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Տեղեկագրի ծածկագիրը`1210-202 

 



 
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: 

 
 
 
0010, Երևան, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական շենք, 3 
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Ֆաքս    (+37411) 52-19-21  
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Վիճակագրական տեղեկագիրը պատրաստված է  ըստ 3 253 արդյունաբերական 
կազմակերպություններից`ներառյալ անհատ ձեռնարկատերերից ստացված 
վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների, ինչպես նաև ամենամսյա 

վիճակագրական մշտադիտարկման մեջ չընդգրկված տնտեսավարող փոքր ձեռնար-
կատիրության սուբյեկտների կողմից թողարկված արտադրանքի ծավալի գնահատման 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Պայմանական նշաններ 

 
 
 
երևույթը բացակայում է                   - 
 
 
տվյալները ճշգրտված են               ◊ 
 



 

 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ, 2020թ. 
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Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 

2020թ. 2019թ. 

2020թ. 
2019թ-ի 

նկատմամբ, 
%

Ա1 1 2 3 4 

Հանքագործական արդյունաբերության արտադրանք         

Հանքաքարեր պղնձի 
հազ. 

տոննա 
396.7 454.5  87.3 

Խտանյութեր պղնձի տոննա 375 641.0 407 793.0 92.1 

Խտանյութեր ցինկի տոննա 12 930.0 11 238.0 115.1 

Խտանյութեր մոլիբդենի տոննա 24 884.0 14 431.0 1.7 անգամ 

Հանքաքարեր պղնձամոլիբդենի 
հազ. 

տոննա 
25 577.0 26 135.0 97.9 

Գրանիտ, ավազաքար և այլ գեղազարդային ու 
շինարարական քարեր 

տոննա 199 480.1 97 836.1 2.0 անգամ 

այդ թվում`         

   տուֆ հրաբխային չմշակված, կոպիտ ջարդված տոննա 15 991.8 7 727.0 2.1 անգամ 

   տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ բլոկների 
տեսքով 

տոննա 152 532.6 73 881.5 2.1 անգամ 

   բազալտ հուշարձանների, շինարարության համար, 
չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված սալիկների, 
կամ բլոկների տեսքով 

տոննա 30 955.7 16 227.6 1.9 անգամ 

Կավագիպս տոննա - 4 788.0 x 

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

տոննա 
3 667.9 2 656.8 138.1 

Ավազ բնական 
հազ. 

տոննա 
1 596.5 1 222.7 130.6 

Ճլաքար,կոպիճ,քարի հատիկներ,փշրանք և փոշի 
հազ. 

տոննա 
2 071.4 1 434.1 144.4 

Տորֆ տոննա 260.0 509.0 51.1 

Այլ միներալներ (ծակոտկեն լցանյութեր) տոննա 173 504.0 174 219.0 99.6 

Սննդամթերքի,խմիչքների և ծխախոտի արտադրություն         

Միս թարմ կամ պաղեցված2 տոննա 85 114.0 84 024.1 101.3 

այդ թվում`         
     միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` թարմ կամ 
պաղեցված տոննա 52 843.6 51 983.2 101.7 

    միս խոզի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 9 335.0 10 601.1 88.1 
    միս ոչխարի` թարմ կամ պաղեցված տոննա 8 547.4 7 313.0 116.9 

    միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցված տոննա 14 388.0 14 126.8 101.8 

Ենթամթերք  ընտանի թռչունների, սննդային տոննա 37.0 40.9 90.5 

Երշիկեղեն, բացի լյարդի արտադրատեսակներից տոննա 9 871.4 9 822.1 100.5 

 
 
                                                 
1 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, 2020թ. 

 

  
Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 

2020թ. 2019թ. 

2020թ. 
2019թ-ի 

նկատմամբ, 
%

Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, ներառյալ 
աղացած միսը և դրանից արտադրատեսակները 

տոննա 3 385.6 2 814.9 120.3 

Պահածոներ մսի շոգեխաշած տոննա 1 213.9 316.5 3.8 անգամ 

Պահածոներ մսից` բուսական և բանջարեղենային 
խառնուրդով 

տոննա 1 582.3 582.9 2.7 անգամ 

Ձուկ թարմ, պաղեցված կամ սառեցված տոննա 2 914.2 2 464.9 118.2 

Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ եղանակով, 
բացի լցոնից, ձողիկներ ձկան 

տոննա 253.2 186.0 136.1 

Ձկնկիթ և ձկնկիթի փոխարինիչներ տոննա 65.7 312.7 21.0 

Մթերք պատրաստի և պահածոներ խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից, 
բացի պատրաստի կերակրատեսակներից 

տոննա 1.2 3.1 38.7 

Կարտոֆիլ խրթխրթան փոքր կտորներով, ձողիկներով տոննա 38.5 31.7 121.5 

Մրգահյութեր և բանջարահյութեր հազ. լիտր 12 106.8 13 603.4 89.0 

այդ թվում`         

     տոմատի հյութ չխտացրած հազ. լիտր 1 155.1 799.4 144.5 

     հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներով, առանց 
խառնուրդների հազ. լիտր 10 951.7 12 804.0 85.5 

Բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված, բացի 
կարտոֆիլից 

տոննա 23 311.7 18 105.0 128.8 

այդ թվում`         

  բանջարեղեն պահածոյացված կարճաժամկետ պահման 
համար տոննա 19 290.9 11 473.7 1.7 անգամ 

  տոմատներ պատրաստված և պահածոյացրած առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման տոննա 3 473.7 5 849.8 59.4 

  ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած տոննա 547.1 781.5 70.0 

Մրգեր ու ընկույզներ մշակված և պահածոյացված տոննա 10 338.0 13 449.3 76.9 

այդ թվում`         
  ջեմ, մարմելադ, խյուս, դոնդողակ, կոնֆիտյուր, պովիդլո, 
մուրաբա այլ պտուղներից և ընկույզներից, ենթարկված 
ջերմային մշակման, բացի 
համասեռված մթերքից 

տոննա 937.5 1 421.9 65.9 

  մուրաբա տոննա 3 420.6 4 576.5 74.7 

  ընկույզ, արևածաղկի սերմեր բոված տոննա 1 903.6 2 209.7 86.1 
  մրգեր պատրաստված պահման համար, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում տոննա 840.0 1 676.2 50.1 

  պտուղներ, այլ, պատրաստված կամ պահածոյացրած, 
բացի մյուսլիից տոննա 2 471.8 2 963.4 83.4 

  այլ մրգեր մշակված և պահածոյացված  տոննա 764.5 601.6 127.1 

 
 
 



 

 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ, 2020թ. 
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Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 

2020թ. 2019թ. 

2020թ. 
2019թ-ի 

նկատմամբ, 
%

Յուղեր զտած, առանց նստվածքի տոննա 274.4 426.7 64.3 

այդ թվում`         
 արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց 
չենթարկվածքիմիական վերափոխության տոննա 81.2 151.9 53.5 

  բուսական այլ յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
զտած, բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության. 
բուսական յուղերի խառնուրդներ և ուրիշ 
խմբավորումներում չներառված այլ բուսական 
յուղեր (բացի եգիպտացորենի յուղից) և դրանց 
չափամասերը զտած 

տոննա 193.2 274.8 70.3 

Մարգարին և մթերք մածկանման, ճարպերի իջեցված և 
ցածր պարունակությամբ, բացի հեղուկ մարգարինից 

տոննա 74.5 77.6 96.0 

Կաթ և կաթնասեր հեղուկ, մշակված հազ. լիտր 7 793.7 7 304.8 106.7 

որից՝ կաթնասեր հազ. լիտր 142.2 151.0 94.2 

Կարագ և կաթնային մածուկներ տոննա 1 499.5 1 276.1 117.5 

այդ թվում՝          

  կարագ սերուցքային 85%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ տոննա 892.9 801.5 95.7 
  կաթնամթերք մածկանման 80%-ից պակաս 
յուղայնությամբ, սփրեդ տոննա 606.6 474.6 127.8 

Պանիր և կաթնաշոռ3 տոննա 25 465.8 24 252.0 105.0 

այդ թվում`         

                 պանիր  տոննա 23 586.8 22 451.0 105.1 

                 կաթնաշոռ  տոննա 1 879.0 1 801.0 104.3 

              որից՝  պանրիկ և զանգված պանրիկի յուղալի տոննա 129.7 106.8 121.4 
Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

տոննա 9 891.0 9 816.1 100.8 

Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

տոննա 596.8 621.0 96.1 

Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

տոննա 6 934.3 6 876.8 100.8 

Յոգուրտ բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ պարունակող 

տոննա 610.8 635.8 96.1 

Թան տոննա 3 906.3 5 040.9 77.5 

Պաղպաղակ և ուտելի սառույց հազ. լիտր 12 886.2 12 921.2 99.7 

Ալյուր ցորենի և աշորայի տոննա 200 746.3 176 711.7 113.6 

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

տոննա 1 562.4 1 366.2 114.4 

                                                 
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: 
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Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային մշակաբույսերի 
մշակումից ստացված այլ մնացուկներ 

տոննա 83 040.8 76 147.5 109.1 

Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման) տոննա 268 546.3 270 451.3 99.3 

Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե թարմ  (ոչ 
երկարատև պահման) այլ հրուշակեղեն 

տոննա 8 994.3 10 295.6 87.4 

այդ թվում`         

 տորթեր (ոչ երկարատև պահման) տոննա 4 294.7 5 396.6 79.6 

 հրուշակներ (պիրոժնիներ) տոննա 681.2 612.2 111.3 

 արտադրատեսակներ ամոքահունց տոննա 18.9 11.3 1.7 անգամ 

 կարկանդակներ, կարկանդակիկներ և փքաբլիթներ 
(պոնչիկներ) տոննա 762.9 953.9 80.0 

 քաղցրավենիքներ արևելյան ալրային տոննա 3 236.6 3 321.6 97.4 
Թխվածքաբլիթ, մեղրաբլիթ և համանման 
արտադրատեսակներ. քաղցրաբլիթ. վաֆլի և վաֆլե 
թերթեր 

տոննա 3 961.2 4 916.2 80.6 

այդ թվում`         

 քաղցրաբլիթներ տոննա 164.1 173.0 94.9 

 կեքսեր տոննա 75.5 113.7 66.4 
 վաֆլի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով տոննա 1 983.1 2 353.9 84.2 

 թխվածքաբլիթ շաքարի տոննա 1 738.5 2 275.6 76.4 
Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե 
արտադրատեսակներ 

տոննա 6 511.4 5 586.6 116.6 

այդ թվում`         

 մակարոններ տոննա 6 347.8 5 101.8 124.4 

 վերմիշել տոննա 82.0 422.9 19.4 

 արիշտա (լապշա) տոննա 81.6 18.6 4.4 անգամ 

 արտադրատեսակներ ձևավոր, եղջյուրիկներ տոննա - 43.3 x 

Շաքար զտած, ստացված եղեգնաշաքարից կամ ճակնդեղի 
շաքարից պինդ վիճակում 

տոննա 28 771.0 59 981.0 48.0 

Կակաո-փոշի, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ 
հավելումների 

տոննա 18.2 16.2 112.3 

Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն տոննա 9 747.4 10 142.2 96.1 

այդ թվում`         
  կոնֆետներ շոկոլադե տոննա 3 813.1 3 805.1 100.2 
  պաստեղ և մրգապաստեղ տոննա 4.7 7.8 60.3 
  մարմելադ դոնդողակի տոննա 196.1 206.3 95.1 
  իրիս տոննա 226.2 221.5 102.1 
  կարամելներ և քաղցրավենիքներ համանման տոննա 1 657.9 1 513.9 109.5 
  դրաժե (մամլված հաբեր) տոննա 3 402.8 4 291.5 79.3 
  հալվա  տոննա 1.8 - x 
  քաղցրավենիքներ արևելյան տոննա 444.8 96.1 4.6 անգամ 
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Սուրճ բոված առանց կոֆեինի տոննա 9 103.2 8 611.5 105.7 

Կետչուպ և սոուսներ տոմատի տոննա 543.7 867.1 62.7 

Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված տոննա 510.1 479.5 106.4 

Աղ սեղանի (կերակրի) տոննա 28 168.2 24 975.2 112.8 

Սառեցված պիցցա տոննա - 14.4 x 

Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների 
համար, բացի առվույտի ալյուրից և հատիկներից 

տոննա 85 712.7 114 253.9 75.0 

Կոնյակ հազ. լիտր 40 280.9 43 303.7 93.0 

Վիսկի հազ. լիտր 348.0 712.9 48.9 

Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, զանգվածում 80%-ից 
պակաս սպիրտի պարունակությամբ, անոթներում 

հազ. լիտր 5 661.2 1 273.0 4.4 անգամ 

Օղի, լիկյոր և սպիրտային այլ խմիչք հազ. լիտր 5 159.1 6 063.7 85.1 

այդ թվում`         

      լիկյոր հազ. լիտր 5.2 21.6 24.1 

      օղի հազ. լիտր 5 023.4 5 778.6 86.9 

      սպիրտային այլ  խմիչքներ հազ. լիտր 130.5 263.5 49.5 

Գինի խաղողի հազ. լիտր 10 656.0 12 750.2 83.6 

            որից՝ գինի փրփրուն  (“Շամպայն” տեսակի) հազ. լիտր 814.0 1 011.0 80.5 

Գարեջուր հազ. լիտր 23 509.9 26 257.6 89.5 

Ջրեր հանքային և գազավորած, չքաղցրացված հազ. լիտր 46 572.9 45 012.3 103.5 

Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած հազ. լիտր 49 983.8 49 814.3 100.3 

Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ հազ. լիտր 114 170.8 95 708.1 119.3 

Սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ և համանման 
արտադրատեսակներ ծխախոտից կամ դրա 
փոխարինիչներից 

մլն. հատ 28 171.4 33 874.0 83.2 

Մանածագործական և հագուստի 
 արտադրություն 

        

Գործվածքներ տոննա 15.4 5.3 2.9 անգամ 

Սպիտակեղեն անկողնու հազ. հատ 113.8 71.6 1.6 անգամ 

Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ տոննա 9.9 32.1 30.8 

Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային հազ. հատ 521.8 548.8 95.1 

Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ 
վերարկուներ գլխանոցով, տաք բաճկոններ, 
հողմապահպաններ, փոթորքապահպաններ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ 

հազ. հատ 104.9 17.3 6.1 անգամ 
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Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ 
վերարկուներ գլխանոցով, տաք բաճկոններ, 
հողմապահպաններ, փոթորկապահպաններ և 
մանածագործական համանման արտադրատեսակներ, 
բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից 

հազ. հատ 411.9 352.5 116.9 

Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական նյութերից, 
բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

հազ. հատ 31.7 176.0 18.0 

Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

հազ. հատ 8.0 47.0 17.0 

Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և 
ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») 
մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից 

հազ. հատ 1 086.3 1 129.0 96.2 

Ներքնազգեստ, տրիկոտաժե և գործած հազ. հատ 5 573.3 5 411.1 103.0 

Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե հազ. հատ 191.5 103.0 1.9 անգամ 

Սպորտային կոստյումներ, դահուկային կոստյումներ, 
լողազգեստներ և այլ հագուստ մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից 

հազ. հատ 34.5 26.4 130.7 

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

հազ. զույգ 19 471.1 20 150.4 96.6 

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

հազ. հատ 680.5 738.4 92.2 

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

զույգ 168 881 140 252 120.4 

այդ թվում`         
 կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, տղամարդկանց 
համար 

զույգ 93 629 75 950 123.3 

 կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

զույգ 67 232 62 443 107.7 

 կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, մանկական զույգ 8 020 1 859 4.3 անգամ 

Այլ սպորտային կոշիկ, բացի դահուկային և չմշքավազքի 
համար կոշիկից 

զույգ 6 100 9 343 65.3 

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 1 211.6 292.0 4.1 անգամ 
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Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր և 
բնափայտ այլ, երկայնքով սղոցած, կտրատված մասերի 
կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, փոքր 
տախտակներ մատիտների համար 

խոր. մ 101.0 7.7 13.1 անգամ 

Հատակի հավաքովի փայտածածկեր քառ. մ 2 407.0 1 463.9 1.6 անգամ 

Փայտե լուսամուտներ, դռներ, դրանց շրջանակները, 
շեմքեր 

հատ 2 982 1 432 2.1 անգամ 

Փայտե կաղապարամածեր բետոնի շինարարական 
աշխատանքների համար, փայտե կրող կառուցատարրեր 
տանիքների համար 

տոննա 444.7 780.5 57.0 

Ամրաթուղթ պարկային չսպիտակեցրած տոննա 3 298.3 3 302.0 99.9 

Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, գլանափաթեթներով 
կամ թերթերով 

տոննա 6 210.8 5 129.6 121.1 

Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից  տոննա 14 540.7 19 572.0 74.3 

Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, չծալքավորված 
թղթից կամ ստվարաթղթից 

տոննա 2 237.3 3 022.2 74.0 

Թուղթ զուգարանի տոննա 2 112.1 2 843.8 74.3 

Անձեռոցիկներ կոսմետիկական, թղթազանգվածից, թղթից, 
բամբակից թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից 
թաղանթանյութի թելքերից 

տոննա 1 615.3 1 382.2 116.9 

Տետրեր տոննա 453.8 639.9 70.9 

Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրանք         

Լաքաներկային և ծածկապատման համար համանման 
նյութեր, պոլիգրաֆիական ներկեր և մածիկներ 

տոննա 22 050.3 21 614.2 102.0 

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 679.1 682.7 99.5 

այդ թվում`         

 հեղուկ օճառ տոննա 599.1 569.9 105.1 

 ձեռքի օճառ տոննա 6.7 74.5 9.0 

 տնտեսական օճառ տոննա 73.3 38.3 1.9 անգամ 

Լվացող և լվացքի միջոցներ տոննա 5 877.6 5 349.9 109.9 

Փայլեցնող միջոցներ և քսուքներ կոշիկի, կահույքի, 
հատակների, մարդատար ավտոմեքենաների թափքերի, 
ապակու կամ մետաղի համար 

տոննա 42.4 46.4 91.4 

Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ տոննա 487.6 39.0 12.5 անգամ 

Շամպուններ հազ. լիտր 1 083.4 468.0 2.3 անգամ 

Սոսինձներ պատրաստի և հարակցանյութեր պատրաստի, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

տոննա 34 422.0 36 408.1 94.5 

Ռետինե և պոլիմերային արտադրատեսակներ         

Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ 
թիթեղների, թերթերի, շերտերի տեսքով 

տոննա 167.9 121.3 138.4 

Պոլիմերային սալեր, թերթեր, խողովակներ և տրամատներ տոննա 7 437.4 5 999.8 124.0 
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այդ թվում`         

    արհեստական թաղանթներ պնդացած պրոտեինից կամ 
թաղանթանյութից. պոլիմերային խողովակներ, փողեր, 
ճկախողովակներ և կոշտ ճկափողեր  

տոննա 3 289.4 3 340.2 98.5 

   այլ պոլիմերային ծակոտկեն սալեր, թերթեր, 
թաղանթներ և շերտեր տոննա 4 148.0 2 659.6 156.0 

Պոլիմերային արտադրատեսակներ փաթեթավորման 
համար 

տոննա 5 721.3 5 608.1 102.0 

այդ թվում`         

   պոլիէթիլենի պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ 
կոնաձև պարկերը և պայուսակները) տոննա 4 386.4 4 760.7 92.1 

  պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և 
համանման արտադրատեսակներ  տոննա 71.5 100.1 71.4 

  պոլիմերային շշեր, սրվակներ և համանման 
արտադրատեսակներ տոննա 1 263.4 747.3 1.7 անգամ 

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

հատ 70 590 57 863 122.0 

այդ թվում`         
  լուսամուտներ և շրջանակներ պատուհանի, 
պատուհանագոգեր պլաստմասսե 

հատ 49 387 39 503 125.0 

  դռներ և շրջանակներ դռան պլաստմասսե հատ 21 203 18 360 115.5 

Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ տոննա 16 851.1 16 321.2 103.2 

այդ թվում`         
 պոլիմերային սպասք և խոհանոցի ամանեղեն,տնային       
գործածության և արդուզարդի այլ առարկաներ տոննա 1.4 - x 

   սպունգներ վերականգնված թաղանթանյութից տոննա 15.2 20.3 74.9 

   ձևեր նախնական (պրեֆորմներ) տոննա 3 721.9 3 316.8 112.2 

   պոլիմերային արտադրատեսակներ, այլ տոննա 13 112.6 12 984.1 101.0 

Այլ հանքային ոչ մետաղական արտադրատեսակներ         

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

հազ. հատ 163 372.3 132 206.6 123.6 

այդ թվում`         
 բանկաներ պահածոյացման համար, խցաններ, 
կափարիչներ և արտադրատեսակներ համանման, 
ապակուց, տարողություններ, պատրաստված ապակե 
խողովակներից 

հազ. հատ 4 066.0 2 667.0  152.5 

շշեր անգույն ապակուց և տարողություններ այլ, ապակուց 
(բացի պահածոյացման համար բանկաներից) 

հազ. հատ 159 306.3 129 539.6  123.0 

Արտադրատեսակներ ապակեթելքից տոննա 377.5 10 073.0  3.7 

Ցեմենտ 
հազ. 

տոննա 
715.1 590.5 121.1 
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Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական տոննա 50 183.2 52 846.9 95.0 

Գաջ տոննա 28 747.8 22 907.0 125.5 

Շինարարական արտադրատեսակներ բետոնից տոննա 234 058.8 175 762.6 133.2 

այդ թվում`         

   կղմինդր, սալեր, աղյուս և համանման շինվածքներ 
ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից 

տոննա 146 821.1 95 974.8 153.0 

այդ թվում`          

             աղյուսներ և բլոկներ շինարարական, ցեմենտից, 
բետոնից կամ արհեստական քարից տոննա 140 938.4 94 760.8  148.7 

             սալիկներ, սալեր և արտադրատեսակներ 
համանման, ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական 
քարից 

տոննա 5 882.7 1 214.0  4.8 անգամ 

   հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և շենքերի ու 
կառույցների համար այլ արտադրատեսակներ ցեմենտից, 
բետոնից կամ արհեստական քարից 

տոննա 87 237.7 79 787.8 109.3 

Ապրանքային  բետոն 
հազ. 

տոննա 
579.3 618.2 93.7 

Շինարարական շաղախներ տոննա 41 604.2 32 600.5 127.6 

Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած տոննա 48 642.9 73 198.5 66.5 

այդ թվում`         

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

տոննա 100.3 64.5 155.5 

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

տոննա 19 408.7 18 602.0 104.3 

   չորսվակասալեր, եզրաքարեր և սալեր սալարկման 
համար, բնական քարից (բացի թերթաքարից) տոննա 6 950.6 6 454.3 107.7 

    քար, մշակած (գրանիտ), հուշարձանների կամ 
շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից տոննա 430.1 363.7 118.3 

    քար, մշակած (տուֆ) հուշարձանների կամ 
շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից տոննա 2 957.0 2 361.4 125.2 

    քար, մշակած (ֆելզիտ) հուշարձանների կամ 
շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից տոննա 1 671.9 7 724.7 21.6 

    քար, մշակած (բազալտ) հուշարձանների կամ 
շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից   տոննա 17 124.3 37 627.9 45.5 

Մետաղներ մետաղական արտադրատեսակների 
արտադրության համար         

Ֆեռոմոլիբդեն տոննա 6 718.0 7 712.0 87.1 

Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից տոննա 13 734.0 14 810.2 92.7 
Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց 
կցամասերը տոննա 18 619.0 11 341.8 1.6 անգամ 

Բազմաշերտ պանելներ պողպատե թերթերից տոննա 15 944.0 26 743.5 59.6 
այդ թվում`         
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  պանելներ տանիքածածկի պողպատից`ցինկապատված տոննա 13 980.1 18 316.5 76.3 

    պանելներ տանիքածածկի պողպատից`ներկված տոննա 69.7 8 427.0 0.8 

    պանելներ տանիքածածկի պողպատից`այլ նյութերով տոննա 1 894.2 - x 

Ալյումինե սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2 մմ-
ից ավել հաստությամբ 

տոննա 83.7 11.0 7.6 անգամ 

Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ   տոննա 35 486.6 30 547.0 116.2 

Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, 
համակարգիրչներ, էլեկտրոնային և օպտիկական 

սարքավորանք 
        

Կոնստրուկցիաներ շինարարական աշխատանքների 
համար սև մետաղներից  

տոննա 2 240.7 708.6 3.2 անգամ 

Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից 

հատ 8 749 9 934 88.1 

Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, 
պահածոյացման համար օգտագործվող տեսակի, 50 լ-ից 
պակաս տարողությամբ, մթերքի և խմիչքի համար 

հազ. հատ 36 767.1 11 859.2  3.1 անգամ 

Խցաններ թագակերպ և խցափակիչներ, թասակներ և 
կափարիչներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 

հազ. հատ 73 248.0 55 565.0  131.8 

Մեխեր, կոճակներ, ստացված սառը դրոշմման եղանակով 
պողպատալարից, ցինկապատված 

տոննա 8.2 14.4  56.9 

Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, 
խոհանոցի կամ արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, 
դրանց մասերը՝ ձուլված ալյումինից  

հազ. հատ 14.8 19.3 76.7 

Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով 
(«սմարթ» քարտեր) 

հատ 1 869 3 000 62.3 

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

հատ 448 1 057 42.4 

Պլանշետ հատ 3 323 0.9 

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

հատ 157 199 78.9 

Հեռուստաընդունիչներ համատեղված կամ չհամատեղված 
լայնահաղորդիչ ռադիոընդունիչների կամ ձայնի, 
պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման սարքի հետ 

հատ 1 982 0.1 

Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող հատ 153 375 150 359 102.0 

այդ թվում՝          

   հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող, միաֆազ հատ 136 907 138 456  98.9 

   հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ 
ստուգաճշտող, բազմաֆազ հատ 16 468 11 903  138.4 
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Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ 
վերահսկման համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

հատ 16 017 30 402 52.7 

Սարքեր և սարքավորումներ, ավտոմատ կարգավորման 
կամ կառավարման համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

հատ 41 030 41 202  99.6 

Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի ժամացույցի 
մեխանիզմներից և մասերից 

հատ 8 566 12 689 67.5 

                                      որից՝         
       ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` 
ներկառուցված վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ 
թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով 
դրվագած մետաղից 

հատ 8 377 12 319 68.0 

Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 
750 Վտ-ից ոչ ավել հզորության  

հատ 1 625 1 450 112.1 

Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի (համաժամ 
գեներատորներ ) 

հատ 16 27 59.3 

որից՝          
     գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 
կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության հատ 10 12 83.3 

     գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 
կՎԱ-ից մինչև 375 կՎԱ հզորության հատ 6 15 40.0 

Տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության հատ 8 19 42.1 

Տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ավել հզորության հատ 20 30 66.7 

Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման հազ. հատ 266.5 418.0 63.8 

Կուտակիչներ կապարային, այլ, հեղուկ էլեկտրոլիտով հատ 21 696 29 087 74.6 

Հաղորդալարեր մեկուսացված փաթույթային տոննա 241.8 317.0 76.3 

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

տոննա 1 938.9 1 484.9 130.6 

Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, կիրառվող 
տվյալների փոխանցման և կառավարման 
համակարգերում, միակցիչներով կամ առանց դրանց, 1 
կՎ-ից ոչ ավելի լարման  

կմ 10.1 47.4 21.3 

Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ավել 
լարման 

տոննա 563.5 214.2 2.6 անգամ 

Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր 
գազապարպումային. աղեղալամպեր 

հազ. հատ 7.9 9.8 80.6 

Ջահեր և այլ էլեկտրական առաստաղային և պատի 
լուսավորման սարքվածքներ, բացի բաց հասարակական 
տեղերում լուսավորման համար կիրառվողների 

հատ 41 884 4.6 

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ փափուկ ու 
կարծր զոդանյութով զոդման և եռակցման համար. 
էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ մետաղների 
կամ մետաղի եռակալված կարբիդների գազաջերմային 
փոշեպատման համար 

հատ - 4 x 

Տուրբիններ հատ 3 9 33.3 
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Հիդրավլիկական պոմպեր հատ 517 480 107.7 

Վառարաններ և խցեր, ոչ էլեկտրական, այլ (արևային 
վահանակներ) 

հատ 18 549 13 649 135.9 

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

հազ. հատ 16.8 21.1 79.6 

Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար հատ 12 13 92.3 

Հեծանիվներ տարբեր տիպերի հատ - 30 x 

Կահույքի արտադրություն         

Կահույք փայտե, գրասենյակների համար հատ 16 124 13 574 118.8 

   այդ թվում՝          

   գրասեղաններ գրասենյակային փայտե, 80-սմ-ից ոչ ավել 
բարձրության  հատ 3 497 2 926 119.5 

   սեղաններ գրասենյակային փայտե, 80-սմ-ից ոչ ավել 
բարձրության (բացի գրասեղաններից) հատ 3 842 6 073 63.3 

  պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել 
բարձրության,դռներով, շարժական դարակներով, 
դարակներ, արկղեր՝ թղթապանակների, քարտարանի և 
այլ 

հատ 7 366 2 854 2.6 անգամ 

  պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել 
բարձրության,  դռներով, շարժական դարակներով, 
դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, քարտարանի և 
այլ, կառուցվածքային տարրերով, կազմատովի 

հատ 1 419 1 721 82.5 

Խոհանոցի կահույք հատ 1 037 1 497 69.3 
Փայտե կահույք ննջասենյակի, ճաշասենյակի և 
հյուրասենյակի համար 

հատ 5 799 5 458 106.2 

  այդ թվում`         

  կահույք փայտե, ննջասենյակի համար հատ 923 348 2.7 անգամ 

 մահճակալներ փայտե հատ 2 457 2 069 118.8 
  կահույք փայտե, ննջասենյակի համար այլ  (բացի 
մահճակալներից) հատ 1 495 2 114 70.7 

  կահույք փայտե, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի համար հատ 287 481 59.7 

  կահույք փայտե, ճաշասեղան հյուրասենյակի համար հատ 637 446 142.8 
Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ         
Ալմաստներ բնական, մշակված (ադամանդներ), 
չագուցված և չամրացված կարատ 257 894.0 239 220.0 107.8 

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

կգ 2 152.8 2 121.5 101.5 

այդ թվում`         
 արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական, 
հեղինակային կգ 205.3 463.0 44.3 

արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական 
հեղինակային, արծաթից կգ 999.1 882.3 113.2 

 



 

 
Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ, 2020թ. 
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Չափի 

միավորը 

Փաստացի թողարկումը 

2020թ. 2019թ. 

2020թ. 
2019թ-ի 

նկատմամբ, 
%

 արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական 
հեղինակային, այլ ազնիվ մետաղներից (բացի արծաթից) կգ 948.4 776.2 122.2 

Էներգետիկա         

Էլեկտրաէներգիա 
մլն. կՎտ 

ժամ 
7 758.6 7 642.5 101.5 

այդ թվում`         
 էլեկտրաէներգիա ջերմաէլեկտրակայաններում 
արտադրվող 

մլն. կՎտ 
ժամ 

3 165.5 3 046.9 103.9 

 էլեկտրաէներգիա ատոմային (միջուկային) կայաններում 
արտադրվող 

մլն. կՎտ 
ժամ 

2 756.3 2 197.8 125.4 

 էլեկտրաէներգիա հիդրոէլեկտրակայաններում 
արտադրվող 

մլն. կՎտ 
ժամ 

1 778.4 2 370.9 75.0 

 էլեկտրաէներգիա հողմային էլեկտրակայաններում 
արտադրվող 

մլն. կՎտ 
ժամ 

1.9 3.3 57.6 

 էլեկտրաէներգիա արևային էլեկտրակայաններում 
արտադրվող 

մլն. կՎտ 
ժամ 

56.5 23.6 239.4 

Ջերմային էներգիա հազ. ԳՋ 37.5 27.4 136.9 

 

«Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն 
արտահայտությամբ 2021 թվականին» վիճակագրական տեղեկագիրը  նախատեսված է հրապարակել 2022թ. օգոստոսին: 
 
 
 
 
 

 

Տեղեկագիրը   պատրաստել է` Արդյունաբերության և  էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժինը 

Թողարկման պատասխանատու`   Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին  


