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5.3 Ներդրումային ընկերությունների հիմնական ցուցանիշներ 

The main indicators of investment companies 64 

5.4 Գրավատների հիմնական ցուցանիշներ 

The main indicators of lombards 64 
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5.5 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները 

The main indicators of payment settlement organizations 64 

 6. Գծապատկերներ 
Charts 65 

6.1 ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ Indicators of state budget of RA 65 

6.2 ՀՀ արտաքին պետական պարտքի ցուցանիշներ Indicators of external public debt of RA 65 

6.3 ՀՀ դրամի տարեկան միջին փոխարժեքներ Annual average exchange rates of AMD  66 

6.4 ՀՀ առևտրային բանկերի վարկերը և ավանդները Loans and deposits of commercial banks of RA    66 

6.5 Փողի զանգվածը Broad money                                                                                                                   
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