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Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվաց-

մամբ բնութագրվող արդի աշխարհում էապես կարևորվում է <<վիճակագրական 
եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող>>, տարաբևեռ հակումներ ունեցող, 
պաշտոնական վիճակագրության երեք մասնակիցների` ռեսպոնդենտների, 
սպառողների և հարկատուների հնարավորին <<մեկտեղումը>>, հատկապես` 
ազգային և միջազգային չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակու-
թյունների համահարթեցման) պահանջների  տեսանկյունով: 

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

Հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար առաջարկություն-
ները և մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել Վիճակագրական  
տեղեկատվության տարածման բաժին: 
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Վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է  արդյունաբերական 
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Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 
  հունվար   

2021թ. 2020թ. 
2021թ. 2020թ-ի 
նկատմամբ, % 

Ա1 1 2 3 4 

Հանքագործական արդյունաբերության 
արտադրանք         

Խտանյութեր պղնձի  տոննա 32 288.0 35 532.0 90.9 
Խտանյութեր ցինկի տոննա 883.0 1 045.0 84.5 
Խտանյութեր մոլիբդենի տոննա 1 629.0 1 544.0 105.5 
Տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ 
բլոկների տեսքով 

տոննա 159.0 210.4 75.6 

Ավազ, խիճ, կավեր և ճենակավ (կաոլին) 
հազ. 

տոննա 
106.7 116.1 91.9 

Տորֆ տոննա - 28.0 x 
Այլ միներալներ (ծակոտկեն լցանյութեր) տոննա 8 319.2 3 555.0 2.3 անգամ 

Սննդամթերքի,խմիչքների և ծխախոտի 
արտադրություն         

Միս թարմ կամ պաղեցված2  տոննա 1 440.5 1 616.2 89.1 
այդ թվում`         

     միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` 
թարմ կամ պաղեցված տոննա 539.8 538.7 100.2 

    միս խոզի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 110.0 109.8 100.2 
    միս ոչխարի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 76.0 75.8 100.3 
    միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ 
պաղեցված տոննա 714.7 891.9 80.1 

Ենթամթերք  ընտանի թռչունների, 
սննդային 

տոննա 4.3 2.8 153.6 

Երշիկեղեն, բացի լյարդի 
արտադրատեսակներից տոննա 960.5 736.5 130.4 

Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, 
ներառյալ աղացած միսը և դրանից 
արտադրատեսակները 

տոննա 241.7 185.9 130.0 

Պահածոներ մսի շոգեխաշած տոննա 29.6 3.6 8.2 անգամ 

Ձուկ թարմ, պաղեցված կամ սառեցված տոննա 168.7 60.1 2.8 անգամ 
Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած 
այլ եղանակով, բացի լցոնից, ձողիկներ 
ձկան 

տոննա 23.0 11.0 2.1 անգամ 

Ձկնկիթ և ձկնկիթի փոխարինիչներ տոննա 2.3 0.6 4.0 անգամ 

Մրգահյութեր և բանջարահյութեր հազ. լիտր 760.2 508.6 149.5 

այդ թվում`         
 

                                                 
1 2019թ.-ի հունվարից ապրանքատեսակների անվանումները հրապարակված են համաձայն «Արդյունաբերական 
արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների (9-նիշ մակարդակով) դասակարգչի» (տե´ս,  
https://www.armstat.am/file/doc/99512603.pdf):  
2 Ներառյալ գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող անհատական տնեսությունների կողմից արտադրվածը 
(բացառությամբ ներքին սպառումը): 



5 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 

 

Ա1 1 2 3 4 

     տոմատի հյութ չխտացրած հազ. լիտր 27.7 24.5 113.1 

     հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներով, 
առանց խառնուրդների հազ. լիտր 732.5 484.1 151.3 

Բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված, 
բացի կարտոֆիլից 

տոննա 182.9 164.0 111.5 

այդ թվում`         
  բանջարեղեն պահածոյացված 
կարճաժամկետ պահման համար տոննա 159.3 131.2 121.4 

  տոմատներ պատրաստված և 
պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման 

տոննա 4.1 9.3 44.1 

  ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

տոննա 19.5 23.5 83.0 

Մրգեր ու ընկույզներ մշակված և 
պահածոյացված 

տոննա 211.4 132.7 159.3 

Յուղեր զտած, առանց նստվածքի տոննա 7.9 5.8 136.2 
Մարգարին և մթերք մածկանման, 
ճարպերի իջեցված և ցածր 
պարունակությամբ, բացի հեղուկ 
մարգարինից 

տոննա 5.6 3.0 1.9 անգամ 

Կաթ և կաթնասեր հեղուկ, մշակված հազ. լիտր 678.3 597.1 113.6 
որից՝ կաթնասեր հազ. լիտր 13.5 10.9 123.9 

Կարագ և կաթնային մածուկներ տոննա 82.2 66.9 122.9 
Պանիր և կաթնաշոռ3 տոննա 1 328.2 1 343.2 98.9 

այդ թվում`         
                 պանիր  տոննա 1 205.0 1 225.5 98.3 
                 կաթնաշոռ  տոննա 123.2 117.7 104.7 
              որից՝  պանրիկ և զանգված 
պանրիկի յուղալի տոննա 8.6 7.1 121.1 

Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, 
մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

տոննա 691.3 664.8 104.0 

Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

տոննա 45.8 46.7 98.1 

Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

տոննա 508.1 515.9 98.5 

Յոգուրտ բուրավետացրած կամ մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
պարունակող 

տոննա 48.4 54.3 89.1 

Թան տոննա 218.9 323.2 67.7 
Պաղպաղակ և ուտելի սառույց հազ. լիտր 23.5 85.3 27.5 
Ալյուր ցորենի և աշորայի տոննա 11 119.2 14 269.9 77.9 

 
                                                 
3 Ներառյալ «Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությամբ»  ստացված տնտե-
սությունների կողմից տեղական արտադրության գնված պանրի, այդ թվում տնայնագործական պայմաններում ար-
տադրված պանրի (բացառությամբ ներքին սպառումը) ծավալի լրահաշվարկը: 



5 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 

 

Ա1 1 2 3 4 

Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, 
հատիկներ և այլ մթերք հատիկային 
մշակաբույսերից 

տոննա 83.0 103.1 80.5 

Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային 
մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 
մնացուկներ 

տոննա 4 821.0 6 604.5 73.0 

Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման) տոննա 23 198.0 23 719.8 97.8 
Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), 
ալյուրե թարմ  (ոչ երկարատև պահման) այլ 
հրուշակեղեն 

տոննա 674.6 745.3 90.5 

Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե 
արտադրատեսակներ 

տոննա 302.3 392.6 77.0 

Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն տոննա 426.8 319.5 133.6 

Կետչուպ և սոուսներ տոմատի տոննա 21.7 3.5 6.2 անգամ 

Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված տոննա 37.3 19.3 1.9 անգամ 
Աղ սեղանի (կերակրի) տոննա 3 001.5 1 059.2 2.8 անգամ 
Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական 
կենդանիների համար, բացի առվույտի 
ալյուրից և հատիկներից 

տոննա 2 745.3 7 118.0 38.6 

Կոնյակ հազ. լիտր 2 492.7 2 105.6 118.4 
Վիսկի հազ. լիտր - 12.0 x 
Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, 
զանգվածում 80%-ից պակաս սպիրտի 
պարունակությամբ, անոթներում 

հազ. լիտր 193.0 130.0 148.5 

Օղի, լիկյոր և սպիրտային այլ խմիչք հազ. լիտր 264.3 227.2 116.3 
այդ թվում`         

      լիկյոր հազ. լիտր - - x 
      օղի հազ. լիտր 260.9 219.6 118.8 
      սպիրտային այլ  խմիչքներ հազ. լիտր 3.4 7.6 44.7 
Գինի խաղողի հազ. լիտր 423.7 498.3 85.0 
            որից՝ գինի փրփրուն  (“Շամպայն” 
տեսակի) 

հազ. լիտր 18.7 23.7 78.9 

Գարեջուր հազ. լիտր 919.3 875.9 105.0 
Ջրեր հանքային և գազավորած, 
չքաղցրացված հազ. լիտր 2 060.8 2 840.5 72.6 

Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած հազ. լիտր 2 410.2 2 565.6 93.9 
Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ հազ. լիտր 5 968.5 6 317.1 94.5 
Սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ 
և համանման արտադրատեսակներ 
ծխախոտից կամ դրա փոխարինիչներից 

մլն. հատ 1 314.7 2 380.2 55.2 

Մանածագործական և հագուստի 
 արտադրություն         

Գործվածքներ տոննա - 0.3 x 

Սպիտակեղեն անկողնու հազ. հատ 45.5 1.5 5.7 անգամ 
Գորգեր և գորգագործական 
արտադրատեսակներ 

տոննա - 4.0 x 
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Ա1 1 2 3 4 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, 
անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, տաք 
բաճկոններ, հողմապահպաններ, 
փոթորկապահպաններ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ 
տղաների համար (կանանց կամ աղջիկների 
համար) 

հազ. հատ 42.1 42.4 99.3 

Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, 
կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, 
տրիկոտաժե կամ գործած 

հազ. զույգ 1 379.5 926.8 148.8 

Ջեմպերներ, պուլովերներ, ժակետներ, 
բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ համանման 
արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ 
գործած 

հազ. հատ 425.9 354.4 120.2 

Կոշիկ կաշվե կոշկերեսով, բացի 
սպորտային կոշիկից, պաշտպանական 
մետաղական կոշկաքթով կոշիկից կամ 
հատուկ կոշիկներիից 

զույգ 4 732 10 668 44.4 

Փայտանյութի մշակում, փայտից և 
խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն 
նյութերից արտադրատեսակների 

արտադրություն, բացի կահույքից, թուղթ և 
թղթե արտադրատեսակներ 

        

Բնափայտ սաղարթավոր տեսակների, 
տրամատված եզրով կամ 
սղոցամակերևույթով 

տոննա 13.0 40.0 32.5 

Ամրաթուղթ պարկային չսպիտակեցրած տոննա 345.0 23.0 15.0 անգամ 

Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

տոննա 184.7 484.4 38.1 

Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ 
ստվարաթղթից  

տոննա 729.6 1 108.5 65.8 

Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, 
չծալքավորված թղթից կամ ստվարաթղթից 

տոննա 190.8 167.4 114.0 

Տետրեր տոննա 19.8 28.5 69.5 
Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական 
արտադրանք         

Լաքաներկային և ծածկապատման համար 
համանման նյութեր, պոլիգրաֆիական 
ներկեր և մածիկներ 

տոննա 1 188.0 1 223.0 97.1 

Օճառ և օրգանական մակերևութաակտիվ 
նյութեր ու որպես օճառ օգտագործվող 
միջոցներ. օճառով կամ լվացող միջոցներով 
տոգորված, պատված թուղթ, բամբակ, 
թաղիք, նրբաթաղիք կամ ոչ գործվածքային 
նյութեր 

տոննա 54.8 31.8 1.7 անգամ 

Լվացող և լվացքի միջոցներ տոննա 341.9 288.2 118.6 
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Ա1 1 2 3 4 

Ռետինե և պոլիմերային 
արտադրատեսակներ         

Պոլիմերային սալեր, թերթեր, խողովակներ 
և տրամատներ 

տոննա 223.6 406.4 55.0 

Պոլիմերային արտադրատեսակներ 
փաթեթավորման համար 

տոննա 276.7 328.4 84.3 

Պոլիմերային դռներ, լուսամուտներ, դրանց 
շրջանակները, շեմքեր. փակոցափեղկեր, 
շերտափեղկեր ու համանման պոլիմերային 
արտադրատեսակներ և դրանց մասերը 

հատ 2 886 1 705 1.7 անգամ 

Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ տոննա 708.6 903.6 78.4 
Այլ հանքային ոչ մետաղական 

արտադրատեսակներ         

Շշեր, բանկաներ, սրվակներ և այլ 
տարաներ ապակուց, բացի 
դեղասրվակներից. խցաններ, կափարիչներ 
և այլ խցանման միջոցներ ապակուց 

հազ. հատ 12 421.6 9 761.5 127.3 

Ցեմենտ 
հազ. 

տոննա 
2.7 7.9 34.2 

Կիր չմարած, կիր մարած և կիր 
հիդրավլիկական 

տոննա 3 409.5 4 153.9 82.1 

Գաջ տոննա 465.0 1 139.0 40.8 

Ապրանքային  բետոն 
հազ. 

տոննա 19.2 25.0 77.1 

Շինարարական շաղախներ տոննա 1 932.0 2 129.0 90.7 
Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած տոննա 425.8 1 509.2 28.2 

այդ թվում`         
    մարմար մշակված և դրանցից 
շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, 
խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 

տոննա 0.9 0.6 150.0 

    տրավերտին մշակված և դրանցից 
շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, 
խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 

տոննա 266.2 695.8 38.3 

   չորսվակասալեր, եզրաքարեր և սալեր 
սալարկման համար, բնական քարից (բացի 
թերթաքարից) 

տոննա - 139.3 x 

    քար, մշակած (գրանիտ), հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 1.1 - x 

    քար, մշակած (տուֆ) հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 71.0 19.5 3.6 անգամ 

    քար, մշակած (ֆելզիտ) հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

տոննա 57.6 24.2 2.4 անգամ 
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Ա1 1 2 3 4 

    քար, մշակած (բազալտ) հուշարձանների 
կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից   

տոննա 29.0 629.8 4.6 

Մետաղներ մետաղական 
արտադրատեսակների արտադրության 

համար 
        

Ֆեռոմոլիբդեն տոննա 500.8 562.0 89.1 
Ձուլազանգվածներ չլեգիրված 
(ածխածնային) պողպատից 

տոննա 1 371.0 1 772.0 77.4 

Պողպատե խողովակներ, սնամեջ 
տրամատներ և դրանց կցամասերը 

տոննա 1 181.0 624.0 1.9 անգամ 

Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ   

տոննա 3 101.0 2 901.0 106.9 

Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, 
համակարգիրչներ, էլեկտրոնային և 

օպտիկական սարքավորանք 
        

Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային 
սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 

հատ 29 47 61.7 

Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր 
մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել քաշով  
(լափթոփներ, նոութբուքեր), գրպանի ՊԴԱ 
(PDA) համակարգիչներ և համանման 
համակարգիչներ 

հատ - 11 x 

Դրամարկղային տերմինալներ (տվյալների 
ներածման և արտածման սարք), բանկային 
ավտոմատներ և համանման սարքեր, 
միացվող տվյալների մշակման 
մեքենաներին կամ ցանցերին 

հատ 41 - x 

Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող 

հատ 12 703 16 793.9 անգամ 

Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ 
չափման կամ վերահսկման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

հատ 713 1 085 65.7 

Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի 
ժամացույցի մեխանիզմներից և մասերից 

հատ 564 493 114.4 

Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի 
(համաժամ գեներատորներ ) 

հատ 2 2 100.0 

Տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել 
հզորության 

հատ - 1 x 

Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման հազ. հատ 10.9 14.9 72.8 
Կուտակիչներ կապարային, այլ, հեղուկ 
էլեկտրոլիտով 

հատ 3 434 3 034 113.2 

Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, 
կիրառվող էլեկտրակապում, միակցիչներով 
կամ առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավելի 
լարման 

տոննա 109.0 126.8 86.0 

Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 
կՎ-ից ավել լարման 

տոննա 15.7 65.7 23.9 
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Ա1 1 2 3 4 

Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր 
գազապարպումային. աղեղալամպեր 

հազ. հատ 0.4 0.1 4.0 անգամ 

Հիդրավլիկական պոմպեր հատ 25 60 41.7 

Վառարաններ և խցեր, ոչ էլեկտրական, այլ 
(արևային վահանակներ) հատ 2 216 1 758 126.1 

Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և 
գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման կամ եռակցման համար, դրանց 
մասերը. մեքենաներ և ապարատներ 
գազաջերմային փոշեպատման համար 

հազ. հատ - 2.4 x 

Թափքեր ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար 

հատ 1                   1  100.0 

Այլ արդյունաբերական 
արտադրատեսակներ         

Ալմաստներ բնական, մշակված 
(ադամանդներ), չագուցված և չամրացված 

կարատ 4 814.0 35 692.0 13.5 

Ոսկերչական արտադրատեսակներ և 
դրանց մասերը. ոսկերչական 
արտադրատեսակներ ոսկուց և արծաթից և 
դրանց մասերը 

կգ 62.3 70.6 88.2 

Էներգետիկա         

Էլեկտրաէներգիա 
մլն. կՎտ 

ժամ 
742.4 726.3 102.2 

Ջերմային էներգիա հազ. ԳՋ 5.4 4.7 114.9 

 
 
 
 

 
 
«Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2021 թվականի  հունվար-փետրվարին», վիճակագրական տեղեկագիրը, համաձայն «2021 
թվականի վիճակագրական ծրագրի», նախատեսված է հրապարակել 2021թ. ապրիլին: 
 
 
 
 

Տեղեկագիրը   պատրաստել է` Արդյունաբերության և  էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժինը 

 
Թողարկման պատասխանատու`   

 
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին  


