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previous year)   

 1.9.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով` 2008=100)

108

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2009 (%, 2008=100)     

 1.9.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով` 2008=100)

109

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2010 (%, 2008=100)    

 1.9.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2008=100)

110

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2011 (% , 2008=100)   

 1.9.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.  
(տոկոսներով`2008=100) 

111

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2008=100)  

   
 1.10.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-

ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով`2009=100) 
112

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2010 (%, 2009=100)  

   
 1.10.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-

ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2009=100) 
113

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2011 (%, 2009=100)  
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 1.10.3 Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2009=100) 

114

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2009=100)  

   
  

1.11.1. 
Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով`2010=100)

115

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2011 (%, 2010=100)     

 1.11.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2010=100)

116

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2010=100)     

 1.12.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով`2011=100)

117

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities  
for 2012 (%, 2011=100)     

 1.13.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով` նախորդ 
տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)

118

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2010 (%, to 
corresponding quarter of the previous year)   

 1.13.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը 
եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով` 
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)

119

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2011 (%, to 
corresponding quarter of the previous year)   

 1.13.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման ծավալի փոփոխությունը 
եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով` 
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)

120

  Volume changes of output of goods and services by quarters by economic activities, 2012 (%, to 
corresponding quarter of the previous year)   

 1.14.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

121

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2009 (% to corresponding annual indicator)   

 1.14.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

122

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2010 (% to corresponding annual indicator)      

 1.14.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

123

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2011 (% to corresponding annual indicator)   

 1.14.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

124

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2012 (% to corresponding annual indicator)   

 1.15.1. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ 
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով համապատասխան 
տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

125

  Quarterly structure of output of goods and services by economic activities  
for 2009 (% to corresponding annual indicator)   

 1.15.2. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)

126

  Structure of output of goods and services by economic activities for 2010 (% to total)      
 1.15.3. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
127

  Structure of output of goods and services by economic activities for 2011 (% to total)      
 1.15.4. Ապրանքների և ծառայությունների թողարկման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
128

  Structure of output of goods and services by economic activities for 2012 (% to total)   
2. ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՍՊԱՌՈՒՄ 129
   INTERMEDIATE CONSUMPTION 
 2.1. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2009թ. (ընթացիկ գներով)
130

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2009
(at current prices)    

 2.2. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2010թ. (ընթացիկ գներով)

131

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2010
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(at current prices)    
 2.3. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2011թ. (ընթացիկ գներով)
132

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2011
(at current prices) 

   
 2.4. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2012թ. (ընթացիկ գներով)
133

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2012
(at current prices)    

 2.5. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2009թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

134

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2009
(at average prices of the previous year)   

 2.6. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2010թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

135

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2010
(at average prices of the previous year)   

 2.7. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2011թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

136

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2011
(at average prices of the previous year)   

 2.8. Միջանկյալ սպառումը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2012թ. (նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

137

  Intermediate consumption by quarters by economic activities for 2012
(at average prices of the previous year)   

 2.9.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2009թ. (տոկոսներով`
2008 =100) 

138

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2009 (%, 2008=100)    
 2.9.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2010թ. (տոկոսներով`

2008 =100) 
139

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2010 (%, 2008=100)    
 2.9.3. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2011թ. (տոկոսներով`

2008 =100) 
140

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2011 (%, 2008=100)    
 2.9.4. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով`

2008 =100) 
141

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2012 (%, 2008=100)    
 2.10.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2010թ. (տոկոսներով`

2009 =100) 
142

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2010 (%, 2009=100)    
 2.10.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2011թ. (տոկոսներով`

2009 =100) 
143

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2011 (%, 2009=100)    
 2.10.3. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով`

2009 =100) 
144

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2012 (%, 2009=100)    
 2.11.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2011թ. (տոկոսներով`

2010 =100) 
145

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2011 (%, 2010=100)    
 2.11.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով`

2010 =100) 
146

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2012 (%, 2010=100)    
 2.12. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով`

2011 =100) 
147

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2012 (%, 2011=100)    
 2.13.1. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2010թ. (տոկոսներով

նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)
148

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2010 (% to corresponding quarter 
of the previous year)    

 2.13.2. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2011թ. (տոկոսներով
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)

149

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2011 (% to corresponding quarter 
of the previous year)    

 2.13.3. Միջանկյալ սպառման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, 2010թ. (տոկոսներով
նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ)

150

  Volume changes of intermediate consumption by quarters for 2010 (% to corresponding quarter 
of the previous year)    

 2.14.1. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով համապատասխան տնտեսական գործունեության 
տեսակի տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

151

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2009 
(% to corresponding annual indicator)   
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2.14.2. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով համապատասխան տնտեսական գործունեության 
տեսակի տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

152

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2010 
(% to corresponding annual indicator)

   
 2.14.3. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով համապատասխան տնտեսական գործունեության 
տեսակի տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

152

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2011 
(% to corresponding annual indicator)   

 2.14.4. Միջանկյալ սպառման եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով համապատասխան տնտեսական գործունեության 
տեսակի տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ)

154

  Quarterly structure of intermediate consumption by economic activities for 2012 
(% to corresponding annual indicator)   

 2.15.1. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 
2009թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)

155

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2009 (% to total)    
 2.15.2. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2010թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
156

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2010 (% to total)    
 2.15.3. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2011թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
157

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2011 (% to total)    
 2.15.4. Միջանկյալ սպառման կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 

2012թ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
158

  Structure of intermediate consumption by economic activities for 2012 (% to total)    
 2.16.1. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ

տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ)

159

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2009 
(in % to gross output of corresponding quarter)   

 2.16.2. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ)

160

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2010 
(in % to gross output of corresponding quarter)   

 2.16.3. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ)

161

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2011 
(in % to gross output of corresponding quarter)   

 2.16.4. Միջանկյալ սպառման տեսակարար կշիռը համախառն թողարկման կազմում, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով համապատասխան 
եռամսյակի համախառն թողարկման նկատմամբ)

162

  Share of intermediate consumption in gross output by economic activities for 2012 
(in % to gross output of corresponding quarter)   

3. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 163
PRODUCTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

 3.1. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2009թ. (ընթացիկ գներով)

164

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2009(at current prices)    
 3.2. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2010թ. (ընթացիկ գներով)
165

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2010 (at current prices)    
 3.3. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2011թ. (ընթացիկ գներով)
166

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2011 (at current prices)    
 3.4. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2012թ. (ընթացիկ գներով)
167

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2012 (at current prices)    
 3.5. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2009թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)
168

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2009 (at average prices of the 
previous year)    

 3.6. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2010թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

169

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2010(at average prices of the 
previous year)    

 3.7. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2011թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

170

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2011(at average prices of the 
previous year)    
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 3.8. Համախառն ներքին արդյունքը եռամսյակներով, ըստ տնտեսական գործունեության
տեսակների, 2012թ.(նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով)

171

  Gross domestic product by quarters by economic activities for 2012 (at average prices of the 
previous year)    

 3.9.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009թ.(տոկոսներով` 2008 =100) 

172

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2009  
(%, 2008=100)    

 3.9.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ.(տոկոսներով` 2008 =100) 

173

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2010  
(%, 2008=100)    

 3.9.3. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ.(տոկոսներով` 2008 =100) 

174

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2011 
(%, 2008=100)    

 3.9.4. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.(տոկոսներով` 2008 =100) 

175

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2012  
(%, 2008=100)    

 3.10.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ.(տոկոսներով` 2009 =100) 

176

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2010  
(%, 2009=100)    

 3.10.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ.(տոկոսներով` 2009=100) 

177

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2011 
(%, 2009=100)    

 3.10.3. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.(տոկոսներով` 2009 =100) 

178

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2012  
(%, 2009=100)    

 3.11.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ.(տոկոսներով` 2010=100) 

179

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2011 
(%, 2010=100)    

 3.11.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.(տոկոսներով` 2010 =100) 

180

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2012  
(%, 2010=100)    

 3.12. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ.(տոկոսներով` 2011 =100) 

181

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2012  
(%, 2011=100)    

 3.13.1. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ).

182

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2010 (% to 
corresponding quarter of the previous year)   

 3.13.2. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ).

183

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2011 (% to 
corresponding quarter of the previous year)   

 3.13.3. Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի փոփոխությունը եռամսյակներով, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով` նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի նկատմամբ).

184

  Changes in gross domestic product volume by quarters by economic activities for 2012 (% to 
corresponding quarter of the previous year)   

 3.14.1. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2009թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

185

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2009 (% to annual 
indicator of corresponding industry)   

 3.14.2. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2010թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

186

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2010 (% to annual 
indicator of corresponding industry)   

 3.14.3. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2011թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

187

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2011 (% to annual 
indicator of corresponding industry)   
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3.14.4. Համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կառուցվածքն ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների, 2012թ. (տոկոսներով տարեկան  համապատասխան  
ցուցանիշի նկատմամբ) 

188

  Quarterly structure of gross domestic product by economic activities for 2012 (% to annual 
indicator of corresponding industry)

   
 3.15.1. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2009թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
189

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2009 (% to total)    
 3.15.2. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2010թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
190

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2010 (% to total)    
 3.15.3. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2011թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
191

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2011 (% to total)    
 3.15.4. Համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության

տեսակների, 2012թ.  (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
192

  Structure of gross domestic product by economic activities for 2012 (% to total)    
4. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 193
    USE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
 4.1. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2009-2010թթ. (ընթացիկ

գներով) 
194

  Use of gross domestic product by quarters for 2009-2010 (at current prices)    
 4.2. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2011-2012թթ. (ընթացիկ

գներով) 
195

  Use of gross domestic product by quarters for 2011-2012 (at current prices) 
   
 4.3. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2009-2010թթ. (նախորդ 

տարվա միջին տարեկան գներով)
196

  Use of gross domestic product by quarters for 2009-2010 (at average prices of the previous year)   
 4.4. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը եռամսյակներով, 2011-2012թթ. (նախորդ 

տարվա միջին տարեկան գներով)
197

  Use of gross domestic product by quarters for 2011-2012 (at average prices of the previous year)
   
 4.5.1. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-

ներով, 2009-2010թթ. (տոկոսներով` 2008=100)
198

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2009-2010 (%, 2008=100)   
 4.5.2. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը

եռամսյակներով, 2011-2012թթ. (տոկոսներով` 2008=100)
199

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2011-2012 (%, 2008=100)   
 4.5.3. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը

եռամսյակներով, 2010-2011թթ. (տոկոսներով` 2009=100)
200

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2010-2011 (%, 2009=100)   
 4.5.4. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը

եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով` 2009=100)
201

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2012 (%, 2009=100) 
   
 4.5.5. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը

եռամսյակներով, 2011-2012թթ. (տոկոսներով` 2010=100)
202

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2011-2012 (%, 2010=100)
   
 4.5.6. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը

եռամսյակներով, 2012թ. (տոկոսներով` 2011=100)
203

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2012 (%, 2011=100) 
   
 4.5.7. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-

ներով, 2009-2010թթ. (տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ) 

204

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2009-2010(% to corresponding 
quarter of the previous year)   

 4.5.8. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալի փոփոխությունը եռամսյակ-
ներով, 2011-2012թթ. (տոկոսներով նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի 
նկատմամբ) 

205

  Volume changes of use of gross domestic product by quarters for 2011-2011 (% to corresponding 
quarter of the previous year)   

 4.6. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը, 2009-
2010թթ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

206

  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2009-2010 (% to corresponding annual
indicator)    

 4.7. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը, 2011-
2012թթ. (տոկոսներով համապատասխան տարեկան ցուցանիշի նկատմամբ) 

207

  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2011-2012 (% to corresponding annual
indicator)    

 4.8. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը, 2009-
2010թթ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
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  Quarterly structure of use of gross domestic product for 2009-2010 (% to total)    



Բովանդակություն 

Contents 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ 
NATIONAL ACCOUNTS OF ARMENIA 

 

13

 4.9. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման եռամսյակային կառուցվածքը, 2011-
2012թթ. (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)
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Գծապատկերներ 
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  Վերջնական սպառման ծախսերի կառուցվածքն ըստ եռամսյակների 210
  Structure of final consumption expenditure by quarters
5. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
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 5.1. Համախառն ներքին արդյունքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2009-
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 5.2. Համախառն ներքին արդյունքն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2011-
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 5.3. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործումը, 2009-2010թթ. (2008թ. միջին տարեկան

գներով) 
216
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  Change in volumes of use of gross domestic product for 2009-2010 (the first quarter of 2009 = 
100, at average annual prices of 2008)   

 5.16. Համախառն ներքին արդյունքի օգտագործման ծավալների փոփոխությունը,  
2011-2012թթ.  (2009թ. I եռամսյակը = 100, 2008թ. միջին տարեկան գներով) 

229

  Change in volumes of use of gross domestic product for 2011-2012 (the first quarter of 2009 = 
100, at average annual prices of 2008)
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  Changes in real volums of GDP (I quarter 2009=100, at average annual prices of 2008, with 
seasonal adjustments)      
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