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(ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական ցուցանիշները հրապարակվում են ժամը 1200-ին) 
 

 
 

Հ ՈՒ Ն Վ Ա Ր 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը 

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % ամսական 31 օպերատիվ այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ինդեքս, % ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % ամսական 31 նախնական այո Արմստատ
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 10
25 

վերջնական
վերջնական 

այո
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % ամսական 25 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. նոյեմբեր) ամսական 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ,

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. հունվար-նոյեմբեր) ամսական

31 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ 

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. դեկտեմբեր) ամսական
31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ 
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. IV եռամսյակ) եռամսյակային

31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ 

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. հունվար-դեկտեմբեր) ամսական
31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ 
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Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ,  մլն. դրամ ամսական 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ
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Փ Ե Տ Ր Վ Ա Ր 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. IV եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. IV եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների)

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո Արմստատ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

եռամսյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 
2-նիշ դասակարգման 

եռամսյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  5-անիշ  դասակարգման կիսամյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ

ամսական IV 
եռամսյակ 
տարեկան

5 
5 
5

ճշգրտված 
ճշգրտված 
ճշգրտված

այո 
այո 
այո

Արմստատ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը և սարքինության վիճակը  2019 
թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

տարեկան 28 վերջնական այո ՀՀ Ո

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, քառ. մ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկում, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկման ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, %

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 5 
5 
12 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական

ոչ 
այո

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
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Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. դեկտեմբեր) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. IV եռամսյակ) եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2018թ. հունվար-դեկտեմբեր) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Աշխատանքային ռեսուրսներ, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Աշխատուժ (աշխատուժի առաջարկ), 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Զբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Թերզբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Երկարատև գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Աշխատուժից դուրս բնակչություն, 1 000 մարդ (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, % (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Զբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Թերզբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Երկարատև գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. III եռամսյակ) եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ, 

ԱԸՀ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո Արմստատ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 նախնական 

ճշգրտված
այո 
այո

ՀՀ ՖՆ, 
ՀՀ ՖՆ

Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
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Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 28 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 28 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ եռամսյակային 28 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Կենտրոնական կառավարության պարտք, մլն.դրամ, մլն.դոլար եռամսյակային 28 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մշտական բնակչության թվաքանակ, 1 000 մարդ տարեկան 5 նախնական այո Արմստատ
Ծնելիության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ տարեկան 5 նախնական այո Արմստատ
Մահացության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ տարեկան 5 նախնական այո Արմստատ
Մանկական մահացության գործակից, պրոմիլ տարեկան 5 նախնական այո Արմստատ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) վերաբերյալ
հետազոտությունների արդյունքներ 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ

Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման
արդյունքներ 

կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո

Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական
աշխատանքներ 

կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ դատախա-
զություն

Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային մարմիններում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ
Բնապահպանության իրավախախտումներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲԸՏՄ
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Նոտարական գործունեություն եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԶՆՆ
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Արտակարգ իրավիճակներ, դեպք կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ, 1 000 դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԷԵԲՊՆ
Անշարժ գույքի օտարման գործարքների քանակ, միավոր եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2018թ. IV եռամսյակի միջին ընթա-
ցիկ գներով (հաշվարկված` Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ` 2009թ. 
ին Արմստատի կողմից 7 872 տնային տնտեսություններում  իրականացված տնա- 
յին տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա փաստացի ձևավորված սպառողական զամբյուղի)

եռամսյակային
- 

5 ճշգրտված այո Արմստատ

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2018թ.  IV եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված՝ Արմստատի կողմից, ըստ ՀՀ առողջա- 
պահության նախարարության կողմից մշակված զամբյուղի) 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Մ Ա Ր Տ 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը 

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. IV եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով) 

եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. IV եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների) 

եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25 

նախնական 
օպերատիվ 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման 
հանրագումարները 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա 
տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը  և միջին բերքատվությունը 
2018 թվականին 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, % 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, %  (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 5 
5 

13 
25 

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25 

վերջնական 
վերջնական

ոչ 
այո

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (2019թ. հունվար) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (փետրվար) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- փետրվար) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
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Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Համայնքների բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ 
դոլար 
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

ամսական 
եռամսյակային 

5 
5 

ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 29 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 29 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ներքին զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակ, մարդ կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստներ կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական, 

տարեկան
5 ճշգրտված

այո ՀՀ Ո 
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական, 

տարեկան
5 ճշգրտված

այո ՀՀ ԱԻՆ 
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական, 

տարեկան
5 ճշգրտված

այո ՀՀ ԲՆ 
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Ա Պ Ր Ի Լ 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն.  կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն.  կՎտ. ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը)  անհատական 
(գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից  2018 թվականին

տարեկան 30 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, % 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 3 
5 
10 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (փետրվար) ամսական

5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- փետրվար) աճողական
5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Աշխատանքային ռեսուրսներ, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան 
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժ (աշխատուժի առաջարկ), 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և 
տարեկան) 

եռամսյակային 
տարեկան 

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Զբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Թերզբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ 
Գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան 
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ
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Երկարատև գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Աշխատուժից դուրս բնակչություն, 1 000 մարդ (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, % (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Զբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան 
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Թերզբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 

տարեկան 
5 նախնական

այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Երկարատև գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան

5 նախնական
այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (մարտ) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար-մարտ) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ,  մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Օտարերկրյա ներդրումներ, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
 
Վճարային հաշվեկշիռ, մլն.  ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ, 

Արմստատ
Միջազգային ներդրումային դիրք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Համախառն արտաքին պարտք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
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Հաշվառված մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Դատապարտվածների թվաքանակ և քրեական պատժատեսակների կիրառում, 
մարդ կիսամյակ 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԴԴ

ՀՀ ազգային արխիվի գործունեություն տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԿԶՆ
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Մ Ա Յ Ի Ս 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2017թ.  ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով,  ըստ  ծախսային 
բաղադրիչների և ըստ եկամտային բաղադրիչների) 

տարեկան 6 
վերջնական այո 

Արմստատ 

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ.  ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով  և  ըստ  ծախսային 
բաղադրիչների) 

տարեկան 6 
վերանայված այո 

Արմստատ 

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. I եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյակային 21 օպերատիվ այո
Արմստատ 

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. I եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների)

եռամսյակային 21 օպերատիվ այո
Արմստատ 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 6 
27

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն.  կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն.  կՎտ. ժամ

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

եռամսյակային 6 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն, դրամ եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, քառ. մ եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ինդեքս, % եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկում, մլն. դրամ եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
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Հիմնական միջոցների գործարկման ինդեքս, % եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ

ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, % 

ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 6 
6 
14 
27

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 

 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 6 
27 

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

 
Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 6 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ

 
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, %

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ
 
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, %

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ

 
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, %

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ
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Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը, %

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ

 
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, %

ամսական 6 վերջնական այո Արմստատ

 
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (մարտ) ամսական

6 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- մարտ)
աճողական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (ապրիլ)

ամսական 27 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- ապրիլ)
աճողական 27 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ,  մլն. դրամ ամսական 2 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 24 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ եռամսյակային 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Կենտրոնական կառավարության պարտք, մլն.դրամ, մլն.դոլար եռամսյակային 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 6 
27

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Մշտական բնակչության թվաքանակ, 1 000 մարդ եռամսյակային 6 նախնական այո Արմստատ
Ծնելիության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 6 նախնական այո Արմստատ
Մահացության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 6 նախնական այո Արմստատ
Մանկական մահացության գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 6 նախնական այո Արմստատ
Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների, 
1 000 մարդ 

տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքներ եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ 
Մանկատների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Որդեգրում, մարդ կիսամյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
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Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառում տարեկան 6 ճշգրտված այո ՀՀ ՄՆ
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպությունների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ 
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային մարմիններում եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ
Վարչական իրավախախտումներ տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Նոտարական գործունեություն եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԶՆՆ
Արտոնագրային գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԶՆՆ
Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԳՆ
Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Միջին մասնագիտական կրթություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականաց- 
նող ուսումնական հաստատությունների գործունեություն

տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ 
Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող 
կազմակերպությունների գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ 
Հետբուհական կրթություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Գրադարանային գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Թանգարանային գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Թատերահանդիսային գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Համերգային գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Կինոարտադրություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ

Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ, 1 000 դրամ եռամսյակային,

տարեկան
6 ճշգրտված այո ՀՀ ԷԵԲՊՆ 

Հողերի բարելավում տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման 
ժամանակ 

տարեկան 6 ճշգրտված այո
ՀՀ ԷԵԲՊՆ 

Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքներ տարեկան 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Հանքային ջրերի արդյունահանում և օգտագործում տարեկան 6 ճշգրտված այո Արմստատ
Կենդանաբանական այգու գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո Երևանի քաղա-

քապետարան
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Ջրամատակարարման համակարգի գործունեություն տարեկան 6 ճշգրտված
այո 

«Վեոլիա Ջուր» 
ՓԲԸ, 

Արմստատ 
Կոյուղու համակարգի գուրծունեություն տարեկան 6 ճշգրտված այո «Վեոլիա Ջուր» 

ՓԲԸ, 
Արմստատ

Անշարժ գույքի օտարման գործարքների քանակ, միավոր եռամսյակային 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 6 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը  2019թ.  I եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված` Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ` 
2009թ.-ին Արմստատի  կողմից  7 872  տնային տնտեսություններում 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքների հիման վրա փաստացի ձևավորված 
սպառողական  զամբյուղի) 

եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2019թ.  I եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված Արմստատի կողմից, ըստ ՀՀ առողջապահու- 
թյան նախարարության կողմից մշակված սննդամթերքի զամբյուղի) 

եռամսյակային 6 ճշգրտված այո Արմստատ



19
 

 
 

 

Հ ՈՒ Ն Ի Ս 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. I եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյա- 
կային

5 
նախնական այո

Արմստատ 
Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. I եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների)

եռամսյա- 
կային

5 
նախնական այո

Արմստատ 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն.. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, % 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, %  (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 5 
5 
12 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (ապրիլ) ամսական

5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- ապրիլ) աճողական
5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (մայիս) ամսական

25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- մայիս) աճողական
25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Համայնքների բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ  պետական բյուջեի փաստացի կատարումն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
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Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, 
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 
տարեկան 

5 
5 

նախնական 
ճշգրտված 

այո 
այո 

ՀՀ ԿԲ 
ՀՀ ԿԲ 

Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ 
գներով, մլն. դրամ 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Արժեթղթերի շուկայի գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ գներով,մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Գրավատների գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներն 
ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Արժութային դիլերների և փոխանակման կետերի մասին ամփոփ ցուցանիշներն 
ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Վարկային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, 
մլն. դրամ 

տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 3 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 28 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 28 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Օտարերկրյա ներդրումներ, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ներքին զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների , 
1 000 մարդ 

եռամսյակային 5 Ճշգրտված այո Արմստատ

Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Դժբախտ պատահարներ արտադրությունում տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Հ ՈՒ Լ Ի Ս 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018 թվականի համախառն ավելացված արժեքին`ըստ 
տնտեսության ինստիտոիցիոնալ հատվածների և ֆինանսական ու ոչ 
ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածներին` ըստ 
ենթահատվածների) 

տարեկան 8 վերջնական այո Արմստատ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 8 
25

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 8 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն.. դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 8 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ

ամսական 8 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 8 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 8 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ

ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
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Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, % 

ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 8 
25

Ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 8 
25

Ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 8 
25

Ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 8 
25

Ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 3 
8 
11 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 

ամսական 8 
25

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 8 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 8 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (մայիս) ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ,

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- մայիս) աճողական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Աշխատանքային ռեսուրսներ, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ

ԱԸՀ
Աշխատուժ (աշխատուժի առաջարկ), 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Զբաղվածություն, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Թերզբաղվածություն, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ

ԱԸՀ
Գործազրկություն, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 

ԱԸՀ
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Երկարատև գործազրկություն, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժից դուրս բնակչություն, 1 000 մարդ (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, % (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Զբաղվածության մակարդակ, % (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Թերզբաղվածության մակարդակ, % (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Գործազրկության մակարդակ, % (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Երկարատև գործազրկության մակարդակ, % (2019թ. I եռամսյակ) եռամսյակային 8 նախնական այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունիս) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հունիս) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ տարեկան 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Համայնքների բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ տարեկան 8 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի կատարումն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ տարեկան 8 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 8 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 8 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունները, մլն. դրամ եռամսյակային 8 նախնական այո ՀՀ ՎԿ
Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը, մլն. դրամ եռամսյակային 8 նախնական այո ՀՀ ՎԿ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ,  մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 4 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 8 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 8 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 8 
25

ճշգրտված
նախնական

այո
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Վճարային հաշվեկշիռ, մլն.  ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ, 
Արմստատ

Միջազգային ներդրումային դիրք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն արտաքին պարտք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 8 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Ներքին զբոսաշրջություն, մարդ տարեկան 8 ճշգրտված այո Արմստատ
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Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում տարեկան 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն տարեկան 8 ճշգրտված այո Արմստատ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 8 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Օ Գ Ո Ս Տ Ո Ս 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. եռամսյակային և 2019թ. 1-ին եռամսյակի արտադրական և 
ծախսային եղանակներով ՀՆԱ-ի վերանայումներին՝ վճարային հաշվեկշռի 
վերանայված տվյալներին համապատասխան)

տարեկան 20 նախնական այո
Արմստատ 

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. II եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո
Արմստատ 

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. II եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների)

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո
Արմստատ 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
26

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ 
Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

եռամսյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  5-անիշ  դասակարգման 

կիսամյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

տարեկան 21 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության 
2-նիշ դասակարգման 

տարեկան 21 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  5-անիշ  դասակարգման 

տարեկան 21 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ

II եռամսյակ 
կիսամյակային

5 
5 

ճշգրտված 
ճշգրտված

այո 
այո

Արմստատ

2019 թվականի բերքի տակ կատարված  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

տարեկան 30 վերջնական այո Արմստատ
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Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, քառ. մ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկում, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկման ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ,  1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, %

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
26

Ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
26

Ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
26

Ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
26

Ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, %  (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, %  (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 5 
5 
12 
26

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ



28
 

 

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
26

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունիս) ամսական

5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (II եռամսյակ) եռամսյակային
5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հունիս) աճողական

5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հուլիս) ամսական
26 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հուլիս) աճողական

26 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունները, մլն. դրամ տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը, մլն. դրամ տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 23 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ եռամսյակային 30 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Կենտրոնական կառավարության պարտք, մլն.դրամ, մլն.դոլար եռամսյակային 30 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
26

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
26 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ 

Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2018թ. (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման) 

տարեկան 30 ճշգրտված այո Արմստատ
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Մշտական բնակչության թվաքանակ, 1 000 մարդ եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Ծնելիության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Մահացության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Մանկական մահացության գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների, 
1 000 մարդ 

եռամսյակային 5 Ճշգրտված այո Արմստատ

ՀՀ առողջապահական համակարգի գործունեություն տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքներ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ 
Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակ, մարդ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Որդեգրում, մարդ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՍՀՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հանցագործությունների վերաբերյալ դիմումների և հաղորդումների քննարկման 
արդյունքներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո 
Հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից կատարված քննչական 
աշխատանքներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ դատախա-

զություն
Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային մարմիններում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ
Բնապահպանության իրավախախտումներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲԸՏՄ
Դատապարտվածների թվաքանակ և քրեական պատժատեսակների կիրառում, 
մարդ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԴԴ 
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Նոտարական գործունեություն եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԶՆՆ
Գիտատեխնիկական աշխատանքներ տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հրատարակությունների թողարկում տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՄՆ
Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Արտակարգ իրավիճակներ կիսամյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ, 1 000 դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԷԵԲՊՆ
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար 
նյութեր տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ 
Ջրօգտագործում և ջրահեռացում տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲԸՏՄ
Թափոնների քանակական շարժ տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲԸՏՄ
Բնապահպանական հարկեր և բնօգտագործման  վճարներ, 1 000 դրամ տարեկան 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲԸՏՄ
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Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր և հիմնական արտադրական միջոցներ, 
1 000 դրամ տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ 
Բնակարանային ֆոնդ տարեկան 5 ճշգրտված այո Արմստատ, 

ՀՀ ԱԳԿԿ
Բնակավայրերի գազաֆիկացում տարեկան 5 ճշգրտված այո «Գազպրոմ 

Արմենիա» 
ՓԲԸ 

Անշարժ գույքի օտարման գործարքների քանակ, միավոր եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Ազգային պարենային հաշվեկշիռ տարեկան 20 նախնական այո Արմստատ
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը  2019թ.  II եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված` Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ` 
2009թ.-ին Արմստատի  կողմից  7 872  տնային տնտեսություններում 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքների հիման վրա փաստացի ձևավորված 
սպառողական  զամբյուղի) 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2019թ.  II եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված Արմստատի  կողմից, ըստ ՀՀ առողջապա- 
հության նախարարության կողմից մշակված սննդամթերքի զամբյուղի)

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Ս Ե Պ Տ Ե Մ Բ Ե Ր 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2018թ. եռամսյակային և 2019թ. 1-ին եռամսյակի արտադրական և 
ծախսային եղանակներով ՀՆԱ-ի վերանայումներին՝ վճարային հաշվեկշռի 
վերանայված տվյալներին համապատասխան) 

տարեկան 5 նախնական այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. II եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյա- 
կային

5 
նախնական այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. II եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների)

եռամսյա- 
կային

5 
նախնական այո Արմստատ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն.. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, %

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 4 
5 
11 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հուլիս) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հուլիս) աճողական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (oգոստոս) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- օգոստոս) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Համայնքների բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
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ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի կատարումն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար 
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար

ամսական 
եռամսյակային

5 
5 

նախնական 
ճշգրտված 

այո 
այո 

ՀՀ ՖՆ 
ՀՀ ՖՆ 

Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ 
գներով, մլն. դրամ 

եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Արժեթղթերի շուկայի գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 2 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Օտարերկրյա ներդրումներ, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ներքին զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Հ Ո Կ Տ Ե Մ Բ Ե Ր 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 7 
25

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ

ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման

ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
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գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, %
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 7 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 7 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 3 
7 
10 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 

ամսական 7 
25 

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 7 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 7 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (oգոստոս) ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- օգոստոս) աճողական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Աշխատանքային ռեսուրսներ, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային

տարեկան
7 ճշգրտված այո Արմստատ 

ԱԸՀ
Աշխատուժ (աշխատուժի առաջարկ), 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և
տարեկան) 

եռամսյակային
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Զբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Թերզբաղվածություն, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ
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Գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Երկարատև գործազրկություն, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժից դուրս բնակչություն, 1 000 մարդ (2018թ. I-IV եռամսյակ և 
տարեկան) 

եռամսյակային 
տարեկան 

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, % (2018թ. I-IV եռամսյակ և 
տարեկան) 

եռամսյակային 
տարեկան 

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Զբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Թերզբաղվածության մակարդակ, % (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան 

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. I-IV եռամսյակ և տարեկան) եռամսյակային 
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Երկարատև գործազրկության մակարդակ, % (2018թ. I-IV եռամսյակ և 
տարեկան) 

եռամսյակային 
տարեկան

7 ճշգրտված այո Արմստատ 
ԱԸՀ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (սեպտեմբեր) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- սեպտեմբեր) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունները, մլն. դրամ եռամսյակային 7 նախնական այո Արմստատ
Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը, մլն. դրամ եռամսյակային 7 նախնական այո Արմստատ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման 
ծավալները և եկամտաբերությունը տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ 
Պետական միջին ժամկետայնության արժեկտրոնային պարտաոմսերի 
առաջնային տեղաբաշխման ծավալները և եկամտաբերությունը 

տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ

Պետական երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջնային 
տեղաբաշխման ծավալները և եկամտաբերությունը 

տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ

ՀՀ պետական պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (տոկոսներով) տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Կազմակերպությունների պարտքերը բանկերի վարկերի և փոխառությունների 
գծով ըստ ՏԳՏՀԴ(խմբ. 2)-ի  բաժինների  աղբյուրը

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Կազմակերպությունների կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերն ըստ 
ՏԳՏՀԴ(խմբ. 2)-ի  բաժինների աղբյուրը 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ
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Կազմակերպությունների կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերն ըստ 
մարզերի և Երևան քաղաքի 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) 
արտադրության վրա կատարված ծախսերն ըստ ՏԳՏՀԴ (խմբ.2) բաժինների

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) 
արտադրության վրա կատարված ծախսերի կառուցվածքն ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) 
արտադրության և իրացման վրա կատարված ծախսերի կառուցվածքն ըստ ՏԳՏՀԴ 
(խմբ. 2) բաժինների (տոկոսով ընդամենի նկատմամբ) 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Վնասով աշխատող կազմակերպությունների տեսակարար կշիռն ըստ 
ՏԳՏՀԴ ի (խմբ. 2) բաժինների 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Արտադրանքի շահութաբերության (վնասաբերության (-)) մակարդակն ըստ 
մարզերի և Երևան քաղաքի, (տոկոսով) 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

ՀՀ ԿԲ կողմից  ներգրաված  ավանդների և տրամադրած լոմբարդային 
վարկերի   ծավալները և միջին տարեկան  տոկոսադրույքները

տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

ՀՀ ԿԲ հաշվեկշռային  ցուցանիշները տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ  տնտեսության ճյուղերի 

(ամսվա վերջի դրությամբ) 
տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ

Առևտրային բանկերի եկամուտները և ծախսերը տարեկան 31 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 31 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 7 
25 

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Վճարային հաշվեկշիռ, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ, 
Արմստատ

Միջազգային ներդրումային դիրք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն արտաքին պարտք, մլն. ԱՄՆ դոլար եռամսյակային 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2018թ. (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման) 

տարեկան 31 ճշգրտված այո Արմստատ

Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 7 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. III եռամսյակի ՀՆԱ-ին` արտադրական եղանակով)

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ 
(վերաբերում է 2019թ. III եռամսյակի ՀՆԱ-ին` ըստ ծախսային բաղադրիչների

եռամսյակային 20 օպերատիվ այո Արմստատ

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ 

այո 
այո 

Արմստատ

Ապրանքների և ծառայությունների հաշիվ` ըստ տնտեսության, 2017 թվականին տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ
Արտադրության հաշիվ` ըստ տնտեսության և առանձին հատվածների, 2017 
թվականին 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Եկամուտների ձևավորման հաշիվ` ըստ տնտեսության և առանձին 
հատվածների, 2017 թվականին 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ 
(Համախառն ազգային արդյունքը որպես հաշվեկշռող հոդված)` 
ըստ տնտեսության և առանձին հատվածների, 2017 թվականին

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ 
(Համախառն տնօրինվող եկամուտը որպես հաշվեկշռող հոդված)` 
ըստ տնտեսության և առանձին հատվածների, 2017 թվականին

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ 
(Համախառն խնայողությունը որպես հաշվեկշռող հոդված)` 
ըստ տնտեսության  և առանձին հատվածների, 2017 թվականին

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Կապիտալի հետ  գործառնության հաշիվ 
(Զուտ վարկավորումը կամ զուտ փոխառությունը որպես հաշվեկշռող հոդված)` 
ըստ տնտեսության  և առանձին հատվածների, 2017 թվականին

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Արտերկրի հաշիվ և համաձայնեցումը հաշիվների միջև 2017 թվականին տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ
Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի ինդեքսները բազային տարվա 
միջին տարեկանի նկատմամբ 
- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների), 
- ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների), 2013-2018թթ.

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի ինդեքսները բազային տարվա 
միջին տարեկանի նկատմամբ`սեզոնային ճշգրտումներով 
- արտադրական եղանակով (ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների), 
- ծախսային եղանակով (ըստ ծախսային բաղադրիչների), 2013-2018թթ.

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

Հիմնական միջոցների առկայությունը (հաշվեկշռային և մնացորդային 
արժեքով)` ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018 թվականին 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ
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2017 թվականի հաշվետու տվյալներով և 2018 թվականի վերանայված 
տվյալներով համախառն ավելացած արժեքն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների չափերի 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

2017 թվականի հաշվետու տվյալներով և 2018 թվականի վերանայված տվյալներով 
Համախառն ներքին արդյունքն ըստ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և 
Երևան քաղաքի 

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ

ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 29 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ եռամսյակային 29 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Կենտրոնական կառավարության պարտք, մլն.դրամ, մլն.դոլար եռամսյակային 29 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ. ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության  2-նիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և Երևան 
քաղաքի 

եռամսյակային 5 վերջնական այո Արմստատ

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ 
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանք, մլն. դրամ

III եռամսյակ 
9 ամսյա

5 
5 

ճշգրտված 
ճշգրտված

այո 
այո

Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, քառ. մ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկում, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հիմնական միջոցների գործարկման ինդեքս, % եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ 

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Փոստային և սուրհանդակային գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ տարեկան 15 ճշգրտված այո Արմստատ
Փոստային և սուրհանդակային գործունեությունից ստացված հասույթի 
ինդեքսներ, % 

տարեկան 15 ճշգրտված այո Արմստատ

Բջջային կապի բաժանորդների թվաքանակը (տարեվերջին), հազ. միավոր տարեկան 15 ճշգրտված այո Արմստատ
Ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների թվաքանակը (տարեվերջին), 
հազ. միավոր 

տարեկան 15 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 
Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % (հաշվետու ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % (նախորդ ամիս) 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 5 
5 
12 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական 

ոչ 
այո 

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (սեպտեմբեր) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (III եռամսյակ) եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ
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Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- սեպտեմբեր) աճողական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հոկտեմբեր) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հոկտեմբեր) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 
Արմստատ

Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ
Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 1 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն.ԱՄՆ դոլար ամսական 7 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ եռամսյակային 30 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Կենտրոնական կառավարության պարտք, մլն.դրամ, մլն.դոլար եռամսյակային 30 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
ՀՀ արտաքին առևտուրը 2018թ. (ըստ արտաքին տնտեսական 
գործունեության ապրանքների անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման) 

տարեկան 29 ճշգրտված այո Արմստատ

Մշտական բնակչության թվաքանակ, 1 000 մարդ եռամսյակային 5 նախնական այո Արմստատ
Ծնելիության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ՎԿ
Մահացության ընդհանուր գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ՎԿ
Մանկական մահացության գործակից, պրոմիլ եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ՎԿ
Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ ՀՀ մարզերի, տարածաշրջանների, 
1 000 մարդ 

եռամսյակային 5 Ճշգրտված այո ՀՀ ՎԿ

Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) վերաբերյալ 
հետազոտությունների արդյունքներ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ

Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հետաքննության նյութերի շարժը հարկային և մաքսային մարմիններում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
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Նոտարական գործունեություն եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԴՆ
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՏԶՆՆ
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Երկրաբանական ուսումնասիրություններ, 1 000 դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԷԵԲՊՆ
Անշարժ գույքի օտարման գործարքների քանակ, միավոր եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը  2019թ.  III եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված` Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ` 
2009թ.-ին Արմստատի կողմից 7 872 տնային տնտեսություններում  իրականաց- 
ված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազո- 
տության արդյունքների հիման վրա փաստացի ձևավորված սպառողական 
զամբյուղի) 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2019թ. III եռամսյակի միջին 
ընթացիկ գներով (հաշվարկված Արմստատի  կողմից, ըստ ՀՀ առողջապահու- 
թյան նախարարության կողմից մշակված զամբյուղի) 

եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Աղքատության վերաբերյալ ցուցանիշները  (հարաբերական և բացարձակ 
աղքատություն, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի աղքատություն, 
բազմաչափ աղքատություն, մանկական աղքատություն, տնային 
տնտեսությունների եկամուտներ, ծախսեր և սպառում, ոչ նյութական 
աղքատություն, աղքատության սուբյեկտիվ  գնահատական)

տարեկան 29 վերջնական այո Արմստատ
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Դ Ե Կ Տ Ե Մ Բ Ե Ր 

Ցուցանիշի անվանումը Պարբերա- 
կանությունը

Հրապարակ- 
ման ամսաթիվը

Ընթացիկ 
կարգավիճակը

Նոր հրա- 
պարակում

Աղբյուրը1

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, % 

ամսական 5 
25

նախնական 
օպերատիվ

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական արտադրանքի իրացում, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, % 
Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքս, %

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, մլն. կՎտ.ժամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպություններում  հիմնական 
արտադրատեսակների թողարկումը  բնեղեն արտահայտությամբ

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ 
տնտեսական գործունեության 2-նիշ դասակարգման 

ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ

Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 
Շինարարության ծավալ, մլն. դրամ 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 
Շինարարության ծավալի ինդեքս, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքս, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ծավալ, 1 000 տոննա ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ծավալ, մլն. տոննա-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Բեռնաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ծավալ, 1 000 մարդ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորափոխադրումների ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ծավալ, մլն. ուղևոր-կմ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ուղևորաշրջանառության ինդեքսներ, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթ, մլն. դրամ

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Հեռուստառադիոծրագրերի  կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթի ինդեքսներ, %

ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ

Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Առևտրի շրջանառությունն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
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Առևտրի շրջանառության ինդեքսը, % 25 նախնական այո
Մանրածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մանրածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Մեծածախ առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտուրն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ավտոմեքենաների առևտրի ինդեքսը, % ամսական 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Ծառայությունների ծավալն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

Արմստատ

Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 
Ծառայությունների ծավալի ինդեքսը, % 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

Արմստատ

Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 
Սպառողական գների ինդեքսը, % 

ամսական 4 
5 
11 
25

վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 
վերջնական 

այո 
ոչ 
ոչ 
ոչ 

Արմստատ

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, % 
Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը, %

ամսական 5 
25

վերջնական 
վերջնական

ոչ 
այո

Արմստատ

Գների ինդեքսը շինարարությունում, % ամսական 5 վերջնական այո ՀՀ ՖՆ
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Արտահանման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքսը , % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Ներմուծման միջին գների (միավորի արժեքի) ինդեքս, % ամսական 5 վերջնական այո Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հոկտեմբեր) ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- հոկտեմբեր) աճողական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (նոյեմբեր) ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Միջին ամսական աշխատավարձ, դրամ (հունվար- նոյեմբեր) աճողական 25 նախնական այո ՀՀ ՊԵԿ, 

Արմստատ
Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Համայնքների բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
ՀՀ պետական բյուջեի փաստացի կատարումն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո ՀՀ ՖՆ
Պետական բյուջեի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ ամսական 5 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար 
Պետական պարտքի ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար

ամսական 
եռամսյակային

5 
5 

նախնական 
ճշգրտված 

այո 
այո 

ՀՀ ՖՆ 
ՀՀ ՖՆ 

Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ 
Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, մլն. դրամ

ամսական 5 
5 

նախնական 
ճշգրտված

այո 
այո

ՀՀ ԿԲ 
ՀՀ ԿԲ

Արտարժութային փոխարժեքներ, դրամ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԿԲ



45
 

 

Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ 
գներով, մլն. դրամ 

եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Արժեթղթերի շուկայի գործունեության ցուցանիշներն ընթացիկ գներով, 
մլն. դրամ 

եռամսյակային 5 նախնական այո ՀՀ ԿԲ

Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 2 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Համախառն միջազգային պահուստներ, մլրդ դրամ, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 6 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Բանկային համակարգի անալիտիկ հաշիվներ, մլն. դրամ ամսական 25 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի իրացվելիություն, մլն. ԱՄՆ դոլար ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ԿԲ
ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ ամսական 30 նախնական այո ՀՀ ՖՆ
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը,  1 000 ԱՄՆ դոլար

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ

Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Արտահանում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական 

այո 
այո 

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ 

Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 
Ներմուծում, 1 000 ԱՄՆ դոլար 

ամսական 5 
25

ճշգրտված 
նախնական

այո 
այո

ՀՀ ՊԵԿ 
Արմստատ

Օտարերկրյա ներդրումներ, մլն. դրամ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Միջազգային զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Ներքին զբոսաշրջություն, մարդ եռամսյակային 5 ճշգրտված այո Արմստատ
Վարակային հիվանդություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱՆ
Գրանցված հանցագործություններ, դեպք ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ Ո
Հիդրոօդերևութաբանական  վիճակ ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԻՆ
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մշտադիտարկում ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԲՆ
Անշարժ գույքի շուկա ամսական 5 ճշգրտված այո ՀՀ ԱԳԿԿ
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1 Հապավումներ 
 

ԱՐՄՍՏԱՏ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե
ԱԸՀ Աշխատանքի ընտրանքային հետազոտություն
ՀՀ ՖՆ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ԿԲ ՀՀ կենտրոնական բանկ
ՀՀ ԱՆ ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ ԱՍՀՆ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ ԱԴՆ ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ ԱԻՆ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ ՊԵԿ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ՀՀ ՏԿԶՆ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ՀՀ ԲՆ ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ ՏԶՆՆ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ ՔԿ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 
ՀՀ ՄՆ ՀՀ մշակույթի  նախարարություն
ՀՀ ԴԴ ՀՀ դատական դեպարտամենտ
ՀՀ Ո ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ ԱԳԿ Կ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
ՀՀ ԿԳՆ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ ԳՆ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ ԲԸՏՄ ՀՀ  բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

 


