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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 
 

 
ընթացիկ գներով 

at current prices 
                           2017 2018 2019 

 Համախառն ներքին արդյունքը1, մլրդ.դրամ 
 Gross domestic product1, bln. drams 5 564.5 6 017.0 6 569.0

 Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլրդ. դրամ 

 Volume of industrial production, bln. drams 1 834.8 1 937.5 2 091.5

 Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը, մլրդ. դրամ  
 Volume of  agricultural output, bln. drams         908.6 892.9 853.3

 Շինարարության  ծավալը, մլրդ. դրամ 
 Volume of  construction, bln. drams  429.9 435.8 450.8

 Առևտրի շրջանառությունը, մլրդ. դրամ 
 Trade turnover, bln. drams 2 606.0 2 933.3 3 280.5

 Ծառայությունների  ծավալը2, մլրդ. դրամ 
 Volume of services2, bln. drams 1 434.3 1 725.8 1 993.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1   Ըստ ԱՀՀ 2008 
   According to SNA 2008 

2 Սույն փոփոխությունները պայմանավորված են ծառայությունների ոլորտի մաս կազմող «Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ 
կապված գործունեության» (ՏԳՏԴ խմբ.2 հատված 92) ցուցանիշի հաշվարկումը՝ Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) 
միջազգային ստանդարտի մեթոդաբանական պահանջներին վերջնական համապատասխանեցմամբ:  
 These changes are stipulated by bringing the calculation of indicator on «Gambling and betting activities» (NACE Rev 2. division 92) as a part of 
services sphere to the final compliance with the methodological requirements of international standard “System of National Accounts 2008” (SNA 
2008). 
 



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
MAIN SOCIO-ECONOMIC  INDICATORS 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԹՎԵՐՈՎ -  2020 - ARMENIA  IN   FIGURES 
 

21

                           2017 2018 2019 

 Գործազուրկների միջին տարեկան թվաքանակը1,  1 000 մարդ 
 Average annual number of unemployed1, 1 000 persons … 245.4  240.8

 Աշխատողների միջին ամսական անվանական   
 աշխատավարձը2,  դրամ 
 Average monthly nominal wages and salaries2, drams 

166 004 172 727  182 673

 Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 
 External trade turnover 

 

 մլն. ԱՄՆ դոլար 
mln. US dollars 

6 334.8 7 387.9 8 186.2

մլրդ.  դրամ   
bln. drams 

3 056.3 3 569.0 3 928.3

             այդ թվում` 
             of which: 

 

արտահանում  
export 

 

մլն. ԱՄՆ դոլար 
mln. US dollars 

2 237.7 2 412.4 2 648.6

մլրդ.  դրամ   
bln. drams 

1 079.5 1 165.2 1 271.1

ներմուծում  
import 

 

մլն. ԱՄՆ դոլար 
mln. US dollars 

4 097.1 4 975.5 5 537.6

մլրդ.  դրամ   
bln. drams 

1 976.8 2 403.8 2 657.2

                                                     
1 2018թ.-ից վերանայվել է Աշխատուժի հետազոտության շրջանակում աշխատանքի շուկայի վիճակագրության 
մեթոդաբանությունը, որի հիմքը Աշխատանքի վիճակագիրների միջազգային 19-րդ համաժողովում 2013թ. ընդունված 
«Աշխատանքի, զբաղվածության և աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մասին» (19-րդ ԱՎՄՀ) բանաձևի 
առանցքային դրույթներն են: Նոր ստանդարտի համաձայն վերանայվել են որոշ ցուցանիշների սահմանումները և 
անվանումները: Վերոնշյալ փոփոխության հետևանքով, օբյեկտիվորեն առաջացել է աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների 
ժամանակագրական շարքերի որոշակի խզում, ինչն անհրաժեշտ է հաշվի առնել համապատասխան ցուցանիշները 
նախորդ տարիների հետ համեմատելիս: Համադրելիությունն ապահովելու նպատակով ներկայացվում է նաև 2017թ. 
վերահաշվարկված ցուցանիշը: 
Since 2018 the methodology of  labour  market  statistics within  the framework of  LFS  has been  revised, based on  the key 
provisions of the Resolution on the “Statistics of Labor, Employment and Labor Force Underutilization” adopted  during the 19th 
International Conference on Labor Statistics  (ILSC 19)  in 2013. According to the new standard definitions and names of some 
indicators have been revised.  As a result of the abovementioned changes, objectively there has been a break in time series of  labour  
market indicators, which should be taken into account while comparing the related indicators with the indicators  of previous years. 
In order to ensure comparability,  index  2017-2018, the 2017  recalculated index is also presented. 
2 2017-2018թթ. ցուցանիշի աղբյուրը՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ)  եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 
անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան է: 
The source of the 2017- 2018 indicators is the State Revenue Committee (SRC) Income Tax and Social Payment Individual 
Accounting  Database. 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 

INDEXES OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 
 
 

նախորդ տարվա նկատմամբ, %`համադրելի գներով 
 at comparable prices, to the previous year, % 

                           2017 2018 2019 
Համախառն ներքին արդյունքը, շուկայական գներով 
Gross domestic product, at market prices 

107.5 105.2 107.6 

Համախառն ներքին արդյունքի ինդեքս-դեֆլատոր 
Index-deflator of gross domestic product 

102.1 102.8 101.5 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 
Volume of industrial production 

112.3 104.2 108.8 

Գյուղատնտեսության արտադրանքը 
Agricultural output 

97.6◊ 92.8 95.9 

 Շինարարության  ծավալը 
 Volume of  construction 

102.4 104.4 105.1 

 Առևտրի  շրջանառությունը 
 Trade turnover 

114.2 108.8 109.9 

 Ծառայությունների  ծավալը 
 Volume of services rendered to population 114.6 119.0 114.6 

 Գործազուրկների միջին տարեկան թվաքանակը 
 Average annual number of unemployed 

… … 98.1 

 Աշխատողների միջին ամսական անվանական   
 աշխատավարձը 
 Average monthly nominal wages and salaries 

… 104.0 105.8 

 Սպառողական գների ինդեքսը 
 Consumer price index 

101.0 102.5 101.4 

 Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, ընթացիկ գներով 
 External trade turnover, at carrent prices  125.1 116.6 110.8 

             այդ թվում` 
             of which:    

արտահանում 
export 124.9 107.8 109.8 

ներմուծում  
import 125.2 121.4 111.3 

 


