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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

 
(ընթացիկ գներով)  

(at current prices) 
 

                           2012 2013 2014 

 Համախառն ներքին արդյունքը մլրդ.դրամ1 

 Gross domestic product, bln. Drams1 
4 266.5◊ 4 555.6◊ 4 843.2

 Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլրդ. դրամ 

 Volume of industrial production, bln. drams 
1 121.9 1 242.1 1 291.3

 Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը, մլրդ. դրամ  

 Volume of  agricultural output, bln. drams         
   841.5 919.1 993.5

 Շինարարության  ծավալը, մլրդ. դրամ 

 Volume of  construction, bln. drams  
  479.4 453.4 463.9

 Առևտրի շրջանառությունը, մլրդ. դրամ 

 Trade turnover, bln. drams 
2 195.5 2 329.0 2 406.3

 Ծառայությունների  ծավալը, մլրդ. դրամ 

 Volume of services, bln. drams 
  974.6 1 023.8 1 119.6

 Գործազուրկների միջին տարեկան թվաքանակը2, 1 000 մարդ

 Average annual number unemployed2, 1 000 persons 
245.5 224.6 242.1

 Աշխատողների միջին ամսական անվանական   

 աշխատավարձը,  դրամ 

 Average monthly nominal wages and salaries, drams 

 140 739
3
 146 524 158 580

 Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 

 External trade turnover 
 

 մլն. ԱՄՆ դոլար 

mln. US dollars 
5 641.4 5 864.6 5 971.7

մլրդ.  դրամ   

bln. drams 
2 268.9 2 400.3 2 478.9

             այդ թվում` 

             including: 
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                           2012 2013 2014 

արտահանում  

export 
 

մլն. ԱՄՆ դոլար 

mln. US dollars 
1 380.2 1 478.7 1 547.3

մլրդ.  դրամ   

bln. drams 
   555.6 605.5 643.2

ներմուծում  

import 
 

մլն. ԱՄՆ դոլար 

mln. US dollars 
 4 261.2 4 385.9 4 424.4

մլրդ.  դրամ   

bln. drams 
1 713.3 1 794.8 1 835.7

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ՀՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 
(ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: Ըստ ԱՀՀ 2008-ի վերանայվել են նաև 2012-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները:  
Since 2015 the GDP indicator is compiled by NSS RA according to the System of national accounts 2008 (SNA 2008) international 
standard. GDP indicators for the period 2012-2014 also have been revised according to SNA 2008. 
2 Այստեղ և հետայսու՝ 2012-2013թթ. տվյալների աղբյուրը`տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված  
հետազոտություն (ՏՏԿԱՀ), 2014թ. տվյալների աղբյուրը`աշխատուժի հետազոտություն (ԱՀ): 
Here and hereafter - the source of information for 2012-2013- Households Integrated Living Condtions Survey (ILCS), for 2014- Labour Force 
Survey (LFS) 

3   Ցուցանիշը հաշվարկված է ըստ 01.01.2013թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246), որի հա-
մաձայն ՀՀ-ում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում ներառվել են նաև գործա-
տուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: Նշված օրենսդրական փոփոխության արդ-
յունքում, 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2012թ. համապա-
տասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդաբանության` գործատուի կողմից վճարվող պարտա-
դիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով:   
2012-2013թթ.աշխատավարձի ցուցանիշներում ներառված են նաև զինվորականների վարձատրության վերաբերյալ տվյալ-
ները: The indicator calculated by the RA Law “On Income Tax” acquired the force since 01.01.2013, according to which in RA  
“employer’s statutory social security contribution” is also included in the “employees’ remuneration and other payments equal to  
 it”. As a result of change of the mentioned legislation, in order to provide comparability of indicators for 2012-2013, the 
orresponding indicators for 2012 were re-calculated by the current methodology, using the method of applying the calculated  
 (conditional) rates of employer’s statutory social security contribution. For the completeness of the indicator of average monthly  
 nominal wages/salaries, data on remuneration for 2012-2013 are included relevant data of servicemen. 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

INDEXES OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 
 

(համադրելի գներով, նախորդ տարվա նկատմամբ,%) 
 (at comparable prices, compared to the previous year, %) 

                           2012 2013 2014
Համախառն ներքին արդյունքը (շուկայական գներով)1

Gross domestic product (at market prices)1
107.2 103.3◊ 103.5

Համախառն ներքին արդյունքի ինդեքս-դեֆլատոր1

Index-deflator of gross domestic product1
98.8 103.4◊ 102.7

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը
Volume of industrial production 

108.8 106.9 102.7

Գյուղատնտեսության արտադրանքը
Agricultural output 

109.5 107.1 107.2

 Շինարարության  ծավալը 
 Volume of  construction 

97.4 92.3 100.2

 Առևտրի  շրջանառությունը 
 Trade turnover 

103.7 101.1 101.7

 Ծառայությունների  ծավալը 
 Volume of services rendered to population

110.8 103.6 108.7

 Գործազուրկների միջին տարեկան թվաքանակը
 Average annual number of unemployed

92.3 91.5 107.8

 Աշխատողների միջին ամսական անվանական  
 աշխատավարձը 
 Average monthly nominal wages and salaries

104.7 104.1 108.2

 Սպառողական գների ինդեքսը 
 Consumer price index 

102.6 105.8 103.0

 Արտաքին առևտրաշրջանառությունը (ընթացիկ գներով)
 External trade turnover (at carrent prices) 

103.0 104.0 101.8

             այդ թվում` 
             including:  

արտահանում 
export 

103.4 107.1 104.6

ներմուծում  
import 

102.8 102.9 100.9

 

                                                     
12013-2014թթ. ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսը և ինդեքս դեֆլատորը հաշվարկված են ըստ ԱՀՀ 2008 միջազգային 
ստանդարտի` հաշվարկված ՀՆԱ ցուցանիշի հիման վրա: 2012թ. ՀՆԱ սույն ցուցանիշները հաշվարկված են ըստ ԱՀՀ 
1993 ստանդարտի` հաշվարկված ՀՆԱ 2011-2012թթ. ցուցանիշների հիման վրա: 
GDP real volume index and index-deflator for 2013-2014 are calculated on the basis of GDP indicators calculated according to SNA 
2008 international standard. The given GDP indicators for 2012 are calculated based on the GDP for 2011-2012 calculated according 
to SNA 1993 standard. 


