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ՀՀ համախմբված բյուջե
Consolidated budget of RA
ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները ՀՆԱ-ի նկատմամբ (տոկոսներով)
Consolidated budget of RA to GDP (in percent)
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներ
Revenues of state budget of RA
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերն ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Expenditures of state budget of RA by economic classification
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերն ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի
Expenditures of state budget of RA by functional classification
ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորումը
State budget deficit financing
ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ (տոկոսներով)
State budget revenues of RA to GDP (in percent)
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերն ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման խմբերի ՀՆԱ-ի
նկատմամբ (տոկոսներով)
Expenditures of state budget of RA by economic classification to GDP (in percent)
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերն ըստ գործառական դասակարգման խմբերի ՀՆԱ-ի նկատմամբ
(տոկոսներով)
Expenditures of state budget of RA by functional classification to GDP (in percent)
ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ (տոկոսներով)
State budget deficit of RA to GDP (in percent)
Համայնքների բյուջեների եկամուտներ
Revenues of municipal budget
Համայնքների բյուջեների ծախսերն ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման
Expenditures of municipal budget by economic classification
ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերն ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի
Expenditures of municipal budget by functional classification
Համայնքների բյուջեների եկամուտների գերազանցումը ծախսերի նկատմամբ
Exceeding of revenues to expenditures of municipal budgets
Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ծավալները և
եկամտաբերությունը
Volume and return of primary distributing of state short-term securities
Պետական միջին ժամկետայնության արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման
ծավալները և եկամտաբերությունը
Volume and return of primary distributing of state medium-term coupon notes
Պետական երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ծավալները և
եկամտաբերությունը
Volume and return of primary distributing of state long-term coupon bonds
ՀՀ պետական պարտք (մլրդ դրամ)
Public Debt of RA (bln drams)
ՀՀ պետական պարտք (մլն ԱՄՆ դոլար)
Public Debt of RA (mln USD)
ՀՀ արտաքին պետական վարկերը և փոխառություններն ըստ վարկատուների (մլն ԱՄՆ դոլար)
External pulic credits and loans by creditors (mln USD)
Պետական գանձապետական պարտատոմսեր (մլն դրամ)
State treasury bonds (mln dram)
Պետական պարտքը ՀՆԱ նկատմամբ (տոկոսներով)
Public debt of RA to GDP (in percent)
Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն
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2 .Կազմակերպությունների ֆինանսներ
Finances of organizations
2.1

Ընտրանքային մեթոդով վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված առևտրային
կազմակերպությունների քանակն ըստ ՏԳՏՀԴ (խմբ. 2)-ի բաժինների
Number of commercial organizations included in statistical monitoring by sampling method by NACEA (rev. 2)
sections
Կազմակերպությունների պարտավորությունները
Liabilities of organizations
Կազմակերպությունների պարտքերը բանկերի վարկերի և փոխառությունների գծով ըստ ՏԳՏՀԴ(խմբ. 2)-ի
բաժինների
The Indebtedness under loans and credits of banks by NACEA (rev. 2) sections
Կազմակերպությունների կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերն ըստ ՏԳՏՀԴ(խմբ. 2)-ի բաժինների
Payables and receivables of organizations by NACEA (rev. 2) sections
Կազմակերպությունների կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
Payables and receivables of organizations by marzes and Yerevan city
Կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների կազմակերպությունների
միջև)
State of payments between organizations (to each other and between organizations of other countries)
Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) արտադրության վրա
կատարված ծախսերն ըստ ՏԳՏՀԴ (խմբ. 2)-ի բաժինների
Expenditures on produce (goods, services) production of organizations by NACEA (rev. 2) sections
Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) արտադրության վրա
կատարված ծախսերի կառուցվածքն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
Structure of expenditures on produce (goods and services) production by marzes and Yerevan city
Կազմակերպությունների արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) արտադրության և իրացման
վրա կատարված ծախսերի կառուցվածքն ըստ ՏԳՏՀԴ(խմբ. 2)-ի բաժինների (տոկոսով ընդամենի
նկատմամբ)
Structure of expenditures on production and sales (goods and services) by NACEA (rev. 2) sections (as a percent of
total)
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3. Դրամավարկային միջնորդության համակարգի հիմնական ցուցանիշներ
Main indicators of monetary intermediation system
Փողի բազա (մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ)
Monetary base (end-year balance)
Փողի զանգված (մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, ներառյալ կուտակված տոկոսները)
Broad money (end-year balance, including accumulated interests)
Փողի զանգված (մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, առանց կուտակված տոկոսների)
Broad money (end-year balance, without accumulated interests)
Փողի բաղադրատարրեր
Money aggregates
Բանկային համակարգի կանխիկ դրամի մուտքի և ելքի տարբերությունը
Difference between cash receipts and expenditures of banking system
ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի դինամիկան (ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, %-ով )
Dynamics of refinancing interest rate of CB RA (at end-period, in %)
ՀՀ ԿԲ կողմից ներգրավված ավանդների և տրամադրված լոմբարդային վարկերի ծավալները և միջին
տարեկան տոկոսադրույքները
Volume and annual average interest rates of deposits attractted and lombard loans provided by the CB RA
ՀՀ բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշները
Main indicators of RA banking system
ՀՀ ԿԲ հաշվեկշռային ցուցանիշները
Balance sheet indicators of CB RA
Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետայնության (տարեվերջին)
Commercial banks’ crediting by maturity (at end-year)
Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ տնտեսության ճյուղերի (ամսվա վերջի դրությամբ)
Commercial banks’ crediting by economy branches (at end-month)
ՀՀ բանկային համակարգում սպասարկվող հաճախորդները և նրանց հաշիվների քանակը
(ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ )
Number of customers serviced and their accounts in the banking system of RA (at end-period)
Առևտրային բանկերի եկամուտները և ծախսերը
Incomes and expenditures of commercial banks
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Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների
Deposits attracted by commercial banks by sectors of economy
Առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների
Commercial bank loans by sectors of economy
Վարկային կազմակերպությունների վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների
Credit organization loans by sectors of economy

4. Արտարժույթի փոխարժեքներ
Foreign exchange rates
4.1
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4.9

1 ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը
Exchange rate of 1 US dollar
1 ԱՄՆ դոլարի միջին ամսական փոխարժեքը
Average monthly exchange rate of 1 US dollar
1 ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը
Average exchange rate of 1 US dollar
1 ՌՌ փոխարժեքը
Exchange rate of 1 Russian ruble
1 ՌՌ միջին ամսական փոխարժեքը
Average monthly exchange rate of 1 Russian ruble
1 ՌՌ միջին փոխարժեքը
Average exchange rate of 1 Russian ruble
1 ԵՎՐՈ-ի փոխարժեքը
Exchange rate of 1 Euro
1 ԵՎՐՈ-ի միջին ամսական փոխարժեքը
Average monthly exchange rate of 1 Euro
1 ԵՎՐՈ-ի միջին փոխարժեքը
Average exchange rate of 1 Euro

5. Ֆինանսական այլ շուկաներ
Other financial markets
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը
Activity of insurance companies
Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն
Activity of securities market
Ներդրումային ընկերությունների հիմնական ցուցանիշներ
The main indicators of investment companies
Գրավատների հիմնական ցուցանիշներ
The main indicators of lombards
Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները
The main indicators of payment settlement organizations

6. Գծապատկերներ
Chatrs
6.1
6.2
6.3
6.4

ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ
Indicators of state budget of RA
ՀՀ արտաքին պետական պարտքի ցուցանիշներ
Indicators of external public debt of RA
ՀՀ դրամի տարեկան միջին փոխարժեքներ
Annual average exchange rates of AMD
ՀՀ առևտրային բանկերի վարկերը և ավանդները
Loans and deposits of commercial banks of RA
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