

 The section contains statistical 
data c haracterising trade and services.  

 

 

Trade turnover includes retail 
trade turnover, wholesale trade 
turnover and motor vehicle trade.  

Trade turnover index is calculated 
excluding value added tax and indirect 
tax.  

 

Retail trade turnover is the sale of 
consumer commodities for fi nal 
consumption or for household use in 
value terms.  

 

 

The retail trade turnover index is 
formed by trade buildings - shops, 
kiosks, other trade buildings (retail 
trade shops for motor and domestic 
fuel), as well as by trade realization 
places based on the trade turnover 
from consumer goods and agricultural 
products market.   

 

 

 Wholesale trade is that type 
(activity) of trade, when the purchaser 
buys big consignment of goods by 
corresponding invoice with the 
purpose of further resale to salers 
reproqcessors, but not to the fi nal 
consumers.  

 

 

Indicator of wholesale trade 
turnover includes the export volumes 
(excluding the direct export by the 
producers, as well as gas and 
electricity export).  

 

Motor vehicle trade includes both 
sale of motor vehicles, related parts 
and accessories, and maintenance and 
repair of motor vehicles via specialised 
trade units.  

 

 

 

 В разделе представлены 
статистические данные, харак-
теризующие сферу торговли и 
услуг.  

Оборот торговли включает 
оборот розничной торговли, оборот 
оптовой торговли и торговлю 
автомобилями.  

Показатель оборота торговли 
рассчитан без налога на добавлен-
ную стоимость и других косвенных 
налогов.  

Оборот розничной торговли 
представляет собой стоимость 
проданных потребительских това-
ров для конечного потребления 
или использования в домашнем 
хозяйстве.  

 

Показатель оборота розничной 
торговли формируется на основе 
оборота объектов торговли - 
магазинов, киосков, других 
объектов торговли (объекты 
розничной торговли моторного и 
бытового топлива), а также 
местами осуществления торговли - 
рынков потребительских товаров и 
сельхозпродуктов.  

 

Оптовым считается тот вид 
торговли (деятельность), когда 
покупатель с соответствующими 
расчетными документами приобре-
тает товары большими партиями 
для дальнейшей перепродажи 
другим продавцам, 
перерабатывающим объектам, но 
не конечным потребителям.  

Показатель оборота оптовой 
торговли включает также объемы 
экспорта (за исключением экспорта 
непосредственно производител-
ями, а также экспорта газа и 
электроэнергии).  

 
Торговля автомобилями вклю-

чает как продажу автомобилей, их 
деталей и принадлежностей через 
специализированные торговые 
объекты, так и техническое обслу-
живание и ремонт. 
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Ծառայությունների ծավալն արտա-
ցոլում է մատուցված տարբեր 
տեսակի ծառայությունների ծավալը 
և հաշվառվում է այն 
ժամանակաշրջանի համար, որի 
ընթացքում մատուցվել են 
ծառայությունները, անկախ 
վճարումից, առանց ավելացված 
արժեքի և այլ նմանատիպ 
(անուղղակի) հարկերի: Ցուցանիշը 
չի ներառում նաև պետպատվերով 
իրականացված ծառայությունների 
ծավալը: 

Ծառայությունների ծավալի 
ցուցանիշը ձևավորվում է 
կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպման, մշակույթի, 
զվարճությունների և հանգստի 
(ստեղծագործական, արվեստի և 
հանդիսավոր ներկայացումների 
կազմակերպման, գրադարանների, 
արխիվների, թանգարանների և այլ 
մշակութային կազմակեր-
պությունների գործունեության, 
շահումով խաղերի կազմա-
կերպման, սպորտի, զվարճու-
թյունների և հանգստի կազ-
մակերպման), կրթության (նախա-
դպրոցական, տարրական, միջնա-
կարգ, նախնական, միջին 
մասնագիտական, բարձրագույն և 
հետբուհական, այլ կրթություն` 
մարմնամարզության, սպորտի, 
մշակույթի բնագավառում, հաշվա-
պահական, օտար լեզուների, 
համակարգչային և այլ 
դասընթացներ), առողջապահու-
թյան և բնակչության սոցիալական 
սպասարկման, անշարժ գույքի հետ 
կապված գործունեության 
(սեփական անշարժ գույքի 
առուվաճառքի, սեփական կամ 
վարձակալված  անշարժ գույքի 
հանձնում վարձակալության և այլն), 
տեղեկատվության և կապի 
(հրատարակչության, կինո- և 
տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի արտադրության, երա-
ժշտական և այլ ձայնագրու-
թյունների հրատարակության, 
հեռուստածրագրերի կազմման և 
հեռարձակման, հեռահաղորդակ-
ցության, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և տեղեկա-
տվական ծառայությունների), 
ցամաքային տրանսպորտի (ավտո-
մոբիլային) առանց խողովա-
կաշարայինի, փոստային և 
սուրհանդակային գործունեության, 
վարչարարական և օժանդակ 
գործունեության (վարձույթի և 
լիզինգի, զբաղվածության հարցերին 
առնչվող գործունեության, 
զբոսաշրջային, անվտանգության 

The volume of services reflects the 
volume of various types of rendered 
services and is registered for the 
period during which the services are 
rendered, regardless of payment, 
without value-added and similar 
(indirect) taxes. The indicator doesn, t 
include also the volume of services 
implemented in state order.  

 
 

 

The indicator on volume of 
services is formed from the following 
services: accommodation and food 
service activities, arts, entertainment 
and recreation (creative, arts and 
entertainment activities, libraries, 
archives, museums and other cultural 
activities, gambling and betting 
activities, sports activities and 
amusement and recreation activities), 
education (preprimary education, 
primary education, secondary 
education, higher education, other 
education: sports and recreation 
education, cultural education, 
accountant education, foreign 
languages education, computer and 
other courses education), human 
health and social work activities, real 
estate activities (buying and selling of 
own real estate, renting and operating 
of own or leased real estate etc), 
information and communication 
(publishing activities, motion picture, 
video and television programme 
production, sound recording and 
music publishing activities, television 
programming and broadcasting 
activities, telecommunications, 
computer programming, consultancy 
and related activities), transport: land 
transport (motor vehicles) without 
transport via pipeline, postal and 
courier activities, administrative and 
support service activities (rental and 
leasing activities, employment 
activities, tourism, security and 
investigation activities, services to 
buildings and landscape activities), 
professional, scientific and technical 
activities (legal and accounting 
activities, management consultancy 
activities, architectural and 
engineering activities, technical 
testing and analysis, advertising and 
market research, veterinary activities, 
other professional, scientific and 

 
Объем услуг отражает объем 

предоставленных различных видов 
услуг и статистически измеряется 
за тот период, в течении которого 
были предоставлены услуги, 
независимо от формы оплаты, без 
налога на добавленную стоимость 
и других косвенных налогов, а 
также объёма услуг госзаказа .  

 

 
 

 

Показатель объема услуг 
формируется из следующих видов 
услуг: организации проживания и 
общественного питания, культуры, 
развлечения и отдыха 
(артистическая и прочая дея-
тельность в области искусства и 
проведения культурно-массовых 
развлекательных мероприятий, 
деятельность библиотек, архивов, 
музеев и прочих учреждений 
культуры, организация азартных 
игр, спортивная и прочая 
деятельность по организации 
отдыха и развлечений), образо-
вания (дошкольное, начальное, 
среднее образование, техническое 
и профессиональное среднее 
образование, высшее и после-
вузовское образование, прочая 
образовательная деятельность: в 
области физической культуры, 
спорта и культуры, обучение на 
курсах иностранных языков, на 
компьютерных курсах, на 
бухгалтерских курсах и прочих 
курсах), здравоохранения и 
социального обслуживания населе-
ния, операций с недвижимым 
имуществом (покупка и продажа 
собственного недвижимого имуще-
ства, сдача внаем собственного, 
арендованного недвижимого 
имущества и прочая деятельность с 
недвижимым имуществом), 
информации и связи (издательская 
деятельность, производство, 
распространение и показ 
кинофильмов, видео и 
телевизионных программ, звуко-
запись и издание музыки, 
предоставление телекоммуни-
кационных услуг, деятельность в 
области информационной техно-
логий и информационных услуг ), 
наземного транспорта (автомо-
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ապահովման և հետաքննություն-
ների, շենքերի և սպասարկմանև 
բնատեսարանի բարեկարգման և 
ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյան), մասնագիտական, գիտական 
և տեխնիկական գործունեության 
(իրավաբանական և հաշվապա-
հական գործունեության, գլխամա-
սային գրասենյակների և կառավար-
ման հարցերով խորհրդատվական 
գործունեության, ճարտարապե-
տական և ճարտարագիտական, 
տեխնիկական փորձարկումների, 
գիտական հետազոտությունների և 
մշակումների, գովազդային և 
շուկայի իրավիճակի հետազոտու-
թյան, անասնաբուժական գործու-
նեության, այլ մասնագիտական, 
գիտական և տեխնիկական 
գործունեության), ֆինանսական և 
ապահովագրական գործունեու-
թյան, սպասարկման այլ 
ծառայությունների (hամակարգիչ-
ների, անձնական օգտագործման և 
կենցաղային արտադրատեսակների 
նորոգման, անհատական` 
մանածագործական և մորթե 
ատադրատեսակների լվացման և 
մաքրման, վարսավիրանոցների և 
գեղեցկության սրահների, 
թաղումների կազմակերպման, 
բաղնիքների և այլն) ծավալից: 

technical activities n.e.c.), financial 
and insurance activities, other service 
activities (repair of computers and 
personal and household goods, 
washing and (dry-)cleaning of textile 
and fur products, other beauty 
treatment, funeral and related 
activities, physical well-being 
activities etc). 

бильный) без трубопроводного, 
почтовой и курьерской 
деятельности, административной и 
вспомогательной деятельности 
(аренда и лизинг, деятельность в 
области занятости и туризма, 
обеспечение функционирования 
систем безопасности и 
расследований, деятельность по 
обслуживанию зданий, предпри-
нимательская деятельность), в 
области управления и консуль-
тирования, деятельность в области 
архитектуры и инженерных 
изысканий, научные исследования 
и разработки, рекламная 
деятельность и изучение рынка, 
ветеринарная деятельность и 
прочая профессиональная, научная 
и техническая деятельность), 
финансовой и страховой 
деятельности и других услуг в 
сфере обслуживания (ремонт 
компьютеров, предметов личного 
пользования и бытовых товаров, 
индивидуальное обслуживание: 
стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и 
меховых изделий, деятельность 
парикмахерских и салонов 
красоты, организация похорон, 
деятельность бань и прочее). 
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 ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
 TRADE 
 ТОРГОВЛЯ 

60. ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՍՏ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
TRADE TURNOVER BY REGIONS 

ОБОРОТ  ТОРГОВЛИ  ПО РАЙОНАМ   
 ( մլն դրամ) 
   (mln drams)                                                                                                                                                   (млн.драмов)  
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total 114177.7 120 878.3 134 240.0 92107.4 77162.2 Всего 

 Ստեփանակերտ 
Stepanakert 86637.5 91 094.1 100 720.1 72 839.2 66 552.6 Степанакерт 
Ասկերան 
Askeran 2890.8 3 263.0 4 146.4 3 215.4 3 999.3 Аскеран 
Հադրութ 
Hadrout 4952.2 6 518.7 7 078.4 2 519.3 - Гадрут 
Մարտակերտ 
Martakert 5067.9 4 716.5 5 960.9 4 057.4 3 408.4 Мартакерт 
Մարտունի 
Martouni 10218.3 10 667.6 11 047.5 5 925.2 3 201.9 Мартуни 
Շահումյան 
Shahoumyan 590.1 656.5 768.1 371.5 - Шаумян 
Շուշի 
Shoushi 1849.5 2 065.2 2 244.5 1 642.2 - Шуши 
Քաշաթաղ 
Qashatagh 1971.4 1 896.7 2 274.1 1 537.2 - Кашатаг 

Ընդհանուրի նկատմամբ, % - in % to total -  к итогу,% 
Ընդամենը 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Всего 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 75.9 75.4 75.0 79.1 86.2 Степанакерт 
Ասկերան 
Askeran 2.5 2.7 3.1 3.5 5.2 Аскеран 
Հադրութ 
Hadrout 4.4 5.4 5.3 2.7 - Гадрут 
Մարտակերտ 
Martakert 4.4 3.9 4.4 4.4 4.4 Мартакерт 
Մարտունի 
Martouni 9.0 8.8 8.2 6.4 4.2 Мартуни 
Շահումյան 
Shahoumyan 0.5 0.5 0.6 0.4 - Шаумян 
Շուշի 
Shoushi 1.6 1.7 1.7 1.8 - Шуши 
Քաշաթաղ 
Qashatagh 1.7 1.6 1.7 1.7 - Кашатаг 
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61. ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՍՏ  ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
RETAIL TRADE TURNOVER BY REGIONS 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПО РАЙОНАМ   
 ( մլն դրամ) 
   (mln drams)                                                                                                                                                   (млн.драмов)  
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total 101 973.4 107 353.0 121 835.1 79925.1 65 605.7 Всего 

 Ստեփանակերտ 
Stepanakert 77 514.8 81 505.2 91 828.4 61317.5 55 434.7 Степанакерт 
Ասկերան 
Askeran 2 717.8 3 076.6 3 886.9 3107.3 3 765.6 Аскеран 
Հադրութ 
Hadrout 2 469.8 3 138.7 4 340.5 2283.2 - Гадрут 
Մարտակերտ 
Martakert 5 057.9 4 714.4 5 900.5 4057.4 3 408.4 Мартакерт 
Մարտունի 
Martouni 10 196.4 10 650.9 10 949.0 5921.6 2997.0 Мартуни 
Շահումյան 
Shahoumyan 588.9 654.0 757.4 371.5 - Шаумян 
Շուշի 
Shoushi 1 461.7 1 720.3 1 917.2 1330.7 - Шуши 
Քաշաթաղ 
Qashatagh 1 966.1 1 892.9 2 255.2 1535.9 - Кашатаг 

Ընդհանուրի նկատմամբ, % - in % to total -  к итогу,% 
Ընդամենը 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Всего 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 75.9 75.4 75.4 76.7 84.5 

Степанакерт 
Ասկերան 
Askeran 2.5 2.7 3.2 3.9 5.7 Аскеран 
Հադրութ 
Hadrout 4.4 5.4 3.6 2.8 - Гадрут 
Մարտակերտ 
Martakert 4.4 3.9 4.8 5.1 5.2 Мартакерт 
Մարտունի 
Martouni 9.0 8.8 9.0 7.4 4.6 Мартуни 
Շահումյան 
Shahoumyan 0.5 0.5 0.6 0.5 - Шаумян 
Շուշի 
Shoushi 1.6 1.7 1.6 1.7 - Шуши 
Քաշաթաղ 
Qashatagh 1.7 1.6 1.8 1.9 - Кашатаг 
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62.ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԵՎՏՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ 
AVAILABILITY OF FIXED ASSETS IN TRADE UNITS 

НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Հիմնական միջոցները 
տարեվերջին  (ըստ սկզբնական 
արժեքի) ընդամենը,  մլն դրամ 
Fixed assets at the end of year 
(according to primary value)  
total, mln drams 6698.2 6721.5 6750.7 7501.4 7548.4 

Основные средства на 
конец года (по 
первоначальной 
стоимости) всего,  
млн драмов 

դրանցից՝ 
                  of which:      из них: 

շենքեր  
dwellings 4906.8 4911.2 5415.9 5895.4 5038.9 здания 
կառուցվածքներ 
constructions 6.8 5.1 97.6 167.7 111.1 сооружения 
մեքենաներ և 
սարքավորումներ 
machines and equipment 1364.7 1311.6 992.1 1144.9 1943.2 машины и оборудования  
տրանսպորտային միջոցներ 
transport means 253.1 277.6 113.9 181.5 178.8 транспортные средства 

Ընդհանուրի նկատմամբ, % - in % to total -  к итогу,% 
Հիմնական միջոցները տարեվերջին  
(ըստ սկզբնական արժեքի) 
ընդամենը 
Fixed assets at the end of year 
(according to primary value)  
total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Основные средства на 
конец года (по 
первоначальной 
стоимости) всего 

դրանցից՝ 
                  of which:      из них: 

շենքեր  
dwellings 73.3 73.1 80.2 78.6 66.8 здания 
կառուցվածքներ 
constructions 0.1 0.1 1.4 2.2 1.5 сооружения 

մեքենաներ և սարքավորումներ 
machines and equipment 20.4 19.5 14.7 15.3 25.7 машины и оборудования  
տրանսպորտային միջոցներ 
transport means 3.8 4.1 1.7 2.4 2.4 транспортные средства 
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 SERVICES   
УСЛУГИ   

63.  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԾԱՎԱԼԸ 
VOLUME  OF  SERVICES 

ОБЪЕМ УСЛУГ 
 (փաստացի գործող գներով) 
 (at current prices)                                                                    (фактически в действующих ценах) 

Տարիներ 
Years 
Годы 

Ընդամենը  ծառայություններ 
Total services 
Всего услуг 

մլն դրամ 
mln. drams 
млн.драмов 

տոկոսներով  նախորդ  տարվա  նկատմամբ  
(համադրելի գներով) 

in percents to  previous year (at comparative prices) 
в процентах к предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 
2017 59321.7 110.7 
2018 67120.5 113.9 
2019 76 535.4 114.4 
2020 75068.8 96.1 
2021 72643.3 96.9 
   

64. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
VOLUME  OF  SERVICES  BY TYPES 

ОБЪЕМ УСЛУГ  ПО  ВИДАМ 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 
Total               59321.7 67120.5 76535.4 75068.8 72643.3 

Всего 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities 2926.0 3514.0 5060.3 12230.9 11257.9 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

Մշակույթ. զվարճություններ 
և հանգիստ 
Arts. entertainment and 
recreation 970.0 990.8 1003.8 979.7 864.7 

Культура, 
развлечения и 
отдых 

Կրթություն  
Education 3835.8 3453.2 4978.5 4031.8 3960.1 

Образование 

Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 
Human health and social work 
activities 5752.3 5613.9 6547.5 5642.2 7773.9 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Անշարժ գույքի  հետ 
կապված  գործունեություն  
Real estat activities 721.8 809.2 1100.5 901.7 891.7 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and 
communication 9158.8 8893.6 9220.8 7201.3 6757.8 

Информация и 
связь 

Փոխադրումներ և 
պահեստային տնտեսություն 
Transportation and storage 8947.2 11785.4 12149.1 9085.2 8613.4 

Перевозки и 
складское 
хозяйство 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն  
Administrative and support 2201.2 2739.3 2383.8 1974.4 1598.2 

Административная 
и вспомогательная 
деятельность 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
service activities 
Մասնագիտական,  
գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն 
Professional, scientific and 
technical activities 2282.3 2514.5 2480.7 2611.5 2983.4 

Профессиональная, 
научная и 
техническая  
деятельность 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance 
activities 21867.7 25774.0 30357.4 29530.8 26715.6 

Финансовая и 
страховая 
деятельность 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 
Other service activities 658.6 1032.6 1253.0 879.3 1226.6 

Другие услуги в 
сфере 
обслуживания 

 

65.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
STRUCTURE  OF  SERVICES   

СТРУКТУРА ОБЪЕМА  УСЛУГ 
      (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)    
     (in percents to total)                                                    (в процентах к итогу) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total               100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Всего 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities 4.9 5.2 6.6 16.3 15.5 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

Մշակույթ, զվարճություններ 
և հանգիստ 
Arts, entertainment and recreation 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 

Культура, 
развлечения и 
отдых 

Կրթություն  
Education 6.5 5.1 6.5 5.4 5.4 

Образование 

Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 
Human health and social work 
activities 9.7 8.4 8.6 7.5 10.7 

Здравоохранение и 
социальное 
обслуживание 
населения 

Անշարժ գույքի  հետ 
կապված  գործունեություն  
Real estat activities 1.2 1.2 1.4 1.2 1.2 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and 
communication 15.4 13.3 12.1 9.6 9.3 

Информация и 
связь 

Փոխադրումներ և 
պահեստային տնտեսություն 
Transportation and storage 15.1 17.6 15.9 12.1 11.9 

Перевозки и 
складское 
хозяйство 

Վարչարարական և 
օժանդակ գործունեություն  
Administrative and support 
service activities 3.7 4.1 3.1 2.6 2.2 

Административная 
и вспомогательная 
деятельность 

Մասնագիտական. գիտական 
և տեխնիկական 
գործունեություն 
Professional, scientific and 3.9 3.7 3.2 3.5 4.1 

Профессиональная, 
научная и 
техническая  
деятельность 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
technical activities 
Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance activities 36.9 38.4 39.7 39.3 36.8 

Финансовая и 
страховая 
деятельность 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 
Other service activities 1.1 1.5 1.6 1.2 1.7 

Другие услуги в 
сфере 
обслуживания 

 
66.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆ ԸՍՏ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

VOLUME OF SERVICES  BY REGIONS 
ОБЪЕМ  УСЛУГ  ПО  РАЙОНАМ 

   ( մլն դրամ) 
   (mln drams)                                                                                                                                                  (млн.драмов)  
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
Total 59 321.7 67120.5 76 535.4 75068.8 72643.3 Всего 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 

48 236.3 56 788.6 65283.7 56970.3 55082.1 Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 

2 220.3 2 282.1 3758.4 4637.1 5282.2 Аскеран 

Հադրութ 
Hadrout 

2 263.5 1 310.2 1418.5 1258.0 - Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 

2 188.7 2 227.5 1925.2 6433.3 9916.6 Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 

2 692.8 2 942.8 1876.9 4297.3 2362.4 Мартуни 

Շահումյան 
Shahoumyan 

102.1 91.5 161.9 173.4 - Шаумян 

Շուշի 
Shoushi 

1 033.0 917.3 1629.7 860.3 - Шуши 

Քաշաթաղ 
Qashatagh 

585.0 560.5 481.1 439.1 - Кашатаг 

 Ընդհանուրի նկատմամբ, % - in % to total -  к итогу,% 
Ընդամենը 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Всего 
Ստեփանակերտ 

Stepanakert 81.3 84.6 85.3 75.9 75.8 Степанакерт 
Ասկերան 
Askeran 3.7 3.4 4.9 6.2 7.3 Аскеран 
Հադրութ 
Hadrout 3.8 2.0 1.9 1.7 - Гадрут 
Մարտակերտ 
Martakert 3.7 3.3 2.5 8.6 13.6 Мартакерт 
Մարտունի 
Martouni 4.5 4.4 2.5 5.7 3.3 Мартуни 
Շահումյան 
Shahoumyan 0.2 0.1 0.2 0.2 - Шаумян 
Շուշի 
Shoushi 1.7 1.4 2.1 1.1 - Шуши 
Քաշաթաղ 
Qashatagh 1.1 0.8 0.6 0.6 - Кашатаг 
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ 
ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ (համադրելի գներով) 

PHYSICAL VOLUME INDICES OF  SERVICES (in comparable prices) 
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА УСЛУГ (в сопоставимых ценах) 

տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ- in percents to previous year-в процентах к предыдущему году 

 

 



Կ»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï -Living conditions - Уровень жизни 
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ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ  
L I V I N G C O N D I T I O N S 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
 INCOMES OF POPULATION  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
    Բաժնում բերված են տվյալներ 
մեկ աշխատողի միջին ամսական 
աշխատավարձի, կենսաթոշակա-
ռուների (նպաստառուների) 
թվաքանակի և կենսաթոշակի 
(նպաստի) միջին չափերի 
վերաբերյալ:  
  
 Աշխատողների միջին ամսա-
կան անվանական աշխատա-վարձը 
որոշվում է  դրամական և բնեղեն 
արտահայտությամբ աշ-խատանքի 
վարձատրության  և դրան 
հավասարեցված      այլ      
վճարումների հաշվարկված 
գումարները  հարաբերելով միջին 
աշխատավարձի հաշվարկման 
համար ընդունված աշխատողների 
միջին ցուցակային թվաքանակին և 
տվյալ ժամանակաշրջանի 
ամիսների թվին:  
 Աշխատանքի վարձատրության  
և դրան հավասարեցված այլ 
վճարումների գումարներում 
ներառվում են աշխատած 
ժամանակի համար բոլոր 
դրամական և բնեղեն արտա-
հայտությամբ հաշվարկված 
գումարները (անկախ ֆինան-
սավորման աղբյուրներից), ինչպես 
նաև վճարված, բայց չաշխատած 
ժամերի համար (օրինակ 
ամենամյա արձակուրդները), 
տարբեր պարգևատրումները, 
լրավճարները, հավելավճարները, 
նյութական օգնությունը և 
սոցիալական բնույթի 
վճարումները: 
 Իրական աշխատավարձի ին-
դեքսը որոշվում է միջին ամսական 
անվանական աշխատավարձի 
ինդեքսը բաժանելով ապրանքների 
և ծառայությունների սպառողական 
գների ինդեքսի վրա: Երկու 
ինդեքսներն էլ վերաբերում են 
միևնույն ժամանակաշրջանին: 
Նշանակված ամսական 
կենսաթոշակի (նպաստի) միջին 
չափը հաշվարկվում է աշխատանքի 
և սոցիալական պաշտ-
պանվածության    մարմիններում 
հաշվառման կանգնած բոլոր 
կենսաթոշակառուներին (նպաստ 
ստացողների) նշանակված 
ամսական կենսաթոշակի 
(նպաստի) ընդհանուր գումարը 
նրանց թվաքանակի վրա հարա-
բերելով: 

 The section covers data on the 
average monthly wages and salaries, 
number of pensioners (who get 
pension) and average monthly 
pensions (benefits). 

 
 
 
Average monthly nominal wages 

and salaries of those employed are 
calculated through dividing total 
labour remuneration fund, both in 
cash and in kind, by the average 
payroll employment, and by the 
number of months in the period.  

 
 
 
 
 
 
Labour remuneration fund 

includes all occurd remuneration 
amounts in cash and in kind 
(irrespective of the source of 
financing) for hours worked off, and 
also for hours not worked off, but 
being paid (for example, annual 
holiday), various bonuses, supple-
ments, material assistance and social 
benefits. 

 
 
 
 
 
 
 
Index of real wages and salaries is 

computed by dividing the index of 
average monthly nominal wages and      
salaries    by  consumer price index for 
goods and services. Both indices 
should refer to one and the same 
period. 
 
     Average size of assigned monthly 
pension (social benefit) is calculated as 
ratio of the sum total of the monthly 
pensions (social benefits) of all 
pensioners (benefit recipients), 
registered in the agencies of labour 
and social protection, to the number 
of those receiving pensions. 

 В разделе приведены данные о 
среднемесячной заработной плате, 
численности пенсионеров 
(получающих пособия) и средних 
размерах пенсий (пособий). 

 
 
 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
определена путем деления 
начисленного фонда оплаты труда  
и  приравненных к ним других 
выплат в денежной и натуральной 
формах на среднесписочную 
численность работников, 
принимаемую для исчисления 
средней заработной платы, и на 
количество месяцев в периоде.  
 

 
В фонд оплаты труда и  

приравненные к ним другие 
выплаты  включаются все 
начисленные суммы в денежной и 
натуральной формах (независимо 
от источника финансирования) за 
отработанное время,  а  также  за 
неотработанное, но оплаченное 
время (например, ежегодные 
отпуска), различные премии, 
доплаты, надбавки, материальная 
помощь и выплаты социального 
характера. 

 
 
 
 
Индекс реальной заработной 

платы определяется путем деления 
индекса среднемесячной  
номинальной заработной платы на 
индекс потребительских цен на 
товары и услуги. Оба индекса 
относятся к одному и тому же 
периоду. 
Средний размер назначенной  
месячной пенсии (пособия) 
исчисляется как  отношение  общей 
суммы назначенных месячных 
пенсий (пособий) всем 
пенсионерам (получателям 
пособий), состоящим на учете в 
органах труда и социальной 
защиты, к их численности. 



Կ»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï -Living conditions - Уровень жизни 
 

²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù - Statistical yearbook of Artsakh - Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха      
 
112 

67. ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
MAIN  SOCIO-ECONOMIC  INDICATORS  OF LIVING  STANDARDS 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Տնտեսությունում աշխատողների  
միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը, դրամ   
Average nominal monthly wages 
/salaries to employed in the 
economy,drams 

155433 161181 175522 188960 205454 

Номинальная 
среднемесячная заработная 
плата работающих в 
экономике, драмов 

Ամսական կենսաթոշակի միջին 
չափը, դրամ  
Average size of monthly pensions, 
drams  

42939 43314 44375 49149 49065 Среднемесячный размер 
пенсии, драмов 

Նշանակված իրական ամսական 
կենսաթոշակի միջին չափը, 
նախորդ տարվա նկատմամբ, % 
Average real monthly pension, 
in % to previous year 

100.3 99.1 101.7 109.9 94.3 Реальный размер 
назначенной 
месячной пенсии, к 
предыдущему году, % 

   

68. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐԸ                               
AVERAGE MONTHLY NOMINAL AND REAL WAGE                                           

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
  

 

 Անվանական, դրամ 
Nominal, dram 

Номинальная, драм 

Նախորդ տարվա 
նկատմամբ,  

In % of previous year 
К предыдущему году, % 

Իրական, դրամ 
Real, dram 

Реальная, драм 
 

Նախորդ տարվա 
նկատմամբ,  

In % of previous year 
К предыдущему году, % 

2017 155433 101.8 156214 102.3 

2018 161181 103.7 158331 101.9 

2019 175522 108.9 174302 108.1 

2020 188960 107.7 187460 106.8 

2021 205454 108.7 194008 102.7 

 
69. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ 

MINIMAL  SIZE  OF  WAGE 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 (դրամ՝ ամսում)      
 (drams per month)         (драмов в месяц)   

 Տարիներ 
Years 
Годы 

Հունվար 
January 
Январь 

Ապրիլ 
April 

Апрель 

Հուլիս 
July 

Июль 

Հոկտեմբեր 
October 
Октябрь 

2017 55000 55000 55000 55000 
2018 55000 55000 55000 55000 
2019 55000 55000 55000 55000 
2020 68000 68000 68000 68000 
2021 68000 68000 68000 68000 
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70.   ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԴՐԱՄՈՎ ԵՎ ԱՄՆ  ԴՈԼԱՐՈՎ,  

ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ    
ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

AVERAGE   MONTHLY   NOMINAL  WAGE   IN  DRAMS  AND  USA  DOLLARS,  CHANGES OF 
AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES AND CONSUMER PRICE INDEX      

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ДРАМАХ И 
ДОЛЛАРАХ США, ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

И  ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 

Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը  

Average monthly nominal wage  
Среднемесячная номинальная 

заработная плата 

Միջին ամսական 
անվանական աշխատա-

վարձի աճի տեմպը 
Growth rates of average 
monthly nominal wage 
Темпы роста средне-

месячной номинальной 
заработной платы 

Սպառողական 
գների ինդեքսը 
Consumer prices 

index 
Индекс потреби-

тельских цен 
դրամով 
 in drams  
в драмах 

ԱՄՆ դոլարով  
in USA dollars 

в долларах США 
2017 155433 322.0 101.8 99.5 
2018 161181 295.6 103.7 101.8 
2019 175522 365.3 108.9 100.7 
2020 188960 386.4 107.7 100.8 
2021 205454 407.8 108.7 102.7 

 
 

71. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ  ՍԵՌԻ 
AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY SEX 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ПОЛУ 
 2020 2021  

Ընդամենը, դրամ 
Total, drams 

188960 205454 
                  Всего, драмов 
 

              տղամարդ  
              males 

217850 242802 
                Мужчины 
 

              կին  
              females 

126233 138912 
               Женщины 
 

Ընդամենի նկատմամբ, %   
In % to total 

  
              К итогу, %  
 

              տղամարդ  
             males 

115.3 118.2 
               Мужчины 
 

             կին 
            females 

66.8 67.6 
               Женщины 
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72. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-
ԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(դրամ) 
(drams)  (драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
 Total  

155433 161181 175522 188960 205454 
Всего 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն և  
ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and fishing 
 

109884 121281 129873 135619 137149 
Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում 

Mining and quarrying 

329367 377990 395460 308708 273956 Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 

Manufacturing   

104248 98935 150329 114431 138941 Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 

Electricity,  gas, steam and air 
conditioning supply 

165862 170901 180316 169461 196456 Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

110503 106625 98862 111252 112769 Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и получение 
вторичного сырья 

Շինարարություն 

Construction 

185599 197514 215875 200633 228702 Строительство 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլերի նորոգում 

Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

80679 86759 92357 85624 87995 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 

Transportation and storage 

96467 111885 144347 178200 178539 
Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 
Accommodation and food service 
activities   
                

97127 97725 105553 145086 155954 Организация 
проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 

197184 196906 207359 217783 243617 Коммуникация и связь 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 

Financial and insurance activities 

271655 247946 284378 304226 392885 Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 
Real estate activities 

111409 107563 106882 125880 119190 Операция с недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական  գործունեություն 
Professional, scientific and 
technical activities 

126896 153042 139546 137388 157347 Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 
Administrative and support service 
activities 

96668 101117 103519 110028 116498 Административная и 
дополнительная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

Public administration and defence: 
compulsory social security 

240223 241730 243514 285357 329266 Государственное 
управление и оборона; 
обязательное социальное 
обеспечение 

Կրթություն 
Education   

104544 107324 107809 106060 103389 Образование 

Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական  սպասարկում 
Human health and social work 
activities 

110218 112310 125684 126677 168899 Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and recreation 

83748 86195 87673 84823 86273 Культура, развлечения и 
отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 

Other service activities 

102168 111691 123143 122571 157043 Прочее обслуживание 

Օտարերկրյա 
կազմակերպությունների և 
մարմինների գործունեություն 

Activities of extraterritorial 
organisations 

307624 307624 307624 250000 250000 Деятельность 
иностранных 
организации и органов 

 %-ով միջին հանրապետականի նկատմամբ-to the average Republican, в %-ах к среднереспубликанскому 
Ընդամենը 
 Total  

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Всего 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն և  
ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and fishing 
 

70.7 75.2 74.0 71.8 66.8 
Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում 

Mining and quarrying 

211.9 234.5 225.3 163.4 133.3 Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 

Manufacturing   

67.1 61.4 85.6 60.6 67.6 Обрабатывающая 
промышленность 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 

Electricity,  gas, steam and air 
conditioning supply 

106.7 106.0 102.7 89.7 95.6 Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

71.1 66.2 56.3 58.9 54.9 Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и получение 
вторичного сырья 

Շինարարություն 

Construction 

119.4 122.5 123.0 106.2 111.3 Строительство 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլերի նորոգում 

Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

51.9 53.8 52.6 45.3 42.8 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 

Transportation and storage 

62.1 69.4 82.2 94.3 86.9 
Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 
Accommodation and food service 
activities   
                

62.5 60.6 60.1 76.8 75.9 Организация 
проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 

126.9 122.2 118.1 115.3 118.6 Коммуникация и связь 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 

Financial and insurance activities 

174.8 153.8 162.0 161.0 191.2 Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 
Real estate activities 

71.7 66.7 60.9 66.6 58.0 Операция с недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական  գործունեություն 
Professional, scientific and 
technical activities 

81.6 95.0 79.5 72.7 76.6 Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 
Administrative and support service 
activities 

62.2 62.7 59.0 58.2 56.7 Административная и 
дополнительная 
деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

Public administration and defence: 
compulsory social security 

154.6 150.0 138.7 151.0 160.3 Государственное 
управление и оборона; 
обязательное социальное 
обеспечение 

Կրթություն 
Education   

67.3 66.6 61.4 56.1 50.3 Образование 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական  սպասարկում 
Human health and social work 
activities 

70.9 69.7 71.6 67.0 82.2 Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and recreation 

53.9 53.5 49.9 44.9 42.0 Культура, развлечения и 
отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 

Other service activities 

65.7 69.3 70.2 64.9 76.4 Прочее обслуживание 

Օտարերկրյա 
կազմակերպությունների և 
մարմինների գործունեություն 

Activities of extraterritorial 
organisations 

197.9 190.9 175.3 132.3 121.7 Деятельность 
иностранных 
организации и органов 

73.    ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

CHANGES OF AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY BRANCHES  OF    ECONOMIC 
ACTIVITY 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  (տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ)  
  (in percents to previous year)                                                                                                    (в процентах к предыдущему году) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը 
 Total  

101.8 103.7 108.9 107.7 108.7 Всего 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային տնտեսություն 
և  ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and 
fishing 

100.0 110.4 107.1 104.4 101.1 Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի 
շահագործում 

Mining and quarrying 

140.7 114.8 104.6 78.1 88.7 Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров 

Մշակող 
արդյունաբերություն 

Manufacturing   

102.7 94.9 151.9 76.1 121.4 Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 

Electricity,  gas, steam and air 
conditioning supply 

125.7 103.0 105.5 94.0 115.9 Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

111.8 96.5 92.7 112.5 101.4 Водоснабжение, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն 

Construction 

101.7 106.4 109.3 92.9 114.0 Строительство 

Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների 
և մոտոցիկլերի նորոգում 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

98.7 107.5 106.5 92.7 102.8 Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

Փոխադրումներ և 
պահեստային տնտեսություն 

Transportation and storage 

112.3 116.0 129.0 123.5 100.2 Перевозки и складское 
хозяйство 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities                  

96.0 100.6 108.0 137.5 107.5 Организация проживания и 
общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and 
communication 

98.7 99.9 105.3 105.0 111.9 Коммуникация и связь 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance 
activities 

99.2 91.3 114.7 107.0 129.1 Финансовая и страховая 
деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 
Real estate activities 

114.9 96.5 99.4 117.8 94.7 Операция с недвижимым 
имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական  գործունեություն 
Professional, scientific and 
technical activities 

103.4 120.6 91.2 98.5 114.5 Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 
Administrative and support 
service activities 

101.0 104.6 102.4 106.3 105.9 Административная и 
дополнительная деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

Public administration and defence: 
compulsory social security 

99.5 100.6 100.7 117.2 115.4 Государственное управление 
и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 

Կրթություն 
Education   

101.8 102.7 100.5 98.4 97.5 Образование 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Առողջապահություն և 
բնակչության սոցիալական  
սպասարկում 
Human health and social work 
activities 

99.6 101.9 111.9 100.8 133.3 Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

Մշակույթ, զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 

96.9 102.9 101.7 96.7 101.7 Культура, развлечения и 
отдых 

Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 

Other service activities 

105.3 109.3 110.3 99.5 128.1 Прочее обслуживание 

Օտարերկրյա 
կազմակերպությունների և 
մարմինների գործունեություն 

Activities of extraterritorial 
organisations 

118.8 100.0 100.0 81.3 100.0 Деятельность иностранных 
организации и органов 

 
74.ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, 2021 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY SECTORS OF ECONOMY, 2021 
 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ, 2021 

 (դրամ)  
(dram)                                                                                                                                                                    (драм) 
 

 
Ընդամենը 

Total 
 Всего 

այդ թվում- including - в том 
числе 

 

պետական 
public 

государст- 
венный 

ոչ պետական 
non-public 

негосударст- 
венный 

A – U Ընդամենը 
 Total  205454 212875 188460 Всего 

A 

Գյուղատնտեսություն, 
անտառային 
տնտեսություն և  
ձկնորսություն 
Agriculture, forestry and 
fishing 

137149 138022 136201 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

 
B 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 

273956 -  273956 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка открытых 
карьеров 

C 
 

Մշակող 
արդյունաբերություն 
Manufacturing   

138941 -  138941 
Обрабатывающая 
промышленность 

D 

Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity,  gas, steam and 
air conditioning supply 

196456 132574 199728 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондиционированным 
воздухом 

E 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և 
վերամշակում 

112769 111792 181750 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и получение 
вторичного сырья 
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Ընդամենը 
Total 

 Всего 

այդ թվում- including - в том 
числе 

պետական 
public 

государст- 
венный 

ոչ պետական 
non-public 

негосударст- 
венный 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

F 
Շինարարություն 
Construction 228702 156079 235277 Строительство 

G 

Մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլերի նորոգում 
Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles 
and motorcycles 

87995  - 87995 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

H 

Փոխադրումներ և 
պահեստային 
տնտեսություն 
Transportation and storage 

178539 144184 229689 

Перевозки и складское 
хозяйство 

I 

Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food 
service activities        

155954 165418 155556 

Организация 
проживания и 
общественного 
питания 

J 

Տեղեկատվություն և 
կապ 
Information and 
communication 

243617 150559 275070 

Коммуникация и связь 

K 

Ֆինանսական և 
ապահովագրական 
գործունեություն 
Financial and insurance 
activities 

392885  - 392885 

Финансовая и 
страховая 
деятельность 

L 

Անշարժ գույքի հետ 
կապված 
գործունեություն 
Real estate activities 

119190 138661 102912 

Операция с 
недвижимым 
имуществом 

M 

Մասնագիտական, 
գիտական և 
տեխնիկական  
գործունեություն 
Professional, scientific and 
technical activities 

157347 146278 187756 

Профессиональная, 
научная и техни- 
ческая деятельность 

N 

Վարչարարական և 
օժանդակ 
գործունեություն 
Administrative and 
support service activities 

116498 117930 99888 

Административная и 
дополнительная 
деятельность 

 O 

Պետական կառավարում 
և պաշտպանություն, 
պարտադիր սոցիալա-
կան ապահովություն 
Public administration and 
defence: compulsory social 
security 

329266 329266 - 

Государственное 
управление и оборона; 
обязательное 
социальное 
обеспечение 
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Ընդամենը 
Total 

 Всего 

այդ թվում- including - в том 
числе 

պետական 
public 

государст- 
венный 

ոչ պետական 
non-public 

негосударст- 
венный 

P Կրթություն 
Education 103389 102513 128994 Образование 

Q 

Առողջապահություն և 
բնակչության 
սոցիալական  
սպասարկում 
Human health and social 
work activities 

168899 171635 132795 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

R 

Մշակույթ, 
զվարճություններ և 
հանգիստ 
Arts, entertainment and 
recreation 

86273 85767 110955 

Культура, развлечения 
и отдых 

S 
Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 
Other service activities 

157043 154196 159775 
Прочее обслуживание 

U 

Օտարերկրյա 
կազմակերպությունների 
և մարմինների 
գործունեություն 
Activities of 
extraterritorial 
organisations 

250000 - 250000 

Деятельность 
иностранных 
организации и органов 

75. ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ  ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ  ՉԱՓԻ, 2021Թ. 

КОЛИЧЕСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ЧИСЛЕННОСТЬ  РАБОТНИКОВ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РАЗМЕРУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 2021г. 

NUMBER OF ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES AND AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES/SALARIES BY 
THE SIZE OF ESTABLISHMENTS, 2021 

(տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
 (in percents to total)    (в процентах к итогу) 

Տնտեսավարող 
սուբյեկտի  չափը 

Establishment  
by size 

Տնտեսավարող 
սուբյեկտների  քանակը 

Количество хозяйствующих 
субъектов 

Number of establishments 

Աշխատողների 
թվաքանակը 
Численность 
работников 

Number of employees 

Միջին ամսական 
անվանական 

աշխատավարձը 
Среднемесячная 

номинальная 
заработная плата 
Average monthly 

nominal wages 

Хозяйствующие 
субъекты по размеру 

Ընդամենը 
 Total 

100.0 100.0 100.0 Всего 

1- 9 աշխատող 
  employees 

84.8 23.7 63.1 
1- 9 работников 

10 - 49 աշխատող 
    employees 

11.4 24.2 95.5 
10 - 49 работников 

50 - 249 աշխատող 
    employees 

3.3 30.0 104.9 
50 - 249 работников 

250 > աշխատող   
employees 

0.5 22.1 138.7 
250 работников 
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MAIN  SOCIAL GUARANTEES  GIVEN  TO  POPULATION  BY  STATE 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ             

НАСЕЛЕНИЮ 
2017 2018 2019 2020 2021 

Կենսաթոշակի նվազագույն 
չափը, դրամ 
Minimal size of pension, drams 

16000 16000 16000 18000 18000 Минимальный размер 
пенсии, драмов 

Աշխատավարձի սահմանված 
նվազագույն չափը, դրամ 
Fixed minimal wage size, drams 

55000 55000 55000 68000 68000 
Минимальный  размер 
установленной заработной 
платы, драмов 

Կենսաթոշակների միջին 
չափը, դրամ` ամսում 
Average size of pensions, drams 
per months 

42939 43314 44375 49149 49065 Средний размер пенсии, 
драмов в месяц 

երկարամյա* 
ծառայության 
pensioners for long service* 

38204 46850 46850 67770 67770 за выслугу лет* 

երկարամյա** 
ծառայության 
pensioners for long service** 

76631 76531 76392 87204 87101 за выслугу лет** 

ընդհանուր հիվանդու-
թյունների հետևանքով 
հաշմանդամություն 
disability pensioners due  to 
general illness 

39426 39730 40103 43755 43522 
по инвалидности 
вследствие общего 
заболевания 

այդ թվում` 
of which в  том числе: 

I խումբ 
I group 

45660 45525 45822 48803 48578 I группы 

II խումբ 
II group 

40443 40801 41162 45086 44922 II группы 

III խումբ 
III group 

36822 37146 37616 41259 41200 III группы 

հաշմանդամ երեխաներ 
  disabled children 18000 18000 18000 18000 18000 дети инвалиды 

միակողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ ունեցող ընտա-
նիքներ (ստացողի անունով) 
children without one parent 
(for recipent) 

37213 36501 36515 35294 35513 

семьи, где есть дети 
потерявшие одного из 
родителей 
(на получателя) 

երկկողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ ունեցող 
ընտանիքներ  
families,with orphans (for 
recipent) 

47600 50400 50909 50400 50400 

семьи, где есть дети 
потерявшие обоих 
родителей 
(на получателя) 

Կրթաթոշակների նվազագույն 
չափը, դրամ՝ ամսում 
Minimal monthly grant, drams 
per month 

Минимальный размер 
стипендии, драмов в месяц 

բուհերի ուսանողների 
students of institute of higher 
edication 

5000 5000 5000 5000 5000 студентов ВУЗ 

միջնակարգ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատու-
թյունների սովորողների 
students of specialized 

4700 4700 4700 4700 4700 
учащихся средних 
специальных учебных 
заведений 

* առանց ուժային համակարգի
 without power complex
áåç ñèëîâîé ñòðóêòóðû

** զինծառայության հետ կապված
    pensioners for army 
  ïåíñèîíåðû âîåííîé ñëóæáû 

76. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՐԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
secondary education 
ԲՈՒՀ-երին և գիտատեխ-
նիկական հիմնարկներին կից 
ասպիրանտուրայում 
արտադրությունից կտրված 
ուսուցումով սովորող 
ասպիրանտների 
post –graduate students 
discontinuing work learning post 
graduate course at institutes of 
higher education and scientific and 
research institutions 

22500 22860 23750 23750 23750 

аспирантов, обучаюшихся с 
отрывом от производства в 
аспирантуре при ВУЗ-ах и 
научно-исследовательских 
учреждениях 

 

77. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, տարեվերջին 
    DEPOSITS  OF  POPULATION  IN  BANKING  SYSTEM, at the end of  the year 

          ВКЛАДЫ  НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, на конец года 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ավանդների 
քանակը 
Quantity of deposits 

133869 153 707.0 153571 162838 180482 
Количество вкладов 

այդ թվում՝ 
of which:        из них: 

ցպահանջ 
demand 112119 133764.0 132314 144115 164574 до востребования 

ժամկետային 
overdue 10652 8 610.0 9648 7710 5385 

срочных 

նպատակային՝ երե-
խաների համար 
children purpose-
oriented 

11098 11 333.0 11609 11013 10523 
целевых: для детей 

Ավանդների գու-
մարը (մնացորդը), 
մլն դրամ 
Amount (balance) of 
deposits, mln. drams 

53264.5 66 846.3 76032.0 73917.8 94083.0 Сумма (остаток) 
вкладов, млн. 
драмов 

այդ թվում՝ 
of which:       из них: 

ցպահանջ 
demand 6770.4 7 586.5 8928.7 11553.8 16961.8 до востребования 
ժամկետային 
overdue 40642.3 53 173.5 60773.7 56199.6 71262.0 

срочных 
նպատակային՝ 
երեխաների համար 
children purpose-
oriented 

5851.8 6 086.3 6329.6 6164.4 5859.2 
целевых: для детей 

Ավանդների միջին 
չափը մեկ ավանդի 
հաշվով, հազ. դրամ 
Average size of 
deposits per 
deposit,thsd. drams 

397.9 434.9 495.1 453.9 521.3 Средний размер 
вкладов в расчете на 
одного  вклада, 
тыс.драмов 

այդ թվում՝ 
of which:       из них: 

ցպահանջ 
demand 60.4 56.7 67.5 80.2 103.1 

до востребования 
ժամկետային 
overdue 3815.5 6 175.8 6299.1 7289.2 13233.4 

срочных 
նպատակային՝ 
երեխաների համար 
children purpose-
oriented 

527.3 537.0 545.2 559.7 556.8 
целевых: для детей 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ավանդի միջին 
չափը բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով, 
դրամ 
Average size of 
deposit per capita, 
drams 

363332 453170 512345 496759 631006 Средний размер 
вклада в расчете на 
душу населения, 
драмов 

Բանկերում 
սպասարկվող 
ֆիզիկական 
անձինք, 1 000 մարդ 
Number of natural 
persons served in the 
banks, 1000 persons 

95 113 129 122 131 

Число 
обслуживаемых 
физических лиц в 
банковской 
системе, 1000 
человек 
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îÜ²ÚÆÜ  îÜîºêàôÂÚàôÜÜºðÆ ºÎ²ØàôîÜºðÀ, Ì²ÊêºðԸ, 
êä²èàôØÀ ºì ²Ôø²îàôÂÚ²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÀ 

INCOMES, EXPENDITURES,  CONSUMPTION  OF  HOUSEHOLDS  AND  POVERTY INDICATORS 
ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОКАЗАТЕЛИ 

БЕДНОСТИ 
 

 

Տնային տնտեսություն-
ների վիճակագրությունը 
սոցիալ-տնտեսական վի-
ճակագրության ոլորտնե-
րից մեկն է, որն ուսումնա-
սիրում է բնակչության 
կենսամակարդակը:     
Տնային տնտեսություն-
ների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազո-
տությունը ԱՀ Ազգային 
վիճակագրական 
ծառայության  (ԱՀ  ԱՎԾ) 
կողմից տվյալների 
հավաքման առավել 
կարևոր գործունեության 
տեսակներից է: Նման 
հետազոտությունների 
միջոցով տնային 
տնտեսությունների և 
առանձին անհատների 
կենսամակարդակի 
վերաբերյալ հավաքվում է 
բավականին հարուստ 
տեղեկատվություն, ինչը 
հնարավորություն է 
ընձեռում ԱՀ ԱՎԾ-ին 
տարեկան կտրվածքով 
հանրությանը արդիական 
տեղեկատվություն տրա-
մադրել երկրում 
աղքատության մակար-
դակի    փոփոխության  
վերաբերյալ:  
    Տնային տնտեսություն-
ների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազո-
տությունն (ՏՏԿԱՀ) առաջին 
անգամ Արցախում    անց   է  
կացվել 2014թ., այն 
իրականացվում է ամեն 
տարի, պետական բյուջեի 
ֆինանսավորմամբ: 
Հետազոտություններն իրա-
կանացվել են տնային 
տնտեսությունների և 
բնակավայրերի ամենամ-
սյա փոփոխմամբ 

Households’ statistics is one 
of the spheres of social and economic 
statistics, dealing with the study of 
population living standard. A household 
survey is among the most important 
statistical data collection activities of 
the RA National Statistical Service 
(NSS RA). It provides a wealth of 
information on households and 
individuals welfare and allows the NSS 
RA to inform the public at large on 
annual changes in poverty situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Integrated Living 
Conditions Survey (ILCS) was first 
introduced in Artsakh in 2014 and has 
been carried out annually by state 
budget finance. These surveys were 
conducted with monthly rotation of 
households and settlements. The 
survey results serve primarily to assess 
the level of consumption-based poverty 
in the country. 

 

 

Статистика домашних хозяйств- 
одна из сфер социально-
экономической статистики, 
изучающая уровень жизни 
населения. Обследования 
домашних хозяйств являются 
одними из важнейших для 
Национальной статистической 
службы РА (НСС РА) видов 
деятельности по сбору 
статистических данных. Благодаря 
обследованиям собирается 
довольно богатая информация об 
уровне благосостояния домашних 
хозяйств и населения, что дает 
возможность информировать 
общественность о ежегодных 
изменениях в уровне бедности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегрированное обследование 
уровня жизни домашних хозяйств 
(ИОУЖДХ) впервые было 
проведено в Арцахе в 2014г. 
ежегодно, финансируется  за счет 
Госбюджета РА. 

 
 
 
 
 
Эти обследования проводились с 
ежемесячной ротацией домашних 
хозяйств и населенных пунктов. 
Итоги обследований, в основном, 
служат для оценки уровня 



 
 

²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 
 
126 

(ռոտացիայով): 
Հետազոտության արդյունք-
ները հիմնականում 
կիրառվում են երկրում 
սպառման վրա հիմնված 
աղքատության մակարդակի 
գնահատման համար: 
Տնային տնտեսությունը մեկ 
անձ է կամ անձանց խումբ, 
որոնց համար ընդհանուր է 
բյուջեն և բնակվելու վայրը: 
Ընդ որում, բարեկամական 
կապերը պարտադիր չեն 
համարվում: 
Տնային տնտեսությունների 
սպառողական ծախսերը 
սննդի և ոչ պարենային 
ապրանքների գնման վրա 
կատարված դրամական, 
ինչպես նաև ոչ դրամական 
ծախսերն են և ծառայության 
դիմաց կատարված 
վճարները: 
Եկամուտների կենտրոնաց-
ման գործակիցը (Ջիննի 
ինդեքսը) բնակչության 
եկամուտների բաշխման 
փաստացի ծավալի շեղումն է 
դրանց հավասարաչափ 
բաշխման գծից: 
Հավասարաչափ բաշխման 
դեպքում այն հավասար է 
զրոյի, բացարձակ անհավա-
սարության պայմաններում 
այն հավասար է մեկի: 
 Սպառման ագրեգացված 
ցուցանիշն օգտագործվում է 
Արցախում բարեկեցության   
մակարդակը   գնահատելու 
համար: Ենթադրվում է, որ 
հարցման ժամանակ 
սպառման մասին   
տեղեկատվությունն  ավելի 
ճիշտ է գրանցվում և որ  
սպառումն այնքան էլ զգայուն 
չէ կարճատև տատանումների 
նկատմամբ, քան եկամտի1 
ցուցանիշը` հատկապես 
անցումային տնտեսությամբ 
երկրներում:  
Սպառման ագրեգացված 
ցուցանիշը հաշվարկվել է 
տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների 

 

 

 

 
 
Household – is a person or a group of 
people who share the budget and the 
housing unit, ties of relationship are not 
obligatory. 
 
 
 
Consumer expenditures of households 
are monetary and non-monetary 
expenditures on food and non-foods, as 
well as payment for services. 
 
 
 
 
 
Index of income concentration (Gini 
index) is the deviation of actual volum 
of households’ income from the uniform 
distribution, Gini index equals to zero, 
for absolute inequality it equals to one. 
 
 
 
 
 
 
 
A consumption aggregate is used to 
approximate well-being in Artsakh. It is 
assumed that consumption is better 
declared and is less sensitive to short-
term fluctuations than income1, 
especially in transition countries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The consumption aggregate is estimated 
based   on ILCS and includes the 
following components: 
 

бедности в стране на основе 
потребления. 

 
 
 
 

 
 
Домашнее хозяйство-одно лицо 
или группа лиц, для которых 
общими являются бюджет и место 
проживания. При этом, 
родственные связи не являются 
обязательными. 

 
 
Потребительские расходы домаш- 
них хозяйств-это денежные и 
неденежные расходы на питание и 
покупку непродовольственных 
товаров, а также на оплату услуг. 

 
 
 
Коэффициент концентрации 
доходов (индекс Джинни)- 
отклонение фактического объема 
распределения доходов населения 
от линии их равномерного 
распределения. При равномерном 
распределении он равен нулю, в 
условиях абсолютного неравенства 
он равен единице. 

 
 
 
Агрегат потребления 
используется для оценки уровня 
благосостояния в Арцахе. 
Предполагается, что информация о 
потреблении лучше представляется 
и она менее чувствительна к 
краткосрочным колебаниям чем 
доходы1, особенно в странах с 
переходной экономикой. Он 
оценен на основе 
интегрированного обследования 
уровня жизни домашних хозяйств 
(ИОУЖДХ) Арцаха и включает 
следующие компоненты: 

-стоимость питания и непродо- 
вольственного потребления, 

-условно-исчисленную стоимость 
услуг от пользования товарами 
длительного пользования. 
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ամբողջացված  
հետազոտության  հիման վրա 
և ներառում է հետևյալ 
բաղկացուցիչները 
- սպառված պարենային և ոչ 
պարենային ապրանքների 
արժեքը, 
-երկարատև   օգտագործման 
ապրանքների հաշվարկային 
արժեքը: 
Սպառումը գնահատվել է մեկ 
չափահաս անձի հաշվով: 
Աղքատության ցուցանիշները 
հաշվարկվել են օգտագոր-
ծելով ՀՀ ՎԿ-ի կողմից 
տրամադրված 
մեթոդաբանությամբ  հաշ-
վարկված նվազագույն  
պարենային զամբյուղը և 
գնահատված ոչ պարենային 
ապրանքների մասնաբա-
ժինը: Աղքատության գծերը 
ճշգրտվել են գնաճը հաշվի 
առած:  
Աղքատ են համարվում 
նրանք, ում սպառումը մեկ 
չափահաս անձի հաշվով 
ցածր է աղքատության 
ընդհանուր գծից, իսկ 
ծայրահեղ աղքատ 
համարվում են նրանք, ում 
սպառումը մեկ չափահաս 
անձի հաշվով ցածր է 
պարենային (կամ ծայրահեղ) 
աղքատության գծից: 
Աղքատության խորության 
տոկոսային գնահատականը 
ցույց է տալիս, որ եթե երկիրը 
հնարավորություն ունենար 
յուրաքանչյուր անհատի 
հաշվով (և աղքատ և ոչ 
աղքատ) համախմբելու 
աղքատության գծի այդ 
տոկոսին  համարժեք  ռե-
սուրսներ  և եթե այդ 
ռեսուրսները հատկացվեին 
աղքատներին, ապա աղքա-
տությունը տեսականորեն 
կվերացվեր, ենթադրելով, որ 
աղքատներին ուղղված 
աջակցությունն ամբողջու-
թյամբ հատկացվում է 
աղքատներին: Եթե հաշ-
վարկվում է միայն աղքատ 
բնակչության հաշվով, ապա 

-food and non-food components, 
-estimates of the rental value of 
durables. 
 
 
 
 
 
 
 
The consumption aggregate is 

measured per adult equivalent 
approach. Poverty indicators are 
computed using the   R A  S C   
minimum food basket and the non-
food share estimated. Poverty lines 
are adjusted for inflation. 

 
 
 
 
 
 

Poor are defined as those with 
consumption per adult equivalent 
below the upper poverty line, while 
extremely poor are defined as those 
with consumption per adult 
equivalent below the food (extreme) 
poverty line. 

 
 
 
The poverty gap of in percent indicates 

that if the country could mobilize 
resources equal to those percent of the 
poverty line for each individual (both 
poor and non-poor) and if these 
resources were allocated to the poor, 
poverty would be theoretically 
eliminated, assuming that the 
assistance to them were perfectly 
allocated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 If calculated over the poor population 

only, the poverty gap indicates 
poverty shortfall or deficit, i. e. it shows 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потребление измерено в расчете на 
эквивалент взрослого.  

Показатели бедности рассчитаны с 
использованием минимальной 
продовольственной корзины. СК 
РА, и оценки доли непро- 
довольственной части. Линии 
бедности пересчитываются с 
учетом инфляции. 

 
 
 
 
 
 
Бедными считаются те, у которых 
потребление в расчете на взрослого 
ниже общей линии бедности, а 
крайне бедными считаются те, у 
которых потребление в расчете на 
взрослого ниже продовольственной 
(экстремальной) линии  бедности. 

 
 
 
 
 
 
Глубина бедности в процентном 
выражении показывает, что если 
страна сможет мобилизовать 
ресурсы, равные этим процентам 
от величины линии бедности для 
каждого (как бедного, так и не 
бедного) и если распределить эти 
ресурсы среди бедных, то бедность 
теоретически будет искоренена в 
случае направления помощи только 
бедным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Если расчеты вести только  на  
бедное население, то глубина 
бедности определяет недостаток 
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աղքատության խորությունը 
ցույց է տալիս աղքատության 
պակասուրդը, այսինքն` այն 
ցույց է տալիս, թե որքանով է 
աղքատների միջին սպա-
ռումը ցածր աղքատության 
գծից: 
Աղքատության   սրությունը 
ցույց է տալիս աղքատների 
միջև եղած անհավասարու-
թյունը. այն հաշվի է առնում, 
որ որոշ աղքատների 
սպառումը շատ է հեռու 
աղքատության գծից, իսկ 
որոշ աղքատների սպառումը 
շատ է մոտ աղքատության 
գծին: 

how much the average consumption of 
the poor falls short of the poverty line. 
 
 
 

 
The severity of poverty measures 

the inequality among the poor; it takes 
into account that some poor are 
further away from the poverty 
line, while some have consumption 
closer to it. 

 

или дефицит бедности, т. е. она 
показывает насколько в среднем 
потребление бедных недостает до 
линии бедности. 

 
 
 
Острота бедности измеряет не- 
равенство среди бедных, принимая 
во внимание, что некоторые 
бедные находятся далеко от линии 
бедности, тогда как потребление 
других ближе к ней. 

 

 
 

1 Եկամուտների վերաբերյալ 
բացարձակ ցուցանիշները 
պակաս վստահելի են, քանի որ 
եկամուտները հաճախ թաքցվում 
կամ ավելի պակաս են նշվում 
հարցվողների կողմից 
(եկամուտները չբացահայտելու 
հակվածության էֆեկտը), ինչպես 
նաև, եկամուտների որոշ 
տեսակների բնորոշ է խիստ 
ընդգծված սեզոնայնությունը: 

1Absolute data on income is less 
reliable, as the respondents often tend to 
hide or under- report their income (the 
effect of the propensity for non-disclosure 
of income), as well as the strongly 
expressed seasonal nature of certain 
types of income. 
 

1 Абсолютные данные о доходах 
менее надежны, так как они часто 
скрываются или представляются 
респондентами не полностью 
(эффект тенденции неразглашения 
доходов), а также потому, что 
некоторым видам доходов присуща 
выраженная сезонность. 
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78.îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜÜºðÆ ¸ð²Ø²Î²Ü ºÎ²ØàôîÜºðÆ, 
êä²èàÔ²Î²Ü   Ì²ÊêºðÆ Î²¼ØÀ ºì ¸ð²Üò Î²èàôòì²ÌøÀ 

COMPOSITION  OF  MONETARY INCOME, CONSUMER EXPENDITURES OF HOUSEHOLDS 
AND THEIR STRUCTURE 

СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
И ИХ СТРУКТУРА 

 
 2017 2018 2019 2020 2021  

´áÉáñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÙÇçÇÝÁ Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³Ùë³Ï³Ý, 

¹ñ³Ù 
All households average monthly per 

capita, drams 

     Все домашние хозяйства в 
среднем на душу в месяц, 

драмов 

¸ñ³Ù³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

Monetary incomes – total 
 
 

48 396 49 727 56 131 55 673 73 999 Денежные доходы - всего 
 
 
 ³Û¹ ÃíáõÙª 

of which: 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ եÏ³ÙáõïÝ»ñ 

labour incomes 
34 357 37 031 41 600 43 095 49645 

    в том числе: 
      трудовые доходы 

 

ëáóÇ³É³Ï³Ý տñ³Ýëý»ñïÝ»ñ 
social transfers 

11 852 10 786 11 915 11 444 
 
 
 
 
 
 

20 378 социальные трансферты 

»Ï³ÙáõïÝ»ñ բáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
í³×³éùÝ»ñÇó 

income from all types of sales 

815 1040 1 447 609 427 доходы от всех видов 
продаж 

 

³ÛÉ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñ 
other cash earnings 

 
 

1 372 870 1169 525 3549 прочие денежные 
поступления 

 
êå³éáÕ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
Consumer expenditures 

41458 40243 42321 39713 41372 Потребительские  расходы 
 

³Û¹ ÃíáõÙª 
of which: 

å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³    
(Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ËáïÁ) 

on food goods (including to bacco) 

25 018 23 195 24 582 22796 24696 в том числе: 
на продовольственные 

товары 
(включая табак) 
 

áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ 
on non-food goods 

1 778 2 062 1 723 1810 1769 на непродовольствен-
ные товары 

 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³  

on services 
14 662 14 986 16 016 15107 14907 

 
на услуги 

ÀÝ¹³Ù»ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùբ, % 
In % of total 

 
  

 

     К  итогу, % 
 

Դրամական եկամուտները, 
ընդամենը 

Monetary incomes - total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Денежные доходы - всего 

³Û¹ ÃíáõÙª     
 of which:               

³ßË³ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ  
labour remuneration 

71.0 74.5 74.1 77.4 67,1       в том числе: 
 
оплата труда 
 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ  
social transfers 

24.5 21.7 21.2 20.6 27,5 социальные 
трансферты 

       »Ï³ÙáõïÝ»ñ բáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
í³×³éùÝ»ñÇó 

income from all types of sales 

1.7 2.1 2.6 1.1 0.6 доходы от всех  видов 
продаж 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

³ÛÉ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñ  
other cash earnings 

2.8 1.7 2.1 0.9 4,8 прочие денежные 
поступления 

êå³éáÕ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
Consumer expenditures 

100.0 100.0 100.0 100.0   100,0 Потребительские  расходы 
 

³Û¹ ÃíáõÙª 
of which: 

å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³    
(Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ËáïÁ) 

on food goods (including tobacco) 
60.3 57.7 58.0 57.4 

 
59,7 

 

в том числе: 
на продовольственные 

товары 
(включая табак) 

 

áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ 
on non-food goods 4.3 5.1 4.1 4.6 

4,3 
 

на непродовольственные 
товары 

 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³  

on services 35.4 37.2 37.9 38.0 36,0 
на услуги 

79.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
MAIN  POVERTY INDICATORS 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕДНОСТИ 
(%) 

 Ընդամենը 
Total 
Всего 

Քաղաքային բնակավայրեր 
Urban Communities 

Городская местность 
 

Գյուղական բնակավայրեր 
Rural Communities 
Сельская местность 

 
 Ոչ 

աղքատ 
No poor 

Не бедные 

 
Աղքատ 

Poor 
Бедные 
 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Ոչ 
աղքատ 

No  poor 
Не 

бедные 

 
Աղքատ 
Poor 

Бедные 
 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Ոչ 
աղքատ 
No poor 

Не 
бедные 

 
Աղքատ 
Poor 

Бедные 
 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

2017 78.4 21.6 6.1 78.7 21.3 4.2 78.2 21.8 8.0 

2018 78.2 21.8 4.9 75.3 24.7 4.8 81.4 18.6 5.0 

2019 78.1 21.9 5.3 79.4 20.6 3.9 76.7 23.3 6.9 

2020 78.6 21.4 4.2 77.1 22.9 3.5 80.3 19.7 5.0 

2021 70.4 29.6 8.6 74.0 26.0 8.0 64.7 35.3 9.6 

80.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾԵՐԸ   
POVERTY LINES  

ЛИНИИ  БЕДНОСТИ 
(դրամ) 
(drams )                                                                                                                                                                             (драмов ) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ծայրահեղ 
(պարենային) 
աղքատության գիծ 
Extreme 
(food) poverty line 

23 745 24 291 24 728 24901 29818 
Экстремальная 
(продовольственная) 
линия бедности 

Աղքատության 
ընդհանուր գիծ 
Complete poverty line 

35 121 35 804 36 218 36483 41759 
Общая линия бедности 

 
 
 



Կ»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï -Living conditions - Уровень жизни населения 

²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха        131 
 

81.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
POVERTY BY CONSUMPTION AND INCOME INDICATORS 

БЕДНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОХОДА 
 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Սպառումը մեկ 
չափահասին համարժեք 
(ամսական), դրամ, 
համապատասխան 
տարվա միջին 
հանրապետական գներով 
Monthly consumption per 
adult equivalent (AMD, in 
average national prices) 

 
55 344.8 

 
52 365.6 

 
55 812.4 

 
59 727.2 

 
54189.6 

Потребление в 
пересчете на одного 
взрослого человека (в 
месяц) в драмах, 
республиканские 
средние цены 
соответствующего 
года 

Եկամուտը, մեկ 
չափահասին համարժեք, 
(ամսական), դրամ, 
համապատասխան 
տարվա միջին 
հանրապետական գներով 
Monthly income per adult 
equivalent (AMD, in average 
national prices) 

 
85 661.9 

 
76 782.6 

 
83 428.0 

 
79 693.8 

 
103474.7 

Доход  в пересчете на 
одного взрослого 
человека (в месяц) в 
драмах, 
республиканские 
средние цены 
соответствующего 
года 

Եկամուտ/սպառում 
հարաբերությունը 
Income/consumption  ratio 

1.5 1.5 1.5 1.3 1.9 Соотношение 
доход/потребление  

Սպառման ցուցանիշով  աղքատներ 
Consumption-based poor  

Бедные по индексу потребления 
 Ծայրահեղ աղքատներ 

Extremely poor 
6.1 4.9 5.3 4.2 8.6 Крайне бедные 

Աղքատներ 
Poor 

21.6 21.8 21.9 21.4 29.6 Бедные 

Եկամտի ցուցանիշով աղքատներ 
Income-based poor 

Бедные по индексу дохода 
 
 
 
 
 

               
 

Ծայրահեղ աղքատներ 
Extremely poor 

9.5 8.8 6.7 8.3 5.0 Крайне бедные 

Աղքատներ 
Poor 

15.8 15.9 14.0 15.5 10.6 Бедные 

Նշում. Եկամուտը հաշվարկվել է որպես ընդամենը տնօրինվող եկամուտ և ներառում է դրամական 
եկամուտները. բնամթերային տեսքով սպառման դրամային արժեքը և խնայողություններից 
օգտագործված միջոցները: 

Note. Income is defined as simply disposable income and includes monetary income, monetary value of 
consumption in kind, and consumed savings. 

Примечание:Доход рассчитывался как просто распологаемый доход и включает денежные 
доходы:денежная стоимость потребления в натуральном выражении и средства, используемые 
сбережениями.  
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82.ՍՊԱՌՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
INEQUALITY OF CONSUMPTION AGGREGATE AND INCOMES 

НЕРАВЕНСТВО АГРЕГАТА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОХОДОВ 
 

Ջինիի գործակից -Gini coefficient-Коэффициент Джини 
  2017 2018 2019 2020 2021  

Սպառում 
Consumption 

0.314 0.262 0.276 0.224 0.221 Расходы 

Եկամուտ 
Incomes 

0.416 0.332 0.351 0.319 0.311 Доходы 

 
83.      ԱÔø²îàôÂÚ²Ü Ø²Î²ð¸²ÎÜ Àêî îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü â²öÆ 

   POVERTY MEASURES BY  HOUSEHOLD SIZE 
   БЕДНОСТЬ ПО РАЗМЕРУ ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА 

(%) 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Տնային 
տնտեսու 

թյան 
անդամների 
թվաքանակը 

Number of 
household 
members 

Число членов 
домашнего 
хозяйства 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Extremely 
poor 

Крайне 
бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

1 0.6 1.0 3.0 4.6 0.9 5.7 1.1 4.7 - 6.9 

2 0.4 4.1 2.2 6.8 0.8 6.0 0.6 4.6 5.0 21.0 

3 4.2 13.2 1.4 11.0 1.8 12.1 1.0 7.8 9.4 25.9 

4 1.4 16.1 3.5 16.4 4.3 21.9 1.4 12.8 2.9 22.4 

5 4.4 23.3 3.6 22.7 4.8 18.7 4.0 23.5 8.5 28.8 
6 6.2 24.7 3.7 26.1 6.5 26.3 5.2 37.0 13.8 36.6 

7 և ավելի 
7 or more 
7 и более 

16.3 35.8 12.4 38.6 10.1 34.3 11.2 34.5 13.5 43.8 

Ընդամենը 
Total 
Всего 

6.1 21.6 4.9 21.8 5.3 21.9 4.2 21.4 8.6 29.6 
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ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY SECTORS OF ECONOMY 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

դրամ – drams – драмов 
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ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐ  
OFFICIALLY REGISTERED UNEMPLOYED  
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ 
 
Սույն հատվածում ներկայացված 
տեղեկատվության աղբյուրը ԱՀ 
սոցիալական զարգացման և 
միգրացիայի նախարարության 
աշխատակազմի աշխատանքի և 
զբաղվածության բաժնից 
ստացված տվյալներն են: 
 
Ըստ ԱՀ գործող օրենսդրության 
գործազուրկ (պաշտոնապես 
գրանցված) են համարվում 
աշխատանք փնտրող 
աշխատունակ և գործունակ այն 
չզբաղված անձինք, ովքեր.  
 
• չեն ստանում օրենսդրությամբ 
սահմանված կենսաթոշակներ 
(բացառությամբ կերակրողին 
կորցնելու դեպքում 
կենսաթոշակի տեսակների).  
• աշխատանքի տեղավորման 
նպատակով հաշվառված են  
աշխատանքի և զբաղվածության 
բաժնում.  
• պատրաստակամ են անցնելու 
հարմար աշխատանքի. 
 • ստացել են գործազուրկի 
կարգավիճակ: 

The source of information 
presented in this section is data 
submitted from the Staff of the 
Labour and Employment 
Department  under the Ministry of 
Social Development and Migration 
of RA. 
 
Accordance to the RA existing 
legislation, unemployed (officially 
registered) consists of capable and 
able-bodied jobless citizens who:  
 
 
 
• not receive pension established 
by legislation (excluding for 
pensions appointed at loss of the 
bread-winner);  
• with the purpose of job 
placement are registered at the 
Staff of the Labour and 
Employment;  
• are ready to accept a convenient 
job;  
• have received the status of 
unemployed. 

Источником информации дан-
ного раздела являются данные, 
представленные отделом труда и  
занятости Министерства 
социального развития и 
миграции РА. 
 
Согласно действующему законо- 
дательству РА, безработными 
(официально зарегистрирован-
ными) считаются трудо-
способные и дееспособные 
незанятые лица, ищущие работу, 
которые:  
 
• не получают пенсии (за 
исключением пенсий назна-
ченных при потере кормильца), 
установленные законода- 
тельством;  
• взяты на учет в отделом труда и  
занятости в целях поиска 
подходящей работы; отделом 
труда и  занятости 
• готовы приступить к работе;  
• получили статус безработного. 
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84. ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ, ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, 
2021 

OFFICIALLY REGISTERED UNEMPLOYED BY SEX, AGE AND EDUCATION, 2021  
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И 

ОБРАЗОВАНИЮ, 2021 
 (տարեվերջին, ընդամենի նկատմամբ, % ) 
 (end of year, in % of total)                                                                       (на конец года, к итогу, %) 

        ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Total 
Всего 

այդ թվում-of which-в том числе  
ïÕ³Ù³ñ¹ 

male 
мужчины 

կին 
female 

женщины 
¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
Unemployed, total 

100.0 100.0 100.0 Безработные, всего 

³Û¹ ÃíáõÙ` 
Áëï ï³ñÇùÇ, ï³ñ»Ï³Ý 
of which: by age  

   В том числе: по 
возрасту, лет  

16-19 0.7 1.7 0.4 16-19 
20-24 6.8 10.0 5.8 20-24 
25-29 15.0 8.3 17.0 25-29 
30-54 58.4 55.1 59.4 30-54 
55 ¨ µ³ñÓñ 
55 and over 19.1 24.9 17.4 

55 и старше 
 

¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ  
ï³ñÇùÁ, ï³ñ»Ï³Ý 
Average age of unemployed,  
year 

40.5 42.4 40.0 

Средний возраст 
безработных, лет 

¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ, 
% 
Unemployed, total, % 

100.0 100.0 100.0 Безработные, всего, 
% 

³Û¹ ÃíáõÙ` ÏñÃáõÃÛ³Ùµ. 
of which: by education 

   в том числе: с 
образованием 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ, Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý 
higher, post-graduate 21.0 8.3 24.7 

высшим, 
послевузовским 

ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, 
Ý³Ë³Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
(³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)  
Secondary specialized and 
vocational 

19.3 21.4 18.7 

средним 
специальным и 
начальным 
профессиональным 
(ремесленным) 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇçÝ³Ï³ñ· 
general secondary 51.6 57.2 50.0 средним общим 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ³ÛÉ 
general basic, other 8.1 13.1 6.6 

основное общее,  
другие 
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85. ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ, 2019-2021թթ. 

                          OFFICIALLY REGISTERED UNEMPLOYED BY SEX, 2019-2021 
            ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРОВАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПО ПОЛУ, 2019-2021гг. 

(միջին տարեկան, 1 000 մարդ)  
(average annual, 1 000 persons)                                                               (в среднем за год, 1 000 человек)                                                                                                                                                                                                                          

 2019 2020 2021  
Պաշտոնապես գրանցված 
գործազուրկներ, ընդամենը 
Officially registered unemployed, total 

1545 1142 1099 
Официально 
зарегистрированные 
безработные, всего 

ïÕ³Ù³ñ¹ 
male 311 261 268 мужчины 

ÏÇÝ 
female 1234 881 831 женщины 

16-29 ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ 
youth aged 16–29 428 357 313 молодежь 16-29 лет 

 
86. ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ,  
2020-2021 թթ. 
 OFFICIALLY REGISTERED UNEMPLOYED BY SEX AND PLACE OF RESIDENCE, 2020-2021 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПО ПОЛУ И МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА, 2020-2021гг. 
 
( տարեվերջին, մարդ ) 
 (end of year, persons)                                                                                     (на конец года, человек) 

 2020 2021  
Պաշտոնապես գրանցված 
գործազուրկներ, ընդամենը 
Officially registered unemployed, total 

1180 1017 
Официально зарегистрировнные 
безработные, всего 

ïÕ³Ù³ñ¹ 
male 307 229 мужчины 

ÏÇÝ 
female 873 788 женщины 

Քաղաքաբնակ 
Living in urban areas 

725 669 
Проживающие в городской  
местности 

Գյուղաբնակ 
Living in rural areas 

455 348 
Проживающие в сельской  
местности 
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87. ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ, 2021 
OFFICIALLY REGISTERED UNEMPLOYED BY DURATION OF UNEMPLOYMENT, 2021 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
БЕЗРАБОТИЦЫ, 2021 
(ընդամենի նկատմամբ, %) 
 (in % of total)                                                                                                                           (к итогу, %) 

 Ընդամենը  
Total 
Всего 

նրանցից-of which - в том числе  
տղամարդ 

 male 
 мужчины 

կին 
 female 

 женщины 
Գործազուրկներ, ընդամենը 
Uunemployed, total 100.0 100.0 100.0 Безработные, всего 

նրանցից՝ ըստ 
գործազրկության տևողության 
of which: by duration of 
unemployment 

   

из них:  
по продолжительности 

մինչև 3 ամիս 
till 3 months 

3,6 2,3 8,3 до 3 месяца 

4-6 ամիս 
from 4 to 6 months 

0,2 0,1 0,4 от 4 до 6 месяцев 

7-11 ամիս 
from 7 to 11 months 

1,3 1,5 0,4 от 7 до 11 месяцев 

1-3 տարի 
from 1 to 3 year 

23,4 13,5 57,7 от 1 до 3 года 

3 տարի և ավելի 
more than 3 year 

71,5 82,6 33,2 более 3 года 

Երկարատև գործազրկության 
մակարդակը, % 
Long-term unemployment rate,  

94.9 90,8 96.1 
Уровень длительной 
безработицы, % 

Գործազրկության միջին 
տևողությունը, ամիս 
Average duration of 
unemployment, month 

40.1 29.9 43.1 

Средняя 
продолжительность 
безработицы, месяц 

88. ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ, 2020-2021թթ.  
DEMAND FOR LABOUR OFFICIALLY STATЕD BY EMPLOYERS, 2020-2021  
СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЕННАЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, 2020-
2021гг.  
(տարեվերջին, մարդ) 
 (by the end of year, persons)                                                                              (на конец года, человек) 

 2020 2021  
Աշխատուժի պահանջարկը, ընդամենը 
Demand for labour, total 

455 385 
Потребность в рабочей  
силе, всего 

Մեկ թափուր աշխատատեղի 
ծանրաբեռնվածությունը1 
Applications per vacancy1 

3 3 
Нагрузка на одно вакантное 
рабочее место1 

 

                                                            
1 Աշխատանք փնտրողների թվաքանակն է մեկ թափուր աշխատատեղի հաշվով:  
Number of job seekers per vacancy.  
Численность ищущих работу в расчете на одно вакантное место. 
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89.    ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄԸ, 2020-2021թթ.  
          JOB PLACEMENT OF JOB SEEKERS , 2020-2021 
          ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ, 2020-2021гг.  
(տարեվերջին, մարդ)  
(by the end of year, persons)                                                                              (на конец года, человек) 
 Աշխատանք 

փնտրողներ 
Job seekers 

Ищущие работу 

Տեղավորվել են 
աշխատանքի 
Placed in a job 

Трудоустроены 

Աշխատանք 
փնտրողների 
թվաքանակի 
նկատմամբ 

Percent to total 
number of job 

seekers 
От числа ищущих 

работу, % 

 

2020 
Աշխատանք 
փնտրողներ, ընդամենը 
Job seekers, total  

1255 376 30.0 Гражданe, 
ищущие работу, 
всего 

աշխատանքային 
գործունեությամբ 
զբաղվածներ 
engaged in work 
activity  

47 1 2,1 занятые 
трудовой 
деятельностью 

աշխատանքային 
գործունեությամբ 
չզբաղվածներ 
not engaged in work 
activity  

1180 375 31,8 незанятые 
трудовой 
деятельностью 

կենսաթոշակառուներ 
pensioners  

28 - - пенсионеры 

Առաջին անգամ 
աշխատանք փնտրողներ 
First- time job seekers  

534 37 6.9 Ищущие работу 
впервые 

2021 
Աշխատանք 
փնտրողներ, ընդամենը 
Job seekers, total  

1074 24 2.2 Гражданe, 
ищущие работу, 
всего 

աշխատանքային 
գործունեությամբ 
զբաղվածներ 
engaged in work 
activity  

30 1 3.3 занятые 
трудовой 
деятельностью 

աշխատանքային 
գործունեությամբ 
չզբաղվածներ 
not engaged in work 
activity  

1044 23 2.2 незанятые 
трудовой 
деятельностью 

կենսաթոշակառուներ 
pensioners  

27 - - пенсионеры 

Առաջին անգամ 
աշխատանք փնտրողներ 
First- time job seekers  

479 5 1,0 Ищущие работу 
впервые 
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90. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 
ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ, 2020-2021թթ.  
THE BENEFICIARIES INCLUDED IN ANNUAL PUBLIC PROGRAMMES ON REGULATION OF 
THE EMPLOYMENT BY SEX, 2020-2021  
ОХВАЧЕННЫЕ В ГОДОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ ПО ПОЛУ, 2020-2021гг. 
 (տարեկան, մարդ) 
 (annual, persons)                                                                                                           (годовая, человек) 
 2020 2021  
Ընդգրկված անձինք, ընդամենը 
Beneficiaries, total  

5 - Охваченные лица, всего 

նրանցից՝ 
of which:  

  из них: 

տղամարդ 
male  

- - мужчины 

կին 
female  

5 - женшины 

16-29 տարեկան 
երիտասարդներ 
Youth aged 16–29  

1 - Молодежь 16–29 лет 

Ստացել են մասնագիտական 
ուսուցում, ընդամենը 
Have passed vocational training, 
total  

5 - Получали профессиональное 
обучение, всего 

նրանցից՝ 
of which:  

  из них: 

տղամարդ 
male  

-  мужчины 

կին 
female  

5 - женшины 

Աշխատանքի 
տեղավորվածներ, ընդամենը 
Find a job, total  

- - Трудоустроенные, всего 

նրանցից՝ 
of which:  

  из них: 

տղամարդ 
male  

- - мужчины 

կին 
female  

- - женшины 

 
 

 

 

 

 



üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ í³ñÏ-Finances and credit- Финансы и кредит 

 

140         ²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 
 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԿ 
FINANCES AND CREDIT 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Բաժնում ներկայացված են 
պետական ֆինանսների 
վիճակագրությունը, կազմակերպու-
թյունների գործունեության ֆինան-
սական ցուցանիշները, դրամա-
վարկային և բանկային համակարգը 
բնութագրող վիճակագրական 
տվյալները, ինչպես նաև 
արտարժույթների փոխարժեքները և 
ապահովագրական ընկերություն-
ների գործունեությունը բնութագրող 
որոշ ցուցանիշներ: 

Պետական ֆինանսներ: Պետական 
ֆինանսների վիճակագրության տեղե-
կատվական բազան ձևավորված է ԱՀ 
ֆինանսների նախարարության ԱՀ    
ազգային վիճակագրական ծառայու-
թյանը տրամադրած  պետական և 
համայնքների բյուջեների կատարման 
մասին հաշվետվությունների հիման 
վրա: 
ԱՀ բյուջետային համակարգը բաղ-
կացած է պետական և համայնքների 
բյուջեներից: Պետական և համայնքների 
բյուջեները՝ պետության և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին` ԱՀ 
Սահմանադրությամբ և օրենքներով 
վերապահված լիազորությունների 
իրականացման համար անհրաժեշտ 
դրամական միջոցների ձևավորման և 
ծախսման որոշակի ժամանակա-
հատվածի ֆինանսական ծրագրերն են: 
Բյուջետային եկամուտներն 
օրենսդրությանը                   համապա-
տասխան պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից տնօրինվող դրամական 
միջոցներն են: 
Բյուջետային ծախսերը պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների խնդիրների և գործառույթների 
ֆինանսական ապահովմանն ուղղված 
դրամական միջոցներն են: 
Բյուջեների հավելուրդը եկամուտների 
գերազանցման մեծությունն է ծախսերի 
նկատմամբ: 
Բյուջեների պակասուրդը ծախսերի 
գերազանցման մեծությունն է եկամուտ-
ների նկատմամբ: 
Պետական բյուջեի պակասուրդի     
ֆինանսավորման աղբյուրները ներքին և 
արտաքին աղբյուրներից ներգրավված 
փոխառու միջոցներն են, ինչպես նաև 
բյուջեների միջոցների տարեսկզբի 
ազատ մնացորդի հաշվին: 
 

 
 

The section represents the statistics 
of state finances, the indicators of 
credit and bank systems, the financial 
indicators of organizations activities, as 
well as the exchange rate and separate 
indicators characterizing the activity of 
insurance companies. 

 
 
 
 
 
 State finances.  Informational base 

of statistics of state finances  is formed  
on the basis of reports on 
implementation of state  and municipal 
budgets submitted to National 
Statistical Service of RA by the 
Ministry of Finance of RA. 

    
 
Budgetary system of the RA consists 

of state and municipal  budgets. State 
and community budgets are financial 
programs of budget formation and 
spending for a  certain period for 
implementation of authorization of the 
state and local self-governmental 
bodies given by the  constitution and 
law. 

 
 
The budget revenues  are funds 

owned of state and local self-
governmental bodies in compliance 
with law.    

 
The budget expenses  are the funds 

directed to tasks and operations of state 
and local self-governmental bodies of 
financial provisions. 

 
 Budget surplus is the value of 

income exceeding over the 
expenditure. 

 
Budget deficit – the value of 

expenditure exceeding over the 
income. 

    The state budget deficit is 
financed at the expense of borrowed 
funds being received from internal and 
external sources, as well as balance of 
available resources at the beginning of 
year . 

 

 В разделе представлены 
статистика государственных 
финансов, показатели денежно-
кредитной и банковской системы, 
финансовые показатели деятель-
ности организаций, а также 
валютные курсы и отдельные 
показатели, характеризующие 
деятельность страховых 
организаций. 

 
 
 

Государственные финансы. 
Информационная база статистики 
государственных финансов сфор-
мирована на основе представляемых 
Министерством финансов РА 
Национальной статистической 
службе РА, отчетов по исполнению 
государственного и общинного 
бюджетов. 

Бюджетная система РА состоит 
из государственного и  общинных 
бюджетов. Государственный и 
общинные бюджеты–финансовые 
программы формирования и 
расходования бюджетных средств на 
определенный период времени для 
осуществления   государством и 
органами местного самоуправления 
полномочий, предоставленных 
Конституцией РА и законами. 

Бюджетные доходы – 
принадлежащие денежные средства 
органов государственного и 
местного самоуправления в 
соответствии с законодательством. 

Бюджетные расходы- денежные 
средства, направленные на 
финансовое обеспечение задач и 
операций   органов 
государственного и местного 
самоуправления. 

Бюджетный профицит – 
величина превышения доходов 
бюджета над его расходами. 

Бюджетный дефицит – величина 
превышения расходов бюджета над 
его доходами. 

Дефицит государственного 
бюджета финансируется за счет 
заемных средств, поступающих от 
внутренних и внешних источников 
и за счет остатков свободных 
средств на начало года. 
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ԱՀ համախմբված բյուջեն իր մեջ 
ներառում է ԱՀ պետական, 
համայնքների բյուջեների ցուցա-
նիշները: Նշված բյուջեների 
համախմբման ընթացքում կրկնակի 
հաշվառումից խուսափելու համար 
հաշվի չեն առնվում դրանց միջև ներքին 
տրանսֆերտները:  
Կազմակերպությունների գործու-
նեության ֆինանսական ցուցանիշները: 
Կազմակերպությունների ֆինանսների 
վիճակագրությունն իր մեջ ներառում է 
ԱՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից դիտարկված 
առևտրային կազմակերպությունների 
գործունեության ֆինանսական 
արդյունքների, վճարունակության, 
միջոցների կազմի, ինչպես նաև 
հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը: Տվյալների 
հավաքագրումն իրականացվում է 
պետական վիճակագրական հաշվետու-
թյունների միջոցով: Ցուցանիշների 
դասակարգումն իրականացվել է ըստ 
Տնտեսական գործունեության 
տեսակների դասակարգչի 2-րդ 
խմբագրության բաժինների (ՏԳՏԴ 
(խմբ.2)): 
Արտադրանքի, (ապրանքների 
աշխատանքների, ծառայությունների) 
իրացումից զուտ հասույթն իրենից 
ներկայացնում է հասույթն՝ առանց 
ավելացված արժեքի և ակցիզային 
հարկերի: 
Հաշվեկշռային շահույթը (վնասը) 
կազմակերպության գործունեության ֆի-
նանսական արդյունքն է, որն իրենից 
ներկայացնում է արտադրանքի 
(ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների)  իրացումից, հիմնա-
կան միջոցների, այլ նյութական և ոչ 
նյութական ակտիվների իրացումից 
ստացված շահույթի (վնասի) և 
արտաիրացումային գործառնու-
թյուններից ստացված եկամուտների և 
ծախսերի տարբերության հանրա-
գումարը: 
Շահութաբերությունը բնութագրում է 
կազմակերպության գործունեության 
արդյունավետությունը, որը հաշ-
վարկվում է որպես արտադրանքի 
(ապրանքների, ծառայության) 
իրացումից ստացված շահույթի և 
իրացված արտադրանքի ինքնարժեքի, 
իրացման և վարչական ծախսերի 
հարաբերակցություն: 
Ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը 
հաշվարկվում է որպես 
կազմակերպությունում առկա 

     Consolidated budget of RA 
consists of state budget, of regional 
budget. In the process of consolidation 
inter-budgetary transfers are not 
considered. 

   
 
  
Financial indicators of orga-

nizations activity. Finance statistics of 
organizations contains the indicators 
reflecting the results of financial 
activity, solvency, resource status and 
calculation status of commercial 
organizations monitored by National 
Statistical Service of AR. Data 
collection is implemented on the basis 
of state statistical reporting forms. 
Indicators are classified according to 
the classification of types of economic 
activities (NACE (rev.2))  

 
 
 
 
 
 
    
 Return (net income) from 

realization of production (goods, work 
and services) - represents  net      
income without value added tax and 
excise tax.    

 
    Balance profit (loss) – financial 

result of organization. It represents the      
sum of profit (loss) from the realization 
of production, (goods, work, services) 
capital assets, other tangible and 
intangible assets and the total sum of 
difference between income and 
expenditure from - realization 
operations. 

 
 
 
 

Profitability – characterizes the 
efficiency of orga-nizations activity 
that is calculated as a ratio of profit 
from sale of products (goods, services) 
and cost of sold products (goods, 
services), realization and 
administrative expenditures. 

 
 
Current liquidity ratio is calculated 

as a ratio of actual cost of current 
funds in total available in arganization 

Консолидированный бюджет РА 
состоит из государственного  и 
общинных бюджетов. В процессе 
консолидации не учитываются 
межбюджетные трансферты. 

 
 
 
Финансовые показатели дея-

тельности организаций. Статистика 
финансов организаций содержит 
показатели, отражающие результаты 
финансовой деятельности,    
платежеспособность, 
имущественное положение и 
состояние расчетов наблюдаемых 
коммерческих организаций 
республики Национальной 
статистической службой РА. Сбор 
данных осуществляется на основе 
форм государственной 
статистической отчетности. 
Показатели классифицированы по 
классификации видов 
экономической деятельности (КВЭД 
(ред.2)).  

 
 
 
Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) представляет собой 
выручку без налогов на 
добавленную стоимость и акцизов. 

 
Балансовая  прибыль (убыток)–

финансовый результат организаций. 
Представляет сумму прибыли 
(убытка) от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) основных 
средств, прочих материальных и 
нематериальных активов и доходов 
от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по 
этим операциям. 

 
 
 
Рентабельность характеризует 

эффективность деятельности орга-
низаций, которая рассчитывается 
как соотношение прибыли от 
реализации продукции (товаров, 
услуг) и себестоимости 
реализованной продукции, 
реализационных и 
административных расходов.  
  Коэффициент текущей 
ликвидности рассчитывается как 
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ընդամենը շրջանառու միջոցների 
փաստացի արժեքի և կարճաժամկետ 
պարտավորությունների հարաբե-
րակցություն:  
Ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը 
բնութագրում է կազմակերպության 
վճարունակությունը:  
Ինքնավարության գործակիցը 
հաշվարկվում է որպես 
կազմակերպության սեփական 
միջոցների և միջոցների գոյացման 
աղբյուրների ընդամենը մեծության 
հարաբերակցություն:  
Դեբիտորական պարտքը 
կազմակերպությանը իրավաբանական 
կամ ֆիզիկական անձանց կողմից 
(դեբիտորներից) վճարման ենթակա 
պարտքի գումարն է, որը ձևավորվել է 
վերջիններիս միջև տնտեսական 
փոխհարաբերությունների արդյունքում: 
Կրեդիտորական պարտքը 
կազմակերպությունների կողմից 
ժամանակավորապես ներգրավված 
միջոցներն են, որոնք ենթակա են 
վերադարձման համապատասխան 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական 
անձանց (կրեդիտորներին): 
Բանկային համակարգի հիմնական 
ցուցանիշներ: Այդ ցուցանիշները 
ներկայացված են ըստ ԱՀ տարածքում 
գործունեություն իրականացնող 
բանկերի կողմից տրամադրված 
տվյալների:  
Վարկային ներդրումներն իրենցից 
ներկայացնում են բանկային 
համակարգի կողմից տնտեսությանը 
տրամադրված վարկերի գծով 
մնացորդները: Վարկային ներդրում-
ները բաժանվում են  կարճաժամկետի՝ 
տրամադրված մեկ տարուց պակաս 
ժամկետով և երկարաժամկետի՝ մեկ 
տարուց ավել ժամկետով:  
Ապահովագրական ընկերությունների 
(գործակալների) գործունեությունը: Այդ 
ցուցանիշները ներկայացված են ըստ ԱՀ 
տարածքում գործունեություն 
իրականացնող ապահովագրական 
ընկերությունների (գործակալների) 
կողմից տրամադրված տվյալների:   
 Ապահովագրավճար է համարվում 
ապահովագրության համար 
նախատեսվող այն գումարը, որն 
ապահովադիրն ապահովագրության 
պայմանագրի կամ պարտադիր 
ապահովագրության դեպքում 
օրենսդրությանը համապատասխան 
պարտավոր է մուծել ապահովագրողին: 

and short-term obligations. Current 
ratio characterizes a solvency of 
organization.  

 
 
 
Autonomy ratio is calculated as a 

ratio of own funds and total value of 
funds formation. 

 
 
 
 
Accounts receivable  is a debt sum 

payable to organizations by legal and 
natural persons (debitors) that is 
formed as a result of economic 
relations between them.  

 
Accounts payable is temporary 

attracted money by organizations that 
repayable to corresponding legal and 
natural persons (creditors). 

 
 
 
 
Main indicators of banking systems. 

These indicators are presented 
according to the data submitted by the 
acting banks in RA. 

 
Credit investments - represent 

balance of loans alloted to economy by 
banking system. Credit investments are 
divided into short-term (allotted for a 
period less than one year) and long-
term (allotted for a period more than 
one year). 

 
 
Activity of insurance companies 

(agents). These indicators are presented 
according to the data submitted by the 
acting insurance companies (agents) in 
RA. 

 
 
 
Insurance contribution – is the sum 

provided for insurance, which 
according to legislation must be paid 
by insurant to insurer in case of 
insurance contract or compulsory 
insurance.  

отношение фактической стоимости 
находящихся в наличии у 
организации всех оборотных средств 
к краткосрочным    объязательствам 
организации. Коэффициент текущей 
ликвидности характеризует 
платежеспособность организации. 

Коэффициент автономии 
рассчитывается как отношение 
собственных средств к общей 
величине источников средств 
организации. 

 
Дебиторская задолженность – 

сумма долга, подлежащая выплате 
организациям со стороны 
юридических или физических лиц 
(дебиторов), образованная в 
результате экономических  
взаимоотношений между ними.  

Кредиторская задолженность – 
временно привлеченные средства со 
стороны организаций, подлежащая 
возврату соответствующим 
юридическим и физическим лицам 
(кредиторам). 

 
 
Основные показатели  банковской 

системы. Это данные, 
представленные банками, осущест-
вляющими деятельнность на 
территории РА. 

 
 Кредитные вложения – 

представляют собой остатки по 
ссудам, предоставленным 
банковской системой. Кредитные 
вложения делятся на краткосрочные 
(предоставляемые на срок менее 
одного года) и долгосрочные 
(предоставляемые на срок более 
одного года).  

 
Деятельность страховых 

компаний (агентов). Эти данные 
представлены страховыми компа-
ниями (агентами), осуществяющими 
деятельность на территории РА. 

 
Страховым взносом считается 

предусмотренная для страхования 
сумма, которую страхователь, в 
соответствии с законодательством, 
обязан выплатить страховщику по 
договору страхования или при 
обязательном страховании. 
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ՊԵՏԱԿԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ      
STATE  FINANCES          
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ                   
91.  ԱՀ  ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ  ԲՅՈՒՋԵՆ 

 CONSOLIDATED  BUDGET  OF  RA 
         КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ  РА 
 (մլն դրամ ) 
(mln. drams)                                                                                                                                                                (млн. драмов) 

 
2017 2018 2019 2020 2021  

Համախմբված բյուջեի 
եկամուտներ  

Consolidated budget  
revenues  42484.4 55544.6 61425.1 50287.6 47717.8 

Доходы 
консoлидированного 
бюджета 

1.Եկամուտներ  
Iincomes 

42484.4 55544.6 61425.1 50287.6 47717.8   1.Доходы 

այդ թվում՝ 

             of which:      в том числе: 

1.1Հարկեր և տուրքեր 
1. 1 Tax incomes and 
duties 

40452.9 54226.2 60028.6 48316.9 34943.0 1.1 Налоги и пошлины 

1.2 Այլ եկամուտներ 
1.2 Other incomes 2031.5 1318.4 1396.5 1970.7 1160.8 1.2 Прочие доходы 
2.Պաշտոնական 
դրամաշնորհներ 
2.Official transfers 

- - - - 11614.0 
2.Официальные 
трансферты 

Ծախսեր, ընդամենը 

Expenditures, total 
93332.9 105746.9 113048.3 123436.3 225060.1 Расхoды – всего 

այդ թվում՝ 
         of which:      в том числе: 

Պետական բյուջե 

State budget 
89425.7 102122.9 109581.5 120103.0 221449.9 

Государственный 
бюджет 

Համայնքների 
բյուջեներ 

Municipal budgets 
3907.2 3624.0 3466.8 3333.3 3610.2 

Общинные  

бюджеты 

Հավելուրդ(+), 
պակասուրդ(-)  

Deficit (-), surplus(+) 
-50848.5 -50202.3 -51623.2 -73148.7 -177342.3 

Дефицит(-), 
профицит(+) 
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92.   ԱՀ  ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ  ԲՅՈՒՋԵՆ 
CONSOLIDATED  BUDGET  OF  RA 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ  РА 

(ՀՆԱ-ի նկատմամբ, %) 
 ( in % to GDP)                                                                                                                                                               ( к ВВП,%) 

 
2017 2018 2019 2020 2021  

Համախմբված բյուջեի 
եկամուտներ  

Consolidated budget revenues  15.6 17.9 17.9 18.6 19.1 

Доходы 
консoлидированного 
бюджета 

1.Եկամուտներ  
Iincomes 15.6 17.9 17.9 18.6 19.1   1.Доходы 

այդ թվում՝ 
                of which: 

     
 в том числе: 

      1.1Հարկեր և տուրքեր 
1. 1 Tax incomes and duties 14.8 17.4 17.5 17.8 13.9 1.1 Налоги и пошлины 

1.2 Այլ եկամուտներ 
1.2 Other incomes 0.8 0.5 0.4 0.8 0.5 1.2 Прочие доходы 

2.Պաշտոնական 
դրամաշնորհներ 
2.Official transfers 

- - - - 4.7 
2.Официальные 
трансферты 

Ծախսեր, ընդամենը 
Expenditures, total 34.3 34.1 33.0 45.6 90.2 Расхoды – всего 

այդ թվում՝ 
                of which: 

     
в том числе: 

Պետական բյուջե 
State budget 32.9 32.9 32.0 44.4 88.8 Государственный бюджет 

Համայնքների բյուջեներ 
Municipal budgets 1.4 1.2 1.0 1.2 1.4 Общинные бюджеты 

Հավելուրդ(+), պակասուրդ(-)  
Deficit (-), surplus(+) -18.7 -16.2 -15.1 -27.0 -71.1 Дефицит(-), профицит(+) 
 

93.   ԱՀ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՆ 
STATE  BUDGET OF  RA 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  БЮДЖЕТ РА 

  (մլն դրամ )  
 (mln. drams)                                                                                                                                                            (млн. драмов)       

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը եկամուտներ  
Total incomes  41355.8 54282.1 60135.0 49498.7 46796.0 Доходы – всего 
1.Եկամուտներ  
Iincomes 

41355.8 54282.1 60135.0 49498.7 35182.0 
Доходы 

1.1Հարկեր և տուրքեր 
1. 1 Tax incomes and duties 

39789.6 53522.4 59231.7 47781.1 34257.1 
1.1 Налоги и 
пошлины 

                   այդ թվում՝ 
                   of which: 

     
в том числе: 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

 ավելացված արժեքի հարկ 
 value added tax 15490.9 20787.3 17580.8 14708.8 12617.5 

налог на добавленную 
стоимость 

ակցիզային հարկ 
excise tax 157.3 223.3 321.1 156.7 222.3 акцизный налог 
շահութահարկ 
profits tax 3077.4 6111.4 10724.8 6825.7 1346.4 налог на прибыль 
եկամտային հարկ 
income tax 15000.7 15767.7 17637.1 16278.2 12185.5 налог на доход 
գույքահարկ 
property tax - - 0.2 0.0 - налог на имущество 
հողի հարկ 
land tax - - 4.8 0.3 - земельный налог 
հաստատագրված վճարներ 

  fixed payments 397.0 517.2 524.4 329.4 478.4 
фиксированные 
платежи 

բնօգտագործման և 
բնապահպանական վճարներ 
nature use and ecological 
payments 1822.4 5286.3 6890.0 4479.2 3263.6 

природопользование и 
экологические 
платежи 

որից`ռոյալթի 
royalty 835.0 3740.0 6300.0 4271.9 -- 

из них: роялти 

առևտրի հարկ 
trade tax 1629.1 1781.8 2064.3 1575.4 474.5 

торговый налог 

ավտոմոբիլային ճանապարհ-
ների շինարարության, 
նորոգման և պահպանման 
համար կատարվող հատկա-
ցումներ(մասհանումներ) և 
(կամ) ճանապարհային վճար  
allocations for construction, 
repair and maintenance of road 
roads (contributions) and  (or) 
road fee 561.8 734.7 747.6 659.3 58.0 

отчисления (взносы) 
на строительство, 
ремонт 
автомобильных дорог 
и (или) дорожный 
сбор 

հանրային ծառայությունների 
կարգավորման պարտադիր 
վճար 
obligatory payment for public 
service regulation 169.0 172.1 200.8 181.6 203.8 

обязательные платежи 
для регулирования 
общественных услуг 

ռադիոհաճախականության 
օգտագործման պարտադիր  
վճարներ 
obligatory payments for the use 
of radio frequencies 677.6 816.6 597.5 447.7 243.0 

обязательные платежи 
используемых  
радиочастот 

արտոնագրային վճար 
license payments 58.0 93.1 80.0 54.4 0.1 

лицензионные 
платежи 

        դրոշմանիշային վճար 
        stamp payment - 447.4 525.5 452.9 1286.6 гербовый сбор 

սոցիալական  վճար  
social payment - - 448.7 1014.5 1190.1 социальные платежи 



üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ í³ñÏ-Finances and credit- Финансы и кредит 

 

146         ²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  

այլ հարկային եկամուտներ 
other tax incomes 70.0 61.5 54.5 18.4 0.5 

другие налоговые  
доходы 

պետական տուրքեր 
 government duties 678.4 722.0 829.6 598.6 686.8 

государственные   
пошлины 

 1.2. Այլ եկամուտներ 
 1.2. Other incomes 1566.2 759.7 903.3 1717.6 924.9  1.2. Прочие доходы 
 2. Պաշտոնական  
     դրամաշնորհներ 
2. Official transfers - - - - 11614.0 

2. Официальные   
трансферты 

Բյուջետային վարկ 
   Budget credit 47437.5 51428.2 57847.0 75124.0 128752.3 

Бюджетный 
 кредит  

Ընդամենը ծախսեր 
Expenditures, total 92098.6 104450.7 111818.7 122557.9 224158.5 Расходы – всего 

Հավելուրդ (+), պակասուրդ (-)  
Deficit (-), surplus(+) -50742.8 -50168.6 -51683.7 -73059.2 -177362.5 

Дефицит(-), 
профицит(+) 

Պակասուրդի  ֆինանսավորման   
աղբյուրները 
Deficit financing sources 3419.7 -1082.9 -5557.2 -1845.9 48902.3 

Источники 
финансирования 
дефицита 

                     այդ թվում՝ 
                     of which: 

     
в том числе: 

Բյուջետային միջոցների 
տարեսկզբի մնացորդ 
The rest of budgetary funds at the 
beginning of year 189.2 140.5 173.5 530.9 226.1 

Остаток бюджетных 
средств на начало  
года 

Փոխառու միջոցներ 
Borrowed means -1164.1 -2276.5 -5730.7 -2376.8 48676.2 

Заимствованные 
средства   

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ 
Financial net assets 4394.6 1053.1 - - - 

Чистые финансовые 
активы 

 
94.   ԱՀ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՆ 
          STATE  BUDGET OF  RA 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ  РА 
(ՀՆԱ-ի նկատմամբ, %) 
( in % to GDP)                                                                                                                                                                 ( к ВВП,%) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը եկամուտներ  
Total incomes  15.2 17.5 17.5 18.3 18.8 

Доходы – всего 

1.Եկամուտներ  
Iincomes 15.2 17.5 17.5 18.3 14.1 

Доходы 

1.1 Հարկեր և տուրքեր 
1. 1Tax incomes and duties 14.6 17.2 17.3 17.6 13.7 

1.1 Налоги и пошлины 

                   այդ թվում՝ 
                   of which: 

  
   

в том числе: 

 ավելացված արժեքի  
  հարկ 
  value added tax 5.7 6.7 5.1 5.4 5.1 

налог на добавленную 
стоимость 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

ակցիզային հարկ 
excise tax 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

акцизный налог 

շահութահարկ 
profits tax 1.1 2.0 3.1 2.5 0.5 

налог на прибыль 

եկամտային հարկ 
income tax 5.5 5.1 5.2 6.0 4.9 

налог на доход 

գույքահարկ 
property tax - - 0.0 0.0 - 

налог на имущество 

հողի հարկ 
land tax - - 0.0 0.0 - 

земельный налог 

հաստատագրված 
վճարներ 
fixed payments 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 

фиксированные 
 платежи 

բնօգտագործման և 
բնապահպանական 
վճարներ 
nature use and ecological 
payments 0.7 1.7 2.0 1.6 1.3 

природопользование и 
экологические 
платежи 

որից`ռոյալթի 
royalty 0.3 1.2 1.8 1.6 -- 

из них: роялти 

առևտրի հարկ 
trade tax 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 

торговый налог 

ավտոմոբիլային 
ճանապարհների 
շինարարության, 
նորոգման և պահպանման 
համար կատարվող 
հատկացումներ(մասհա-
նումներ) և (կամ) 
ճանապարհային վճար  
allocations for construction, 
repair and maintenance of 
road roads (contributions) 
and  (or) road fee 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 

отчисления (взносы) 
на строительство, 
ремонт и 
автомобильных дорог 
и (или) дорожный сбор 

հանրային ծառայություն-
ների կարգավորման 
պարտադիր վճար 
obligatory payment for public 
service regulation 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

обязательные платежи 
для регулирования 
общественных услуг 

ռադիոհաճախականության 
օգտագործման պարտադիր  
վճարներ 
obligatory payments for the 
use of radio frequencies 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 

 обязательные платежи   
используемых   
радиочастот 

արտոնագրային վճար 
license payment 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

лицензионные 
платежи 

         դրոշմանիշային վճար 
stamp payment 
 - 0.1 0.2 0.2 0.5 

гербовый сбор 

սոցիալական  վճար  
social payment - - 0.1 0.4 0.5 

социальные платежи 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

այլ հարկային 
եկամուտներ 
other tax incomes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 другие налоговые 
доходы 

 պետական տուրքեր 
  government duties 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

  государственные   
пошлины 

 1.2. Այլ եկամուտներ 
 1.2. Other incomes 0.6 0.3 0.2 0.7 0.4 

1.2. Прочие доходы 

2. Պաշտոնական  
     դրամաշնորհներ 
 2. Official transfers - - - - 4.7 

2. Официальные   
трансферты 

     Բյուջետային վարկ     
     Budget credit 17.4 16.6 16.9 27.7 51.6 

Бюджетный  
кредит  

Ընդամենը ծախսեր 
Expenditures, total 33.8 33.7 32.6 45.2 89.9 

Расходы – всего 

Հավելուրդ(+), պակասուրդ(-)  
Deficit (-), surplus(+) -18.6 -16.2 -15.1 -26.9 -71.1 

Дефицит(-), 
профицит(+) 

Պակասուրդի ֆինանսա-
վորման  աղբյուրները 

Deficit financing sources 1.3 -0.3 -1.6 -0.7 19.6 

Источники 
финансирования 
дефицита 

                     այդ թվում՝ 
                     of which: 

  
   в том числе: 

Բյուջետային միջոցների 
տարեսկզբի մնացորդ 
The rest of budgetary funds at 
the beginning of year 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 

Остаток бюджетных 
средств на начало года 

Փոխառու միջոցներ 
Borrowed means -0.4 -0.6 -1.7 -0.9 19.5 

Заимствованные 
средства   

Ֆինանսական զուտ 
ակտիվներ 
Financial net assets 1.6 0.3 - - - 

Чистые финансовые 
активы 

 

 
 

95. ԱՀ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԾԱԽՍԵՐՆ  ԸՍՏ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ   
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

        EXPENDITURES OF STATE BUDGET OF  RA BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF   
EXPENDITURES 
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА  РА  ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

(մլն դրամ ) 
 (mln. drams)                                                                                                                                                                         (млн. драмов) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 92098.6 104450.7 111818.7 122557.9 224158.5 Расхoды – всего 

01. Ընդհանուր բնույթի 
հանրային  ծառայու-
թյուններ 
01.General public 
services 9867.1 11668.1 12469.8 11082.0 19297.4 

01. Государственные 
услуги общего  
характера 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
03. Հասարակական 
կարգ, անվտանգու-
թյուն և դատական 
գործունեություն 
03.Maintenance of 
public order and 
security and judical 
activities 7022.8 7493.4 7713.2 9335.8 10370.6 

03. Общественный 
порядок, 
безопасность и 
судебная 
деятельность 

04. Տնտեսական 
հարաբերություններ 
04. Economic relations 10946.7 14501.4 13802.4 18080.0 28540.8 

04. Экономические 
отношения 

05. Շրջակա միջավայ-
րի պաշտպանություն 
05.Preservation of the 
environment 145.8 179.8 212.1 203.1 194.1 

05. Охрана 
окружающей среды 

06. Բնակարանային 
շինարարություն և 
կոմունալ 
ծառայություններ 
06.Housing and 
communal facilities 1046.4 714.4 827.9 3162.7 5477.5 

06. Жилищное 
строительство и 
коммунальные 
услуги 

07. Առողջապահու- 
թյուն 
07. Health 5911.0 5914.7 6722.2 6583.9 8856.6 07. Здравоохранение 
08. Հանգիստ, 
մշակույթ և կրոն 
08. Rest, culture and 
religion 2964.2 3180.0 3256.2 2846.3 2598.7 

08. Отдых, культура и 
религия 

09. Կրթություն  
09.Education 13974.3 14247.0 14410 14287.4 13850.7 09. Образование 
10. Սոցիալական 
պաշտպանություն 
10.Social security 20652.3 21834.6 22492.3 23762.9 100583.8 

10. Социальная  
защита 

11. Հիմնական 
բաժիններին  չդասվող 
ծախսեր 
11.Expenditures non 
classified under the main 
group 19568.0 24717.3 29912.6 33213.8 34388.3 

11. Расходы, не 
относящиеся к  
основным группам 

ընդամենի նկատմամբ, %- in % to total- к итогу, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Расхoды – всего 

01. Ընդհանուր բնույթի 
հանրային  
ծառայություններ 
01.General public services 10.7 11.2 11.2 9.0 8.6 

01. Государственные 
услуги общего  
характера 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
03. Հասարակական 
կարգ, անվտանգու-
թյուն և դատական 
գործունեություն 
03.Maintenance of 
public order and 
security and judical 
activities 7.6 7.2 6.9 7.6 4.6 

03. Общественный 
порядок, 
безопасность и 
судебная 
деятельность 

04. Տնտեսական 
հարաբերություններ 
04. Economic relations 11.9 13.9 12.3 14.8 12.7 

04. Экономические 
отношения 

05. Շրջակա 
միջավայրի 
պաշտպանություն 
05.Preservation of the 
environment 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

05. Охрана 
окружающей среды 

06. Բնակարանային 
շինարարություն և 
կոմունալ 
ծառայություններ 
06.Housing and 
communal facilities 1.1 0.7 0.7 2.6 2.4 

06. Жилищное 
строительство и 
коммунальные 
услуги 

07. Առողջապահու-
թյուն 
07. Health 6.4 5.7 6.0 5.4 4.0 07. Здравоохранение 
08. Հանգիստ, 
մշակույթ և կրոն 
08. Rest, culture and 
religion 3.2 3.0 2.9 2.3 1.2 

08. Отдых, культура и 
религия 

09. Կրթություն  
09.Education 15.2 13.6 12.9 11.6 6.2 09. Образование 
10. Սոցիալական 
պաշտպանություն 
10.Social security 22.4 20.9 20.1 19.4 44.9 

10. Социальная  
защита 

11. Հիմնական 
բաժիններին  չդասվող 
ծախսեր 
11.Expenditures non 
classified under the 
main group 21.3 23.6 26.8 27.1 15.3 

11. Расходы, не 
относящиеся к  
основным группам 
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96.  ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐՆ ԸՍՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ        
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 
EXPENDITURES  OF  STATE  BUDGET OF  RA BY  ECONOMIC  CLASSIFICATION OF 
EXPENDITURES 
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  

(մլն դրամ ) 
(mln. drams)                                                                                                                                                              (млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 92098.6 104450.7 111818.7 122557.9 224158.5  Расхoды –  всего 
 1. Ընթացիկ ծախսեր 

   1.Current expenditures 74295.1 81066.3 85401.0 92203.9 192473.3 1.Текущие  расходы 
      Աշխատավարձ 
      Wage 10487.6 10637.5 11406.6 13302.9 13366.7  Заработная плата 

 Ծառայությունների և         
ապրանքների ձեռք 
բերում 

     Acquistion of goods  
     and services 9849.8 12180.9 13667.0 12035.4 15642.3 

Обязательные 
выплаты 
социального 
обеспечения 

    Տոկոսավճարներ 
     Interest payment 558.6 3086.7 3499.7 1506.9 8988.0 

  Выплаты  
процентов 

       ներքին տոկո-  
       սավճարներ 
       internal 558.6 3086.7 3499.7 1506.9 8988.0  внутренние 
      արտաքին 

տոկոսավճարներ 
      external - - - - -  внешние 

Սուբսիդիաներ 
Subsidies 17685.8 17199.2 17379.0 18881.9 26140.7   Субсидии 
Դրամաշնորհներ 
 Transfers 9495.6 11647.4 11042.2 13531.0 20256.5   Трансферты 

     Սոցիալական 
նպաստներ 

     և  կենսաթոշակներ 
      Expenditures of social   
     pensions and allowances 21361.3 21644.1 23526.9 25652.2 100638.4 

  Социальные   
пособия и  пенсии 

      Այլ ծախսեր 
      Other expenditures 4856.4 4670.5 4879.6 7293.6 7440.7 Прочие расходы 

 2. Գործառնություններ 
ոչ ֆինանսական     
ակտիվների  հետ  
 2.Transaction with   

      non  financial  assets 17803.5 23384.4 26417.7 30354.0 31685.2 

 2.Операции с      
нефинансовыми 
активами 

    Ոչ ֆինանսական 
   ակտիվների  գծով    
   ծախսեր 
    Expenditure of non- 
   financial assets 17830.9 23404.7 27936.4 30503.9 31778.2 

 Расходы по 
нефинансовым 
активам 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

   Ոչ ֆինանսական  
   ակտիվների  օտա- 
   րումից մուտքեր 
   Receipts from sale 
  of non finantial  assets -27.4 -20.3 -1518.7 -149.9 -93.0 

Поступления от 
продажи  
нефинансовых 
активов 

ընդամենի նկատմամբ, %- in % to total- к итогу, % 

Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  Расхoды –  всего 
      1. Ընթացիկ ծախսեր 
      1.Current 
expenditures 80.7 77.6 76.4 75.2 85.9 

   1.Текущие  
расходы 

      Աշխատավարձ 
      Wage 11.4 10.2 10.2 10.9 6.0  Заработная плата 
    Ծառայությունների 

և ապրանքների ձեռք 
բերում 

     Acquistion of goods  
     and services 10.7 11.7 12.2 9.8 7.0 

Приобретение 
услуг и товаров 

    Տոկոսավճարներ 
     Interest payment 0.6 2.9 3.1 1.2 4.0 

   Выплаты  
процентов 

     ներքին տոկոսա-   
    վճարներ 
     internal 0.6 2.9 3.1 1.2 4.0  внутренние 
    արտաքին տոկո- 
    սավճարներ 
     external - - - - -  внешние 

      Սուբսիդիաներ 
      Subsidies 19.2 16.5 15.6 15.4 11.7           Субсидии 
      Դրամաշնորհներ 
      Transfers 10.3 11.1 9.9 11.0 9.0           Трансферты 

       Սոցիալական 
       նպաստներ 
        և  կենսաթոշակներ 

     Expenditures of social   
     pensions and 
     allowances 23.2 20.7 21.0 20.9 44.9 

  Социальные   
пособия и  пенсии 

      Այլ ծախսեր 
      Other expenditures 5.3 4.5 4.4 6.0 3.3 Прочие расходы 
    2. Ոչ  ֆինանսական 

    ակտիվների  հետ   
գործառնություններ 

    2.Transaction with  
     non financial  assets 19.3 22.4 23.6 24.8 14.1 

 2.Операции с      
нефинансовыми 
активами 

     Ոչ ֆինանսական  
     ակտիվների  գծով   

ծախսեր 
     Expenditure of non- 
     financial assets 19.3 22.4 25.0 24.9 14.1 

 Расходы по 
нефинансовым 
активам 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

     Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների  
օտարումից 
մուտքեր 

     Receipts from sale of  
     non finantial  assets 0.0 0.0 -1.4 -0.1 0.0 

Поступления от 
продажи  
нефинансовых 
активов 

ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % - in % to GDP - к ВВП, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 33.8 33.7 32.6 45.2 89.9 Расхoды – всего 
    1. Ընթացիկ ծախսեր 
        Current expenditures 27.3 26.1 24.9 34.0 77.2 1.Текущие расходы 

   Աշխատավարձ 
    Wage 3.9 3.4 3.3 4.9 5.4 Заработная плата 
  Ծառայությունների 
և  ապրանքների 
ձեռք  բերում 
 Acquistion of goods 
and services 3.6 3.9 4.0 4.4 6.3 

Приобретение 
услуг и товаров 

   Տոկոսավճարներ 
  Interest payment 0.2 1.0 1.0 0.5 3.6 Выплаты процентов 

        ներքին  
        տոկոսավճարներ 

     internal 0.2 1.0 1.0 0.5 3.6 внутренние 
    արտաքին  
    տոկոսավճարներ 

  external -  - - - внешние 
   Սուբսիդիաներ 
   Subsidies 6.5 5.5 5.1 7.0 10.5  Субсидии 
   Դրամաշնորհներ 
    Transfers 3.5 3.8 3.2 5.0 8.1 Трансферты 
  Սոցիալական   
   նպաստներ և  
   կենսաթոշակներ  
   Expenditures of 
   social pensions and  
   allowances 7.8 7.0 6.9 9.5 40.3 

Социальные 
пособия и  
пенсии 

   Այլ ծախսեր 
   Оther expenditures 1.8 1.5 1.4 2.7 3.0 Прочие расходы 

   2. Ոչ ֆինանսական   

ակտիվների  հետ 
գործառնություններ 

   Transaction with non  
   financial  assets 6.5 7.6 7.7 11.2 12.7 

2.Операции с 
нефинансовыми 
активами 

Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների  
գծով ծախսեր 
Expenditure of non- 6.5 7.6 8.1 11.3 12.7 

Расходы по 
нефинансовым 
активам 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

financial assets 

Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների  

      օտարումից մուտքեր 
Receipts from sale of  
non finantial  assets 0.0 0.0 -0.4 -0.1 0.0 

Поступления от 
продажи 
нефинансовых 
активов 

 
97.   ԱՀ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԲՅՈՒՋԵՆԵՐ 

MUNICIPAL  BUDGETS   OF  RA 
ОБЩИННЫЕ БЮДЖЕТЫ РА 

  (մլն դրամ ) 
        (mln. drams)                                                                                                                                                              (млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ընդամենը եկամուտներ  
Total  incomes  3801.5 3590.4 3527.3 3243.8 3630.4 Доходы-всего 
Եկամուտներ  
Incomes  1128.6 1262.5 1290.1 788.9 921.8 Доходы 
1.1Հարկեր և տուրքեր 
1. 1Taxes and duties 663.3 703.8 796.9 535.8 685.9 

1.1 Налоги и 
пошлины 

   այդ թվում՝ 
of which:      

  в том числе: 

գույքահարկ 
property tax 418.0 452.3 523.8 360.3 515.7 

налог на  имущество 

հողի հարկ 
land tax 117.0 121.1 125.5 65.9 56.9 

 налог на  землю 

հողի հարկի և գույքա-
հարկի գծով տույժ և 
տուգանք 
penalties and     
exactions for land  
and property tax 13.4 11.6 17.1 13.6 11.1 

штрафы и пении за 
налог на землю и 
недвижимость 

Պետական և տեղական 
տուրքեր 
Government and local duties 114.9 118.8 130.5 96.0 102.2 

Государственные и 
местные пошлины 

1.2. Այլ եկամուտներ 
1.2. Other incomes 465.3 558.7 493.2 253.1 235.9 

1.2. Прочие доходы 

3. Պետական բյուջեից 
ստացված  դոտացիաներ 
3. Dotations payed from  state 
budget  2672.9 2327.9 2237.2 2454.9 2708.6 

3. Дотации,    
полученные из   
государственного      
бюджета 

Ծախսեր, ընդամենը 
Expenditures, total 3907.2 3624.0 3466.8 3333.3 3610.2 

 Расхoды – всего 

Հավելուրդ(+), պակասուրդ(-
)  
Deficit (-), surplus(+) -105.7 -33.6 60.5 -89.5 20.2 

Дефицит (-), 
профицит (+) 
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98. ԱՀ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ  ԾԱԽՍԵՐՆ  ԸՍՏ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ        
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

EXPENDITURES  OF  MUNICIPAL  BUDGETS  OF  RA  BY FUNCTIONAL CLASSIFICATION  OF 
EXPENDITURES 

РАСХОДЫ  ОБЩИННЫХ  БЮДЖЕТОВ  РА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ    

     (մլն դրամ ) 
     (mln. drams)                                                                                                                                                                  (млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021      
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures,  total 3907.2 3624.0 3466.8 3333.3 3610.2 Расхoды – всего 
      01. Ընդհանուր բնույթի  

հանրային ծառայություն-
ներ 
01.General public services 1612.2 1633.6 1551.8 1346.3 1324.9 

01. Государственные 
услуги общего  
характера 

04. Տնտեսական 
հարաբերություններ 
04. Economic relations 58.6 42.1 -97.8 -136.9 49.5 

04. Экономические 
отношения 

05. Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն 
05.Preservation of the 
environment 1010.3 802.5 850.6 1077.9 1098.6 

05. Охрана 
окружающей среды 

06. Բնակարանային 
շինարարություն և 
կոմունալ 
ծառայություններ 
06.Housing and communal 
facilities 501.7 467.9 479.3 361.8 409.3 

06. Жилищное 
строительство и 
коммунальные 
услуги 

08. Հանգիստ, մշակույթ և 
կրոն 
08. Rest, culture and 
religion 342.7 321.2 322.9 349.7 341.5 

08. Отдых, культура и 
религия 

09. Կրթություն  
09.Education 275.5 276.7 280.1 281.1 285.9 09. Образование 
11. Հիմնական բաժիննե-
րին չդասվող ծախսեր  
11.Expenditures non classi-
fied under the main group 106.2 80.0 79.9 53.4 100.5 

11. Расходы, не 
относящиеся к  
основным группам 

ընդամենի նկատմամբ, %- in % to total- к итогу, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures,  total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Расхoды – всего 

01. Ընդհանուր բնույթի 
հանրային 
ծառայություններ 
01.General public services 41.3 45.1 44.8 40.4 36.7 

01. Государственные 
услуги общего  
характера 

04. Տնտեսական 
հարաբերություններ 
04. Economic relations 1.5 1.2 -2.8 -4.1 1.4 

04. Экономические 
отношения 
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 2017 2018 2019 2020 2021      
05. Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն 
05.Preservation of the 
environment 25.9 22.1 24.5 32.3 30.4 

05. Охрана 
окружающей среды 

06. Բնակարանային 
շինարարություն և 
կոմունալ 
ծառայություններ 
06.Housing and communal 
facilities 12.8 12.9 13.8 10.9 11.3 

06. Жилищное 
строительство и 
коммунальные 
услуги 

08. Հանգիստ, մշակույթ և 
կրոն 
08. Rest, culture and 
religion 8.8 8.9 9.3 10.5 9.5 

08. Отдых, культура и 
религия 

09. Կրթություն  
09.Education 7.0 7.6 8.1 8.4 7.9 

09. Образование 

11. Հիմնական 
բաժիններին չդասվող 
ծախսեր  
11.Expenditures non 
classified under the main 
group 2.7 2.2 2.3 1.6 2.8 

11. Расходы, не 
относящиеся к 
основным группам 

ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % - in % to GDP - к ВВП, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures,  total 1.4 1.2 1.0 1.2 1.4 

 Расхoды – всего 

01. Ընդհանուր բնույթի 
հանրային 
ծառայություններ 
01.General public services 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

01. Государственные 
услуги общего  
характера 

04. Տնտեսական 
հարաբերություններ 
04. Economic relations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04. Экономические 
отношения 

05. Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն 
05.Preservation of the 
environment 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 

05. Охрана 
окружающей среды 

06. Բնակարանային 
շինարարություն և 
կոմունալ 
ծառայություններ 
06.Housing and communal 
facilities 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 

06. Жилищное 
строительство и 
коммунальные 
услуги 

08. Հանգիստ, մշակույթ և 
կրոն 
08. Rest, culture and 
religion 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

08. Отдых, культура и 
религия 

09. Կրթություն  
09.Education 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

09. Образование 
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 2017 2018 2019 2020 2021      
11. Հիմնական 
բաժիններին չդասվող 
ծախսեր  
11.Expenditures non 
classified under the main 
group 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

11. Расходы, не 
относящиеся к 
основным группам 

 

99. ԱՀ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐՆ  ԸՍՏ  ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ            
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 

EXPENDITURES  OF  MUNICIPAL  BUDGETS  OF  RA  BY ECONOMIC  CLASSIFICATION  
OF EXPENDITURES 

РАСХОДЫ ОБЩИННЫХ БЮДЖЕТОВ РА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ 

        
       (մլն դրամ ) 

 (mln. drams)                                                                                                                                                              (млн. драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 3907.2 3624.0 3466.8 3333.3 3610.2 

 Расхoды – всего 

         1. Ընթացիկ ծախսեր 
1.Current expenditures 3630.7 3416.0 3511.2 3437.1 3537.6 

   1.Текущие  расходы 

      Աշխատավարձ 
      Wage 1330.5 1344.0 1357.0 1412.1 1376.2 

  Заработная   плата 

      Ծառայությունների և 
ապրանքների ձեռք 
բերում 

     Acquistion of goods 
     and services 910.6 744.5 804.7 708.1 682.3 

 Приобретение услуг 
и товаров 

      Տոկոսավճարներ 
      Interest payment - - - - - 

  Выплаты процентов 

  ներքին    
 տոկոսավճարներ 
  internal - - - - - 

внутренние 

 արտաքին  
տոկոսավճարներ 
 external - - - - - 

внешние 

      Սուբսիդիաներ 
      Subsidies 971.4 1004.4 1040.0 1056.5 1146.3 

 Субсидии  

      Դրամաշնորհներ 
      Transfers 259.9 155.7 168.1 168.9 171.3 

  Трансферты 

      Սոցիալական նպաստ-    
ներ և  կենսաթոշակներ 

      Expenditures of social  
      pensions and allowances 4.0 7.3 2.9 6.5 3.7 

 Социальные 
пособия и пенсии 

      Այլ ծախսեր 
      Other expenditures 
 154.3 160.1 138.5 85.0 157.8 

  Прочие расходы 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
      2. Ոչ ֆինանսական  
      ակտիվների  հետ  
     գործառնություններ 

        2.Transaction with non 
       financial  assets 276.5 208.0 -44.4 -103.8 72.6 

  2. Операции с  
нефинансовыми 
активами 

      Ոչ ֆինանսական  
     ակտիվների գծով   

ծախսեր 
     Expenditure of non-    

financial     assets 386.8 360.7 228.2 172.1 164.2 

 Расходы по 
нефинансовым 
активам 

      Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների  
օտարումից մուտքեր 

     Receipts from sale of non 
    finantial  assets -110.3 -152.7 -272.6 -275.9 -91.6 

Поступления от 
продажи  
нефинансовых   
активов 

ընդամենի նկատմամբ, %- in % to total- к итогу, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Расхoды – всего 

         1. Ընթացիկ ծախսեր 
1.Current expenditures 92.9 94.2 101.3 103.1 98.0 

   1.Текущие  
расходы 

      Աշխատավարձ 
      Wage 34.1 37.1 39.1 42.4 38.1 

  Заработная   
плата 

      Ծառայությունների և 
ապրանքների ձեռք 
բերում 

     Acquistion of goods 
     and services 23.3 20.5 23.2 21.2 18.9 

 Приобретение 
услуг и товаров 

      Տոկոսավճարներ 
      Interest payment - - - - - 

  Выплаты 
процентов 

      ներքին տոկո- 
      սավճարներ 
      internal - - - - - 

внутренние 

     արտաքին տոկո- 
     սավճարներ 
     external - - - - - 

внешние 

      Սուբսիդիաներ 
      Subsidies 24.9 27.7 30.0 31.7 31.8 

 Субсидии  

      Դրամաշնորհներ 
      Transfers 6.6 4.3 4.9 5.1 4.7 

  Трансферты 

      Սոցիալական  
նպաստներ 

      և  կենսաթոշակներ 
      Expenditures of social  
      pensions and allowances 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

 Социальные 
пособия и пенсии 

      Այլ ծախսեր 
      Other expenditures 3.9 4.4 4.0 2.5 4.4 

  Прочие расходы 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
      2. Ոչ ֆինանսական  
      ակտիվների  հետ  
     գործառնություններ 

        2.Transaction with non 
       financial  assets 7.1 5.8 -1.3 -3.1 2.0 

    2. Операции с  
нефинансовыми 
активами 

      Ոչ ֆինանսական  
     ակտիվների գծով   
     ծախսեր 
     Expenditure of non- 
     financial assets 9.9 10.0 6.6 5.2 4.5 

 Расходы по 
нефинансовым 
активам 

      Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների  
օտարումից մուտքեր 

     Receipts from sale of non- 
    finantial  assets -2.8 -4.2 -7.9 -8.3 -2.5 

Поступления от 
продажи  
нефинансовых   
активов 

ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % - in % to GDP - к ВВП, % 
Ծախսեր, ընդամենը  
Expenditures, total 1.4 1.2 1.0 1.2 1.4 

 Расхoды – всего 

         1. Ընթացիկ ծախսեր 
1.Current expenditures 1.3 1.1 1.0 1.2 1.4 

   1.Текущие  
расходы 

      Աշխատավարձ 
      Wage 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 

  Заработная   
плата 

      Ծառայությունների և 
ապրանքների ձեռք 
բերում 

     Acquistion of goods 
     and services 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

 Приобретение 
услуг и товаров 

      Տոկոսավճարներ 
      Interest payment - - - - - 

  Выплаты 
процентов 

      ներքին տոկո- 
      սավճարներ 
      internal - - - - - 

внутренние 

     արտաքին տոկո- 
     սավճարներ 
     external - - - - - 

внешние 

      Սուբսիդիաներ 
      Subsidies 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 

 Субсидии  

      Դրամաշնորհներ 
      Transfers 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

  Трансферты 

      Սոցիալական      
       նպաստներ 
      և  կենսաթոշակներ 
      Expenditures of social  
      Pensions and allowances 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Социальные 
пособия и пенсии 

      Այլ ծախսեր 
     Other expenditures 
 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 

  Прочие расходы 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
      2. Ոչ ֆինանսական  
      ակտիվների  հետ  
     գործառնություններ 

        2.Transaction with non 
       financial  assets 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

    2. Операции с  
нефинансовыми 
активами 

      Ոչ ֆինանսական  
     ակտիվների գծով   
     ծախսեր 
     Expenditure of non- 
     financial assets 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

 Расходы по 
нефинансовым 
активам 

      Ոչ ֆինանսական 
ակտիվների  
օտարումից մուտքեր 

     Receipts from sale of non- 
     finantial  assets 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 

Поступления от 
продажи  
нефинансовых   
активов 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  ԵՎ  ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

     FINANCIAL  RESULTS,  FUNDS  AND  SOLVENCY  OF  ORGANIZATIONS 
    ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРЕДСТВА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

100.   ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԹԻՎՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ  ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 
            NUMBER OF OBSERVABLE ORGANIZATIONS,  BY SEPARATE  SECTORS OF  ECONOMY  
            ЧИСЛО НАБЛЮДАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ  ЭКОНОМИКИ 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Կազմակերպությունների թիվը, 
ընդամենը 
Number of organizations, total 

566 614 663 518 592 Число организаций, 
всего 

                    այդ թվում՝ 
              of which:   

   
в том числе: 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և  
բացահանքերի շահագործում 
Mining and quarrying 13 16 21 14 12 

Горнодобывающая 
промышленность  и 
разработка открытых  
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 129 131 150 114 127 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի,  
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity,  gas, steam  
and air conditioning supply 16 19 22 11 6 

Обеспечение (снабже-
ние) электроэнергией, 
газом, паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում    
Water supply, sewerage, wast managment  
andremedlation activities  7 10 9 6 5 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и  
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն 
Construction 158 170 172 149 241 Строительство 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
նորոգում  
Wholsale and retail trade, repair of motor 
vehicles, motorcycles 193 214 233 179 164 

Оптовая и розничная 
торговля и ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов  

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  
Transportation and storage 21 24 25 19 14 

Транспорт и складское 
хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 29 30 31 26 23 Информация и связь 

 
101. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ  ՇԱՀՈՒՅԹԸ (ՎՆԱՍԸ)  ԸՍՏ          
        ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

              BALANCE  PROFIT  (LOSS)  OF  ORGANIZATIONS BY SEPARATE  SECTORS OF  ECONOMY 
              БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ 
              ЭКОНОМИКИ 
 

 (փաստացի գործող գներով, մլն դրամ )  
 (at current prices, mln. drams)                                  (фактически в действующих ценах, млн. драмов)     
 

 2017 2018 2019 2020 2021                           
Ընդամենը 

Total 34952.6 49848.3 35575.4 11997.2 41417.1 
   Всего 

                այդ թվում՝ 
            of which:   

   в том числе: 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում 
Mining and quarrying 20235.7 29872.5 10297.8 1628.5 8220.8 

Горнодобывающая 
промышленность  и 
разработка открытых  
карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 1410.9 3912.8 6721.2 5945.7 5529.9 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 
Electricity,  gas, steam and air 
conditioning supply 2386.4 3998.0 3947.1 -3756.4 11639.8 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում    
Water supply, sewerage, wast 
managment  
andremedlation activities  -10.4 148.8 48.4 -5.8 -1242.9 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и  
получение вторичного 
сырья 

Շինարարություն 
Construction 3866.3 4074.3 6140.9 4491.3 10723.0 Строительство 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  
Wholsale and retail trade, repair of 
motor vehicles, motorcycles 3681.2 4271.0 4597.2 2240.6 4281.7 

Оптовая и розничная 
торговля и ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов  
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 2017 2018 2019 2020 2021                           
Փոխադրումներ և 
պահեստային տնտեսություն  
Transportation and storage 2092.0 2299.8 2250.6 1611.8 1243.0 

Транспорт и 
складское хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and communication 1290.5 1271.1 1572.2 -158.5 1021.8 Информация и связь 
 
102. ՎՆԱՍՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌՆ  ԸՍՏ  
          ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 
           SHARE  OF UNPROFITABLE  ORGANIZATIONS  BY SEPARATE  SECTORS OF  ECONOMY  
          УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ    

ЭКОНОМИКИ 
 

 (տոկոսներով՝ կազմակերպությունների ընդհանուր թվից)  
 (in per cent of total number of organizations)                                                     (в процентах от общего числа организаций) 

 2017 2018 2019 2020 2021                           
Ընդամենը 

Total 15.8 16.9 17.2 23.4 15.9 
   Всего 

 այդ թվում՝ 
             of which:   

   в том числе: 

Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 
բացահանքերի 
շահագործում 
Mining and quarrying 0.7        0.5    1.2        1.2    0.7 

Горнодобывающая 
промышленность  и 
разработка открытых  
карьеров 

Մշակող 
արդյունաբերություն 
Manufacturing 6.8        7.0    6.6        8.9    5.7 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և լավորակ 
օդի մատակարարում 
Electricity,  gas, steam and 
air conditioning supply 0.5        0.5    0.5        1.2    - 

Обеспечение (снаб-
жение) электро-
энергией, газом, 
паром и кондицио-
нированным воздухом 

Ջրամատակարարում, 
կոյուղի,թափոնների  
կառավարում և 
վերամշակում    
Water supply, sewerage, wast 
managment andremedlation 
activities  0.4        0.5    0.6        0.6    0.3 

Водоснабжение, 
очистка, обработка 
отходов и  
получение 
вторичного сырья 

Շինարարություն 
Construction 3.0        3.1    3.3        2.9    4.6 Строительство 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  
Wholsale and retail trade, 
repair of motor vehicles, 
motorcycles 2.5    2.7    2.9        5.0    3.1 

Оптовая и розничная 
торговля и ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов  
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 2017 2018 2019 2020 2021                           
Փոխադրումներ և 
պահեստային 
տնտեսություն  
Transportation and storage 0.7        0.8    0.9        0.9    0.3 

Транспорт и 
складское хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ  
Information and 
communication 1.2        1.8    1.2        2.7    1.2 Информация и связь 
 

103. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ            
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 
SEPARATE INDICATORS OF SOLVENCY AND FINANCIAL STABILITY OF     ORGANIZATIONS 
BY SEPARATE  SECTORS OF  ECONOMY  
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ      
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ  ЭКОНОМИКИ 
 

  (տոկոսներով)  
  (in percents)                                                                                                                                                             (в процентах) 

 
Արտադրանքի 

շահութաբերությունը 
Profitability of production 

Рентабельность продукции 

Ընթացիկ իրացվելիության 
գործակիցը 

Current liquidity ratio 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ինքնավարության 
գործակիցը 

Autonomy coefficient 
Коэффициент автономии 

 

Ընդամենը –Total – Всего 

2017 32.2 126.1 32.5 

2018 30.5 137.4 38.1 
2019 17.9 142.9 41.7 
2020 14.9 158.4 39.8 
2021 22.5 134.3 43.3 

այդ թվում -  of which - в том числе 
Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում -Mining and quarrying -  

Горнодобывающая промышленность  и разработка открытых карьеров 
2017 122.5 111.5 28.9 
2018 94.2 143.7 48.9 
2019 34.8 218.9 48.6 
2020 32.7 236.4 60.2 
2021 50.9 122.7 50.1 

Մշակող   արդյունաբերություն  - Manufacturing- Обрабатывающая промышленность 

2017 18.2 206.5 17.3 
2018 21.3 228.0 17.2 
2019 11.8       199.3 30.5 
2020 29.5       250.6 30.7 
2021 20.5       244.1 37.6 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում-Electricity,  gas, steam and 
air conditioning supply- Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом 
2017 60.3 199.5 44.1 
2018 48.4 174.2 40.4 
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Արտադրանքի 

շահութաբերությունը 
Profitability of production 

Рентабельность продукции 

Ընթացիկ իրացվելիության 
գործակիցը 

Current liquidity ratio 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ինքնավարության 
գործակիցը 

Autonomy coefficient 
Коэффициент автономии 

2019 40.3 115.8 39.4 
2020 -0.7 197.8 3.9 
2021 18.8 102.0 39.4 

Ջրամատակարարում,կոյուղի,թափոնների կառավարում և վերամշակում- Water supply, sewerage, 
wast manag.-t andremedlat.-n act.-s-Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья 
2017 -6.1 354.0 97.4 
2018 -1.0 236.8 94.6 
2019 -1.4 196.2 93.2 
2020 -14.1 169.5 70.8 
2021 -26.2 151.3 60.5 

Շինարարություն – Construction - Строительство 
2017 16.0 133.9 26.1 
2018 15.9 154.9 29.8 
2019 22.1 168.1 32.9 
2020 20.0 139.0 25.2 
2021 20.6 141.1 29.7 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում- Wholsale and 
retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles- Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и 

мотоциклов 
2017 9.6 172.8 42.7 
2018 9.9 172.3 42.8 
2019 8.9 186.1 52.3 
2020 8.4 173.7 50.2 
2021 11.2 218.8 51.9 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն -Transportation and storage- Транспорт и складское хозяйство 
2017 33.5 198.5 11.2 
2018 25.9 201.6 44.1 
2019 24.1 235.3 54.8 
2020 16.6 239.6 63.3 
2021 25.7 156.8 23.2 

Տեղեկատվություն և կապ -Information and communication- Информация и связь 
2017 24.3 221.2 84.3 
2018 16.4 368.2 83.9 
2019 18.1 514.9 84.6 
2020 12.7 246.1 86.6 
2021 14.9 161.6 83.3 
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104. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐՏՔԵՐԸ 
LIABILITIES  AND  STALE  DEBT  OF  ORGANIZATIONS 

       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  (մլն դրամ)   
 (mln.drams)                                                                                                                                                                   (млн. драмов)    
 2017 2018 2019 2020 2021  
Պարտավորություններ, 
ընդամենը 
Liabilities, total 249496.4 243188.7 260002.9 214528.3 205651.3 

Обязательства-
всего 

այդ թվում` 
of which:      

в том числе: 

ժամկետանց 
stale 125.3 240.7 2096.1 174.5 899.0 

просроченные 

կրեդիտորական 
պարտքեր  
credit indebtedness  63635.4 62705.5 80898.7 72230.9 82042.4 

кредиторская 
задолженность 

ընդամենի նկատմամբ, % 
in percents to total 25.5 25.8 31.1 33.7 39.9 

к итогу,% 

           այդ թվում` 
           of which:      

в том числе: 

ժամկետանց 
stale 125.3 240.7 1077.0 174.5 899.0 

просроченные 

ստացած վարկերի և  
փոխառությունների 
դիմաց 
 պարտքեր  
indebtedness under received 
credits and loans 185861.0 180483.2 179104.2 142297.4 123608.9 

задолженность 
по получен-
ным кредитам 
и займам 

ընդամենի նկատմամբ, % 
in percents to total 74.5 74.2 68.9 66.3 60.1 

к итогу,% 

          այդ թվում` 
            of which:      

в том числе: 

ժամկետանց 
stale - - 1019.1 - - 

просроченные 

 

105.   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐՆ 
          ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 
          CREDIT AND DEBIT DEBTS   OF  ORGANIZATIONS   BY  SEPARATE  SECTORS OF  ECONOMY  
          КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

СЕКТОРАМ   ЭКОНОМИКИ 
(մլն դրամ) 
 (mln.drams)                                                                                                                                                                 (млн. драмов) 

 Ընդա 
մենը 
Tolal 

որից- of which – из них: Всего 
B1 C2 D3 E4 F5 G6 H7 J8 

2017 

Կրեդիտորական 
պարտքեր 
Credit 
indebtedness 

63635.4 12912.5 5740.8 4852.9 80.6 9367.1 6730.3 975.3 632.9 Кредитор
ская 
задолжен
ность 

այդ թվում`          в том 
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 Ընդա 
մենը 
Tolal 

որից- of which – из них: Всего 
B1 C2 D3 E4 F5 G6 H7 J8 

of which: числе: 

ժամկետանց 
stale 

125.3 - 0.9 - - 91.4 - - 0.5 просрочен 
ные 

Դեբիտորական 
պարտքեր 
debit 
indebtedness 

76966.1 14503.9 11787.3 6456.1 146.8 17177.3 7739.3 2024.7 709.8 Дебитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

         в том 
числе: 

ժամկետանց 
stale 

627.8 - 76.9 - - 69.7 18.2 10.4 106.6 просрочен 
ные 

Կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
դեբիտորակա-
նից 
Excess of 
accounts 
payable over 
accounts 
receivable 

-13330.7 -1591.4 -6046.5 -1603.2 -66.2 -7810.2 -1009.0 -1049.4 -76.9 Превыше 
ние 
кредитор 
ской 
задолжен 
ности над 
дебитор 
ской 

Ժամկետանց 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
ժամկետանց 
դեբիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
Excess of stale 
accounts payable 
over stale 
accounts 
receivables 

-502.5 - -76.0 - - 21.7 -18.2 -10.4 -106.1 Превыше 
ние  
просрочен 
ной 
кредитор 
ской задол-
женности  
над про-
сроченной 
дебитор 
ской 
задолжен-
ностью 

2018 

Կրեդիտորական 
պարտքեր 
credit 
indebtedness 

62705.5 11366.8 8262.3 4022.7 175.7 8560.5 7390.4 966.7 831.5 Кредитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

         в том 
числе: 

ժամկետանց 
stale 

240.7 - 158.5 - - 67.9 - - 0.2 посрочен 
ные 

Դեբիտորական 
պարտքեր 
debit 
indebtedness 

69096.8 13581.5 12764.9 7722.4 358.5 12422.8 6230.7 1257.1 2897.3 Дебитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

         в том 
числе: 

ժամկետանց 
stale 

3336.0 - 33.8 - - 2869.5 24.7 5.2 106.3 просрочен 
ные 
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 Ընդա 
մենը 
Tolal 

որից- of which – из них: Всего 
B1 C2 D3 E4 F5 G6 H7 J8 

Կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
դեբիտորակա-
նից 
Excess of 
accounts 
payable over 
accounts 
receivable 

-6391.3 -2214.7 -4502.6 -3699.7 -182.8 -3862.3 1159.7 -290.4 -2065.8 Превыше 
ние 
кредитор 
ской 
задолжен 
ности над 
дебитор 
ской 

Ժամկետանց 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
ժամկետանց 
դեբիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
Excess of stale 
accounts payable 
over stale 
accounts 
receivables 

-3095.3 - 124.7 - - -2801.6 -24.7 -5.2 -106.1 Превыше 
ние  про-
сроченной 
кредитор 
ской 
задолжен 
ности  над 
просрочен 
ной деби-
торской 
задолжен-
ностью 

2019 

Կրեդիտորական 
պարտքեր 
credit 
indebtedness 80898.7 9425.1 10032.1 3715.2 205.3 11831.0 8261.4 644.5 881.0 

Кредитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

 
   

     в том числе: 

ժամկետանց 
stale 1077.0 - 958.3 - - 104.9 - - 0.1 

просрочен 
ные 

Դեբիտորական 
պարտքեր 
debit 
indebtedness 63519.3 13076.2 9252.2 8798.9 323.9 14752.3 6146.1 1041.8 4483.0 

Дебитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

 
  

      в том числе: 

ժամկետանց 
stale 3365.0 - 38.2 - - 3149.2 21.0 5.2 98.7 

просрочен 
ные 

Կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
դեբիտորակա-
նից 
Excess of 
accounts 
payable over 
accounts 
receivable 17379.4 -3651.1 779.9 -5083.7 -118.6 -2921.3 2115.3 -397.3 -3602.0 

Превыше 
ние 
кредитор 
ской 
задолжен 
ности над 
дебитор 
ской 



üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ í³ñÏ-Finances and credit- Финансы и кредит 

 

168         ²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 
 

 Ընդա 
մենը 
Tolal 

որից- of which – из них: Всего 
B1 C2 D3 E4 F5 G6 H7 J8 

Ժամկետանց 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
ժամկետանց 
դեբիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
Excess of stale 
accounts payable 
over stale 
accounts 
receivables 

-2288.0 - 920.1 - - -3044.3 -21.0 -5.2 -98.6 

Превыше 
ние  
просрочен 
ной 
кредитор 
ской задол-
женности  
над просро-
ченной 
дебитор 
ской 
задолжен 
ностью 

2020 

Կրեդիտորական 
պարտքեր 
credit 
indebtedness 72230.9 8278.9 10306.2 5298.9 370.9 17791.4 7027.1 159.5 786.5 

Кредитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

 
   

     в том числе: 

ժամկետանց 
stale 174.5 - 71.6 - - 98.8 4.1 - - 

просроченн
ые 

Դեբիտորական 
պարտքեր 
debit 
indebtedness 61036.2 14591.1 7860.4 6524.9 432.8 17885.0 7004.2 451.8 1089.8 

Дебитор 
ская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which: 

 

  
      в том числе: 

ժամկետանց 
stale 3751.7 - 38.8 - - 3478.5 20.5 - 161.3 

Просрочен 
ные 

Կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
դեբիտորակա-
նից 
Excess of 
accounts 
payable over 
accounts 
receivable 11194.7 -6312.2 2445.8 -1226.0 -61.9 -93.6 22.9 -292.3 -303.3 

Превыше 
ние креди-
торской 
задолжен 
ности над 
дебитор 
ской 

Ժամկետանց 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
ժամկետանց 
դեբիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
Excess of stale 
accounts payable 
over stale 
accounts 
receivables 

-3577.2 - 32.8 - - -3379.7 -16.4 - -161.3 

Превыше 
ние  про-
срочен 
ной кре-
диторской 
задолжен 
ности  над 
просрочен 
ной деби-
торской 
задолжен 
ностью 
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 Ընդա 
մենը 
Tolal 

որից- of which – из них: Всего 
B1 C2 D3 E4 F5 G6 H7 J8 

   
2021 

 

Կրեդիտորա 
կան պարտքեր 
credit 
indebtedness 82042.4 17532.2 6790.5 3172.9 3617.3 18798.2 6756.7 1647.5 1392.7 

Кредиторская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which:          

в том числе: 

ժամկետանց 
stale 899.0 - 8.7 - - 885.3 - - - 

просроченные 

Դեբիտորա 
կան պարտքեր 
debit 
indebtedness 75649.2 15677.7 7570.4 6770.8 2161.5 22604.7 6579.5 833.3 1431.6 

Дебиторская 
задолжен 
ность 

այդ թվում` 
of which:  

  

     

 в том числе: 

ժամկետանց 
stale 3387.9 - 49.4 - - 3162.3 6.1 - 123.0 

просроченные 

Կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
դեբիտորակա-
նից 
Excess of 
accounts 
payable over 
accounts 
receivable 6393.2 1854.5 -779.9 -3597.9 1455.8 -3806.5 177.2 814.2 -38.9 

Превышение 
кредиторской 
задолжен 
ности над 
дебиторской 

Ժամկետանց 
կրեդիտորական 
պարտքերի 
գերազանցումը 
ժամկետանց 
դեբիտորական 
պարտքերի 
նկատմամբ 
Excess of stale 
accounts payable 
over stale 
accounts 
receivables -2488.9 - -40.7 - - -2277.0 -6.1 - -123.0 

Превышение  
просроченной 
кредиторской 
задолжен 
ности  над 
просроченной 
дебиторской 
задолжен-
ностью 

 
 
 
  B1-E4 -Արդյունաբերություն/Industry/Промышленность 

  F5- Շինարարություն/Construction/Строительство 

  G6- Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում /Wholsale and retail trade, repair  

        of motor vehicles, motorcycles/Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов 

  H7- Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն /Transportation and storage/Транспорт и складское хозяйство 

  J8- Տեղեկատվություն և կապ/Information and communication/ Информация и связь. 
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 BANKING ACTIVITY 
 БАНКОВСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

106. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԵՐԸ (տարեվերջին) 
          CREDITS OF COMMERCIAL BANKS (at the end of year) 

                    КРЕДИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (на конец года) 
(մլն դրամ) 
(mln.drams)                                                                                                                                                                         (млн. драмов)    

 2017 2018 2019 2020 2021  
Վարկեր, ընդամենը 
Credits, total 150025.7 167354.1 192801.9 206294.9 62248.6 

Kредиты, Всего  

                 այդ թվում՝ 
                 of which:      

в том числе: 

Վարկային ներդրումներ 
Credit investments  149255.4 166760.2 191743.2 192575.8 55334.9 

Kредитные 
вложения  

                   այդ թվում՝ 
                   of which:      

в том числе: 

կարճաժամկետ 
short-term 31176.8 34721.4 43565.1 46828.1 16035.3 

    краткосрочные 

            որից՝ 
            of which:      

из них: 

հայկական դրամով 
in Armenian drams 13932.6 28228.9 37336.2 30157.3 9834.2 

в армянских 
драмах 

տարադրամով 
in currency 17244.2 6 492.5 6228.9 16670.8 6201.1 

в валюте 

երկարաժամկետ 
long-term 118078.6 132 038.8 148178.1 145747.7 39299.6 

   долгосрочные 

            որից՝ 
            of which:      

    из них: 

    հայկական դրամով 
    in Armenian drams 48070.0 60 228.1 75319.1 75099.6 25255.0 

в армянских 
драмах 

    տարադրամով 
    in currency 70008.6 71 810.7 72859.0 70648.1 14044.6 

в валюте 

Երկարաձգված վարկեր 
Deferred credits 303.3 52.5 412.6 12956.4 4407.4 

Продленные  
кредиты 

Ժամկետանց վարկեր 
Overdue credits 467.0 541.4 646.1 762.7 2506.3 

Просроченные  
кредиты 
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107.ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ1 
    ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES (AGENTS)1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (АГЕНТОВ)1 

        հազ.դրամ 
        htsd. drams                                                                                                                                                                          тыс. драмов 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ապահովագրավճարներ 

Insurance payments 350717.6 359 873.3 370142.7 214003.1 403853.5 

Сумма страховых 

взносов 

            այդ թվում` 
            of which:      в том числе: 

կյանքի 

life 
- - - - - 

страхование 

жизни 

անձնական 

private 
- 442.0 653.0 15559.0 331.2 

личное 

страхование 

գույքի 

property 
1776.0 3252.0 3182.0 150.0 303.9 

имущественное 

страхование 

պատասխանատվության 

ապահովագրության գծով 

liability in insurance  

344849.0 351862.0 360485.3 187545.4 402227.3 страхование 

ответственности 

այլ 

other 
4092.6 4317.3 5822.4 10748.7 991.1 

другие 

Ապահովագրական 

հատուցումներ 

Insurance indemnities 

149648.7 156223.1 141899.5 99942.4 253716.7 Сумма страховых 

выплат 

            այդ թվում` 
            of which: 

     
в том числе: 

կյանքի 

life 
- - - - - 

страхование 

жизни 

անձնական 

private 
- - 521.3 1465.0 - 

личное 

страхование 

գույքի 

property 
143.0 93.0 164.0 0.0 - 

имущественное 

страхование 

պատասխանատվության 

ապահովագրության գծով 

liability in insurance  

 

149505.7 156130.1 138213.3 97425.0 253716.7 
страхование 

ответственности 

                                                            
    1 Ներառված են  6 ապահովագրական գործակալների ցուցանիշներ: 
    1 The  indicators of  6 insurance agents are included. 
    1 Включены показатели  6 страховых агентов.    
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2017 2018 2019 2020 2021 

այլ 
other - - 3000.9 1052.4 - другие 

Գործող ապահովագրական 

պայմանագրերի  քանակը 

(միավոր) 

Number of existing insurance 

contracts, (unit) 

12689 13544 7096 4847 11213 

Число 

действующих 

страховых 

договоров 

(единиц) 

 այդ թվում` 

 of which: в том числе: 

կյանքի 

ապահովագրություն 

life insurance - - - - - 
страхование 

жизни 

ոչ կյանքի 

ապահովագրություն 

non-life insurance 

12689 13544 7096 4847 11213 страхование не 

жизни 

Գործակալին կամ ներկա-
յացուցչին վճարված 
միջնորդավճարները 
Commissions paid to agent or 
representative  

42367.9 33997.3 47724.7 33819.2 77203.3 

Оплаченные 
комиссионные 
агенту или 
представителю 
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ (տոկոսներով նախորդ տարվա նկատմամբ)  
CHANGES OF CREDITS AND PHYSICAL PERSON’S DEPOSITS IN COMMERCIAL BANKS (in 
percent to previous year) 
ИЗМЕНЕНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  
(в процентах к предыдущему году) 
 

 
 ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ) 
 ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ՀՆԱ-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 SHARE OF INCOMES, EXPENDITURES AND DIFICIT (SURPLUS) OF STATE BUDGET IN GDP 
 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 БЮДЖЕТА К ВВП 

տոկոսներով - in percents - в процентах 
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ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
PRICES  AND  TARIFFS 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
    Գների վիճակագրության ցու-
ցանիշների համակարգն իրենից 
ներկայացնում է փոխկապակց-
ված և փոխլրացնող ցուցանիշ-
ների համախումբ, որոնք բնութա-
գրում են ինչպես գների  (սակա-
գների) փաստացի մակարդակը, 
այնպես էլ դրանց տոկոսային 
փոփոխությունները: 
 Բաժնում ներկայացված են 
տնտեսության սպառողական և 
իրական հատվածներում ամբող-
ջությամբ և ըստ առանձին սեգ-
մենտների (հատվածների) գների 
(սակագների) շարժի, ինչպես 
նաև կարևորագույն արտադ-
րանքի, ապրանքների և ծառայու-
թյունների գների  (սակագների) 
միջին մակարդակի վերաբերյալ 
տվյալներ: 

 Սպառողական գների ինդեքսը 
բնութագրում է բնակչության 
անձնական սպառման համար 
ձեռք բերված ապրանքների և 
ծառայությունների փաստացի 
հաստատագրված կազմի արժեքի 
փոփոխությունը ժամանակի և 
տարածության մեջ: Արցախի 
Հանրապետությունում սպառող-
ական գների ինդեքսի հաշվարկ-
ման համար Ստեփանակերտ 
քաղաքում և հանրապետության 6 
բնակավայրերում սահմանված 
մեթոդաբանությամբ կատարվում 
է սպառողական գների (սակա-
գների) ամենամսյա դիտարկում:  

ԱՀ ԱՎԾ կողմից 2020 
թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր 
ամիսների համար ՍԳԻ  
հաշվարկների նպատակով  
դիտարկումներ չեն կատարվել` 
պայմանավորված պատերազ-
մական իրավիճակով: 
Դիտարկումներ կատարվել են 
2020 թվականի դեկտեմբեր 
ամսվա համար 4 
բնակավայրերում՝ Ստեփանա-
կերտ, Ասկերան, Մարտակերտ և 
Մարտունի քաղաքներում, որոնց 

     The system of indicators related 
to price statistics represents a set of 
interrelated and complementary 
indicators describing actual price 
levels as well as their percentage 
change. 
  
 
 
In section the data on dynamics of 
prices (tariffs) in consumer and 
real sectors of economy as a whole 
and in separate segments, and also 
on average level of prices (tariffs) 
of the most important kinds of 
production, goods and services are 
represented. 
  
 
 
   Consumer price index (CPI) 
measures changes both over the 
time and the space in the value of 
actual fixed quantity of the goods 
purchased for population’s 
personal use and services. In the 
Republic of Artsakh, for the 
calculation of consumer price 
index, monthly consumer price 
(tariff) monitoring is conducted 
according to the determined 
methodology in Stepanakert city 
and 6 regions of the Republic.  
 
 
 
The NSS of RA did not make any 
observations for the CPI 
calculations for October-November 
2020 due to the war situation. 
Observations were made for 
December 2020 in 4 cities: 
Stepanakert, Askeran, Martakert 
and Martouni, the specific weights 
of which were recalculated 
accordingly. 
 
 
 

     Система показателей статис-
тики цен представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и 
взаимодополняющих показа-
телей, характеризующих как 
фактические уровни цен 
(тарифов), так и их процентное 
изменение. 
  
     В разделе представлены дан-
ные о динамике цен (тарифов) в 
потребительском и реальном сек-
торах экономики в целом и по от-
дельным сегментам, а также о 
среднем уровне цен (тарифов) на 
важнейшие виды продукции, 
товаров и услуг. 
  
  
 
  Индекс потребительских цен 
характеризует изменение стои-
мости фактического фиксиро-
ванного набора товаров и услуг, 
приобретенных для личного 
потребления населения во 
временном и пространственном 
промежутках. Для расчета 
индекса потребительских цен, 
согласно принятой методологии, 
в городе Степанакерте и в 6 
райцентрах республики произ-
водится ежемесячное наблю-
дение потребительских цен 
(тарифов). 
 
Национальная Статистическая 
Служба Республики Арцах за 
октябрь-ноябрь 2020 года в связи 
с военной ситуацией для расчетов 
ИПЦ не сделала никаких 
наблюдений. Наблюдения за 
декабрь 2020 года проводились в 4 
населенных пунктах: в 
Степанакерте, в Аскеране, в 
Мартакерте и в Мартуни, 
удельные веса которых были 
пересчитаны соответствующим 
образом. 
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տեսակարար կշիռները 
համապատասխանաբար 
վերահաշվարկվել են :    

Սահմանված է գների 
դիտարկման և ինդեքսների 
հաշվարկման հետևյալ կարգը. 

Հիմք ընդունելով «Սպառո-
ղական գների ինդեքսի ձեռնարկ» 
տեսություն և կիրառում, 2004թ. 
(ԱՄԿ/ԱՄՀ/ ՏՀԶԿ/ՄԱԿ ԵՏԽ 
/Եվրոստատ /ՀԲ) ձեռնարկի 
պահանջները, գների վիճակա-
գըրության ոլորտում աշխարհի 
առաջավոր երկրների գործող 
ՍԳԻ-ի մեթոդաբանություններում 
կատարված առաջընթացները, 
նոր հնգանիշ «Անհատական 
սպառում ըստ նպատակների 
դասակարգիչն» (ԱՍԸՆԴ) ԱՀ 
ԱՎԾ 2019թ. հունվարից 
իրականացրել է ԱՀ սպառո-
ղական գների ինդեքսի հաշվարկ-
ման գործող մեթոդաբանության 
վերանայում: 

Գների դիտարկման համար 
ապրանք (ծառայություն)-ներկա-
յացուցիչների ընտրանքը կա-
տարվել է` հաշվի առնելով 
սպառողական շուկայում դրանց 
հագեցվածության ու սպառման 
աստիճանը, արդիականությունը, 
ներկայացուցչական լինելը և 
այլն, նշելով դրանց տեխնիկա-
կան բնութագրերը, չափման 
միավորը և այլ անհրաժեշտ 
հատկանիշներ: Ընդհանուր առ-
մամբ, պահպանելով ամսական 
երեք անգամյա գնադիտար-
կումների ժամանակացույցը (յու-
րաքանչյուր ամսվա 1-ին, 10-ին, 
20-ին և դրանց մոտակա օրերին), 
և խմբավորելով բազային օբ-
յեկտները 3 պայմանական խըմ-
բերի, յուրաքանչյուր բազային 
օբյեկտում գնադիտարկումներն 
իրականացվում են տվյալ ամսվա 
ընթացքում մեկ անգամ: Երկու 
այցելությունների միջև ընկած 
ժամանակահատվածը յուրաքան-
չյուր բազային օբյեկտի համար 
կազմում է մեկ ամիս: Ըստ 
սպառողական գների դիտարկ-
ման նոր Կարգի ընդլայնվել է 

 
 
The following order has been 
established for price monitoring: 
Based on the requirements of 
"Consumer Price Index Manual: 
theory and practice, 2004” (ILO / 
IMF / OECD / UNECE / Eurostat / 
WB), the progress is made in CPI 
methodologies of world leading 
countries in the field of price 
statistics, the new five-digit 
"Classification Of Individual 
Consumption by Purpose" 
(COICOP), the National Statistical 
Service of the Republic of Artsakh, 
has implemented rewiew of 
current methodology for 
calculating the Consumer Price 
Index of RA since January 2019. 
 
 
 
For the price monitoring, the good 
(service) - the sample of 
representatives has been made, 
taking into account their level of 
saturation and consumption in the 
consumer market, relevance, 
representativeness, etc., specifying 
their technical characteristics, 
measuring unit and other 
necessary features. In general, 
maintaining monthly threetime 
price list timetable (on the 1-st, 
10- th, and 20-th of each month), 
and grouping the base objects in 3 
conditional groups, at each base 
object the price collection is 
carried out once a month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to the new Consumer 
Price review appendix the number 
of the goods-service represen-
tatives has been expanded (2-3 

 
 
    Утвержден следующий порядок 
наблюдения цен  
С января 2019г. Национальная 
Статистическая Служба 
Республики Арцах произвела 
пересмотр действующей 
методологии расчета Индекса 
потребительских цен, на основе 
«Руководствo по индексу 
потребительских цен: Теория и 
практика».(2004) (МОТ/МВФ 
/ОЭСР/ЕЭК ООН/Евростат/ 
Всемирный Банк), развитий в 
методологиях ИПЦ ведущих 
стран в области статистики цен, 
нового пятизначного 
«Классификатора 
индивидуального потребления 
по целям» (КИПЦ). 
 
 
Выборка товара (услуги) – пред-
ставителя для наблюдения цен 
произведена, учитывая уровень 
насыщенности ими и их 
потребления на потребительском 
рынке, актуальность, представи-
тельность и т. д., отмечая их 
технические характеристики, 
единицы измерения и другие 
необходимые параметры. В 
целом, сохраняя график 
трехразового наблюдения цен за 
месяц (1-ого, 10-ого, 20-ого числа 
каждого месяца и в ближайшие к 
ним дни) и группируя базовые 
объекты на 3 условные группы, 
ценовые наблюдения на каждом 
базовом объекте в течении 
месяца проводятся один раз. 
    Промежуток времени между 
двумя посещениями для каждого 
базового объекта составляет один 
месяц. 
 
 
 
    Согласно новому Порядку 
наблюдения потребительских 
цен, расширено количество 
товаров (услуг)-представителей (в 
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դիտարկվող ապրանք-ծառայու-
թյուն-ներկայացուցիչների քանա-
կը (յուրաքանչյուր առևտրի և 
ծառայության բազային օբյեկտում 
դիտարկվող յուրաքանչյուր 
ապրանք-ծառայության տեսակի 
համար ընտրվել է 2-3 
ներկայացուցիչ՝ նախկին մեկի 
փոխարեն): 

Համաձայն ԱՍԸՆ դասակարգ-
չի սպառողական ապրանքները 
դասակարգվում են 2 հիմնական 
խմբերի` սպառողական ապրան-
քներ և սպառողական ծառայու-
թյուններ: 

Հաշվի առնելով շրջանների 
առևտրի և ծառայությունների 
շրջանառության ծավալների 
մեծությունը և բնակչության 
թվաքանակը, վերանայվել են 
ապրանքների և ծառայություն-
ների դիտարկման օբյեկտների 
քանակները: 
   Սպառողական գների ինդեքսը 
հաշվարկվում է Լասպեյրեսի 
բանաձևով, բազիսային անփո-
փոխ կշռվածությամբ, այսինքն 
հաշվարկվում է զուտ գնային 
ինդեքս: 
   Հանրապետությունում գների 
ինդեքսը որոշվում է որպես 
առանձին շրջանների գների 
ինդեքսների միջին կշռված 
մեծություն:  
   Հետազոտության մեջ ընդգրկ-
ված շրջանների և Ստեփանա-
կերտ քաղաքի հանրապետու-
թյան մեջ ունեցած տեսակարար 
կշիռները հաշվարկվում են 
բնակչության թվաքանակի, 
ընդհանուր ապրանքաշրջանա-
ռության և բնակչությանը 
մատուցված ծառայությունների 
ծավալներում դրանց տեսակա-
րար կշիռների հիման վրա: 
   Հաշվի առնելով ՍԳԻ-ի 
հաշվարկման միջազգային 
փորձը, որտեղ ներկայում 
առաջնայնությունը տրվում է 
ՍԳԻ-ի զամբյուղի տեսակարար 
կշիռների առավել հաճախակի 
վերանայմանը (առավել ընդու-
նելի տարբերակ է համարվում 

representatives were selected for 
each type of commodity service 
that is considered in each trade 
and service base, instead of the 
former one). 
 
  
 
Consumer products classified by 
COICOP are classified into 2 main 
categories: consumer goods and 
consumer services. 
 
 
Taking into consideration the 
volume of trade and turnover 
services of the regions and the 
number of population, the number 
of observation objects for goods 
and services has been revised. 
 
    
Laspeyres formula with fixed 
weights is used to calculate 
consumer price index, i.e. net price 
index is computed. 
 
 
The price index in the Republic is 
determined as weighted average of 
price indexes of selected regions. 
 
 
Specific weights of regions and 
Stepanakert city in the republic 
included in the survey are 
computed based on their specific 
weights in the volumes of 
population number, total goods 
turnover and services rendered to 
the population. 
 
 
 
Taking into consideration the 
international experience on CPI 
calculation, where the priority is 
given to more frequent revision of 
CPI basket specific weights (the 
most acceptable option is the 
review of weights every year, if 
the country has such an 
opportunity (in terms of access and 

каждом базовом обьекте торговли 
для каждого товара-услуги 
выбраны 2-3 представителя 
вместо одного представителя, как 
было ранее). 
 
 
 
      Согласно КИПЦ, потреби-
тельские товары подразделяются 
на две основные группы: 
потребительские товары и 
потребительские услуги. 
 
Учитывая показатели объемов 
товарооборота торговли и услуг, а 
также численность населения 
районов, пересмотрено 
количество объектов наблюдения 
товаров и услуг в районах. 
 
 
    Индекс потребительских цен 
рассчитывается по формуле 
Ласпейреса с неизменной 
базисной взвешенностью, т.е. 
рассчитывается чистый ценовой 
индекс. Республиканский индекс 
цен определяется как 
средневзвешенная величина 
уровней индексов цен отдельных 
регионов. 
     
     Удельные веса г. Степанакерта 
и обследованных регионов 
рассчитывается на основе их 
удельных весов в общей 
численности населения, в 
объемах товарооборота и 
предоставленных услуг. 
 
 
 
 
    Учитывая международный 
опыт расчета ИПЦ, где в 
настоящее время предпочтение 
отдается более частому 
пересмотру удельных весов 
(наиболее предпочтительным 
вариантом считается пересмотр 
весов каждый год, если страна 
имеет такую возможность в плане 
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ամեն տարի կշիռների 
վերանայումը, եթե տվյալ երկիրն 
ունի այդպիսի հնարավորություն 
(կշիռների հաշվարկների համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվության 
հասանելիության և օպերատի-
վության առումով)), ԱՀ-ում ՍԳԻ-
ի հաշվարկման համար կշիռների 
վերանայումն այսուհետ իրակա-
նացվելու է ամեն տարի՝ 
բազիսային ժամանակաշրջան 
ընդունելով նախորդ տարվա 
դեկտեմբեր ամիսը: 
   Յուրաքանչյուր տարի հունվա-
րից սկսած ՍԳԻ-ի հաշվարկման 
համար բազիսային ժամանա-
կաշրջան է ընդունվում նախորդ 
տարվա դեկտեմբեր ամիսը: 
Հաշվի առնելով Արցախի 
Հանրապետությունում ամեն 
տարի իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսապայ-
մանների ամբողջացված (ընտ-
րանքային) հետազոտության 
արդյունքները և հունվարից 
դեկտեմբեր ընկած ժամանակա-
հատվածում յուրաքանչյուր 
ապրանք-ծառայության գնային 
փոփոխությունները, կատարվել է 
սպառողական զամբյուղում ընդ-
գըրկված ապրանքների և 
ծառայությունների տեսակարար 
կշիռների վերահաշվարկ: 
    ԱՀ-ում ՍԳԻ-ն հաշվարկվում է 
տարբեր ժամանակահատված-
ների՝ հաշվետու ամիսը բազի-
սային ժամանակահատվածի, 
նախորդ ամսվա, նախորդ տար-
վա դեկտեմբերի, նախորդ տար-
վա համապատասխան ժամանա-
կահատվածի (աճողական կար-
գով), նախորդ տարվա համապա-
տասխան ամսվա նկատմամբ:  
 Արդյունաբերողների արտա-
դրանքի գների ինդեքսն արտա-
ցոլում է հանրապետության ար-
դյունաբերության ոլորտի կազ-
մակերպությունների թողարկած 
արտադրանքի գների շարժը՝ 
առանց ավելացված արժեքի և 
ակցիզային հարկերի հաշվարկ-
ման: Արդյունաբերական ար-
տադրանքի գների փոփոխության 

timeliness of the information 
necessary for the weights’ 
calculations)), in RA the review of 
the weights for CPI calculation 
will be carried out every year 
taking as a base period the 
December of the previous year. 
 
 
 
 
 
Since January every year the base 
period for CPI calculation has been 
considered December of the 
previous year. Taking into 
accounts the results of Integrated 
(sample) Living Conditions Survey 
that carried out in the Republic of 
Artsakh in evety year and price 
changes for each good and service 
during the period from January to 
December, the recalculation of 
specific weights of good-service 
included in the consumer basket 
was implemented. 
 
 
 
 
 
 
Consumer Price Index is computed 
in comparison with different 
periods: current month to previous 
month; December of the previous 
year; corresponding period of the 
previous year; corresponding 
month of the previous year and 
the base year. 
 
   
  Producer’s price index for 
industrial products reflects the 
dynamics of prices of industrial 
products produced by the 
industrial organizations Republic 
irrespective of value added tax and 
excises. The observation of the 
change in prices is based on a 
sample of industrial basic 
organizations.  
Monitoring of the change in prices 

доступности и оперативности 
информации, необходимой для 
расчета весов), отныне пересмотр 
удельных весов для расчета ИПЦ 
в РА будет осуществляться 
каждый год, принимая за 
базисный период декабрь 
предыдущего года. 
 
 
 
 
    С января каждого года 
базисным периодом для расчета 
ИПЦ является декабрь 
предыдущего года. Учитывая 
результаты ежегодно 
проводимого обобщенного 
(выборочного) обследования 
условий жизни домашних 
хозяйств в Республике Арцах и 
ценовые изменения каждого 
товара и услуги с января по 
декабрь, произведен перерасчет 
удельных весов товаров и услуг, 
включенных в корзину ИПЦ. 
 
 
 
 
 
 
   ИПЦ рассчитывается в 
сравнении к разным периодам: 
отчетный месяц - к базисному, к 
предыдущему месяцу, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, к 
соответствующему месяцу 
предыдущего года. 
 
 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции отра-
жает динамику цен промышлен-
ной продукции, произведенной 
организациями в сфере промыш-
ленности республики, без учета 
налога на добавленную 
стоимость и акцизов.  
Обследование изменений цен, на 
выпускаемую продукцию, произ-
водится на основании данных 
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դիտարկումն իրականացվում է 
ընտրանքային կարգով ընտրված 
արդյունաբերության ոլորտի 
բազային կազմակերպություն-
ների տվյալների հիման վրա: 
Հետազոտման համար ընտրվում 
են տնտեսական գործունեության 
դասակարգչի (ՏԳՏԴ) (խմբ.2) 
հանքագործական և բացահան-
քերի շահագործման, մշակող 
արդյունաբերության, էլեկտրա-
էներգիայի, գազի և լավորակ օդի 
մատակարարման, ջրամատա-
կարարման, կոյուղու, թափոննե-
րի կառավարման և վերամշակ-
ման բաժիններին համապատաս-
խան գործունեություն ծավալող 
առավել բնորոշ կազմակերպու-
թյունները: Արդյունաբերական 
արտադրանքի գների ինդեքսների 
հաշվարկն իրականացվում է 
Լասպեյրեսի բանաձևով՝ ամսա-
կան պարբերականությամբ, հա-
մաձայն Արտադրանքի դասա-
կարգչի ըստ գործունեության 
տեսակների (ԱԴԳՏ)՝ արտա-
դըրանք և ըստ ՏԳՏԴ՝ ենթադաս, 
դաս, խումբ,  հատված և ընդա-
մենը ԱՀ ագրեգացման:      
 Գյուղմթերքի իրացման գների 
ինդեքսն արտացոլում է իրացման 
բոլոր ուղիներով ագրարային 
հատվածի արտադրանքի գների 
փոփոխությունների շարժը հաշ-
վետու ժամանակահատվածում՝ 
բազիսայինի համեմատ: Այն 
հաշվարկվում է բուսաբուծության 
և անասնապահության արտա-
դըրանքի գների ինդեքսների 
ագրեգացիայի ճանապարհով: 
Դրանցից յուրաքանչյուրն իրենից 
ներկայացնում է անհատական 
ապրանքների ինդեքսների կը-
շըռված մեծություն` ընդգրկված 
միատեսակ ապրանքախմբում: 
Որպես անհատական ինդեքս-
ների  կշռման բազա օգտա-
գործվում են հաշվետու ամսում 
իրացված արտադրանքի ծավալ-
ները:   

for industrial product is based on 
data of the basic industrial 
organizations covered by the 
sample. Organizations having 
activities that are in line with 
Classification of Economic 
Activities (ACEA) (Revision 2) 
sectors- mining and quarrying, 
manufacturing, electricity, gas, 
steam and air conditioning supply, 
sewerage, wastes management and 
manufacturing are selected for the 
Producer’s price indexes are 
calculated by the Laspeyres 
formula on a monthly basis in 
accordace with the level of 
product of the Classification of 
Products by Activities (CPA) and 
levels of subdivision and division, 
group, class, sector in total RA 
level of the Classification of the 
Economic Activities. 
 
 
 
     
 
 
     Sale price  index for agricultural 
products reflects the dynamics of 
change in prices for products of 
agrarian sector sold through all 
channels of sales in the reporting 
period compared with the base 
one. 
 It is calculated by aggregation of 
price indices for plant growing and 
animal husbandry. Each of the 
indices represents the weighted 
value of individual indices for the 
goods, which are included in 
homogeneous group. The volume 
of products sold during the 
previous year is used as the base of 
weighting of individual indices. 

базовых предприятий в сфере 
промышленности, отобранных по 
выборочному методу. Для обсле-
дования выбираются наиболее 
характерные предприятия, кото-
рые развертывают соответствую-
щую деятельность согласно 
разделам добычи полезных иско-
паемых, обрабатывающей про-
мышленности, снабжение элек-
троэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом, 
водоснабжением, чисткой, 
обработкой отходов и полу-
чением вторичного сырья 
Классификатора видов 
экономической деятельности 
(КВЭД) (ред. 2). 
Индексы цен производителей 
промышленной продукции 
рассчитываются по формуле 
Ласпейреса с месячной 
периодичностью, агрегиро-
ванных по уровням продукций 
Классификации продуктов по 
видам экономической деятель-
ности (КПВЭД) и по 
подразделам, разделам, группам, 
секторам(КВЭД) и всего по РА. 
    Индекс цен на реализацию 
продукцию сельского хозяйства 
отражает динамику изменений 
цен продукции аграрного 
сектора, по всем каналам  
реализации, в отчетном периоде 
по сравнению с базисным. Он 
рассчитывается путем агре-
гирования индексов цен на 
продукцию растениеводства и 
животноводства, каждый из кото-
рых представляет собой взве-
шенную величину из индивиду-
альных индексов на товары, вхо-
дящие в однородную группу. В 
качестве базы взвешивания инди-
видуальных индексов использу-
ются объемы реализованной про-
дукции за отчетный месяц.   
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108.   ԳՆԵՐԻ  ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

PRICE  INDICES  BY  SECTORS  OF  ECONOMY 
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ժամանակաշրջանի վերջը՝դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,  տոկոսներով 
The end of period: December to December of  previous year,in percents 
Конец периода: декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах 

Սպառողական գների 
ինդեքսը 
Consumer price index 101.5 99.8 100.4 102.7 107.5 Индекс потребительских цен 
 պարենային 
ապրանքներ 
 food goods 103.2 99.1 100.3 103.9 113.4 

продовольственные 
товары 
 

 ոչ պարենային   
ապրանքներ 

 non-food goods  101.0 101.9 99.9 100.6 108.1 

непродовольственные 
товары 
 

 ծառայություններ 
 paid  services 98.3 98.3 100.1 102.1 99.5 

платные услуги 
 

Արդյունաբերողների 
արտադրանքի գների 
ինդեքսը 
Producers price index of 
industrial production 102.4 98.0 97.1 107.0 131.3 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции  
 

Գյուղմթերք 
արտադրողների իրացման 
գների ինդեքսը   
Sales price index of 
agricultural products 106.7 111.0 100.0 100.7 108.0 

Индекс цен реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ 
In percents to previous year 

В процентах к предыдущему году 
Սպառողական գների 
ինդեքսը 
 Consumer price index  99.5 101.8 100.7 100.8 105.9 Индекс потребительских цен 

պարենային 
ապրանքներ 
 food goods 100.7 102.3 101.8 100.7 110.3 

продовольственные 
товары 

 ոչ պարենային 
ապրանքներ 

 non-food goods  97.9 102.4 100.2 100.0 105.9 

непродовольственные 
товары 
 

 ծառայություններ 
 paid services 98.1 99.5 98.7 100.7 99.9 

платные услуги 
 

Արդյունաբերողների 
արտադրանքի գների 
ինդեքսը 
Producer price index of 
industrial production 105.7 100.4 96.2 105.8 136.3 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции  
 

Գյուղմթերք 
արտադրողների իրացման 
գների ինդեքսը   
Sales price index of 
agricultural products 
 100.4 106.3 100.1 101.6 107.9 

Индекс цен реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
 

2 0 0 0 =  1 0 0 . 0  
Սպառողական գների 
ինդեքսը 
 Consumer price index  193.9 193.5 194.3 199.6 214.6 

Индекс потребительских цен  
 

պարենային 
ապրանքներ 

 food goods 216.3 214.3 214.9 223.3 253.2 
продовольственные 
товары 

 ոչ պարենային 
ապրանքներ 

 non-food goods 182.2 185.7 185.5 186.6 201.7 

непродовольственные 
товары 
 

 ծառայություններ 
 paid services 179.5 176.4 176.6 180.3 179.4 

платные услуги 
 

Արդյունաբերողների 
արտադրանքի գների 
ինդեքսը 
Producers price index of 
industrial production 231.7 227.1 220.5 235.9 309.7 

Индекс цен производителей 
промышленной продукции  
 

Գյուղմթերքի իրացման 
գների ինդեքսը 
Price index of agricultural 
products sale 204.0 226.4 226.4 228.0 246.2 

Индекс цен реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

109.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍՊԱՌՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ  

CONSUMER PRICE INDEX CHANGES BY MAIN CONSUMPTION GROUPS 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ОСНОВНЫМ  

ГРУППАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ   
 

տոկոսներով՝ դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի  նկատմամբ 
December compared to December of the previous year ,in percents 

конец периода, декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Բոլոր ապրանքները և 
ծառայությունները 
All goods and services 101.5 99.8 100.4 102.7 107.5 Все товары и услуги 
Պարենային ապրանքներ (ներառյալ 
ոգելից խմիչք և ծխախոտ) 
Food goods (including alcoholic 
beverages and tobacco) 103.4 99.7 100.9 104.1 113.0 

Продовольственные 
товары (включая алкогольные 
напитки и табак) 

Պարենային ապրանքներ 
Food goods 103.2 99.1 100.3 103.9 113.4 

Продовольственные 
товары 

Ոչ պարենային ապրանքներ 
Non-food goods 101.0 101.9 99.9 100.6 108.1 

Непродовольственные 
товары 

Ծառայություններ 
Services  98.3 98.3 100.1 102.1 99.5  Услуги  

(տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ) 
(in percents to previous year) 

(в процентах к предыдущему году) 
 2017 2018 2019 2020 2021 

 Բոլոր ապրանքները և 
ծառայությունները 
All goods and services 99.5 101.8 100.7 100.8 105.9 Все товары и услуги 
Պարենային ապրանքներ (ներառյալ 
ոգելից խմիչք և ծխախոտ) 
Food goods (including alcoholic 
beverages and tobacco) 100.9 102.7 102.1 101.3 110.3 

Продовольственные 
товары (включая алкогольные 
напитки и табак) 

Պարենային ապրանքներ 
Food goods 100.7 102.3 101.8 100.7 110.3 

Продовольственные 
товары 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ոչ պարենային ապրանքներ 
Non-food goods 97.9 102.4 100.2 100.0 105.9 

Непродовольственные 
товары 

Ծառայություններ 
Services  98.1 99.5 98.7 100.7 99.9  Услуги  

 
110.  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԳՆԵՐԻ  ԻՆԴԵՔՍԸ 

CONSUMER  PRICE  INDEX 
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

    
 
Անհատական սպառում՝ըստ նպատակների դասակարգիչ                                     По двухзначному уровню Классификатора 

(ԱՍԸՆԴ) երկնիշ մակարդակ                                                                                       индивидуального  потребления  по целям  
By Classification of Individual Consumption according to Purpose                                                                                            (КИПЦ) 
(COICOP) two digit level 

 2019 2020 2021  
Դեկտեմբերը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ  

December compared to  December of  the previous year 
 Декабрь к декабрю предыдущего года  

Սպառողական գների ինդեքս, 
ընդամենը  
Consumer price index, total 100.4 102.7 107.5 

Индекс потребительских цен, 
всего 

այդ թվում` 
including: 

 

  в том числе: 
Սննդամթերք, և ոչ ալկոհոլային խմիչք  
Food and non-alcoholic beverages 100.3 103.9 113.4 

Продукты  питания  и 
безалкогольные напитки  

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ 
Alcoholic beverages, tobacco 106.1 106.1 109.6 

Алкогольные напитки, 
табачные  изделия 

Հագուստ և կոշիկ  
Clothing and footwear 98.8 99.4 111.6 Одежда и обувь  

Բնակարանային ծառայություններ, 
ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և 
վառելիքի այլ տեսակներ 
Housing, water, electricity, gas and 
 other  fuels 99.9 100.0 101.5 

Жилищные услуги, вода, 
электроэнергия, газ и другие 
виды топлива 

Տնային գործածության առարկաներ, 
կենցաղային տեխնիկա և բնակա- 
րանների խնամքի ամենօրյա գոր- 
ծունեություն  
Furnishings, household equipment and 
routine maintenance of the house 101.1 102.9 105.7 

Предметы домашнего обихода, 
бытовая  техника и 
повседневный уход за домом 

Առողջապահություն 
 Health 100.7 103.5 105.8 Здравоохранение 
Տրանսպորտ  
Transport 98.3 105.1 107.0 Транспорт 
Կապ 
Communication 100.0 99.8 88.4 Связь 
Հանգիստ և մշակույթ 
Recreation and culture 101.3 101.1 104.2 

Организация отдыха и 
культурные   мероприятия 

Կրթություն 
Education 100.0 100.0 100.0 Образование 
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ 
Restaurants and hotels 102.3 100.5 105.9 Гостиницы, кафе и рестораны 
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 2019 2020 2021  

Տարբեր ապրանքներ և 
ծառայություններ  
Miscellaneous goods and services 101.0 100.5 104.4 Другие товары и услуги 

Նախորդ տարվա նկատմամբ 
Compared to the previous year 

К предыдущему году 

Սպառողական գների ինդեքս, 
ընդամենը  
Consumer price index, total 100.7 100.8 105.9 

Индекс потребительских цен, 
всего 

այդ թվում` 
including: 

 

  в том числе: 
Սննդամթերք, և ոչ ալկոհոլային խմիչք  
Food and non-alcoholic beverages 101.8 100.7 110.3 

Продукты  питания  и 
безалкогольные напитки  

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ 
Alcoholic beverages, tobacco 105.5 106.4 110.2 

Алкогольные напитки, 
табачные  изделия 

Հագուստ և կոշիկ  
Clothing and footwear 99.2 100.6 103.5 Одежда и обувь  

Բնակարանային ծառայություններ, 
ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և 
վառելիքի այլ տեսակներ 
Housing, water, electricity, gas and 
 other  fuels 100.0 100.1 100.9 

Жилищные услуги, вода, 
электроэнергия, газ и другие 
виды топлива 

Տնային գործածության առարկաներ, 
կենցաղային տեխնիկա և բնակա- 
րանների խնամքի ամենօրյա գոր- 
ծունեություն  
Furnishings, household equipment and 
routine maintenance of the house 101.7 102.1 105.5 

Предметы домашнего обихода, 
бытовая  техника и 
повседневный уход за домом 

Առողջապահություն 
 Health 101.7 102.7 105.4 Здравоохранение 
Տրանսպորտ  
Transport 97.3 98.5 109.8 Транспорт 
Կապ 
Communication 91.7 99.8 88.3 Связь 
Հանգիստ և մշակույթ 
Recreation and culture 102.9 100.3 103.9 

Организация отдыха и 
культурные   мероприятия 

Կրթություն 
Education 100.0 100.0 100.0 Образование 
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ 
Restaurants and hotels 102.1 100.6 103.3 Гостиницы, кафе и рестораны 
Տարբեր ապրանքներ և 
ծառայություններ  
Miscellaneous goods and services 101.7 100.1 102.8 Другие товары и услуги 
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111. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ   
ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ    ԳՆԵՐԻ  ԵՎ  ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ  ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 

          PRICE INDICES FOR SOME CONSUMER GOODS AND TARIFFS FOR SERVICES 
  ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

ТОВАРОВ И   УСЛУГ 
(ժամանակաշրջանի վերջը՝ դեկտեմբերը նախորդ տարվա                                         
դեկտեմբերի նկատմամբ, տոկոսներով)                                                                              

   (the end of period, December to December                                                                 (конец периода, декабрь к декабрю   
    of previous year, in percents)                                                                                           предыдущего года, в процентах)  
 2019 2020 2021  

Հացաբուլկեղեն և ձավարեղեն 
 Bread and cereals 107.8 102.5 110.8 

Хлебобулочные изделия и 
крупы 

Միս  
Meat 99.0 99.1 106.9 Мясо 
Ձուկ և ծովամթերք 
Fish and seafood 101.8 99.4 122.1 Рыба и морепродукты 
Կաթնամթերք, պանիր, ձու  
Milk, cheese and eggs 98.4 105.5 110.5 

Молочные продукты, сыр и 
яйца 

դրանցից՝ 
of which 

 
  из них: 

Ձու 
Eggs 100.9 113.6 104.6 Яйца 
Յուղեր և ճարպեր 
Oils and fats 95.7 113.6 117.6 Масла и жиры 
Մրգեր 
Fruit 103.8 107.9 114.6 Фрукты 
Բանջարեղեն 
Vegetables 95.3 104.0 133.3 Овощи 
Շաքար և շաքարավազ 
Sugar 85.7 135.2 121.2 Сахар и сахарный песок 
Սուրճ, թեյ և կակաո 

     Coffee, tea and cocoa 102.2 101.4 107.4 Кофе, чай и какао 
Ոչ ալկոհոլային խմիչք 
 Non-alcoholic beverages 101.7 101.1 105.5 Безалкогольные напитки 
Ալկոհոլային խմիչք 
 Alcoholic beverages 103.9 105.3 107.8 Алкогольные напитки 
Ծխախոտային 
արտադրատեսակներ 

     Tobacco 108.8 107.1 111.6 Табачные изделия 
Հագուստ 
Garments 98.7 97.9 114.1 Верхняя одежда и белье 
Կոշիկ տարբեր տեսակի 
Shoes and other footwear 98.8 101.4 108.2 Сапоги, туфли и прочая обувь 
Նյութեր բնակարանի նորոգման 
և սպասարկման համար 
Materials for the maintenanece 
and repair of the dwilling 98.4 98.9 111.6 

Материалы для текущего 
содержания и ремонта жилого  
помещения 

Կահույք և կահավորանք 
Furniture and furnishings 102.4 100.7 103.2 

Мебель и предметы домашнего 
обихода 

Գորգեր և հատակի ծածկեր 
Carpets and other floor coverings 104.5 101.6 108.9 

Ковры и другие покрытия для 
пола 
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 2019 2020 2021  
Խոշոր կենցաղային սարքեր, 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 

    Major household appliances 
whether  electric or not 102.0 106.7 108.4 

Крупные бытовые приборы, 
электрические и 
неэлектрические 

Կենցաղային փոքր 
էլեկտրական սարքեր 
Small electric household 
appliances 107.1 102.4 108.1 

Малые электробытовые 
приборы 

Ապակե ամանեղեն, 
ճաշասպասք և տնային կահ-
կարասի 
    Glassware, tableware and                       
household utensils 105.0 101.0 106.1 

Стеклянные изделия, столовая 
посуда и домашняя утварь 

Մաքրող, լվացող միջոցներ և 
բնակարանի խնամքի այլ 
պարագաներ   
Cleaners, detergents and housing  
other care products 99.7 102.9 106.5 

Моющие, чистящие средства и 
другие товары бытовой химии 

Դեղագործական ապրանքներ 
Pharmaceutical products 101.2 100.7 112.0 Фармацевтическая продукция 
Վառելանյութեր և քսանյութեր 
Fuels and lubricants for personal 
transport equipment 97.9 100.3 107.4 Горюче-смазочные материалы 
Գրասենյակային պարագաներ 
Stationery and drawing materials 99.9 99.3 103.2 Канцелярские принадлежности 
Ոսկերչական զարդեր 
Jewellery 104.8 113.6 114.0 Ювелирные изделия 
Անձնական գործածության այլ 
ապրանքներ 
Other personal effects 103.3 100.3 102.4 

Прочие предметы личного 
обихода 

Բնակարանի նորոգման և 
սպասարկման 
ծառայություններ 
Services for the maintenance and 
repair of the dwelling 103.5 100.0 102.3 

Услуги по текущему 
содержанию и 
ремонту жилого помещения 

Ջրամատակարարում, 
բնակատեղիների պահպանման 
հետ կապված այլ 
ծառայություններ 
Water supply and miscellaneous 
services relating to the dwelling 100.0 100.0 100.0 

Водоснабжение и другие 
коммунальные услуги 

Կենցաղային սարքերի 
նորոգում 
Repair of household appliances 100.6 100.0 103.5 Ремонт бытовых приборов 
Բժշկական ծառայություններ 
Medical services 100.6 109.4 100.6 Медицинские услуги 
Մարդատար տրանսպորտի 
ծառայություններ 
Transport services 98.8 113.8 107.0 

Услуги пассажирского 
транспорта 

Կապի ծառայություններ 
Communication 100.0 99.8 88.4 Услуги связи 
Հանգստի և մշակութային 
միջոցառումների  հետ կապված 
ծառայություններ 
Recreational and cultural services 102.8 100.0 103.0 

Услуги по организации отдыха 
и  культурных мероприятий 
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 2019 2020 2021  
Հանգստի կազմակերպման 
համալիր ծառայություններ 
Package holidays 100.5 102.5 103.3 

Организация комплексного 
отдыха 

Կրթություն 
Education 100.0 100.0 100.0 Образование 
Սպասարկման 
ծառայություններ 
Catering services 102.3 100.0 106.8 Общественное питание 
Վարսավիրանոցների և 
անձնական սպասարկման 
սրահների ծառայություններ 
Hairdressing salons and personal 
grooming establishments 102.1 100.6 105.0 

Парикмахерские салоны и 
прочие 

Այլ ծառայություններ, 
չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
Other services n.e.c., 100.0 100.0 100.0 

Другие услуги, не отнесенные 
к перечисленным категориям 

 
112. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԳՆԵՐԻ  ԵՎ  

ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ  ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 
INDICES  OF  PRICES  AND  TARIFFS  FOR  CONSUMER  GOODS    AND     SERVICES 

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И   УСЛУГИ 
(%) 

 Բոլոր ապրանքները և 
ծառայությունները 
All goods and services 
Все товары и услуги 

Պարենային ապրանքներ 
Food products 

Продовольственные 
товары 

Ոչ պարենային 
ապրանքներ 

Non-food goods 
Непродовольственные 

товары 
 

Ծառայություններ 
Services 

    Услуги 
 

 11 22 11 22 11 22 11 22 
2017  
I 102.3 98.8 106.5 100.3 99.0 96.6 98.4 97.7 
II 99.1 99.0 98.1 100.6 100.1 97.2 100.0 97.4 
III 97.4 99.2 93.6 99.8 100.1 97.9 101.1 98.7 
IV 102.1 100.9 104.4 102.1 100.9 100.1 99.2 98.7 
2018  
I 104.2 102.7 108.6 104.1 101.6 102.7 100.0 100.3 
II 98.4 101.9 96.0 101.8 100.2 102.8 100.3 100.6 
III 97.4 102.0 94.5 102.8 99.4 102.1 99.5 99.0 
IV 100.6 100.4 101.9 100.3 100.9 102.2 98.5 98.2 
2019  
I 103.7 100.3 109.1 101.5 99.7 100.2 99.8 97.9 
II 98.9 100.9 97.1 103.0 100.0 100.0 100.4 98.1 
III 97.2 100.6 93.2 101.3 100.0 100.6 100.1 98.8 
IV 101.0 100.8 102.5 101.2 100.2 99.9 99.6 100.0 
2020  
I 102.7 99.8 106.7 99.0 99.9 100.1 99.8 100.0 
II 100.3 101.2 100.4 102.3 99.4 99.5 100.5 100.1 
III 97.0 100.9 92.1 101.1 100.4 99.9 100.7 100.6 
IV 101.5 101.4 102.2 100.8 100.9 100.5 101.2 102.2 
2021         
I 105.0 103.6 112.2 105.7 102.3 103.0 98.4 100.8 
II 101.5 104.9 101.8 107.2 102.5 106.2 99.9 100.2 
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 Բոլոր ապրանքները և 
ծառայությունները 
All goods and services 
Все товары и услуги 

Պարենային ապրանքներ 
Food products 

Продовольственные 
товары 

Ոչ պարենային 
ապրանքներ 

Non-food goods 
Непродовольственные 

товары 
 

Ծառայություններ 
Services 

    Услуги 
 

 11 22 11 22 11 22 11 22 
III 99.1 107.2 97.2 113.4 100.7 106.5 100.3 99.7 
IV 102.3 108.1 104.0 115.5 102.1 107.8 100.3 98.9 

1Նախորդ եռամսյակի նկատմամբ  Compared to the previous quarter к предыдущему кварталу 
2Նախորդ տարվա համապատասխան  եռամսյակի նկատմամբ Compared to the corresponding quarter of the previous year                        
к соответствующему кварталу предыдущего года 

113. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԱՌԱՆՁԻՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  
 ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻՋԻՆ  ԳՆԵՐԸ  ԵՎ  ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ 

AVERAGE ANNUAL PRICES AND TARIFFS FOR SELECTED CONSUMER GOODS  AND  SERVICES 
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ 

 (դրամ)                                                                                                                                                                        
(drams)                                                                                                                                                                                     (драмов)    

 2017 2018 2019 2020 2021   
Սննդամթերք և խմիչք,  
կգ-ի համար, լ-ի համար 
Food products and beverages,  
per kg, l 

     
Продукты питания и 
напитки, за кг, Л 
 

Տավարի միս 
Beef 2452.2 3042.1 3139.1 3089.2 3080.8 

Говядина 
 

Ոչխարի միս 
Mutton 2762.4 2989.1 3422.5 3458.2 3738.1 

Баранина 
 

Խոզի միս 
Pork 3164.1 3619.7 3211.7 3117.1 3727.3 

Свинина 
 

Թռչնի միս 
Poultry 1753.0 1756.9 1695.2 1665.7 1751.7 

Мясо птицы 
 

    Եփած երշիկ  
    Boiled sausage  1959.7 1957.3 1864.8 1889.6 1973.6 

Колбаса вареная  
 

    Կիսաապխտած երշիկ  
    Half-smoked sausage  2783.1 2971.3 3135.1 3157.8 3337.5 

Колбаса      
полукопченная  

    Թարմ ձուկ «<<Իշխան>> 
    Fresh fish “Trout”  2496.2 2556.8 2464.0 2494.6 2794.4 

Свежая рыба “Форель”  
 

Կենդանական յուղ 
Animal butter 4713.5 5832.2 5565.6 5377.4 5614.0 

Масло животное 
 

Բուսական յուղ, լ 
Vegetable oil, l 779.5 754.9 717.0 727.9 1186.6 Масло растительное, л 
Կաթ, լ 
Milk, l 297.5 301.0 300.5 294.1 318.1 

Молоко, л 
 

    Պանիր  
    Cheese  1695.4 1675.1 1591.0 1606.7 1780.0 

Сыр 
 

Ձու, տասնյակ 
Eggs, ten pieces 701.7 671.8 717.4 640.3 834.2 

Яйца, десяток 
 

Շաքարավազ 
Sugar 452.9 384.9 333.9 326.3 442.9 

Сахарный песок 
 

Թեյ տերևավոր, կգ 
Leaf tea, kg 7351.8 7397.2 7811.0 7837.6 8247.4 

Чай листовой, кг 

Ալյուր բարձր տեսակի 
“High grade wheat” flour 269.7 273.7 309.9 318.0 380.0 

Мука высшего сорта 

Հաց ցորենի ալյուրից 
Bread from the wheat flour 391.0 383.6 395.3 397.0 410.9 

Хлеб из пшеничной 
муки 
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 2017 2018 2019 2020 2021   
Բրինձ 
Rice 591.9 571.8 627.6 653.8 750.0 

Рис 
 

    Հնդկացորեն  
    Buckwheat  651.9 396.7 436.5 716.1 886.1 

Гречка  
 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 245.8 254.0 288.6 263.1 297.5 

Картофель 
 

Խնձոր 
Apple 540.4 500.0 407.7 500.4 476.4 

Яблоко 

Օղի, լ 
Vodka, l 1864.8 1898.2 1929.6 2342.0# 3003.9 

Водка, л 

Ոչ պարենային ապրանքներ 
Non-food products 

    
 

Непродовольственные 
товары 

Տղամարդու անդրավարտիք 
Men’s trousers 11111.1 11066.0 10967.6 11278.8 12006.0 

Мужские брюки 

Տղամարդու վերնաշապիկ 
Men’s shirt 8131.0 8277.0 8127.1 7847.5 8794.2 

Сорочка мужская 

Տղամարդու գուլպա 
Men’s socks 469.0 453.3 453.1 465.8 512.3 

Мужские носки 

Կնոջ ջեմպր 
Women’s pullover 9924.2 10015.9 11386.4 9788.9 9884.9 

Женский пуловер 

Կնոջ զուգագուլպա 
Women’s panty-hose 874.2 883.6 879.6 892.6 1000.1 

Колготки женские 

Բաճկոն (0-14 տ.) 
Jacket for boys (10-14y) 13134.7 13475.5 10972.1 10414.9 8952.2 

Куртка для мальчика 
(от 10-14лет) 

Շրջազգեստ կանանց համար, 
պատրաստի  
Women’s  dress 15609.8 15611.8 15760.9 15742.7 17210.0 

Платье  женское 

Մանկական ջեմպր (3-13տ) 
Children’s pullover (3-13y) 5810.1 5803.7 5750.1 5474.6 5550.9 

Джемпер детский (от 
10-14лет) 

Տղամարդու ճտքավոր կոշիկ 
Men’s low shoes 18210.3 17850.9 18611.5 18348.7 18122.7 

Мужские 
полуботинки 

Կնոջ բարձրակրունկ կոշիկ 
Women’s high heel shoes 12416.7 12549.6 11979.7 11850.2 12230.6 

Женские  туфли на 
высоких  каблуках 

Սավան 
Sheet 2320.1 2332.5 2380.3 2442.4 2715.3 

Простыня 

Տնտեսական օճառ, հատ 
Laundry soap 

243.8 245.1 258.1 255.3 255.2 

Мыло 
хозяйственргтное, 
штука 

Սառնարան 
Refrigerator 230679.6 239629.0 246713.0 261432.7 296342.9 

Холодильник 

Գունավոր հեռուստացույց 
Colour television 156398.8 158336.5 163394.9 169983.4 180003.4 

Цветной телевизор 

Էլեկտրական արդուկ 
Iron 8949.5 9272.2 10096.0 10342.4 11810.4 

Электроутюг 

Ծառայություններ 
Services       Услуги 

Էլեկտրաէներգիա, կՎտ-ժ 
Electric power, kw-h 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Электроэнергия,  
кВт.ч 

Բնական գազ, մ3 
Natural gas, m3 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 

Природный газ, м3 
 

Բնակարանային վարձ, մ2 
Rent, m2 

պետական 
public 

16 
 
 

16 
 
 

16 
 
 

16 
 
 

16 

Квартирная плата, м2 

սեփականաշնորհված 
privatizied 

12 12 12 12 12 государственная 
приватизированная 
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 2017 2018 2019 2020 2021   
Սառը ջրամատակարարում, 
մ3 Ստեփանակերտում 
Cold water supply, per capita in 
Stepanakert m3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Холодное 
водоснабжение, м3 в г. 
Степанакерте 

Ջրահեռացման և կեղտաջրե-
րի մաքրման ծառայության 
մատուցում, մ3-ի համար 
Services for waste water dise-
narge and treatment , for m3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Предоставление услуг 
по сбросу и очистке 
сточных вод, за м3 

Երթևեկություն ներքաղա-
քային ավտոտրանսպորտով 
Journey by bus within a city 98.6 98.7 99.2 99.3 100.0 

Плата за 
внутригородской 
транспорт 

Հեռախոսային վարձավճար, 
ամսվա համար 
Subsciber’s payment for 
telephone 840.0 840.0 840.0 840.0 840.0 

Месячная абонентская 
плата за телефон 

Տղամարդկանց մազերի 
կտրում և հարդարում 
Men’s haircut 980.9 986.2 1032.3 1066.6 1187.9 

Стрижка и укладка 
мужских   волос 

Կանանց մազերի կտրում և 
հարդարում 
Women’s haircut 1478.6 1478.6 1472.3 1248.4 1336.4 

Стрижка и укладка 
женских  волос 

 
       

 
114.   ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
PRODUCER  PRICE  INDICES  FOR  INDUSTRIAL  PRODUCTS BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ժամանակաշրջանի վերջը՝ դեկտեմբերը նախորդ տարվա                                         
դեկտեմբերի նկատմամբ, տոկոսներով)                                                                 

   (the end of period, December to December                                                                 (конец периода, декабрь к декабрю   
    of previous year, in percents)                                                                                           предыдущего года, в процентах)   
 2017 2018 2019 2020 2021  
Ամբողջ արդյունաբերությունը 

Total industry 102.4 98.0 97.1 107.0 131.3 Промышленность-всего 
Հանքագործական արդյունաբերու-
թյուն և բացահանքերի շահագործում 
Mining and quarrying 105.5 92.5 97.3 105.9 159.3 

Горнодобывающая 
промышленность 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing industry 104.6 108.4 93.3 110.4 104.6 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու 
և լավորակ օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 
coditioning supply 

96.9 99.6 99.3 100.6 97.8 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
Water supply, sewerage, waste   
management and remediation 
activities 101.0 98.0 100.0 103.0 96.1 

Водоснабжение, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 
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115.  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

PRODUCER  PRICE  INDICES  FOR  INDUSTRIAL  PRODUCTS BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(նախորդ տարվա նկատմամբ,%) 
(in % to previous year )                                                                                                                                  ( к предыдущему году,%) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Ամբողջ արդյունաբերությունը 

Total industry 105.7 100.4 96.2 105.8 136.3 Промышленность-всего 
Հանքագործական արդյունաբերություն 
և բացահանքերի շահագործում 

    Mining and quarrying 123.6 98.8 92.8 101.5 170.3 
Горнодобывающая 
промышленность 

Մշակող արդյունաբերություն 
    Manufacturing industry 101.0 105.4 102.6 111.8 106.4 

Обрабатывающая 
промышленность 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air coditioning 
supply 95.8 99.0 100.3 100.6 99.1 

Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией, газом, 
паром и 
кондиционированным 
воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 
 Water supply, sewerage, waste   
management and remediation activities 100.1 100.0 99.9 98.7 99.7 

Водоснабжение, очистка, 
обработка отходов и 
получение вторичного 
сырья 

 
116.  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 

(ԻՐԱՑՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ) 
INDICES OF   PRICE  OF  AGRICULTURAL   PRODUCTS   SOLD  THROUGH 

(ALL  CHANNELS   OF    REALIZATION) 
ИНДЕКСЫ ЦЕН НА РЕАЛИЗОВАННУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ  (ПО ВСЕМ КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ) 
  (տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ)                                        
 (in percents to previous year)                 (в процентах к предыдущему году) 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Գյուղատնտեսության 
արտադրանքը, 
ընդամենը 
Agricultural output 
–total 100.4 106.3 100.1 101.6 107.9 

Продукция сельского 
хозяйства-всего 

Բուսաբուծական 
մթերք 
Plant-growing goods 96.3 104.1 97.3 104.1 113.8 

Продукция 
растениеводства 

դրանից՝ 
of which:       из них: 

hացահատիկային 
մշակաբույսեր 
grain crops 92.0 98.2 94.0 106.2 106.8 зерновые культуры 
բանջարեղեն 
vegetables 99.1 113.5 98.8 95.8 105.9 овощи 
կարտոֆիլ 
potatoes 100.4 103.2 108.6 117.2 110.8 картофель 
բոստանային 
մշակաբույսեր 
water - melons 104.7 134.6 93.2 111.3 108.8 бахчевые культуры 
պտուղ, հատապտուղ  
fruit,  berries  98.8 102.9 102.1 98.5 110.6 плоды, ягоды   
խաղող 114.5 100.5 100.7 100.0 125.2 виноград 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
grape 
Անասնաբուծական 
մթերք 
Animal husbandry 
production 104.0 108.0 102.4 100.2 106.2 

Продукция 
животноводства 

դրանից՝ 
of which:       из них: 

մսամթերք 
meat products 105.5 112.7 102.8 99.9 104.8 мясопродукты 
կաթ և կաթնամթերք  
milk and dairy 
products 100.4 100.5 100.7 101.8 105.0 

молоко и молочные 
продукты 

ձու  
eggs 105.0 98.3 105.7 97.0 122.7 яйца 
բուրդ (ֆիզիկական 
քաշով)  
wool (natural 
weight)  106.1 100.3 100.1 103.5 100.0 

шерсть (в 
физическом весе) 

 
117.  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ  ԻՐԱՑՄԱՆ  ՄԻՋԻՆ  ԳՆԵՐԸ  (ԻՐԱՑՄԱՆ  ԲՈԼՈՐ  

ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ) 
AVERAGE   PRICES  OF  AGRICULTURAL   PRODUCTS  SOLD  THROUGH  (ALL  CHANNELS   OF    

REALIZATION) 
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА  ПРОДУКЦИЮ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  (ПО ВСЕМ КАНАЛАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ) 

 (դրամ՝ կգ-ի համար)                                                                                                                                                
 (drams, per kg )                                                                                                                                           (драмов, за кг) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Հացահատիկային 
Grain  124.9 123.4 113.1 121.1 130.5 

Зерновые 

Հատիկաընդեղենային 
Leguminous 1213.4 1305.2 1286.6 1285.4 1297.1 

Зернобобовые 

Կարտոֆիլ 
Potatoes 203.0 215.2 225.9 254.9 267.3 

Картофель 

Բանջարեղեն  
Vegetables 474.3 501.9 511.6 489.7 545.4 

Oвощи  

Խաղող 
Grape 172.5 177.7 175.6 175.0 222.4 

Виноград 

Ընկուզեղեն 
Nuts 1198.6 1387.5 1224.8 1495.7 1622.0 

Орехоплодные 

Միս 
Meat 1478.1 1665.2 1709.6 1709.1 1793.8 

Мясо 

Կաթ 
Milk 212.1 213.1 214.4 217.7 229.0 

Молоко 

Ձու,  հատ 
Eggs,  pcs.  66.1 64.9 68.2 63.5 81.6 

Яйца,  шт. 

Մեղր 
Honey 3632.8 3741.4 3692.6 3651.1 4118.4 

Мед 

Բուրդ (ֆիզիկական քաշով) 
Wool (natural weight) 1023.7 1026.6 1030.7 1040.1 1059.7 

Шерсть (в 
физическом весе) 
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ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԻ,  ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻ ԵՎ  ԵՎՐՈՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԴՐԱՄԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

CHANGES  IN  CONSUMER  PRICE  INDEX  AND  CALCULATION  EXCHANGE   RATE  OF 
ARMENIAN   DRAM   TO  US   DOLLAR  AND   EURO 

ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И РАСЧЕТНОГО КУРСА АРМЯНСКОГО 
ДРАМА К ДОЛЛАРУ США  И  ЕВРО 

տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ - in percents to previous year-в процентах к предыдущему году 
 

 
 
 
 

ԱՀ  ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ  ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ  (ՆԵՐԱՌՅԱԼ  ՈԳԵԼԻՑ  ԽՄԻՉՔ  ԵՎ  ԾԽԱԽՈՏ), ՈՉ 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ԳՆԵՐԻ  ԵՎ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
CHANGES  IN  PRICES  OF  FOOD (INCLUDING ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO) AND NON-FOOD  

PRODUCTS  AND  TARIFFS  FOR  SERVICES  IN  CONSUMER  MARKET OF RA 
ИЗМЕНЕНИЯ  ЦЕН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ (ВКЛЮЧАЯ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ТАБАК), 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РА 
տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ - in percents to previous year-в процентах к предыдущему году 
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տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ - in percents to previous year-в процентах к предыдущему году  

 
 

ԳՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ԱՃԻ ՏԵՄՊԵՐԸ 
GROWTH RATE OF PRICES AND TARIFFS 

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ 
տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամբ - in percents to previous year-в процентах к предыдущему году 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

EXTERNAL  ECONOMIC  ACTIVITY   

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Վճարային հաշվեկշիռն 

իրենից ներկայացնում է 
վիճակագրական հաշվետ-
վություն, որում համակարգված 
տեսքով արտացոլվում են 
ամփոփ տվյալներ հաշվետու 
ժամանակաշրջանում (եռամ-
սյակ, տարի) այլ երկրների և 
միջազգային կազմակերպու-
թյունների հետ  Արցախի  
Հանրապետության արտաքին 
տնտեսական գործառնություն-
ների վերաբերյալ: Վճարային 
հաշվեկշռում գրանցվում են 
ռեզիդենտների* և ոչ 
ռեզիդենտների միջև իրականաց-
ված բոլոր գործառնությունները, 
որոնք վերաբերում են 
ապրանքներին, ծառայություն-
ներին, սկզբնական և 
երկրորդային եկամուտներին, 
կապիտալ տրանսֆերտներին, 
չարտադրված ոչ ֆինանսական 
ակտիվներին, ֆինանսական ակ- 
տիվներին և պարտավորություն-
ներին:  

Վճարային  հաշվեկշիռը  
կազմված է երեք հիմնական 
հաշիվներից՝ ընթացիկ հաշվից, 
կապիտալի հաշվից և ֆինան-
սական հաշվից: Ընթացիկ 
հաշվում գրանցվում են 
ապրանքների, ծառայություն-
ների, սկզբնական և 
երկրորդային եկամուտների, 
կապիտալի հաշվում` կապիտալ 
տրանսֆերտների, չարտադրված 
ոչ ֆինանսական ակտիվների, 
իսկ ֆինանսական հաշվում` 
ֆինանսական ակտիվների ու 
պարտավորությունների հետ 
կատարված գործառնություն-
ները:   

 Մեթոդաբանական առումով 
ընթացիկ հաշվի և կապիտալի 
հաշվի մնացորդը, բացարձակ 
մեծությամբ, հակառակ նշանով 
պետք է հավասար լինի 
ֆինանսական հաշվի 
մնացորդին, սակայն իրականում 
միշտ առաջանում են 
տարբերություններ, ինչը 
միջազգային պրակտիկայում 
ընդունված է անվանել <<մաքուր 
սխալների և բացթողումների>>  
հոդված:   

  Վճարային հաշվեկշիռը 
կառուցվում է հաշվապահական 
հաշվառման հետևյալ 
սկզբունքով. ամեն մի 
գործառնություն գրանցվում է 
կրկնակի՝ որևէ հաշվի 
կրեդիտում և մեկ այլ հաշվի 

 

 
     Balance of payments 
represents a statistical 
report, in which the 
overall data concerning 
the foreign economic 
operations of the Re-
public Artsakh  with the 
other countries and in-
ernational organizations 
are represented for re-
porting period (quarter, 
year). The operations of 
economic nature take 
place between residents*  
and non-residents of  
RA  in the form of  
goods, services, primary 
and secondary incomes, 
nonproduced non-
financial assets, capital 
transfers, fi nancial as-
sets and liabilities.    
      
 Balance of payments 
consists of three main 
accounts: current ac-
count, capital account 
and fi nancical account. 
The operations concern-
ing to the goods, ser-
vices, primary and sec-
ondary incomes are reg-
istered in the current 
account, current trans-
fers and nonproduced 
nonfi nancial assets are 
registered in the capital 
account, and fi nancial 
assets and liabilities are 
in the fi nance account. 
According to the meth-
odology, the rest of cur-
rent and capital accounts 
in absolute terms should 
be equal to the rest of fi 
nance account, however, 
in reality discrepancies 
are always unavoidable. 
In international practice 
this is considered to be 
called the article “of net 
errors and omissions”. 
      
 
 
 
  Balance of payments is 
built by the following 
principle of accounting: 
each operation is twice 
entered in any credit 
account and in any other 
debit account. The in-

  
  Платежный баланс представляет собой 

статистическую отчетность, в которой в 
обобщенном виде отражены сводные 
данные о внешнеэкономических 
операциях РА с другими странами и 
международными организациями за 
отчетный период (квартал, год). В пла-
тежном балансе фиксируются все 
операции между резидентами* и 
нерезидентами РА, связанные с 
движением товаров, услуг, первичных и 
вторичных доходов, непроизведенных 
нефинансовых активов, капитальных 
трансфертов, финансовых активов и 
обязательств.   

    
 
 
 
 
 
 
   Платежный баланс состоит из трех 

основных счетов: счета текущих операций, 
счета операций с капиталом и 
финансового счета. В текущем счете 
зарегистрированы операции с товарами, 
услугами, с первичными и вторичными 
доходами, в счете операций с капиталом-
капитальные трансферты и 
непроизведенные нефинансовые активы, а 
в финансовом счете-динамика 
финансовых активов и обязательств. С 
точки зрения методологии, абсолютная 
величина остатка текущего счета и счета 
операций с капиталом с обратным знаком 
должна быть равна остатку финансового 
счета, однако в действительности всегда 
бывают расхождения, которые в меж-
дународной практике принято называть 
статьей “чистых ошибок и пропусков”.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Платежный баланс строится по 

следующему принципу бухгалтерского 
учета: осуществляется двойная запись 
операций в каком-либо счете кредита и в 
другом счете дебета, причем увеличение 
счета  актива регистрируется в  дебете, а 
уменьшение- в кредите, увеличение счета 
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դեբետում, ընդ որում 
ակտիվային հաշվի ավելացումը  
գրանցվում է դեբետում, իսկ 
նվազումը՝ կրեդիտում, պասի-
վային հաշվի ավելացումը 
գրանցվում է կրեդիտում, իսկ 
նվազումը՝ դեբետում: Կրկնակի 
գրանցման մեթոդի կիրառման 
պատճառն այն է, որ, որպես 
կանոն, տնտեսական 
գործառնություններն իրենցից 
ներկայացնում են տնտեսական 
արժեքների փոխանակում:  

 
Տարեգրքի սույն բաժնի 

նյութերի հիմքում ընկած են 
բանկային և ֆինանսական 
համակարգերի, կազմակերպու-
թյունների վիճակագրական 
հաշվետվությունների 
տվյալները: Որոշ ցուցանիշներ 
ստացվել են գնահատականների 
միջոցով: 

ԱՀ ԱՎԾ-ի կողմից ԱՀ 
վճարային հաշվեկշիռն առաջին 
անգամ կազմվել է 1999 թվականի 
համար Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից 
մշակված <<Վճարային 
հաշվեկշռի ձեռնարկ 5>>-ի 
հոդվածներին (BPM-5) 
համապատասխան, իսկ սկսած 
2015թ. <<Վճարային հաշվեկշռի և 
միջազգային ներդրումային 
դիրքի ձեռնարկ 6>>-ի 
հոդվածներին 
համապատասխան: 
Միաժամանակ, վերանայվել են 
2014թ. վճարային հաշվեկշռի  
տվյալները` ամբողջովին 
համապատասխանեցնելով 
«Վճարային հաշվեկշռի և 
միջազգային ներդրումային 
դիրքի ձեռնարկ 6»-ի 
դրույթներին: 

Ընթացիկ հաշվում 
արտացոլվում են` 

•ապրանքների և 
ծառայությունների              
արտահանումը և ներմու-
ծումը, 
• սկզբնական եկամուտները 
•երկրորդային եկամուտները: 
Կապիտալի հաշվում 

ներառվում են ռեզիդենտների և 
ոչ ռեզիդենտների միջև 
ստացվելիք և վճարվելիք 
կապիտալ տրանսֆերտները և 
ռեզիդենտների և ոչ 
ռեզիդենտների միջև ձեռք 
բերված և վաճառված 
չարտադրված ոչ ֆինանսական 
ակտիվները:  

Ֆինանսական հաշվում 
արտացոլվում են ռեզիդենտների 
և ոչ ռեզիդենտների միջև 
ֆինանսական ակտիվների ու 
պարտավորությունների հետ 
կատարված գործառույթները: 

crease of asset accounts 
is registered in debit, 
whereas the decrease – 
in credit; the increase of 
passive account is regis-
tered in credit, whereas 
the decrease – in debit. 
The application of the 
method of double entry 
is explained by the fact 
that, as a rule, the eco-
nomic operations are the 
exchange of economic 
values. 
     The Yearbook 
includes the statistical 
data of the banking and 
financial systems, as well 
as statistical reports in 
organizations. Some 
indicators are received 
through estimation. 
      
   For the first time  bal-
ance of payments of RA 
was compiled by NSS  
RA  in 1999 that was 
based at the manual 5of 
balans of payments and 
international investment 
position of the Interna-
tional Monetary Fund. 
Starting from 2015 ac-
counting of balance of 
paymentsis carried out 
in accordance to manual 
6  of balance of pay-
ments. At the same time 
balance of payments 
2014    data have been 
revised to manual 6. 
   
 
 
   Primary sources for 
data of the balance of 
payments are: 
     Current account 
includes:  
• export and import of 
goods and services,  
• primary incomes,  
• secondary incomes.  
     The capital accounts 
shows credit and debit 
entries for nonproduced 
nonfi nancial assets and 
capital transfers between 
residents and 
nonresidents.  
     The financial account 
shows operations with 
the financial assets and 
liabilities between 
residents and 
nonresidents. Financial 
account includes:  
• direct investments,  
• portfolio investments,  

пассива регистрируется в кредите, а 
уменьшение-в дебете. Причиной 
применения метода двойной записи 
является то, что, как правило, 
экономические операции представляют 
собой обмен экономическими 
ценностями. 
Основанием для материалов этого раздела 
ежегодника послужили данные банковых 
и финансовых систем, данные статистиче-
ских обследований, проведенных на пред-
приятиях. Некоторые показатели 
получены посредством оценок. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Национальной статистической службой  
РА платежный баланс РА впервые был 
составлен в 1999 году на основе  5-го 
руководства платежного баланса и 
международной инвестиционной позиции 
опубликованного Международным 
валютным фондом. Начиная с 2015г. 
расчет платежного баланса ведется в 
соответствии 6-ым руководством 
платежного баланса и международной 
инвестиционной позицией. Одновременно 
были пересмотрены данные платежного 
баланса 2014г. в соответсвии с 6-ым 
руководством. 

 
 
 
 
 
 
 
Счет текущих операций включает:  
• экспорт и импорт товаров и услуг,  
• первичные доходы,  
• вторичные доходы.  
Счет операций с капиталом включает 

капитальные трансферты к получению и 
выплате между резидентами и нерези-
дентами, и приобретение и отчуждение 
непроизведенных не финансовых активов 
между резидентами и нерезидентами.  

    В финансовом счете отражаются 
операции с финансовыми активами и 
обязательствами между резидентами и 
нерезидентами. Финансовый счет 
включает:  

• прямые инвестиции, 
•портфельные инвестиции,  
•производные финансовые 

инструменты,                                                                                                                                  
• другие инвестиции, 
• резервные активы.  

    Чистые ошибки и пропуски-
балансирующая статья платежного 
баланса, которая уравновешивает 
положительное и отрицательное сальдо, 
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Ֆինանսական հաշիվն իր մեջ 
ներառում է`  

• ուղղակի ներդրումները,  
•պորտֆելային ներդրումները,  
•ֆինանսական 

ածանցյալները,  
•այլ ներդրումները, 
 •պահուստային ակտիվները:  
Մաքուր սխալները և 

բացթողումները` վճարային 
հաշվեկշռի կարգավորող հոդված 
է, որը` որպես դրական և 
բացասական հաշվեկշռի 
մնացորդ, առաջանում է 
վճարային հաշվեկշռում 
գրանցված գործառույթների 
ամփոփման արդյունքում: 

   

• financial derivatives,  
• other investments,  
• reserve assets. 
        Net errors and 
omissions is the 
balanced item of balance 
of payments, which as a 
negative and positive 
balance residual occurs 
as a result of balance of 
payments’registered 
operations.  

 

образующееся в результате суммирования 
зарегистрированных в платежном балансе 
операций. 

* ԱՀ ռեզիդենտ է համարվում ֆիզիկական անձը, տնային տնտեսությունը, ցանկացած իրավաբանական անձը 

(ձեռնարկությունը) կամ ԱՀ տարածքում գործող որևէ այլ կազմակերպությունը, որի մշտական գտնվելու վայրը 

(ֆիզիկական անձանց համար` բնակման վայրը) կամ տնտեսական գործունեության շրջանը հանդիսանում է ԱՀ:   

*The resident of  RA can be considered any natural person, household, legal entity (enterprise) or any other organization acting 

on the territory of RA, the permanent place of being of which (for natural persons – the place of residence) or sphere of 

economic activity  is RA. 

*Резидентом РА является физическое лицо, домашнее хозяйство, юридическое лицо (предприятие) или другая органи-

зация, действующая на территории РА, постоянным место проживанием (для физических лиц-место жительством) или 

кругом экономической деятельности которых является РА. 
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  118.   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ  

                   BALANCE  OF  PAYMENTS  OF   REPUBLIC ARTSAKH 

                          ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ  АРЦАХ   

 
 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

ANALYTICAL PRESENTATION                                              

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 (հազ. ԱՄՆ դոլար )                                                                                                                             

 (thsd. US dollars)                                                                                                                                                  (тыс. долларов США)     

 
2018 2019 2020 2021 

 

  
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ 

CURRENT ACCOUNT  

-40827,6 6704.4 -21190.8 -51570.1 СЧЕТ ТЕКУЩИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

329491,2 397876.2 276236.2 228978.4            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

370318,8 391171.8 297427.0 280548.5            Дебет 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ և 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

GOODS AND SERVICES 

-128879,0 -77154.5 -137723.0 -150698.9 ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

229436,6 304983.5 150108.3 119396.8            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

358315,6 382138.0 287831.3 270095.7            Дебет 

Ապրանքներ 

                               Goods 

-137379,8 -75713.5 -133038.9 -149952.2 Товары 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

202050,8 283011.4 136971.1 98532.4            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

339430,6 358724.9 270010.0 248484.6            Дебет 

    Ապրանքների առևտուրն ըստ  
    վճարային հաշվեկշռի հիմքի 
    General merchandise on a  
    balance of payments basis 

-137380,3 -75713.5 -133039.1 -149952.2 Торговля товарами по 
методологии платежного 
баланса 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

202051,2 283011.4 136971.1 98532.4            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

339431,5 358724.9 270010.0 248484.6            Дебет 

Ծառայություններ 

                          Services 

8500,8 -1441.0 -4684.1 -746.7 Услуги 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

27385,8 21972.1 13137.2 20864.4            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

18885,0 23413.1 17821.3 21611.1            Дебет 

   Տրանսպորտ 

  Transportation 

-9306,4 -12217.6 -9624.2 -8904.5 Транспорт 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

3792,4 577.4 157.7 126.1            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

13098,8 12795.0 9781.9 9030.6            Дебет 

   Ճանապարհորդություն 

   Travel 

-2227,2 -1115.8 -1241.3 -4666.1 Поездки 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

2284,7 5750.5 3582.4 3389.8            Кредит 

                                     Դեբետ 4511,9 6866.3 4823.7 8055.9            Дебет 
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2018 2019 2020 2021 

 

  
                                     Debit 

   Այլ 

   Other 

20034,4 11892.4 6181.4 12823.9 Прочее 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

21308,7 15644.2 9397.1 17348.5            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

1274,3 3751.8 3215.7 4524.6            Дебет 

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

PRIMARY INCOME 

-9536,9 -3670.4 -3568.5 -2402.2 СЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ 

ДОХОДОВ 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

2069,7 4681.8 5492.5 7398.5            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

11606,6 8352.2 9061.0 9800.7            Дебет 

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

SECONDARY INCOME 

97588,3   87529.3 120100.7 101531.0 СЧЕТ ВТОРИЧНЫХ 

ДОХОДОВ 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

97984,9 88210.9 120635.4 102183.1            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

396,6 681.6 534.7 652.1            Дебет 

ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ 

CAPITAL ACCOUNT 

5671,2 6611.3 2713.9 60509.9 СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С 

КАПИТАЛОМ 

                                    Կրեդիտ 

                                    Credit 

5671,2 6611.3 2713.9 60509.9            Кредит 

                                     Դեբետ 

                                     Debit 

0,0 0.0 0.0 0.0            Дебет 

Զուտ վարկավորում(+)  
զուտ փոխառություն(-)  
ընթացիկ և կապիտալի 
հաշիվներից  
Net lending (+) / net borrowing 
(-) (balance from current and 
capital account) 

-35156,4   13315.3 -18476.9 8939.9 Чистое кредитование (+) / 
чистое заимствование (-) 
сальдо по данным счета 
текущих операций и счета 
операций с капиталом 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ 

FINANCIAL ACCOUNT 

-62163,0 -57523.8 -78888.5 -57522.7 ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ 

Զուտ վարկավորում(+)  
զուտ փոխառություն(-)  
ֆինանսական հաշվից 
Net lending (+) / net borrowing (-)  
(balance from fi nancial account) 

-62163,0 -57523.8 -78888.5 -57522.7 Чистое кредитование (+) / 
чистое заимствование (-) по 
данным финансового счета) 

   Ուղղակի ներդրումներ      

   Direct investment   

-2397,7 -13331.7 -12147.3 -11514.6 Прямые инвестиции 

     Զուտ ֆինանսական 

ակտիվների ձեռք բերում 

     Net acquisition of financial assets 

0,0 0.0 0.0 0.0 Приобретение чистых 

финансовых активов 

      Զուտ պարտավորությունների 

ստանձնում 

      Net incurrence of liabilities 

2397,7 13331.7 12147.3 11514.6 Принятие чистых 

финансовых обязательств 

   Պորտֆելային ներդրումներ 

    Portfolio investment 

 

0,0 -1744.0 -589.5 -2829.1 Портфельные инвестиции 

     Զուտ ֆինանսական 

ակտիվների ձեռք բերում 

     Net acquisition of financial assets 

0,0 0.0 0.0 0.0 Приобретение чистых 

финансовых активов 

     Զուտ պարտավորությունների 

ստանձնում 

     Net incurrence of liabilities 

 

0,0 1744.0 589.5 2829.1 Принятие чистых 

финансовых обязательств 
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2018 2019 2020 2021 

 

  
Ֆինանսական ածանցյալներ 

(բացառությամբ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

պահուստների) և աշխատողների 

ֆոնդային օպցիոններ 

Financial derivatives (other than 

reserves) and employee stock 

options 

0,0 0.0 0.0 0.0 Производные финансовые 

инструменты (кроме 

резервов) и опционы на 

акции для работников 

     Այլ ներդրումներ       

      Other investment 

-59765,3 -42448.1 -66151.7 -43179.0 Другие инвестиции 

     Զուտ ֆինանսական 

ակտիվների ձեռք բերում 

     Net acquisition of financial assets 

436898,9 572840.5 500735.8 607695.1 Приобретение чистых 

финансовых активов 

     Զուտ պարտավորությունների 

ստանձնում 

      Net incurrence of liabilities 

496664,2 615288.6 566887.5 650874.1 Принятие чистых 

финансовых обязательств 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ                  

RESERVE ASSETS 

0,0 0.0 0.0 0.0 РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ 

           Զուտ սխալներ և 

բացթողումներ 

            Net errors and omissions 

-27006,6 -70839.5 -60411.6 -66462.5 Чистые ошибки и пропуски 
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 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ 

EXCHANGE  RATE 

КУРСЫ ВАЛЮТ 
 

119.  1 ԱՄՆ  ԴՈԼԱՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

1 US DOLLAR CLEARING  RATE 

РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 ДОЛЛАРА США 
     (դրամ) 

     (drams)                                                                                                                                                                                                        (драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the 

end of 

month 

на 

конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատմամբ 

in per- 

cents to 

previous month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the 

end of 

month 

на 

конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատմամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the 

end of 

month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատմամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the 

end of 

month 

на 

конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատմամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the 

end of 

month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատմամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

Հունվար 

January 

Январь 486,50 100,5 480,81 99,3 486,98 100,7 478.60 99.8 518.27 99.2 

Փետրվար 

February 

Февраль 486,70 100,0 480,81 100,0 489,72 100,6 478.60 100.0 527.96 101.9 

Մարտ 

March 

Март 483,45 99,3 480,06 99,8 486,44 99,3 504.47 105.4 531.17 100.6 

Ապրիլ 

April 

Апрель 484,68 100,3 483,32 100,7 480,48 98,8 479.28 95.0 520.69 98.0 

Մայիս 

May 

Май 482,00 99,4 482,51 99,8 480,10 99,9 483.91 101.0 520.61 100.0 

Հունիս 

June 

Июнь 480,47 99,7 482,24 99,9 477,11 99,4 482.36 99.7 495.86 95.2 

Հուլիս 

July 

Июль 478,36 99,6 480,95 99,7 475,81 99,7 485.33 100.6 486.24 98.1 

Օգոստոս 

August 

Август 478,44 100,0 483,07 100,4 476,10 100,1 487.20 100.4 493.12 101.4 
 Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 478,41 100,0 482,71 99,9 475,97 100,0 488.41 100.2 484.20 98.2 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 482,87 100,9 486,24 100,7 476,10 100,0 493.60 101.1 477.80 98.7 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 484,30 100,3 485,23 99,8 477,88 100,4 506.40 102.6 486.28 101.8 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 484,10 100,0 483,75 99,7 479,70 100,4 522.59 103.2 480.14 98.7 
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120.  1 ԱՄՆ  ԴՈԼԱՐԻ  ՄԻՋԻՆ  ԱՄՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

               AVERAGE MONTHLY CLEARING RATE OF 1 US  DOLLAR 

               СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 ДОЛЛАРА США 
     (դրամ) 

     (drams)                                                                                                                                                                                                        (драмов)        

 2017 2018 2019 2020 2021 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

сред 

ний за 

месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

сред 

ний за 

месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

сред 

ний за 

месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

сред 

ний за 

месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

сред 

ний за 

месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

Հունվար 

January 

Январь 486,01 100,7 482,40 99,8 485,79 100,2 479.21 100.2 521.20 100.4 

Փետրվար 

February 

Февраль 486,51 100,1 481,37 99,8 488,41 100,5 478.74 99.9 523.54 100.4 

Մարտ 

March 

Март 484,83 99,7 480,41 99,8 487,48 99,8 489.01 102.1 527.67 100.8 

Ապրիլ 

April 

Апрель 485,14 100,1 481,35 100,2 484,29 99,3 488.66 99.9 525.62 99.6 

Մայիս 

May 

Май 483,42 99,6 484,09 100,6 480,55 99,2 484.12 99.1 521.35 99.2 

Հունիս 

June 

Июнь 481,52 99,6 482,62 99,7 478.47 99,6 481.27 99.4 513.09 98.4 

Հուլիս 

July 

Июль 479,04 99,5 481,43 99,8 476.50 99,6 484.65 100.7 490.87 95.7 

Օգոստոս 

August 

Август 478,61 99,9 482,43 100,2 476.00 99,9 485.49 100.2 491.73 100.2 
Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 478,24 99,9 483,82 100,3 476.23 100,0 486.69 100.2 488.12 99.3 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 480,74 100,5 484,93 100,2 476.30 100,0 491.74 101.0 479.25 98.2 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 485,36 101,0 486,33 100,3 477.08 100,2 499.62 101.6 477.66 99.7 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 483,18 99,6 484,67 99,7 478.24 100,2 518.91 103.9 485.14 101.6 

 

 

 



²ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ-External economic activity-Âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Արցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh- Статистический ежегодник Арцаха 

 

 

201 

121.  1  ՌՈՒՍԱԿԱՆ  ՌՈՒԲԼՈՒ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

1 RUSSIAN  ROUBLE  CLEARING  RATE 

РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 
    (դրամ)  
     (drams)                                                                                                                                                                                                        (драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա 

վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

Հունվար 

January 

Январь 8,11 102,9 8,56 101,9 8,15 116,9 7.56 91.6 6.80 96.9 

Փետրվար 

February 

Февраль 8,40 103,6 8,55 99,9 8,33 102,3 7.09 93.8 7.08 104.1 

Մարտ 

March 

Март 8,59 102,3 8,36 97,8 8,38 100,6 6.46 91.1 7.02 99.2 

Ապրիլ 

April 

Апрель 8,50 99,0 7,71 92,2 8,59 102,5 6.56 101.5 6.95 99.0 

Մայիս 

May 

Май 8,52 100,2 7,77 100,8 8,48 98,8 6.83 104.1 7.09 102.0 

Հունիս 

June 

Июнь 8,10 95,1 7,69 99,0 8,31 98,0 6.81 99.7 6.78 95.6 

Հուլիս 

July 

Июль 7,98 98,5 7,71 100,3 8,02 96,5 6.57 96.5 6.66 98.2 

Օգոստոս 

August 

Август 8,19 102,6 7,10 92,1 8,04 100,2 6.61 100.6 6.73 101.1 
Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 8,27 101,0 7,33 103,2 8,29 103,2 6.24 94.4 6.66 99.0 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 8,30 100,4 7,40 101,0 8,33 100,4 6.24 100.0 6.77 101.7 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 8,26 99,5 7,26 98,1 8,23 98,8 6.65 106.6 6.50 96.0 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 8,40 101,7 6,97 96,0 8,25 100,2 7.02 105.6 6.42 98.8 
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122.    1  ՌՈՒՍԱԿԱՆ  ՌՈՒԲԼՈՒ  ՄԻՋԻՆ  ԱՄՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

AVERAGE  MONTHLY  CLEARING  RATE  OF  1 RUSSIAN  ROUBLE 

СРЕДНEМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 РОССИЙСКОГО РУБЛЯ                      
(դրամ) 

(drams)                                                                                                                                                                                                          (драмов)  

 2017 2018 2019 2020 2021 

ամսվա 

միջինը 

average 

of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-մամբ 

in percents 

average 

to pre-vious 

month 

в %- ах к 

пре-дыду-

щему 

средне-

месяч-ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-մամբ 

in percents 

average 

to pre-vious 

month 

в %- ах к 

пре-дыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-մամբ 

in percents 

average 

to pre-vious 

month 

в %- ах к 

пре-дыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-մամբ 

in percents 

average 

to pre-vious 

month 

в %- ах к 

пре-дыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average 

of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-մամբ 

in percents 

average 

to pre-vious 

month 

в %- ах к 

пре-дыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

Հունվար 

January 

Январь 8,15 104,4 8,54 103,5 7,30 101,4 7.75 101.9 7.01 100.1 

Փետրվար 

February 

Февраль 8,33 102,3 8,47 99,2 7,42 101,6 7.47 96.4 7.04 100.5 

Մարտ 

March 

Март 8,38 100,6 8,40 99,2 7,49 101.0 6.61 88.4 7.09 100.6 

Ապրիլ 

April 

Апрель 8,59 102,5 7,93 94,3 7,50 100.0 6.51 98.5 6.91 97.5 

Մայիս 

May 

Май 8,48 98,8 7,76 97,9 7,40 98.8 6.65 102.1 7.04 101.9 

Հունիս 

June 

Июнь 8,31 98,0 7,69 99,0 7,46 100,8 6.95 104.5 7.07 100.4 

Հուլիս 

July 

Июль 8,02 96,5 7,66 99,7 7,54 101,0 6.78 97.6 6.64 93.9 

Օգոստոս 

August 

Август 8,04 100,2 7,27 94,9 7,24 96,1 6.58 97.1 6.68 100.7 
Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 8,29 103,2 7,15 98,2 7,34 101,3 6.41 97.4 6.70 100.3 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 8,33 100,4 7,37 103,1 7,41 101,0 6.33 98.8 6.71 100.2 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 8,23 98,8 7,33 99,4 7,47 100,9 6.50 102.7 6.56 97.8 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 8,25 100,2 7,20 98,3 7,61 101,9 7.00 107.7 6.58 100.2 
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123. 1  ԵՎՐՈՅԻ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

1 EURO  CLEARING  RATE 

РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 ЕВРО 

                                                                                                                                                                                                      
(դրամ) 

(drams)                                                                                                                                                                                                        (драмов) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ամս- 

վա վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

ամս- 

վա վերջի 

դրու-

թյամբ 

at the end 

of month 

на конец 

месяца 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

նկատ-

մամբ 

in per- 

cents to 

previous 

month 

в %- ах к 

преды-

дущему 

месяцу 

Հունվար 

January 

Январь 521,09 101,7 598,95 103,2 518,15 93,6 527.80 92.3 627.83 97.9 

Փետրվար 

February 

Февраль 515,17 98,9 587,50 98,1 517,63 99,9 528.57 100.1 640.20 102.0 

Մարտ 

March 

Март 515,99 100,2 591,72 100,7 518,26 100,1 553.45 104.7 622.96 97.3 

Ապրիլ 

April 

Апрель 530,14 102,7 583,90 98,7 519,57 100,3 520.74 94.1 629.62 101.1 

Մայիս 

May 

Май 539,36 101,7 564,63 96,7 534,90 102,9 533.66 102.5 634.52 100.8 

Հունիս 

June 

Июнь 548,12 101,6 561,81 99,5 540,72 101,1 540.44 101.3 589.68 92.9 

Հուլիս 

July 

Июль 561,31 102,4 563,82 100,4 551,72 102,0 575.46 106.5 578.33 98.1 

Օգոստոս 

August 

Август 568,15 101,2 563,65 100,0 565,12 102,4 580.55 100.9 583.11 100.8 
Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 564,57 99,4 559,65 99,3 570,30 100,9 571.78 98.5 561.43 96.3 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 561,58 99,5 551,20 98,5 565,15 99,1 576.08 100.8 556.73 99.2 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 572,54 102,0 551,76 100,1 569,64 100,8 606.82 105.3 552.46 99.2 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 580,10 101,3 553,65 100,3 571,89 100,4 641.11 105.7 542.61 98.2 

 



²ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ-External economic activity-Âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Արցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh- Статистический ежегодник Арцаха 

 

 

204 

124.   1  ԵՎՐՈՅԻ  ՄԻՋԻՆ  ԱՄՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

AVERAGE  MONTHLY CLEARING  RATE  OF  1 EURO 

СРЕДНEМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 ЕВРО      
     (դրամ) 

     (drams)                                                                                                                                                                                                        (драмов)    

 2017 2018 2019 2020 2021 

ամսվա 

միջինը 

average of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-

մամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-

մամբ 

in percents 

average 

to previous 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-

մամբ 

in per-

cents 

average 

to pre-

vious 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-

մամբ 

in percents 

average 

to pre-

vious 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

ամսվա 

միջինը 

average of 

month 

средний 

за месяц 

%-ով՝ 

նախորդ 

ամսվա 

միջինի 

նկատ-

մամբ 

in percents 

average 

to pre-

vious 

month 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

месяч-

ному 

Հունվար 

January 

Январь 518,15 101,7 589,97 103,2 554,84 100,6 531.41 100.0 633.02 100.3 

Փետրվար 

February 

Февраль 517,63 99,9 594,85 100,8 554,27 99,9 522.57 98.3 633.42 100.1 

Մարտ 

March 

Март 518,26 100,1 592,32 99,6 551,41 99,5 541.09 103.5 628.03 99.1 

Ապրիլ 

April 

Апрель 519,57 100,3 591,43 99,9 544,43 98,7 531.36 98.2 628.44 100.1 

Մայիս 

May 

Май 534,90 102,9 572,66 96,8 537,45 98,7 526.54 99.1 633.21 100.8 

Հունիս 

June 

Июнь 540,72 101,1 563,80 98,5 540,18 100,5 541.78 102.9 618.42 97.7 

Հուլիս 

July 

Июль 551,72 102,0 562,37 99,7 534,54 99,0 555.25 102.5 580.29 93.8 

Օգոստոս 

August 

Август 565,12 102,4 556,97 99,0 529,50 99,1 574.41 103.5 578.81 99.7 
Սեպտեմբեր 

September 

Сентябрь 570,30 100,9 563,74 101,2 524,36 99,0 573.95 99.9 574.82 99.3 
Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 565,15 99,1 556,39 98,7 526,39 100,4 578.67 100.8 555.86 96.7 

Նոյեմբեր 

November 

Ноябрь 569,64 100,8 552,69 99,3 527,40 100,2 591.31 102.2 545.18 98.1 
Դեկտեմբեր 

December 

Декабрь 571,89 100,4 551,59 99,8 531,18 100,7 631.22 106.8 548.21 100.6 
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125.  1 ԱՄՆ  ԴՈԼԱՐԻ, 1  ԵՎՐՈՅԻ ԵՎ 1  ՌՈՒՍԱԿԱՆ  ՌՈՒԲԼՈՒ ՄԻՋԻՆ  ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ  ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

AVERAGE ANNUAL CLEARING  RATE  OF  1 US DOLLAR, 1 EURO  AND 1 RUSSIAN  ROUBLE 

СРЕДНЕГОДОВОЙ  РАСЧЕТНЫЙ КУРС 1 ДОЛЛАРА США, 1 ЕВРО И 1 РОССИЙСКОГО 

РУБЛЯ 
    (դրամ) 

     (drams) (драмов)   

2017 2018 2019 2020 2021 
միջին 

տարե-

կանը 

Average 

of year 

средний 

за год 

%-ով՝ 

նախորդ 

տարվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

year 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

годовому 

միջին 

տարե-

կանը 

Average 

of year 

средний 

за год 

%-ով՝ 

նախորդ 

տարվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

year 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

годовому 

միջին 

տարե-

կանը 

Average 

of year 

средний 

за год 

%-ով՝ 

նախորդ 

տարվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

year 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

годовому 

միջին 

տարե-

կանը 

Average 

of year 

средний 

за год 

%-ով՝ 

նախորդ 

տարվա 

միջինի 

նկատմամբ 

in percents 

average 

to previous 

year 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

годовому 

միջին 

տարե-

կանը 

Average of 

year 

средний за 

год 

%-ով՝ 

նախորդ 

տարվա 

միջինի 

նկատմամբ

in percents 

average 

to previous 

year 

в %- ах к 

предыду-

щему 

средне-

годовому 

1 ԱՄՆ 

դոլար 

1 US dollar 

1 доллар 

США 482,72 100,5 482,99 100,0 480,45 99,5 489.01 101.8 503.77 103.0 

1 

ռուսական 

ռուբլի 

1 russian 

rouble 

1 россий-

ский 

рубль 8,28 115,2 7,73 93,3 7,43 96,1 6.79 91.4 6.84 100.6 

1 ԵՎՐՈ 

1 EURO 

1 ЕВРО 545,25 102,5 570,73 104,7 538,00 94,3 558.30 103.8 596.48 106.8 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

HEALTH 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Բաժինը ներառում է 
տվյալներ բժշկական հիմ-
նարկների ցանցի, գործունեու-
թյան և կադրերի, հի-
վանդությունների առանձին 
տեսակների, ինչպես նաև 
սոցիալական ապահովվածու-
թյան վերաբերյալ: 

Հիվանդացության մակար-
դակը որոշվում է առաջին 
անգամ ախտորոշված 
հիվանդների  թվի և մշտական 
բնակչության միջին տարեկան 
թվաքանակի հարաբերակցու-
թյամբ: 

Բնակչության հիվանդացու-
թյան վերաբերյալ տվյալների 
վիճակագրական մշակման 
համար կիրառվում է 
Հիվանդությունների  միջազգա-
յին դասակարգումը, որը թույլ է 
տալիս համեմատելի դարձնել 
հիվանդացության և 
մահացության վերաբերյալ 
տեղեկությունները: 

Հաշմանդամ համարվում է 
այն անձը, ով ֆիզիկական և 
մտավոր թերությունների 
առկայության  հետևանքով 
կենսագործունեության սահ-
մանափակմամբ պայմանա-
վորված սոցիալական օգնու-
թյան  և պաշտպանվածության 
կարիք ունի: Անձի 
կենսագործունեության սահ-
մանափակումն արտա-
հայտվում է  ինքնասպա-
սարկման, տեղաշարժման, 
կողմնորոշման, շփման, 
սեփական վարքի վերա-
հսկողության, ինչպես նաև  աշ-
խատանքային գործունեության 
ունակության  կամ հնարա-
վորության լրիվ կամ մասնակի 
կորստի ձևով:   

Առաջնակի անցումը 
հաշմանդամության` հաշվետու 
տարում առաջին անգամ 
հաշմանդամության սահմա-
նումն է: Ծերանոցները և 
հաշմանդամների  (տարեցների 
և երեխաների) տուն գիշեր-
օթիկները բժշկասոցիալական 
հաստատություններ են, որոնք 
նախատեսված են խնամքի 
կարիք ունեցող մեծահասակ-
ների և հաշմանդամների 
մշտական բնակման, կենցա-
ղային և բժշկական 
սպասարկման համար: 

 

 The Section contains the data on 
the network, medical activities, 
personnel of the medical institutions, 
some groups of diseases as well as on 
social security. 

 
        

 
  Morbidity rate is calculated as 

ratio of number of patients with the 
diagnosis set for the first time to the 
average annual number of resident 
population. 

International Classification of 
diseases is used for statistical 
compilation of data. 

 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
Disabled person is the person who 
needs caring for and protection in 
connection with restriction of vital 
activity in consequence of physical or 
medical deterioration. 

Restriction of vital activity finds 
its expression in full or partial loss of 
ability to move, to orient, to 
communicate, to control the 
behaviour as well as loss of working 
ability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
First registration of disability 

means determination of physical 
disability for the first time in current 
year. 
      Nursing and care taking house for 
aged and disabled persons (for adults 
and children) is a medicosocial 
institution intended for permanent 
residence of disabled and aged 
people who need caring for and 
medical service. 

 Раздел содержит данные о 
сети, деятельности и кадрах 
медицинских учреждений, об 
отдельных видах заболеваний, 
а также социальном 
обеспечении. 

 
 
Уровень заболеваемости 
определяется отношением 
числа больных впервые 
установленным диагнозом к 
среднегодовой численности 
постоянного населения. 

Для статистической 
разработки данных о 
заболеваемости населения 
применяется Международная  
классификация  болезней, 
обеспечивающая сравнимость 
сведений о заболеваемости и 
смертности. 

 
 
 
 
Инвалидом признается 

лицо, которое в связи с 
ограничением жизнедеятель-
ности вследствие наличия 
физических или умственных 
недостатков нуждается в 
социальной помощи и защите. 

Ограничение жизнедея-
тельности лица выражается в 
полной или частичной утрате 
им способности или 
возможности осуществлять 
самообслуживание, передви-
жение, ориентацию, общение, 
контроль за своим поведением, 
а также заниматься трудовой 
деятельностью. 

 
   
 Первичный выход на 
инвалидность-установление 
инвалидности впервые в 
отчетном году. Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей) является 
медико-социальным учреж-
дением, предназначенным для 
постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, 
нуждающихся в уходе, 
бытовом и медицинском 
обслуживании. 
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126. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

MORBIDITY  OF  POPULATION 
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

 
 

    (ըստ հիվանդությունների խմբերի,մարդ)  

   (by diseases groups, persons)                                                                                            (по группам болезней, человек) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Առաջին անգամ 

բացահայտված 

ախտորոշումով 

գրանցված 

հիվանդացությունների 

թիվը, ընդամենը 

Number of registered 

diseases with the  

diagnosis set for the first 

time , total 

70922 62777 63831 39442 55320 Число зарегистри-

рованных 

заболеваний  

впервые 

установленным 

диагнозом -всего 

  դրանցից՝ 

  of which:  

  
 

 

из них: 

տարափոխիկ և 

մակաբույծ  

հիվանդություններ 

infection and parasitic   

diseases 3584 2992 2562 1383 4963 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

 նորագոյացություն  

ներ 

 neoplasms 1022 1832 1822 1136 1192 новообразования 

էնդոկրինային 

համակարգի 

հիվանդություններ, 

սնուցման խախտում-

ներ, նյութափոխա-

նակության և 

իմունիտետային 

խանգարումներ 

diseases of the 

endocrine system, 

digestion disorders, 

disorders of  

metabolism and 

immunity 1000 804 605 452 727 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

пищеварительного 

тракта, нарушение 

обмена веществ и 

иммунитета 

արյան և 

արյունաստեղծ 

օրգանների 

հիվանդություններ 

blood diseases and 

other hematogenic  

disturbances 635 578 619 394 467 

болезни крови и 

кроветворных 

органов 

 հոգեկան 

խանգարումներ 

 psychic disfunctions  77 116 123 57 152 

психические 

расстройства 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

նյարդային 

համակարգի և 

զգայական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

nervous system 

disorders and organs 

of senses diseases 
2299 1850 2025 1813 2170 

болезни нервной 

системы и   

органов чувств 

 արյան 

շրջանառության  

համակարգի 

 հիվանդություններ 

 blood circulation 

diseases 2419 1755 2029 1301 1609 

болезни системы 

кровообращения 

 շնչառական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

 respiratory  organs 

diseases 33180 31833 30766 17364 23126 

болезни органов 

дыхания 

մարսողական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

digestive organs  

disorders 3048 2333 2866 1769 2738 

болезни органов 

пищеварения 

միզասեռական 

համակարգի 

հիվանդություններ 

diseases of 

genitourinary system 2938 2567 3311 1980 3125 

болезни 

мочеполовой 

системы 

 հղիության, ծննդա-

բերությունների և 

հետծննդյան 

ժամանակաշրջանի 

բարդություններ 

 complication of 

pregnancy, child-birth 

and post-natal  period 228 238 89 211 65 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода 

մաշկային և ենթա-

մաշկային բջջանքի 

հիվանդություններ 

skin infection and 

under skin fat  diseases 6056 4196 3578 3310 5242 

болезни кожи и 

подкожной   

клетчатки 

ոսկրամկանային 

համակարգի և 

շարակցական 

հյուսվածքների 

հիվանդություններ 

osteo-muscular and 

connective tissue 

disorders 4176 2003 2600 1258 1962 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

բնածին շեղումներ 

(զարգացման 

արատներ) 

congenital anomalies 

(developmental 

defects) 273 298 250 125 175 

врожденные 

аномалии (пороки 

развития) 

պերինատալ 

շրջանում 

առաջացող 

առանձին վիճակներ 

separate states 

occuring in perinatal 

period  93 106 66 37 - 

отдельные 

состояния, 

возникающие в 

перинатальный 

период 

վնասվածքներ և 

թունավորումներ 

injuries and poisonings 6666 5653 6050 3656 3747 

 

травмы и 

отравления 
 

127.   ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ՏԱՐԱՓՈԽԻԿ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION  CAUSED  BY  SELECTED  INFECTIOUS  DISEASES 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

БОЛЕЗНЯМИ 
    (մարդ)  

   (persons)                                                                                                                                                               (человек) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Դեպքերի թիվը 

Number of cases 

     Սուր աղիքային 

     վարակներ 

Acute intestinal infectious 320 369 416 242 195 

Число случаев  

Oстрые              

кишечные       

инфекции  

Որովայնային տիֆ և 

պարատիֆեր A, B, C 

Typhoid fever and 

paratyphoid fever A, B, C  - - - - - 

Брюшной тиф и 

паратифы А,В,С 

Սալմոնելոզային 

վարակներ 

Salmonella infectious 

5 5 39 24 10 Сальмонеллезные 

инфекции 

Վիրուսային 

hեպատիտներ 

Virus hepatitis 

1 - 4 2 - Вирусный гепатит   

Գրիպ և շնչուղիների սուր 

վարակներ, հազ. 

Influenza and acute 

respiratory infections, thsd. 

19431 21921 19706 10308 13539 Грипп и острые 

инфекции 

дыхательных 

путей, тыс. 

Քութեշ 

Scarlet fever 

328 201 114 40 75 Скарлатина 

Սուր պոլիոմիելիտ 

Acute poliomyelitis  

- - - - -   Полиомиелит     

острый 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

Կարմրուկ 

Measles 

- 1 1 - - 

  Корь 

Տուլարեմիա 

Tularemia 

3 4 - - - Туларемия 

128.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄՈՎ ԵՎ                  
ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՄԲ 

MORBIDITY OF POPULATION CAUSED BY ALCOHOLISM AND DRUG  
ADDICTION 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Առաջին անգամ 
բացահայտված 
ախտորոշումով 
գրանցված հիվանդ-
ների թվաքանակը, 
ընդամենը, մարդ 
Number of registered 
diseases with the 
diagnosis set for the 
first time total,persons 16 14 12 10 19 

Численность 
зарегистриро-
ванных 
заболеваний 
впервые 
установленным 
диагнозом – всего, 
человек 

հարբեցողություն և 
հարբեցողային 
պսիխոզ 
alcoholizm and  
alcoholizm psychosis 13 14 12 10 19 

алкоголизм и 
алкогольный 
психоз  

թմրամոլություն 
drug  addicton 3 - - - - наркомания 
թունամոլություն 
toxicomania - - - - - Токсикомания 

129.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱԿՏԻՎ ԹՈՔԱԽՏՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION CAUSED BY  AKTIVE TUBERCUOSIS  
    ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

  2017 2018 2019 2020 2021  
 Առաջին անգամ բացահայտված 
ախտորոշումով գրանցված 
հիվանդների թվաքանակը 
Number of sick persons with the 
diagnosis set for the first time 

     

Численность 
зарегистрированных 
больных впервые 
установленным 
диагнозом: 

ընդամենը, մարդ 
total, person  26 23 19 16 12 всего, человек 

130. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՉԱՐՈՐԱԿ  

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION CAUSED BY  MALIGNANT NEOPLASMS     
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Առաջին անգամ 
բացահայտված 
ախտորոշումով գրանցված 
հիվանդների թվաքանակը 
Number of sick persons with 
the diagnosis set for the first 
time 

     
Численность 

зарегистриро-

ванных больных 

впервые установ-

ленным 

диагнозом: 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
ընդամենը, մարդ 
total, person  308 348 345 260 384 всего, человек 

Բուժպրոֆիլակտիկ 

հիմնարկներում 

հաշվառման կանգնած 

հիվանդների թվաքանակը      

Number of patients under 

surveillance of disease 

prevention institutions 

     Численность 

больных, сос-

тоящих на учете в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

ընդամենը, մարդ 
total, person 2021 2196 2277 2431 2371 всего, человек 

      

131. ԱԲՈՐՏՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ABORTIONS BY AGE GROUPS 
      АБОРТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Աբորտների 

քանակը,ընդամենը 

 Number of abortions-total 650 658 644 401 428 

Число абортов-всего 

Աբորտների քանակը 

կանանց մոտ, ըստ 

տարիքի, տարեկան 

 Number of abortions  

at the age, years 

    

 

Число абортов  в 

возрасте , лет 

15-19 3 2 3 - 3 15-19 

20-34 410 442 445 250 243 20-34 

35 և բարձր 

35 and older 237 214 196 151 182 35 лет и старше 

132.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ  

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ  

MORBIDITY OF POPULATION WITH VENEREAL DISEASES BY AGE GROUPS 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Առաջին անգամ բացա-
հայտված սիֆիլիսի ախ-
տորոշումով գրանցված 
հիվանդների թվաքանա-
կը, մարդ 
Number of new patients 
with the syphilis diagnosis 
set for the first time, 
person: - 3 6 1 8 

Численность 
зарегистрированных 
больных сифилисом  
впервые установленным 
диагнозом, человек: 
 

տղամարդ 
males - - 2 - 6         мужчины 

կին  
females - 3 4 1 2         женщины 

այդ թվում` ըստ տարիքի,       
տարեկան 

of which at the age, 
years:  

  

 

 

в том числе в возрасте, 
лет: 
 

 



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - PUBLIC HEALTH - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 

 
212 

 2017 2018 2019 2020 2021  
  0-14 - - - - - 0-14 

տղամարդ 
males - - - - - мужчины 

կին  
females - - - - -   женщины 

15-17 - - - - - 15-17 

տղամարդ 
males - - - - - мужчины  
կին  
females - - - - -             женщины 

18-19 - - - - -               18-19 

տղամարդ 
males 

- - - - - 
          мужчины  

 

 

կին  
females - - - - -             женщины 

20-29 - - - - 1              20-29 

տղամարդ 
males - - - - 1             мужчины  
կին  
females - - - 

- 
-             женщины 

30-39 - 2 1 - 3              30-39 

տղամարդ 
males - - 1 - 2           мужчины   

կին  
females - 2 - - 1             женщины 

40 և ավելի 
40 and older 

- 1 5 - 4 
40 и старше  

տղամարդ 
males - - 1 - 3           мужчины   

կին  
females - 1 4 1 1             женщины 

Առաջին անգամ 
բացահայտված հոնոկո-
կային վարակի ախտո-
րոշումով գրանցված հի-
վանդների թվաքանակը 
Number of new patients with 
the gonorrhoea diagnosis set 
for the first time: 3 3 2 4 1 

Численность 
зарегистрированных 
больных гонококой 
впервые 
установленным 
диагнозом:  

 

տղամարդ 
males 3 2 2 4 1           мужчины  

կին  
females - 1 - -              женщины 

այդ թվում` ըստ 
տարիքի, տարեկան 
of which at the age, years: 

  0-14     

 в том числе в возрасте, 
лет: 
 

 0-14 
տղամարդ 
males - - - - -           мужчины   

կին  
females - - - - -             женщины 

15-17      15-17 

տղամարդ 
males - - - - - мужчины  
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 2017 2018 2019 2020 2021  
կին  
females - - - - -             женщины 

18-19                    18-19 

տղամարդ 
males -  1 1 -          мужчины  
կին  
females - - -  -             женщины 

20-29                   20-29 

տղամարդ 
males 2 - 1 2 1             мужчины  
կին  
females - 1 - -              женщины 

30-39                   30-39 

տղամարդ 
males - 1 - - -           мужчины   

կին  
females - - - - -             женщины 

40 և ավելի 
40 and older     

 
        40 и старше  

տղամարդ 
males 1 1 - 1 -           мужчины   

կին  
females - - - - -             женщины 

133. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION  CAUSED BY PSYCHIC DISFUNCTIONS 
   ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Առաջին անգամ 

բացահայտված 

ախտորոշումով գրանցված 

հիվանդների թվաքանակը 

Number of sick persons with 

the diagnosis set for the first 

time: 

ընդամենը, մարդ 

Total, persons 57 68 71 57 70 

Численность 

зарегистрированных 

больных впервые 

установленным 

диагнозом 

всего, человек: 

այդ թվում` ըստ տարիքի, 

տարեկան 

of which at the age, years: 

 0-14 - 
- 

1 - 1 

в том числе в возрасте, 

лет: 

      

      0-14 

15-17 - - 1 - 2 15-17 

18-19 17 13 26 19 24 18-19 

20-59 40 53 35 33 36 20-59 

60 և ավելի 

60 and older - 2 8 45 7 

 

60 и старше 
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134.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  
STOMATOLOGICAL AID  RENDERED TO POPULATION 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ինքնուրույն գործող պետա-

կան ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկաների թիվը, 

միավոր 

Number of independent state 

stomatological  out-patients’ 

clinics , unit - - - - - 

Число самостоя- 

тельных государ-

ственных стома-

тологических 

поликлиник, единиц 

Ստոմատոլոգիական 

բաժանմունքներ ունեցող 

պետական հիմնարկների 

թիվը, միավոր 

Number of establishments 

with stomatological state  

departments (rooms), unit 2 2 1 1 1 

Число государственных 

учреждений, имеющих 

стоматологические 

отделения (кабинеты), 

единиц 
 

 

135.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 

AMBULANCE  SERVICES  RENDERED  TO  POPULATION 

   ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
 2017 2018 2019 2020 2021  
Շտապ բուժօգնության 
կայանների (բաժանմունք-
ների) թիվը, միավոր 
Number of ambulance service 
stations (sections), unit 8 8 9 5 5 

Число станций 
(отделений) скорой 
медицинской помощи, 
единиц 

Անձանց թվաքանակը, որոնց 
ցույց է տրվել օգնություն 
ամբուլատոր կարգով 
կանչերի ընթացքում 
Number of persons who received 
medical aid (out-patient  and 
ambulance services)      

Число лиц, которым 
оказана помощь 
амбулаторно  при 
выездах 

 ընդամենը, հազ. մարդ 
 total, thsd. persons 19.7 21.0 21.7# 15.2 18.8 

всего, тыс. человек 
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ 

DISABILITY  OF  POPULATION 

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

136.   ԱՌԱՋԻՆ  ԱՆԳԱՄ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ  ՃԱՆԱՉՎԱԾՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

NUMBER OF PERSONS RECOGNIZED  AS DISABLED FOR THE FIRST TIME 

BY    DISEASES GROUPS 

          ЧИСЛЕННОСТЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ПО ОСНОВНЫМ   

ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ 
          (մարդ) 

        (persons)                                                                                                                                                                (человек) 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 328 281 253 122 637 
Всего 

նրանցից` 

of which:     

 из них: 

Տուբերկուլյոզ 

Tuberculosis 18 16 9 11 10 Туберкулез 

Չարորակ 

նորագոյացություններ 

   Malignant neoplasm 87 80 82 42 126 

Злокачественные 

новообразования 

Հոգեկան խանգարումներ 

Physchic  disorders 22 29 16 5 47 

Психические 

расстройства 

Նյարդային համակարգի և 

զգայական օրգանների 

հիվանդություններ 

Disorders of nervous system and 

sensory organs of senses 30 31 42 15 50 

Болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

Արյան շրջանառության 

հիվանդություններ 

Blood circulatory system diseases 58 34 28 12 62 

Болезни органов 

кровообращения 

Շնչառական օրգանների 

հիվանդություններ 

Respiratory organs diseases 5 2 6 3 9 

Болезни органов 

дыхания 

Մարսողական օրգանների 

հիվանդություններ 

Digestive organs  diseases 3 4 - 1 9 

Болезни органов 

пищеварения 

Ոսկրամկանային համակարգի 

և շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդություններ 

Osteomuscular system and 

connective tissues diseases 

 

34 30 16 7 31 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

Էնդոկրին հիվանդություններ 

Endocrinic diseases 12 10 13 - 9 
Эндокринные болезни 

որոնցից՝ 

of which:      
из них: 

շաքարային դիաբետ 

diabetes mellitus 7 9 12 - 7 
сахарный диабет 

Պարբերական 

հիվանդություններ 

Periodic diseases - - - - - 

Периодические 

болезни 

Մաշկային հիվանդություն 

Dermal diseases - - 1 2 1 
Кожные заболевания 
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137.   ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ  ՃԱՆԱՉՎԱԾՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ  ՍԵՌԻ, 

ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

NUMBER OF PERSONS RECOGNIZED DISABLED FOR THE FIRST TIME BY  

SEX, AGE AND DISABLE  GROUPS 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ПО  ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И   

ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ 

               (մարդ)    

         (persons)                                                                                                                                                               (человек)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 328 281 253 122 637 

Всего 

այդ թվում ըստ սեռի՝ 

of which by sex:     

 в том числе по полу: 

տղամարդ 

males 173 128 122 55 189 

мужчины 

կին 

females 155 153 131 67 448 

женщины 

այդ թվում ըստ տարիքի՝ 

of which by age:      

в том числе по 

возрасту: 

այդ թվում  ըստ 

հաշմանդամության 

խմբի՝ 

of which by  groups of 

disability:      

в том числе  

по группам 

инвалидности: 

 I խումբ 

I group 39 39 41 23 48 

I группы 

  II խումբ 

IIgroup 129 90 92 38 178 

II группы 

III խումբ 

               IIIgroup 117 110 86 46 362 

III группы 

 մինչև 18 տարեկան  

     under 18 years old 43 42 34 15 49 

до 18 лет 

Հաշմանդամների 

ընդհանուր թվաքանա-

կից`աշխատունակ 

տարիքի 

Of total number of 

disabled: 

at working age 253 209 191 91 499 

 Из общей 

численности 

инвалидов: 

в трудоспособном    

возрасте 
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138. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

RESULTS  OF  REEXAMINATION  OF  DISABLED  PERSONS 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 

   (մարդ) 

  (persons)                                                                                                                                               (человек)                                                                                                                                                           

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը վերաքննվածների 

թվաքանակը 

Total number of reexamination 1103 1038 966 503 1040 

Всего численность 

вторично обследованных 

Նրանցից ճանաչվել են 

հաշմանդամ 

Those recognized disabled 958 926 856 461 1029 

Из них признаны 

инвалидами 

                 այդ թվում՝ 

                 of which:      

       в том числе: 

I խումբ 

I group 59 40 53 25 54 

I группы 

II խումբ 

II group 251 248 206 114 278 

II группы 

III խումբ 

III group 566 558 508 286 553 

III группы 

Մինչև 18 տարեկան  

under 18 years old 82 80 89 36 144 

до 18 лет 

 

139. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

NUMBER  OF  DISABLED 

      ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ 
  (մարդ) 

  (persons)                                                                                                                                                 (человек)                                                                                                                                                                
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը հաշմանդամներ  

Total disabled 8854 8794 8729 8437 8652 
Всего инвалидов 

նրանցից՝ 

of which:  
 

   из них: 
I խումբ 

I group 687 677 693 681 611 I группы 
II խումբ 

II group 4517 4405 4335 4188 4058 II группы 
III խումբ 

III group 3237 3305 3308 3220 3599 III группы 
մինչև 18 տարեկան 

under 18 years old 413 407 393 348 384 до 18 лет 
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140. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

MAIN   INDICATORS  OF   PUBLIC  LIBRARIES’  ACTIVITY 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Գրադարանների թիվը, 

միավոր 

Number of  libraries, unit 10 10 10 6 6 

Число библиотек, 

единица 
Ընդամենը գրքեր և ամսագրեր, 
հազ.  օրինակ 
Total number of books and 
magazines, thsd. copies 394.6 396.5 399.0 328.0 327.1 

Всего книг и 
журналов, тыс. 
экземпляров  

Ընդամենը ընթերցողներ, հազ. 
մարդ 
Total number of readers, thsd. 
persons  15.7 14.7 14.2 6.1 9.5 

Всего читателей, 
тыс. человек 

Գրքատացքը (սպասարկված 
գրականությունը և ամսա-
գրերը), հազ. օրինակ 
Number of books and magazines 
lent to readers, thsd. copies 340.4 258.3 287.1 115.9 187.9 

Выдано книг и 
журналов, тыс. 
экземпляров 

Գրքերի և ամսագրերի միջին 
թիվը մեկ գրադարանի 
հաշվով, հազ. օրինակ 
Average number of books and 
magazines per library,  
thsd. copies 39.5 39.7 39.9 54.7 54.5 

Число книг и 
журналов в среднем 
на одну библиотеку,  
тыс. экземпляров 

Գրքերի և ամսագրերի միջին 
թիվը մեկ ընթերցողի հաշվով, 
օրինակ 
Average number of books and 
magazines per reader, copies 25.1 27.0 28.1 53.8 34.4 

Число книг и  
журналов в среднем 
на  одного читателя,  
экземпляров 

Ընթերցողների միջին 
թվաքանակը մեկ գրադարանի 
հաշվով, մարդ 
Average number of readers per 
library, persons 1569 1467 1418 1017 1588 

Численность 
читателей в среднем 
на одну библиотеку, 
человек 

Մեկ ընթերցողի հաշվով 
տրված գրքերի և ամսագրերի  
միջին թիվը, օրինակ 
Average number of books and 
magazines lent per reader, copies 21.7 17.6 20.3 19.0 19.8 

Число выданных 
книг и журналов в 
среднем на одного 
читателя,  
экземпляров 

 

141.ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ 

 MUSEUMS 

МУЗЕИ 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Թանգարանների թիվը, միավոր 
Number of museums, unit 12 12 12 8 8 

Число  музеев, 
единица 

Ցուցանմուշների թիվը, 
ընդամենը 
Number of exhibits total 63943 64794 63160 13567 14163 

Число экспонатов – 
всего 

այդ թվում՝ 
 of which: 

 

     

из них: 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
գեղանկարչության 
առարկաներ 
painting articles 959 839 826 70 59 

предметы живописи 

գծանկարներ 
graphic drawings 655 168 144 44 44 

графические рисунки 

քանդակներ 
sculptures 160 158 152 39 38 

скульптуры 

կիրառական արվեստի 
առարկաներ 
articles of applied art 1195 1200 1047 618 459 

предметы 
прикладного 
искусства 

նումիզմատիկայի 
առարկաներ 
numismatics articles 3941 3941 3904 107 107 

предметы 
нумизматики 

հնագիտական առարկաներ 
archeological articles 4879 4930 4701 726 731 

археологические 

կենցաղի և ազգագրական 
առարկաներ 
ethnographic and household 
items 2239 2361 6028 845 1075 

предметы обихода и 
этнографического 
характера 

լուսանկարներ 
photographs 21361 21953 17090 7249 7323 

фотографии 

փաստաթղթեր 
documents 17343 17347 17411 2025 2496 

документы 

այլ առարկաներ 
оther items - - - 1844 1831 

другие предметы 

Թանգարաններ 
հաճախումների քանակը, 
(տարվա ընթացքում), 1 000 
Annual attendance (during the 
year), 1 000 82.9 93.5 95.7 7.6 10.1 

Число посещений 
музеев (за год), 1 
000 

 

142. ԹԱՏՐՈՆՆԵՐ 

   THEATRES 

ТЕАТРЫ 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Թատրոնների թիվը, միավոր 

Number of theatres, unit 2 2 2 1 1 
Число  театров, единица                                                          

Ներկայացումների թիվը, 

միավոր 

Number of perfomances, unit 100 110 108 7 53 

Число представлений, 

единиц 

այդ թվում՝ 

of which:      
в том числе: 

ստացիոնար 

stationary 69 75 79 7 39 
стационарные 

Հաճախումների թիվը, 1000 

մարդ 

Number of visitings, 1000 

person 10.2 12.5 15.1 1.3 9.1 

Число посещений, 1000 

человек 
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 ԻՐԱՎԱԿԱՆ   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

LAW  STATISTICS 

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

Բաժինը ներառում է ԱՀ 
ներքին գործերի նախարա-
րության ոստիկանության 
տվյալները հանցագործության 
վիճակի մասին, այդ թվում` 
առավել վտանգավոր և 
տարածված հանցագործություն-
ներն ըստ առանձին 
տեսակների: 

Ըստ ԱՀ դատական 
դեպարտամենտի տվյալների 
ներկայացված է տեղեկատվու-
թյուն դատապարտվածների 
թվաքանակի, նրանց կազմի, 
ըստ պատժի հիմնական չափերի 
դատապարտվածների բաշխման 
մասին: 

Հանցագործությունը  
սոցիալ-իրավական երևույթ է, 
որը ներառում է  որոշակի 
տարածքում որոշակի ժամա-
նակաշրջանի ընթացքում 
կատարված հանցանքը և 
բնութագրելի է քանակական և 
որակական ցուցանիշներով: 

Գրանցված հանցագործու-
թյունը պաշտոնապես հաշվառ-
ման վերցված, հանրության 
համար վտանգավոր արարք է` 
նախատեսված ԱՀ քրեական 
օրենսգրքով: 

Մարդու դեմ ուղղված 
հանցագործությունը նրա 
կյանքի, առողջության, ազատու-
թյան, պատվի, արժանա-
պատվության, սեռական 
անձեռնմխելիության,  սահմա-
նադրական      իրավունքների ու 
ազատությունների, ինչպես նաև 
ընտանիքի դեմ ուղղված 
հանցավոր ոտնձգություններն 
են: 

Ծանր և առանձնապես ծանր 
հանցագործությունը ԱՀ 
քրեական օրենսգրքով նախա-
տեսված, հանրության համար 
առավել մեծ վտանգ 
ներկայացնող դիտավորությամբ 
կատարված արարք է: 

Հանցագործություն կատա-
րած բացահայտված անձանց 
թվաքանակը ԱՀ ներքին գործերի 
նախարարության 
ոստիկանության կողմից 
պաշտոնապես հաշվառման 
վերցված անձինք են, որոնց 
նկատմամբ հարուցված են 
քրեական գործեր: 

 
Դատապարտվածներն ան-

ձինք են, որոնց հանդեպ 
դատարանների կողմից ընդուն-
ված են օրինական ուժ ստացած 
դատապարտման վճիռներ: 
 

 The section contains data 
characterizing the state of 
criminality, including the most 
dangerous and most frequently 
commited crimes compiled by the 
Police of  the Ministry of Internal 
Affairs of RA.  

The information of Judicial  
Department of the Republic of 
Artsakh presents data on the 
number of convicted, their 
composition and distribution by 
main types of punishment. 

 
 
Offences is a socio-legal 

phenomenon comprising crimes 
commited on specific territory 
during specific period of time and 
having qualitative and quantitative 
measures. 

 
 
Recorded crime is officially 

registered socially dangerous act, 
defined by the RA criminal 
legislation. 

 
 
Personal crime is a crime 

against life, health, freedom, 
honour, dignity, sexual immunity, 
constitutional rights and freedom, 
as well as family. 

 
 
 
 

 
Crave and special grave crime 

is a deliberate act, representing a 
most danger for society defined by 
the AR Crime Code. 

 
 
 
Offenders are persons 

officially registered  the Ministry 
of Internal Affairs of RA against 
whom criminal cases were 
initiated. 

 
 
 
 
 
 
The convicts are persons on 

whom sentences have been passed 
and have come into legal force. 

 

 Раздел содержит данные 
Полиции министерства внутренних 
дел  РА о состоянии преступности, 
в том числе, по отдельным видам 
наиболее опасных и 
распространенных преступлений. 

По данным судебного 
департамента РА представлена 
информация о численности осуж-
денных, их составе, о распре- 
делении осужденных по основным  
мерам  наказания. 

 
 
 
Преступность - социально-пра-

вовое явление, включающее 
преступления, совершенные на 
конкретной территории в течение 
определенного периода времени и 
характеризующееся количествен-
ными и качественными показате-
лями. 

Зарегистрированное преступ-
ление - взятое на официальный 
учет общественно опасное деяние, 
предусмотренное Уголовным 
кодексом РA. 

 
Преступления против человека- 

преступное посягательство, 
направленное против его жизни, 
здоровья, свободы, чести, 
достоинства, половой неприкосно-
венности, конституционных прав и 
свободы, а также против семьи. 

 
 
 
Тяжкое и особо тяжкое 

преступление- умышленно 
совершенное деяние, представ-
ляющее наибольшую опасность для 
общества, предусмотренное 
Уголовным кодексом РА. 

 
Численность выявленных лиц, 

совершивших преступления-лица, 
официально взятые на учет 
органами Полиции  министерства 
внутренних дел РА, на которых 
заведены уголовные дела. 

 
 
 
 
 
Осужденные- лица, в 

отношении которых судами 
вынесены обвинительные приго-
воры, вступившие в законную силу. 
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143.   ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

NUMBER OF  RECORDED  CRIMES 
 ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

    (միավոր)                       

    (unit)                                                                                                                                                                                                              (единица)                                                                                                                                                                                                                   

  2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը գրանցվել են 

հանցագործություններ 

Total crimes recorded 766 739 952 1281 1711 

Всего зарегистрировано  

преступлений 

  դրանցից՝ 

         of which:      из них: 

կանխամտածված սպանություն և 

սպանության փորձ 

 premeditated homicide and homicide 

attempt 1 2 3 7 7 

умышленное убийство 

и покушение на 

убийство 

կանխամտածված ծանր 

մարմնական վնասվածք 

premeditated heavy injury 

4 6 1 9 

7 

умышленное нанесение 

тяжких телесных 

повреждений 

բռնաբարություն և 

բռնաբարության փորձ 

rape and attemted rape - - 1 4 1 

изнасилование и 

покушение на 

изнасилование 

թմրադեղերի հետ կապված 

հանցագործություններ 

crimes related to drug  62 41 40 42 100 

преступления, 

связанные с 

наркотиками 

խուլիգանություն 

Hooliganism - 5 8 10 7 хулиганство 

ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարներ մահացու ելքով  

road accidents with mortal outcome 
8 11 14 12 11 

дорожно-транспортные 

происшествия со смер- 

тельным исходом 

ապօրինի զենքի կրում 

 illegal bearing of arms 116 99 71 86 133 

незаконное ношение 

оружия 

 

144.  ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺ ՍՏԱՑԱԾ  ԴԱՏԱՎՃԻՌՆԵՐՈՎ  ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻՎՆ  ԸՍՏ    

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

NUMBER  OF  CONVICTS  ON  WHOM  SENTENCES  WERE  PASSED  AND  CAME  INTO      

LEGAL  FORCE  BY  SELECTED  OFFENCE  CATEGORIES 
ЧИСЛЕННОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ, ВСТУПИВШИМ В 

ЗАКОННУЮ  СИЛУ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

    (մարդ)                                                                                                                                                           

   (person)                                                                                                                                                                              (человек)                                                                                                                                                                                     

  2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը դատապարտված 
Total number of convicted 135 159 137 120 185 

Всего осуждено 

  նրանցից՝ 
      of which:      

из них: 

կանխամտածված սպանության և 

մահափորձի պատճառով 

premeditated homic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ide and homicide attempt - - - - - 

за умышленное 
убийство и покушение 
на убийство 



222 

²րցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh-Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Арцаха 

  2017 2018 2019 2020 2021  

կանխամտածված ծանր 

մարմնական վնասվածքների  

պատճառման համար 

premeditated heavy injury 2 2 2 - - 

за умышленное 
нанесение тяжких 
телесных повреждений 

բռնաբարություն և բռնաբարության 

փորձ կատարելու համար 

rape and attempted rape - - 1 - - 

за изнасилование и 
покушение на 
изнасилование 

շորթում 

extortion - - 1 1 - вымогательство 

թմրադեղերի հետ կապված 

հանցագործությունների 

պատճառով 

Crimes related to drug 37 38 19 18 34 

за преступления, 

связанные с наркотиками 

խուլիգանության համար 

   hooliganizm  - 1 9 - 7 

за хулиганство 

տրանսպորտային միջոցների 

շահագործման և երթևեկության 

անվտանգության կանոնների 

խախտումների պատճառով 

by causes of traffic offences  4 8 15 - - 

за нарушение правил 
безопасности движения 
и эксплуатации 
транспортных средств 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

NUMBER  OF  RECORDED  CRIMES 
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

միավոր-unit- единица 
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 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ  

STATE REGISTRATION OF RIGHTS ON REAL ESTATE 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

145.  ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ    

ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ  ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

STATE  REGISTRATION OF RIGHTS  ON  REAL ESTATE  BY TYPES  OF  RIGHTS 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПО ВИДАМ 

ПРАВ 

 
 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 7262 8621 11063 8286 

 

8761 Всего 

 այդ թվում՝ 

  of which:     

 

в том числе: 

սեփականության 

իրավունք 

right of property 4357 5479 6824 4582 7021 

право на 

собственность 

վարձակալության 

իրավունք 

right of tenant 1091 1611 1990 2463 1116 право на аренду 

օգտագործման իրավունք 

right of use 64 58 74 131 68 

право на 

использование 

կառուցապատման 

իրավունք 

right  of building 278 310 325 144 128 право  на застройку 

գրավի  իրավունք 

 right of mortgage 1472 1163 1850 966 428 право на залог 
 

 

146. ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐՆ  

ԸՍՏ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

STATE  REGISTRATION  OF RIGHTS ON REAL  ESTATE  BY TYPES  OF  OWNERSHIP 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПО 

ВИДАМ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 7262 8621 11063 8286 8761 Всего 

     այդ թվում՝ 

  of which:     

 

в том числе: 

պետական  

state 750 455 309 251 272   государственная 

համայնքային 

regional 54 100 126 94 75 общинная 

 

իրավաբանական ան-

ձանց՝ /ոչ պետական  

կազմակերպությունների/ 

legal person /non-state 

organizations/ 1016 758 749 424 563 

юридических лиц 

/негосударственных 

организаций/ 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

քաղաքացիների 

citizens  5302 7133 9716 7437 7727 граждан 

օտարերկրյա պետու-

թյունների և կազմակեր-

պությունների, քաղաքա-

ցիների և  քաղաքացիու-

թյուն  չունեցող անձանց 

foreign states and organi-

zations, citizens and per-

sons without citizenship 140 175 163 80 124 

иностранных 

государств и 

организаций, граждан 

и лиц, не имеющих 

гражданства 

 

147. ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ  ԸՍՏ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ, 2021Թ. 

STATE REGISTRATION  OF RIGHTS ON LANDS BY REGIONS, 2021 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ПО РАЙОНАМ В 2021Г. 

 

Նպատակային 
նշանակությունը 

Purpose designation 
 

Ընդա 
մենը 
Total 
Всего 

Իրավունքի տեսակները 
Kinds of rights 

Виды прав 

Целевое 
назначение 

 Սեփակա-
նության 

իրավունք 
Right of  
property 
Право на 
собствен-

ность 

Օգտագործ-
ման 

իրավունք 
Right of use 

Право на 
использован

ие 

Վարձակալու-
թյան 

իրավունք 
Right of tenant 

Право на 
аренду 

Կառուցապատ-
ման իրավունք 

Right  of 
building 
Право на 
застройку 

Գրավի 
իրավունք 

Right of 
mortgage 
Право на 

залог 

Ընդամենը 

Total 4065 3313 13 553 120 66 
Всего 

բնակելի 
housing 822 786 1 3 18 14 жилищные 

հասարակական 
public 440 301 10 9 93 27 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 2741 2186 1 538 - 16 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 62 40 1 3 9 9 

промыш- 
ленные 

Ստեփանակերտ                                                                                                                                              Степанакерт 
 Stepanakert   

  Ընդամենը 
  Total 597 447 - 16 97 37 

Всего 

բնակելի 
housing 304 274 - 2 17 11 жилищные 

հասարակական 
public 239 136 - 1 80 22 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 25 12 - 13 - - 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 29 25 - - - 4 

промыш- 
ленные 

Ասկերան                                                                                                              
Askeran                                                                                                                                                         Аскеран 

  Ընդամենը 
  Total 1351 943 2 378 11 17 

Всего 
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Նպատակային 
նշանակությունը 

Purpose designation 
 

Ընդա 
մենը 
Total 
Всего 

Իրավունքի տեսակները 
Kinds of rights 

Виды прав 

Целевое 
назначение 

 Սեփակա-
նության 

իրավունք 
Right of  
property 
Право на 
собствен-

ность 

Օգտագործ-
ման 

իրավունք 
Right of use 

Право на 
использован

ие 

Վարձակալու-
թյան 

իրավունք 
Right of tenant 

Право на 
аренду 

Կառուցապատ-
ման իրավունք 

Right  of 
building 
Право на 
застройку 

Գրավի 
իրավունք 

Right of 
mortgage 
Право на 

залог 

բնակելի 
housing 216 213 1 - - 2 жилищные 

հասարակական 
public 149 139 1 3 3 3 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 964 580 - 373 - 11 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 22 11 - 2 8 1 

промыш- 
ленные 

Հադրութ                                                                                                                  
Hadrout                                                                                                                                                               Гадрут 

  Ընդամենը 
  Total 376 364 - 8 4 - 

Всего 

բնակելի 
housing 95 95 - - - - жилищные 

հասարակական 
public 7 2 - 1 4 - 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 274 267 - 7 - - 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial - - - - - - 

промыш- 
ленные 

Մարտակերտ                                                                                                       
Martakert                                                                                                                                                          Мартакерт                                              

 Ընդամենը 
 Total 261 222 2 35 1 1 

Всего 

բնակելի 
housing 76 76 - - - - жилищные 

հասարակական 
public 16 15 - 1 - - 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 164 128 1 34 - 1 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 5 3 1 - 1 - 

промыш- 
ленные 

Մարտունի                                                                                                                                                     
Martouni                                                                                                                                                           Мартуни 

 Ընդամենը 
 Total 1421 1296 - 111 7 7 

Всего 

բնակելի 
housing 121 118 - 1 1 1 жилищные 

հասարակական 
public 14 3 - 3 6 2 

обществен- 
ные 

գյուղատնտե- 
սական 
agricultural 1284 1174 - 106 - 4 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 2 1 - 1 - - 

промыш- 
ленные 
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Նպատակային 
նշանակությունը 

Purpose designation 
 

Ընդա 
մենը 
Total 
Всего 

Իրավունքի տեսակները 
Kinds of rights 

Виды прав 

Целевое 
назначение 

 Սեփակա-
նության 

իրավունք 
Right of  
property 
Право на 
собствен-

ность 

Օգտագործ-
ման 

իրավունք 
Right of use 

Право на 
использован

ие 

Վարձակալու-
թյան 

իրավունք 
Right of tenant 

Право на 
аренду 

Կառուցապատ-
ման իրավունք 

Right  of 
building 
Право на 
застройку 

Գրավի 
իրավունք 

Right of 
mortgage 
Право на 

залог 

Շահումյան                                                                                                                                                      
Shahoumyan                                                                                                                                                           Шаумян 

 Ընդամենը 
 Total 16 8 4 - - 4 

Всего 

բնակելի 
housing 2 2 - - - - жилищные 

հասարակական 
public 4 - 4 - - - 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 6 6 - - - - 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial 4 - - - - 4 

промыш- 
ленные 

Շուշի                                                                                                                                                                 
Shoushi                                                                                                                                                              Шуши 

 Ընդամենը 
 Total 31 29 - 2 - - 

Всего 

բնակելի 
housing 7 7 - - - - жилищные 

հասարակական 
public 3 3 - - - - 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 21 19 - 2 - - 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial - - - - - - 

промыш- 
ленные 

Քաշաթաղ                                                                                                              
Qashatagh                                                                                                                                                        Кашатаг 

  Ընդամենը 
 Total 12 4 5 3 - - 

Всего 

բնակելի 
housing 1 1 - - - - жилищные 

հասարակական 
public 8 3 5 - - - 

обществен- 
ные 

գյուղատնտեսական 
agricultural 3 - - 3 - - 

сельскохо- 
зяйственные 

արդյունաբերական 
industrial - - - - - - 

промыш- 
ленные 
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148.  ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ԳՆԵՐԸ 

THE AVARAGE MARKET PRICES OF MULTIROOM BUILDINGS  

СРЕДНИЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ  КВАРТИР МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ  
(ԱՄՆ դոլար) 

(USА dollar)                                                                                                                                                                    (доллар США) 

Քաղաքներ 

Towns 
1 մ2  մակերեսի  հաշվարկով շուկայական միջին գները  

the average market prices per 1m2 area  

средние рыночные цены в расчете на 1м2 площади  

Города 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 633.1 644.3 668.5 659.3 593.8 

Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 194.5 201.5 205.4 202.7 - 

Аскеран 

Հադրութ 
Hadrout 148.3 149.1 150.7 148.1 - 

Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 142.9 143.7 145.3 148.3 146.3 

Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 194.5 200.6 205.0 203.1 196.9 

Мартуни 

Շուշի 
Shoushi 329.8 321.1 321.6 315.5 - 

Шуши 

Բերձոր 
Berdzor -- 150.7 150.7 146.8 - 

Бердзор 

 

 

149.     ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏՆԵՐԻ (ԱՌԱՆՁՆԱՏՆԵՐԻ) ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ԳՆԵՐԸ 

THE AVARAGE MARKET PRICES OF DWELLING HOUSES AND PRIVATE RESIDENCES 

СРЕДНИЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОСОБНЯКОВ 

(ԱՄՆ դոլար) 

(USА dollar)                                                                                                                                                                    (доллар США) 

Քաղաքներ 

Towns 

միջինը 200 մ2 

շինությամբ և միջինը 

600 մ2 տնամերձով 

բնակելի տան արժեքը  

cost of dweling house 

with the construction 

area on the average 200 

m2 and with a personal 

plot 600 m2  

стоимость жилого дома 

с приусадебным 

участком в среднем на 

600 м2  и с 

сооружением в среднем 

на 200м2 

Բնակելի տների 1 մ2 մակերեսի հաշվարկով (ներառյալ 

տնամերձի միավորի գինը) շուկայական միջին գները 

The average market prices of apartments per 

1m2 area 

Средние рыночные цены квартир в расчете на 1 м2 площади 

(включая стоимость единицы с приусадебным участком) 

Города 

 

կառուցված մինչև 1980թ. 

built before 1980 построен до 1980г. 

կառուցված 1980թ. և հետո 

built in 1980 and then построен в 

1980 г. и затем 

2017 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Ստեփանակերտ 
Stepanakert 67326.8 258.1 256.0 234.4 402.1 400.8 370.8 Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 10232.2 43.9 43.1 - 112.8 110.8 - Аскеран 

Հադրութ 
Hadrout 5078.9 58.9 53.2 - 112.4 110.4 - Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 5030.5 35.0 38.4 47.8 86.2 86.7 97.9 Мартакерт 

Մարտունի 
Martouni 9299.4 52.7 51.7 49.4 108.2 107.8 119.1 Мартуни 

Շուշի 
Shoushi 10586.9 87.0 92.6 - 177.3 174.2 - Шуши 

Բերձոր 

   Berdzor 
-- 36.0 36.6 - 72.8 71.6 - Бердзор 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ *    

INTERNATIONAL COMPARISONS * 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ *  

 

150. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ  

          POPULATION SIZE 

             ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
(տարեսկզբին, մլն մարդ)                                    

(as the beginning of the year, mln persons)                                                                                                                    (на начало года, млн. человек) 

 2018 2019 2020 2021 2022  
Հայաստան 
Armenia 

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Армения 

 

Ուկրաինա 
Ukraine 

42.2 42.0 41.9 

 
41.4 41.0 Украина 

 

Բելառուս 
Belarus 

9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 Беларусь 

 

Թուրքմենստան 
Turkmenistan 

5.9 5.9 5.8 6.1 6.4 Туркменистан 

 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

18.2 18.4 18.6 19.0 19.2 Казахстан 

 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

6.3 6.4 6.5 6.7 6.8 Кыргызстан 

 

Մոլդովա 
Moldova 

2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 Молдова 

 

Ռուսաստան 
Russia 

146.9 146.8 146.7 146.2 145.6 Россия 

 

Տաջիկստան 
Tajikistan 

8.9 9.1 9.3 9.7 10.0 Таджикистан 

 

Ուզբեկստան 
Uzbekistan 

32.6 33.3 34.0 34.9 35.3 Узбекистан 

 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 Азербайджан 

 

Էստոնիա 
Estonia 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
Эстония 

Լատվիա 
Latvia 

2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 
Латвия 

 

Լիտվա 
Lithuania 

2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 
Литва 

Միացյալ Նահանգներ 

United States 
325.1 327.2 335.1 332.3 332.8 

Соединенные 

штаты 
Ավստրիա 
Austria 

8.8 8.8 8.7 8.9 9.0 
Австрия 

 

Բելգիա 
Belgium 

11.4 11.4 11.7 11.5 11.6 
Бельгия 

 

                                                           
* Աղբյուրը  ̀ միջազգային կազմակերպությունների (Միավորված ազգերի կազմակերպության, Արժույթի միջազգային   

հիմնադրամի, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության, Եվրամիության, Բնակչության 

տեղեկությունների բյուրոյի, Անկախ պետությունների համագործակցության միջպետական վիճակագրական 

կոմիտեի, Համաշխարհային բանկի) և ազգային վիճակագրական ծառայությունների վիճակագրական 

հրապարակումներ: 

*
  Source:     statistical publications of international organizations (United Nations, International Monetary Fund, Organization of 

Economic Cooperation and Development /OECD/, European Union /EU/, Population reference bureau, CIS State Statistical 

Committee, World bank) and of National Statistical Services. 
*Источник-статистические  публикации  международных  организаций  (Организации  Объединенных  Наций ,  

Международного  валютного  фонда ,  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития ,  Евросоюза ,  

Бюро  по  вопросам  населения ,  Межгосударственого  Статкомитета  СНГ ,  Всемирного  банка) и  

национальных  статистических  служб .  
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 2018 2019 2020 2021 2022  
Բուլղարիա 
Bulgaria 

7.1 7.1 6.9 6.9 6.8 
Болгария 

 

Գերմանիա 
Germany 

82.5 82.8 81.5 83.1 83.3 
Германия 

 

Դանիա 
Denmark 

5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 
Дания 

 

Թուրքիա 
Turkey 

81.1 82.3 86.2 83.8 85.2 
Турция 

 

Վրաստան 
Georgia 

3.9 … 3.7 3.7 3.7 
Грузия 

 

Իտալիա 
Italy 

60.6 60.5 60.4 59.0 58.9 
Италия 

 

Լեհաստան 
Poland 

38.0 38.0 38.6 38.2 38.0 
Польша 

 

Կանադա 
Canada 

36.5 37.1 38.0 38.2 38.8 
Канада 

 

Հունգարիա 
Hungary 

9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 
Венгрия 

 

Ճապոնիա 
Japan 

126.8 126.5 125.8 125.4 124.9 
Япония 

 

Միացյալ 

Թագավորություն 
United Kingdom 

65.8 66.3 66.9 67.5 67.6 
Соединенное 

Королевство 

Շվեդիա 
Sweden 

10.0 10.1 10.2 10.4 10.5 
Швеция 

 

         Չեխիա 

Czechia 
10.6 10.6 10.5 10.7 10.5 

Чехия 

Հնդկաստան 

India 
1339 1354 1 402 1393 1417 

Индия 

Չինաստան 

China 
1393 1390 1 415 1412 1437 

Китай 

 

Ռումինիա 

Romania 
19.6 19.5 19.3# 19.2 19.0 

Румыния 

 

Սլովակիա 

Slovak Republic 
5.4 5.4 5.5# 5.5# 5.4 

Словакия 

 

Սլովենիա 

Slovenia 
… … 

2.1 2.1 2.1 
Словения 

Ֆինլանդիա 

Finland 
5.5 5.5 5.5# 5.5 5.6 

Финляндия 

 

Ֆրանսիա 

France 
66.8 66.9 67.3# 67.4# 65.8 Франция 

 

Խորվաթիա 

Croatia 
… … 4.1 4.0 3.8 Хорвартия 

Կիպրոս 

Cypeus 
… … 0.9 0.9 1.3 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 

Luxembourg 
… … 0.6 0.6 0.7 Люксембург 

Իռլանդիա 

Ireland 
… … 5.0 5.0 5.1 Ирландия 

Իսպանիա 

Spain 
… … 47.3 47.4 47.4 Испания 

Մալթա 

Malta 
… … 0.5 0.5 0.5 Мальта 

Հունաստան 

Greece 
… … 10.7 10.7 10.6 Греция 

        Նիդերլանդներ 

Netherlands 

 

… … 17.4 17.5 17.7 Нидерланды 
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 2018 2019 2020 2021 2022  

       Պորտուգալիա 

        Portugal 

… … 10.3 10.3 10.3 Португалия 

 

151. ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԱՃԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  

ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ (1000 բնակչի հաշվով)  

CENERAL RATES OF BIRTH, DEATH AND NATURAL INCREASE (per 1000 population) 
ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО 

ПРИРОСТА (на 1000 населения) 
 

 Ծնելիություն  
Birth 

Рождаемость 

Մահացություն  
Death 

Смертность 

Բնական աճ *                                                                                                        
Natural increase *                                                                                         

Естественный 
прирост*  

 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Հայաստան 
Armenia 

12.3 12.2 12.0 8.7 8.8 12.0 3.6 3.4 0.0            Армения 

Ուկրաինա 
Ukraine 

8.7 8.1 7.0 14.8 14.7 17.0 -6.1 -6.6 -10.0 
Украина 

Բելառուս 
Belarus 

9.9 9.3 9.0 12.7 12.8 13.0 -2.8 -3.5 -4.0             Беларусь 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

21.8 21.7 23.0 7.2 7.2 10.0 14.6 14.5 13.0 Казахстан 
 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

27.1 29.9 24.0 5.2 5.4 6.0 21.9 24.5 18.0 Кыргызстан 
 

Մոլդովա 

Moldova 
12.8 12.0 11.0 13.9 13.7 17.0 -1.1 -1.7 -6.0 Молдова 

 
Ռուսաստան 
Russia 

10.9 10.1 10.0 12.5 12.3 15.0 -1.6 -2.2 -5.0 Россия 
 

Ուզբեկստան 
Uzbekistan 

23.3 24.3 26.0 4.7 4.6 5.0 18.6 19.7 21.0 Узбекистан 
 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

14.2 14.3 13.0 5.8 5.6 8.0 8.4 8.7 5.0  Азербайджан 

 
Էստոնիա 
Estonia 

10.9 10.6 9.0 11.9 11.6 14.0 -2.0 -1.0 -5.0 Эстония 
 

Լատվիա 
Latvia 

10.0 9.8 9.0 15.0 14.5 18.0 -4.0 -4.7 -9.0 Латвия 

Լիտվա 
Lithuania 

10.0 9.8 9.0 14.1 13.7 17.0 -4.0 -3.9 -8.0 Литва 
 

Ավստրիա 
Austria 

10.3 9.6 10.0 9.7 9.4 10.0 0.6 0.2 0.0 Австрия 
 

Բելգիա 
Belgium 

9.7 10.1 10.0 9.5 9.5 10.0 0.2 0.6 0.0 Бельгия 

Բուլղարիա 
Bulgaria 

8.9 8.8 9.0 15.4 15.5 22.0 -6.5 -6.7 -13.0 Болгария 
 

Գերմանիա 
Germany 

9.5 9.4 10.0 11.5 11.3 12.0 -2.0 -1.9 -2.0 Германия 
 

Դանիա 
Denmark 

10.6 10.5 11.0 9.5 9.3 10.0 1.1 1.2 1.0 Дания 
 

Իտալիա 
Italy 

7.3 7.0 7.0 10.5 10.6 12.0 -3.2 -3.6 -5.0 Италия 

Լեհաստան 
Poland 

10.2 9.9 9.0 10.9 10.8 14.0 -0.7 -0.9 -5.0 Польша 
 

Հունգարիա 
Hungary 

9.6 9.5 9.0 13.4 13.3 15.0 -3.8 -3.8 -6.0 Венгрия 

    Միացյալ       
    Թագավորություն 

             United Kingdom 

 

11.0 10.7 10.0 9.3 9.1 10.0 1.7 1.6 0.0 

           Соединенное 
           Королевство  
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 Ծնելիություն  
Birth 

Рождаемость 

Մահացություն  
Death 

Смертность 

Բնական աճ *                                                                                                        
Natural increase *                                                                                         

Естественный 
прирост*  

 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Շվեդիա 
Sweden 

11.4 11.1 11.0 9.1 8.6 9.0 2.3 2.5 2.0 Швеция 

   Չեխիա    
   Czechia 

10.7 10.5 11.0 10.6 10.5 13.0 0.1 0.0 -2.0 Чехия 

Չինաստան 
China 

… … 8.0 … … 7.0 … … 1.0 Китай 

Ռումինիա 
Romania 

9.6 9.6 9.0 13.5 13.4 17.0 -3.9 -3.8 -8.0 Румыния 

Սլովակիա 
Slovak Republic 

10.6 10.5 10.0 10.0 9.8 14.0 0.6 0.7 -4.0 Словакия 

Ֆինլանդիա 
Finland 

8.6 8.3 9.0 9.9 9.8 10.0 -1.3 -1.5 -1.0 Финляндия 

Ֆրանսիա 
France 

11.3 11.2 11.0 9.2 9.1 10.0 2.1 2.1 1.0 Франция 

Թուրքմենստան 
Turkmenistan 

… … 22.0 … … 7.0 … … 15.0 Туркменистан 

Տաջիկստան 
Tajikistan 

… … 27.0 … … 5.0 … … 22.0 Таджикистан 

Հունաստան 
Greece 

… … 8.0 … … 12.0 … … -4.0 Греция 

Իռլանդիա 
Ireland 

… … 12.0 … … 7.0 … … 5.0 Ирландия 

Իսպանիա 
Spain 

… … 7.0 … … 9.0 … … -2.0 Испания 

Կիպրոս 
Cyprus 

… … 10.0 … … 7.0 … … 3.0 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 
Luxembourg 

… … 10.0 … … 7.0 … … 3.0 Люксембург 

Մալթա 
Malta 

… … 9.0 … … 8.0 … … 1.0 Мальта 

Նիդերլանդներ 
Netherlands 

… … 10.0 … … 9.0 … … 1.0 Нидерланды 

Պորտուգալիա 
Portugal 

… … 8.0 … … 12.0 … … -4.0 Португалия 

Սլովենիա 
Slovenia 

… … 9.0 … … 11.0 … … -2.0 Словения 

Խորվաթիա 
Croatia 

… … 9.0 … … 17.0 … … -8.0 Хорватия 

Վրաստան 
Georgia 

… … 12.0 … … 16.0 … … -4.0 Грузия 

Միացյալ 
Թագավորություն 
United Kingdom 

… … 11.0 … … 10.0 … … 1.0 
Соединенное 
Королевство 

Հնդկաստան 
India 

… … 20.0 … … 6.0 … … 14.0 Индия 

Թուրքիա 
Turkey 

… … 13.0 … … 6.0 … … 7.0 Турция 

Կանադա 
Canada 

… … 10.0 … … 8.0 … … 2.0 Канада 

Ճապոնիա 
Japan 

… … 7.0 … … 12.0 … … -5.0 Япония 

*Մինուս (-) նշանը նշանակում է  բնական նվազում: 
* Minus (-) means natural decrease. 

* Знак (-) означает естетственную убыль. 
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152. ՄԱՆԿԱՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

(մինչև 1 տարեկան մահացած երեխաների թվաքանակը, 1000 ծնվածի հաշվով) 

INFANT MORTALITY RATE (number of infant deaths, per 1000 births) 
КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ (численность детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 

родившихся) 
 

0 

 2017 2018 2019 2020  
Հայաստան 
Armenia 

8.2 7.1 6.1 
 

7.4 Армения 

Բելառուս 
Belarus 

3.2 2.5 2.4 2.5 Беларусь 
 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

7.9 8.0 8.4 7.0 Казахстан 
 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

15.6 14.8 15.1 15.0 Кыргызстан 
 

Մոլդովա 

Moldova 
9.2 9.1 8.7 9.0 Молдова 

 
Ռուսաստան 
Russia 

5.6 5.1 9.3 4.5 Россия 
 

          Տաջիկստան 
Tajikistan 

27.0 … … 26.0 Таджикистан 

Ուզբեկստան 
Uzbekistan 

11.5 9.9 9.3 10.0 Узбекистан 

Ուկրաինա 
Ukraine 

7.6 7.0 7.0 6.7 Украина 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

11.1 11.1 11.0 11.0 Азербайджан 
 

Էստոնիա 
Estonia 

2.3 1.6 … 1.4 Эстония 
 

Լատվիա 
Latvia 

4.1 3.2 … 3.4 Латвия 

Լիտվա 
Lithuania 

3.0 3.4 … 2.8 Литва 

Միացյալ Նահանգներ 
United States 

5.6 … … 5.4       Соединенные 
штаты 

Ավստրիա 
Austria 

3.6 2.7 … 3.1 Австрия 
 

Բելգիա 
Belgium 

2.9 3.8 … 3.7 Бельгия 
 

Բուլղարիա 
Bulgaria 

6.4 5.8 … 5.1 Болгария 
 

Գերմանիա 
Germany 

3.3 3.2 … 3.1 Германия 

Դանիա 
Denmark 

3.8 3.7 … 3.2 Дания 
 

Թուրքիա 
Turkey 

10.0 … … 9.0          Турция 
 

Վրաստան 
Georgia 

10.0 … … 8.0          Грузия 
 

Իտալիա 
Italy 

2.7 2.8 … 2.8 Италия 
 

Լեհաստան 
Poland 

4.0 3.8 … 3.6 Польша 
 

Կանադա 
Canada 

4.5 4.3 … 4.4 Канада 
 

Հունգարիա 
Hungary 

3.5 3.3 … 3.4 Венгрия 

Ճապոնիա 
Japan 

1.9 1.9 … 1.8 Япония 
 

Միացյալ       
Թագավորություն 
United Kingdom 

3.9 3.9 … 4.0 Соединенное 
Королевство 

Շվեդիա 
Sweden 
 

2.4 2.0 … 2.4 Швеция 
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 2017 2018 2019 2020  
           Չեխիա 

Czechia 
2.4 2.0 … 2.3 Чехия 

         Չինաստան 
China 

8.0 … … 9.0   Китай 

Ռումինիա 
Romania 

6.7 6.0 … 6.1   Румыния 

Սլովակիա 
Slovak Republic 

4.5 5.0 … 5.1 Словакия 

Ֆինլանդիա 
Finland 

2.0 2.1 … 1.8 Финляндия 
 

Ֆրանսիա 
France 

3.9 3.8 … 3.4 Франция 
 

Արցախի 
Հանրապետություն 
Republic of Artsakh 6.4 5.2 10.9 7.2 

        Республика Арцах 

 

153.ԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍՎՈՂ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՆՆԴՅԱՆ ՊԱՀԻՑ  

LIFE EXPECTANCY AT BIRTH   
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ  

(տարիների թիվը)  

(years)                                                                                                                                              (число лет) 

 

Տղամարդ                                                                                                   
Males                                                                                                            

Мужчины 

Կին 
 Females 

Женщины  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Հայաստան 

Armenia 

73.1 68.0 67.0 79.5 79.0 77.0 Армения 

Բելառուս 
Belarus 

69.3 69.0 68.0 79.4 79.0 77.0 Беларусь 
 

Թուրքմենստան 
Turkmenistan 

… 66.0 66.0 … 72.0 73.0 Туркменистан 
 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

68.8 69.0 66.0 77.3 78.0 74.0 Казахстан 
 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

67.6 68.0 68.0 75.8 76.0 76.0 Кыргызстан 
 

Մոլդովա 
Moldova 

66.8 67.0 67.0 75.1 75.0 75.0 Молдова 
 

Ռուսաստան 
Russia 

68.2 66.0 66.0 78.2 76.0 76.0 Россия 
 

Տաջիկստան 
Tajikistan 

… 69.0 70.0 … 74.0 74.0 Таджикистан 
 

Ուզբեկստան 
Uzbekistan 

72.8 71.0 66.0 77.4 76.0 73.0 Узбекистан 
 

Ուկրաինա 
Ukraine 

66.9 67.0 71.0 77.0 77.0 66.0         Украина 
 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

74.0 74.0 70.0 78.7 79.0 77.0 Азербайджан 
 

Էստոնիա 
Estonia 

… 74.0 74.0 … 83.0 83.0 Эстония 
 

Լատվիա 
Latvia 

… 71.0 70.0 … 80.0 80.0 Латвия 

Լիտվա 
Lithuania 

… 72.0 70.0 … 81.0 80.0 Литва 

   Միացյալ Նահանգներ 
United States 

… 75.0 73.0 … 80.0 79.0        Соединенные 
штаты 

Ավստրիա 
Austria 

… 79.0 79.0 … 84.0 84.0 Австрия 

Բելգիա 
Belgium 

… 80.0 79.0 … 84.0 83.0 Бельгия 

Բուլղարիա 
Bulgaria 

… 71.0 70.0 … 78.0 77.0 Болгария 

Գերմանիա 
Germany 

… 79.0 79.0 … 83.0 83.0 Германия 
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Տղամարդ                                                                                                   
Males                                                                                                            

Мужчины 

Կին 
 Females 

Женщины  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Դանիա 
Denmark 

… 80.0 80.0 … 84.0 83.0 Дания 

Թուրքիա 
Turkey 

… 76.0 76.0 … 81.0 81.0 Турция 

Վրաստան 
Georgia 

… … 69.0 … … 78.0 Грузия 

Իտալիա 
Italy 

… 80.0 80.0 … 84.0 85.0 Италия 

Լեհաստան 
Poland 

… 74.0 73.0 … 82.0 81.0 Польша 

Կանադա 
Canada 

… 80.0 80.0 … 84.0 84.0 Канада 

Հունգարիա 
Hungary 

… 73.0 72.0 … 79.0 79.0 Венгрия 

Ճապոնիա 
Japan 

… 81.0 82.0 … 87.0 88.0 Япония 

   Միացյալ       
   Թագավորություն 

United Kingdom 

… 79.0 79.0 … 83.0 83.0 Соединенное 
Королевство 

Շվեդիա 
Sweden 

… 81.0 81.0 … 84.0 85.0 Швеция 
 

             Չեխիա 
Czechia 

… 76.0 74.0 … 82.0 81.0 Чехия 

Չինաստան 
China 

… 75.0 75.0 … 79.0 81.0 Китай 
 

Ռումինիա 
Romania 

… 72.0 67.0 … 79.0 75.0 Румыния 
 

   Սլովակիա 
Slovak Republic 

… 73.0 73.0 … 80.0 80.0 Словакия 

Ֆինլանդիա 
Finland 

… 79.0 79.0 … 84.0 84.0 Финляндия 
 

Ֆրանսիա 
France 

… 79.0 79.0 … 85.0 86.0 Франция 
 

Հունաստան 
Greece 

… ... 79.0 … … 84.0 Греция 

Իռլանդիա 
Ireland 

… … 80.0 … … 84.0 Ирландия 

Իսպանիա 
Spain 

… … 80.0 … … 86.0 Испания 

Կիպրոս 
Cyprus 

… … 79.0 … … 83.0 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 
Luxembourg 

… … 80.0 … … 85.0 Люксембург 

Մալթա 
Malta 

… … 81.0 … … 86.0 Мальта 

Նիդերլանդներ 
Netherlands 

… … 80.0 … … 83.0 Нидерланды 

Պորտուգալիա 
Portugal 

    … … 78.0 … … 83.0 Португалия 

Սլովենիա 
Slovenia 

… … 78.0 … … 83.0 Словения 

Խորվաթիա 
Croatia 

… … 75.0 … … 81.0 Хорватия 

Հնդկաստան 
India 

… … 68.0 … … 71.0 Индия 

Արցախի 
Հանրապետություն 
Republic of Artsakh 

73.2 61.2 67.2 77.8 78.2 78.0 Республика Арцах 
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154. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 
NUMBER OF EMPLOYED PERSONS IN ECONOMY 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

(մլն  մարդ)                                                                                                                                                      

(mln. persons)                                                                                                                                                                (млн. человек) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Հայաստան†1 
Armenia1 

0.9 0.9 1.1 1.1# 1.1 Армения1 

 
Բելառուս 
Belarus 

4.9 4.9 4.9 4.3# 4.8 Беларусь 

      Թուրքմենստան 
Turkmenistan 

2.2 2.5 … … …        Туркменистан 
 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

8.6 8.7 8.8 8.7 8.8 Казахстан 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

2.4 2.4 2.4 2.4 … Кыргызстан 

Մոլդովա 
Moldova 

1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 Молдова 

Ռուսաստան 

Russia 

72.1 72.5 71.9 70.6 70.8 Россия 

Տաջիկստան 
Tajikistan 

2.4 2.4 2.5 2.5 … Таджикистан 

Ուզբեկստան 
Uzbekistan 

13.5 13.3 13.5 13.2 13.5 Узбекистан 

Ուկրաինա 
Ukraine 

 

16.2 16.4 16.6 15.9# 15.8 Украина 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 Азербайджан 

 
Էստոնիա 
Estonia 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 Эстония 

Լատվիա 
Latvia 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Латвия 

Լիտվա 
Lithuania 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Литва 

       Միացյալ Նահանգներ 
United States 

153.3 155.8 157.5 147.8 152.5        Соединенные 
 штаты 

Ավստրալիա 
Australia 

12.2 12.6 12.9 … … Австралия 

Ավստրիա 
Austria 

4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 Австрия 

      Բելգիա 
Belgium 
 

4.6 4.8 4.8 5.0 5.0          Бельгия 
 

                                                           

†
1 1  Այստեղ և  հետայսու՝ 2018թ.-ից վերանայվել է  Աշխատուժի հետազոտության շրջանակում աշխատանքի շուկայի վիճակագրության 

մեթոդաբանությունը, որի հիմքը Աշխատանքի վիճակագիրների միջազգային 19-րդ համաժողովում 2013թ. ընդունված «Աշխատանքի, 

զբաղվածության և  աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մասին» (19-րդ ԱՎՄՀ) բանաձևի առանցքային դրույթներն են: Նոր 

ստանդարտի համաձայն վերանայվել են որոշ ցուցանիշների սահմանումները և  անվանումները: Վերոնշյալ փոփոխության հետևանքով, 

օբյեկտիվորեն առաջացել է  աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների ժամանակագրական շարքերի որոշակի  խզում, ինչն  անհրաժեշտ է  

հաշվի առնել համապատասխան  ցուցանիշները նախորդ տարիների  հետ համեմատելիս: Համադրելիությունն ապահովելու 

նպատակով ներկայացվում է  նաև 2017թ.  վերահաշվարկված ցուցանիշը: 

Here and hereinafter:  s ince 2018  the methodology of labour market statistics within the framework of LFS has been revised, based on the 

key provisions of the Resolution on the “Statistics of Labor, Employment  and Labor Force Underutilization” adopted during the 19th  

International Conference on Labor Statistics ( ILSC 19)  in  2013.  According to the new standard definitions and names of some indicators  

have been revised. As a  result of the abovementioned changes,  objectively there has been a  break in  time series of labour market indicators, 

which should be taken into account while comparing the related indicators with the indicators of previous years. In  order to ensure 

comparability, index 2017-2018,  the 2017 recalculated index i s  also presented.  

Здесь и далее: с 2018 года в  рамках обследования рабочей силы  была  пересмотрена методология статистики  рынка труда, основoй 

которой является  «Резолюция о  статистике  трудовой  деятельности, занятости и недоиспользования  рабочей силы», принятой в   

2013г. 19-ой Международной конференцией  статистиков труда  (МКСТ). В соответствии  с  новым стандартом  определения и  

названия  некоторых  показателей были пересмотрены. В  результате вышеупомянутого изменения, объективно произошел разрыв 

в хронологическом ряде показателей рынка труда, который следует учитывать  при  сравнении  соответствующих показателей с  

предыдущими годами. Для  обеспечения сопоставимости, предоставляется  также  пересчитанный показатель 2017 года. 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Բուլղարիա 
Bulgaria 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 Болгария 

Գերմանիա 
Germany 

41.7 41.9 42.4 41.7 41.4 Германия 

Դանիա 
Denmark 

2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 Дания 

Թուրքիա 
Turkey 

28.2 28.7 28.1 28.9 29.7 Турция 

      Իտալիա 
Italy 

23.0 23.2 23.4 22.4 22.5 Италия 

Լեհաստան 
Poland 

16.4 16.5 16.5 17.0 18.3 Польша 

Կանադա 
Canada 

18.4 18.7 19.1 18.0 18.9 Канада 

Հունգարիա 
Hungary 

4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 Венгрия 

Ճապոնիա 
Japan 

65.3 66.6 67.3 67.1 67.2 Япония 

       Միացյալ     
       Թագավորություն 
       United Kingdom 

32.0 32.4 32.7 32.1 32.7 Соединенное 
Королевство 

 
Շվեյցարիա 
Suisse 

4.6 4.7 4.7 … … Швейцария 

Շվեդիա 
Sweden 

5.0 5.1 5.1 … … Швеция 

      Չեխիա 
      Czechia 

5.2 5.3 5.3 5.2 5.2 Чехия 

       Չինաստան 
China 

762.5 760.0 774.7 750.6 746.5 Китай 

Ռումինիա 
Romania 

8.7 8.7 8.7 … … Румыния 

      Սլովակիա 
Slovak Republic 

2.5 2.6 2.6 2.4 2.4 Словакия 

Ֆինլանդիա 
Finland 

2.5 2.5 2.6 … … Финляндия 

Ֆրանսիա 
France 

26.8 27.1 27.2 27.2 27.7 Франция 

Հունաստան 
Greece 

… … 3.9 3.9 3.9 Греция 

Իռլանդիա 
Ireland 

… … 2.3 2.2 2.4 Ирландия 

Իսպանիա 

Spain 

… … 19.8 19.2 19.7 Испания 

Կիպրոս 
Cyprus 
 

… … 0.4 0.4 0.4 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 
Luxembourg 
 

… … 0.5 0.5 0.5 Люксембург 

Մալթա 
Malta 

… … 0.3 0.3 0.3 Мальта 

Նիդերլանդներ 
Netherlands 

… … 9.1 9.1 9.2 Нидерланды 

Պորտուգալիա 
Portugal 

… … 5.0 5.0 5.0 Португалия 

Սլովենիա 
Slovenia 

… … 1.0 1.0 1.0 Словения 

Վրաստան 
Georgia 

… … 1.2 1.2 1.2 Грузия 
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155. ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ 

UNEMPLOYMENT RATE 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

  (միջին տարեկան) 

  (average annual)                                                                                                                                                                                (в среднем за год) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
 Տնտեսապես ակտիվ բնակչության նկատմամբ, % - As % of economically activ population – 

В % к экономически активному населению 
Հայաստան 

Armenia 
… 19.0     18.3    18.2 15.5 Армения 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 Казахстан 

Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 
6.9 6.2 5.5 … … Кыргызстан 

Մոլդովա 

Moldova 
3.9 2.9 5.1 3.8 3.5 Молдова 

Ռուսաստան 

Russia 
5.2 4.8 4.6 5.8 5.6 Россия 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 

5.8 9.3 9.0 10.5 9.5 Узбекистан 

Ուկրաինա 

Ukraine 
9.5 8.8 8.2 9.3 9.8 Украина 

Ադրբեջան 

Azerbaijan 
5.0 4.9 4.8 7.2 6.0 Азербайджан 

Բելառուս 

Belarus 

… … 4.2 4.0 3.9 Беларусь 

Էստոնիա 

Estonia 
5.8 5.4 4.4 6.8 6.2 Эстония 

Լատվիա 

Latvia 
8.7 7.4 6.3 8.1 7.6 Латвия 

Լիտվա 

Lithuania 
7.1 6.2 6.3 8.5 7.1 Литва 

          Միացյալ  

         Նահանգներ 

   United States 

4.4 3.9 3.7 8.1 5.4         Соединенные 

    штаты 

Ավստրիա 

Austria 
5.5 4.9 4.5 5.4 6.2 Австрия 

 

Բելգիա 

Belgium 
7.1 6.0 5.4 5.7 6.3 Бельгия 

 

Բուլղարիա 

Bulgaria 
6.2 5.2 4.2 5.2 5.3 Болгария 

 

Գերմանիա 

Germany 
3.8 3.4 3.1 3.8 3.5 Германия 

 

Դանիա 

Denmark 
5.8 5.1 5.0 5.7 5.1 Дания 

 

Թուրքիա 

Turkey 
10.9 11.0 13.7 13.1 12.0 Турция 

 

Իտալիա 

Italy 
11.2 10.6 10.0 9.3 9.5 Италия 

 

Լեհաստան 

Poland 
4.9 3.9 3.3 3.2 3.5 Польша 

 
    Կանադա 

    Canada 
6.3 5.8 5.7  9.6 7.4       Канада 

Հունգարիա 

Hungary 
4.2 3.7 3.4 4.1 4.1 Венгрия 

 

Ճապոնիա 

Japan 
2.8 2.4 2.4 2.8 2.8 Япония 
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 2017 2018 2019 2020 2021  

         Միացյալ     

         Թագավորություն 

          United Kingdom 

4.4 4.0 3.8 4.5 4.5 Соединенное 

Королевство 

 
Նիդերլանդներ 

Netherlands 

4.9 3.8 3.4 4.9 4.2 
Нидерланды 

Նորվեգիա 

Norway 

4.2 3.8 3.7 … … 
Норвегия 

Շվեդիա 

Sweden 
6.7 6.3 6.8 8.5 8.8 Швеция 

 
          Չեխիա 

   Czechia 
2.9 2.2 2.0 2.5 2.8  Чехия 

Ռումինիա 

Romania 
4.9 4.2 3.9 5.0 5.3 Румыния 

 
          Սլովակիա 

    Slovak Republic 

       8.1 6.5 5.8 6.7 6.8     Словакия 

Ֆինլանդիա 

Finland 
       8.6 7.4 6.7 7.8 7.6 Финляндия 

 

Ֆրանսիա 

France 
       9.4 9.0 8.5 8.0 7.9 Франция 

 
Հունաստան 

Greece 

      … … 17.3 16.4 15.0 
Греция 

Իռլանդիա 

Ireland 

      … … 4.9 5.8 6.3 
Ирландия 

Իսպանիա 

Spain 

… … 14.1 15.5 14.8  

Испания 

Կիպրոս 

Cyprus 

… … 7.1 7.6 7.5 
Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 

Luxembourg 

… … 5.4 6.4 5.7 
Люксембург 

Մալթա 

Malta 

… … 3.6 4.4 3.6 
Мальта 

Պորտուգալիա 

Portugal 

… … 6.7 7.1 6.6 
Португалия 

Սլովենիա 

Slovenia 

 

… … 4.4 5.0 4.7 

Словения 

Խորվաթիա 

Croatia 

… … 13.7 13.1 12.0 
Хорватия 

Վրաստան 

Georgia 

… … 17.6 18.5 20.3 
Грузия 

Չինաստան 

China 

… … 3.6 4.2 4.0 
Китай 

Արցախի 

Հանրապետություն1 

Republic of Artsakh 

Republic 1 

12.9 13.4 13.9 17.1 14.1 Республика Арцах1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ‡ 1 2017-2019թթ.ըստ տնային տնտեսության ընտրանքային հետազոտության արդյունքների,  2020 -2021թթ.ըստ աշխատուժի 

հետազոտության արդյունքների                                                                    
1    2017-2019 according to the results of the sample household survey, 2020-2021 according to the results of the labor force survey 
1  2017-2019 гг. по результатам выборочного обследования домашних хозяйств, 2020-2021гг. по результатам обследования рабочей силы. 



ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ- International comparisons – Международные  сравнения 

           Արցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh- Статистический ежегодник Арцаха 
 

239 

156. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԸՍՏ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՐԺՈՒՅԹԻ  ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ԵՎ ԵՎՐՈՅՈՎ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES AND SALARIES COUNTED AT AVERAGE YEAR 

COURSES OF  NATIONAL CURRENCIES TO THE US DOLLAR AND EURO 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СРЕДНЕГОДОВЫМ 

КУРСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  

                                   ԱՄՆ դոլար-US dollars-долларов США 

Հայաստան§2 

Armenia2 
344 358 380 388 405 Армения2 

 
Բելառուս 

Belarus 
426 476 523 510# 565 Беларусь 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
463 472 488 498# 584 Казахстан 

Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 
228 239 247 245# 239 Кыргызстан 

Մոլդովա 

Moldova 
302 373 412 459# 516 Молдова 

 
Ռուսաստան 

Russia 
671 699 733 712# 768 Россия 

Տաջիկստան 

Tajikistan 
134 135 140 135 136 Таджикистан 

Ուկրաինա 

Ukraine 
273 328 409 432 514 Украина 

   Ուզբեկստան 

   Uzbekistan 
285 226 263 266 302 Узбекистан 

Ադրբեջան 

Azerbaijan 
307 320 373 416 … Азербайджан 

Արցախի 

Հանրապետություն 

Republic of Artsakh 

322 334 365 386 408 Республика 

Арцах 

ԵՎՐՈ-EURO-ЕВРО 
Հայաստան 

Armenia 

 

304 303 340 340 342 
Армения 

 

Բելառուս 

Belarus 
378 405 468 452# 478 

Беларусь 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
410 400 436 497# 494 

Казахстан 

Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 
202 202 221 215# 202 Кыргызстан 

Մոլդովա 

Moldova 
268 325 368 402# 436 Молдова 

 
Ռուսաստան 

Russia 
595 592 660# 623# 649 Россия 

Տաջիկստան 

Tajikistan 
119 115 125 118 115 Таджикистан 

Ուկրաինա 

Ukraine 

 

238 278 364 376 434 Украина 

                                                           

§ 2Ցուցանիշի աղբյուրը Պետական եկամուտների կոմիտեի  (ՊԵԿ)  եկամտային հարկի և  սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման 

տվյալների  բազան է:  
2  The   source of  the indicators i s  the State Revenue Committee (SRC) Income Tax and Social Payment Individual Accounting Database. 
2     Источником  показателя  является  База  данных  подоходного  налога  и  персонифи- цированного учета социальных выплат  Комитета 

государственных доходов РА (КГД  РА). 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ադրբեջան 

Azerbaijan 
272 271 334 365 364 

Азербайджан 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 

… … 235 234 255 
Узбекистан 

Արցախի 

Հանրապետություն 

Republic of Artsakh 

285 282 326 338 344 Республика 

Арцах 

 

 

157. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ  

INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 

ИНДЕКСЫ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
 

(նախորդ տարվա նկատմամբ,%)                                                                                          

(in % to previous year)                                                                                                                                                    (к предыдущему году, %) 

 2017 2018 2019 2020 2021  
Հայաստան 
Armenia 107.5 105.2 107.6 92.8# 105.7 

Армения 

Բելառուս 
Belarus 

102.5 103.1 101.4 99.3# 102.3 
Беларусь 

Թուրքմենստան 
Turkmenistan 

106.5 106.2 106.3 105.9 105.0 
Туркменистан 

Ղազախստան 
Kazakhstan 

104.1 104.1 104.5 97.5# 104.3 
Казахстан 

Ղրղզստան 
Kyrgyzstan 

104.7 103.8 104.6 91.6# 103.6 
Кыргызстан 

Մոլդովա 
Moldova 

104.7 104.3 103.7 91.7# 113.9 
Молдова 

Ռուսաստան 
Russia 

101.8 102.5 102.0 97.3# 104.7 
Россия 

Տաջիկստան 
Tajikistan 

107.1 107.6 107.4 104.4# 109.2 
Таджикистан 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 
104.5 105.4 105.7# 101.9# 107.4 

Узбекистан 

Ուկրաինա 
Ukraine 

102.5 103.4 103.2 99.5# 106.1 
Украина 

Ադրբեջան 
Azerbaijan 

100.2 101.5 102.5 95.8# 105.6 
Азербайджан 

Էստոնիա 
Estonia 

105.8 104.1 104.1 97.0 108.3 
Эстония 
 

Լատվիա 
Latvia 

103.3 104.0 102.5# 96.2# 104.5 
Латвия 

 
Լիտվա 
Lithuania 

 
104.3 103.9 104.6# 99.9# 105.0 

Литва 

 

Միացյալ Նահանգներ 
United States 

102.3 103.0 102.3# 96.6# 105.7             Соединенные Штаты 

Ավստրիա 
Austria 

102.4 102.5 101.5 93.3 104.8 
Австрия 

 
Բելգիա 
Belgium 

101.6 101.8 102.1# 94.3# 106.2 
Бельгия 

 
Բուլղարիա 
Bulgaria 

103.5 103.1 104.0# 95.6# 104.2 
Болгария 

 
Գերմանիա 
Germany 

102.7 101.1 101.1  96.3# 102.6 
Германия 
 

Դանիա 
Denmark 

102.8 102.8 101.5# 98.2# 104.9 
Дания 

 
Թուրքիա 
Turkey 

107.5 103.8 100.9 101.8 111.0 
Турция 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Վրաստան 
Georgia 

104.8 104.8 105.0 93.2# 110.4 
Грузия 

Իտալիա 
Italy 

101.7 100.9 100.5# 91.0# 106.6 
Италия 

 
Լեհաստան 
Poland 

104.8 105.4 104.7 97.8# 105.9 
Польша 

 
Կանադա 
Canada 

103.0 102.4 101.9 94.8# 104.6 
Канада 

 
Հունգարիա 
Hungary 

104.3 105.4 104.6 95.5# 107.1 
Венгрия 

 
Ճապոնիա 
Japan 

102.2 100.3 99.8# 95.5# 101.6 
Япония 

 
         Միացյալ 
          Թագավորություն 

United Kingdom 
101.7 101.3 101.4 90.7# 107.4 

            Соединенное  
             королевство 

 
Շվեդիա 
Sweden 

102.6 102.0 102.0 97.8# 105.1 
Швеция 
 

          Չեխիա 
    Czechia 

105.2 103.2 103.0 94.5# 103.5 
     Чехия 

Չինաստան 
China 

106.9 106.7 106.0# 102.2# 108.1 
Китай 

 
Ռումինիա 
Romania 

107.3 104.5 104.2# 96.3# 105.9 
Румыния 

 
          Սլովակիա 

    Slovak Republic 
103.0 103.9 102.6# 95.6# 103.0 

    Словакия 

Ֆինլանդիա 
Finland 

103.2 101.1 101.2# 97.8# 103.0 
Финляндия 

 
Ֆրանսիա 
France 

102.3 101.9 101.8 92.2# 106.8 
Франция 

 
Հունաստան 
Greece 

… … 101.8 91.0 108.3 Греция 

Իռլանդիա 
Ireland 

… … 105.4 106.2 113.6 Ирландия 

Իսպանիա 
Spain 

… … 102.1 89.2 105.1 Испания 

Կիպրոս 
Cyprus 

… … 105.3 95.0 105.5 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 
Luxembourg 

… … 103.3 98.2 106.9 Люксембург 

Մալթա 
Malta 

… … 105.9 91.7 110.4 Мальта 

Նիդերլանդներ 
Netherlands 
 

… … 102.0 96.1 104.9 Нидерланды 

Պորտուգալիա 
Portugal 

… … 102.7 91.6 104.9 Португалия 

Սլովենիա 
Slovenia 

… … 103.3 95.8 108.1 Словения 

Խորվաթիա 
Croatia 

… … 103.5 91.9 110.2 Хорватия 

Հնդկաստան 
India 

… … 103.7 93.4 108.9 Индия 

Արցախի 
Հանրապետություն 
Republic of Artsakh 

115.6 111.9 110.3 77.6 87.3 Республика Арцах 

 

 

 



ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ- International comparisons – Международные  сравнения 

           Արցախի íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù-Statistical yearbook of Artsakh- Статистический ежегодник Арцаха 
 

242 

158. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԾԱՎԱԼԻ   ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 

INDICES OF TOTAL INDUSTRIAL OUTPUT 

ИНДЕКСЫ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

(նախորդ տարվա նկատմամբ, %)                                                                                               

(in % to previous year)                                                                                                                                                        (к предыдущему году, %)                                                                                                                                            

 2017 2018 2019  

Հայաստան 

Armenia 

112.3 104.2 108.8  Армения 

 

Բելառուս 

Belarus 
106.1 105.7 101.0 Беларусь 

 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
107.3 104.4 104.1 Казахстан 

 
Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 

111.5 105.4 106.9 Кыргызстан 

 

Մոլդովա 

Moldova 
103.4 103.7 102.0 Молдова 

 

Ռուսաստան 

Russia 
103.7 103.5 102.3 Россия 

 

Տաջիկստան 

Tajikistan 
121.3 111.5 113.2 Таджикистан 

 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 
105.2 110.8 105.0 Узбекистан 

 

Ուկրաինա 

Ukraine 
101.1 103.0 99.5 Украина 

 

Ադրբեջան 

Azerbaijan 
96.6 101.5 101.8 Азербайджан 

 

Էստոնիա 

Estonia 
104.2 104.8 100.1 Эстония 

 

Լատվիա 

Latvia 
108.7 102.0 100.8 Латвия 

 

Լիտվա 

Lithuania 
106.8 105.1 103.5 Литва 

 
Միացյալ Նահանգներ 

United States 
102.3 103.9 100.8               Соединенные  

Штаты 

Ավստրիա 

Austria 
101.1 103.8 102.4 Австрия 

 

Բելգիա 

Belgium 
102.9 101.1 104.9 Бельгия 

 

Բուլղարիա 

Bulgaria 
103.8 100.3 100.7 Болгария 

 
Գերմանիա 

Germany 

 

103.4 101.0 95.7 
Германия 

 

Դանիա 

Denmark 
102.3 102.3 102.8 Дания 

 

Թուրքիա 

Turkey 
109.1 101.1 99.4 Турция 

 

Իտալիա 

Italy 
103.6 100.7 99.0 Италия 

 

Լեհաստան 

Poland 
106.9 105.7 104.4 Польша 

 

Կանադա 

Canada 
105.5 103.9 99.6 Канада 

 
Հունգարիա 

Hungary 
104.7 103.5 … 

Венгрия 
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 2017 2018 2019  

Ճապոնիա 

Japan 
102.6 101.0 97.4 Япония 

 
         Միացյալ     

         Թագավորություն 

United Kingdom 

101.1 100.4 99.0 Соединенное 

Королевство 
 

Շվեդիա 

Sweden 
104.8 102.7 101.5 Швеция 

 
        Չեխիա 

        Czechia 
106.8 103.1 99.6 

              Чехия 

Չինաստան 

China 
106.6 106.2 105.7 Китай 

 

Ռումինիա 
Romania 

108.6 104.3 96.8 Румыния 

 
Սլովակիա 
Slovak Republic 

103.3 104.3 100.5 Словакия 

 
Ֆինլանդիա 
Finland 

103.4 103.3 102.0 Финляндия 
 

Ֆրանսիա 
France 

102.4 100.3 100.5 Франция 
 

Արցախի Հանրապետություն 

Republic of Artsakh 

154.8 129.3 140.1 Республика Арцах 

 

 

159. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ELECTRICITY PRODUCTION 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(մլրդ.կՎտ/ժ)  

(bln.kWh)                                                                                                                                                             (млрд.кВт.ч)                                                                                                                                                                   
 2017 2018 2019  

Հայաստան 

Armenia 
7.8 7.8 7.6 Армения 

 

Բելառուս 

Belarus 
34.5 38.9 40.5 Беларусь 

 

Թուրքմենստան 

Turkmenistan 
22.8 24.2 25.7 Туркменистан 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
103.1 107.3 106.5 Казахстан 

 

Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 

15.4 15.7 15.1 Кыргызстан 

 

Մոլդովա 

Moldova 
0.9 1.0 0.9 Молдова 

 

Ռուսաստան 

Russia 
1094.2 1115.1 1 121.5 Россия 

 

Տաջիկստան 

Tajikistan 
18.1 19.7 20.7         Таджикистан 

 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 

60.8 62.9 61.6 Узбекистан 

 

Ուկրաինա 

Ukraine 
157.1 159.9 154.1          Украина 

 

Ադրբեջան 

Azerbaijan 
24.3 25.2 26.1 Азербайджан 

 

Էստոնիա 

Estonia 
13.2 12.4 … Эстония 

 

Լատվիա 

Latvia 
7.5 6.7 … Латвия 

 

Լիտվա 

Lithuania 
4.2 3.5 … Литва 
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 2017 2018 2019  
Միացյալ Նահանգներ 

United States 
4302.5 4457.4 4 401.3              Соединенные  

Штаты 
Ավստրիա 

Austria 
70.8 68.0 73.4 Австрия 

 

Բելգիա 

Belgium 
86.6 74.9 93.6 Бельгия 

 

Բուլղարիա 

Bulgaria 
45.6 46.8 … Болгария 

 

Գերմանիա 

Germany 
653.7 643.5 612.4 Германия 

 

Դանիա 

Denmark 
31.0 30.4 … Дания 

 

Թուրքիա 

Turkey 
297.3 304.8 308.5 Турция 

 

Իտալիա 

Italy 
295.8 289.7 283.8 Италия 

 

Լեհաստան 

Poland 
170.5 170.0 163.9 Польша 

 

Հունգարիա 

Hungary 
32.9 32.0 33.9 

Венгрия 

Ճապոնիա 

Japan 
1 042.6 1 056.2 1 036.3 Япония 

 

         Միացյալ   

         Թագավորություն 

United Kingdom 

338.2 332.9 323.7            Соединенное 

Королевство 

 
Նիդերլանդներ 

Netherlands 

117.3 114.5 121.0 
Нидерланды 

Նորվեգիա 

Norway 

149.4 147.1 134.8 
Норвегия 

Շվեդիա 

Sweden 
164.3 163.4 169.8 Швеция 

 

          Չեխիա 

Czechia 
87.0 88.0 87.0 Чехия 

Չինաստան  

China 

6605.0 7 166.1 7 503.4 Китай 

 

Ռումինիա 

Romania 
64.3 64.8 59.5 Румыния 

 

Սլովակիա 

Slovak Republic 
27.7 27.0 … Словакия 

 
Ֆինլանդիա 

Finland 
67.1 70.2 68.7 Финляндия 

 

Ֆրանսիա 

France 
554.1 574.2 555.4 Франция 

 
 

160. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ 

CONSUMER PRICE INDICES 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
                                                  

 2017 2018 2019 2020 2021  

       նախորդ տարվա նկատմամբ, % 

in % to previous year 
в % к предыдущему году 

Հայաստան 

Armenia 
101.0 102.5 101.4 101.2 107.2           Армения 

 

Բելառուս 

Belarus 
106.0 104.9 105.6 105.5 109.5           Беларусь 

 

Ղազախստան 

Kazakhstan 
107.4 106.0 105.3 106.8 108.0           Казахстан 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ղրղզստան 

Kyrgyzstan 
103.2 101.5 101.1 106.3 111.9           Кыргызстан 

 

Մոլդովա 

Moldova 
106.6 103.0 104.8 103.8 105.1 Молдова 

 

Ռուսաստան 

Russia 
103.7 102.9 104.5 103.4 106.7 Россия 

Տաջիկստան 

Tajikistan 
107.3 103.8 107.9 108.6 109.0 

         Таджикистан 

Ուկրաինա 

Ukraine 
114.4 110.9 107.9 102.7 109.4 Украина 

 

Ադրբեջան 

Azerbaijan 
112.9 102.3 102.6 102.8 106.7          Азербайджан 

 

Ուզբեկստան 

Uzbekistan 
… … 114.5 112.9 110.8          Узбекистан 

Էստոնիա 

Estonia 
103.4 103.4 102.3 99.6 104.7 

Эстония 

Լատվիա 

Latvia 
102.9 102.5 102.8 100.2 103.3 

Латвия 

Լիտվա 

Lithuania 
103.7 102.7 102.3 101.2 104.7 

Литва 

Միացյալ Նահանգներ 

United States 
102.1 102.4 101.8 101.2 104.7  Соединенные  

Штаты 
Ավստրիա   

Austria 
102.1 102.0 101.5 101.4 102.8 Австрия 

Բելգիա   

Belgium 
102.1 102.1 101.4 100.7 102.4 Бельгия 

Բուլղարիա 

Bulgaria 
102.1 102.8 103.1 101.7 103.3 Болгария 

Գերմանիա  

Germany 
101.7 101.7 101.4 100.5 103.1 Германия 

Դանիա  

Denmark 
101.2 100.8 100.8 100.4 101.9 Дания 

Թուրքիա  

Turkey  
111.1 116.2 115.2# 112.3 119.6 Турция 

Վրաստան 

Georgia 
106.0 102.6 104.9 105.2 109.6 Грузия 

Իտալիա  

Italy 
101.2 101.1 100.6 99.9 101.9 Италия 

Լեհաստան  

Poland 
102.1 101.8 102.2 103.4 105.1 Польша 

Կանադա 

Canada 
101.6 102.3 101.9 100.7 103.4 Канада 

Հունգարիա  

Hungary 

 

102.4 102.9 103.3 103.3 105.1 Венгрия 

Ճապոնիա 

Japan 
100.5 101.0 100.5 100.0 99.8 Япония 

 

         Միացյալ     

             Թագավորություն 

         United Kingdom 

102.7 102.3 101.7 101.0 102.5 Соединенное 

Королевство 

Շվեդիա 

 Sweden 
101.8 102.0 101.8 100.5 102.2 Швеция 

Չինաստան 

China 
101.6 102.1 102.9 102.4 100.9 Китай 

Ռումինիա 

Romania 
101.3 104.6 103.8 102.6 105.1 Румыния 

Ֆինլանդիա 

Finland 

100.8 101.1 101.0 100.3 102.2 Финляндия 
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 2017 2018 2019 2020 2021  
Ֆրանսիա 

 France 

101.0 101.9 101.1 100.5 101.6 Франция 

Հունաստան 

Greece 

… … 100.3 99.8 101.2 Греция 

Իռլանդիա 

Ireland 

… … 100.9 99.7 102.7 Ирландия 

Իսպանիա 

Spain 

… … 100.7 99.7 103.1 Испания 

Կիպրոս 

Cyprus 

… … 100.2 99.4 102.6 Кипр 

Լյուքսեմբուրգ 

Luxembourg 

… … 101.7 100.8 102.5 Люксембург 

Մալթա 

Malta 

… … 101.6 100.6 101.5 Мальта 

Նիդերլանդներ 

Netherlands 

… … 102.6 101.3 102.7 Нидерланды 

Պորտուգալիա 

Portugal 

… … 100.3 100.0 101.3 Португалия 

Սլովակիա 

Slovakia 

… … 102.7 101.9 103.1 Словакия 

Սլովենիա 

Slovenia 

… … 101.6 99.9 101.9 Словения 

Խորվաթիա 

Croatia 

… … 100.8 100.2 102.6 Хорватия 

Չեխիա 

Czechia 

… … 102.8 103.2 103.8 Чехия 

Հնդկաստան 

India 

… … 107.7 105.6 104.9 Индия 

Արցախի 

Հանրապետություն 

Republic of Artsakh 

99.5 101.8 100.7 100.8 105.9 Республика 

Арцах 
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