
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2010թ. ՀՈՒՆՎԱՐ- ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ>> 7

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը 
տեղեկատվություն է  ներկայացնում  2010  թվականի հունվար – դեկտեմբերին  երկրի  սոցիալ-
տնտեսական  վիճակի  մասին: 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
2010թ. հունվար - դեկտեմբերի արդյունքները  բնութագրող  հիմնական  ցուցանիշները  

 

 Չափի 
միավոր 

2010թ.  
հունվար-
դեկտեմբեր 

2010թ. 
հունվար-

դեկտեմբերը 
2009թ.  

հունվար-
դեկտեմբերի 
նկատմամբ, % 

2010թ. 
դեկտեմբերը 
նոյեմբերի 

նկատմամբ, % 

Համախառն  ներքին  արդյունք   
           շուկայական գներով մլն. դրամ 3509624.8 102.6 116.11 

           հիմնական գներով 2 մլն. դրամ 3120577.8 101.8 x
   
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատոր  (ընթացիկ  և  համադրելի 
գներով  ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը)   % x 110.2 x
   
Արդյունաբերական արտադրանքի  ծավալը  մլն. դրամ 824292.2 109.7 106.0
   
Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը  մլն. կՎտ. ժամ 6491.3 114.5 159.6
   
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի  
ծավալը 

 
մլն. դրամ 637565.5 86.5 60.6

   
Շինարարության  ծավալը մլն. դրամ 579790.9 96.7 109.6
          

մլն. դոլար 4794.3 118.9 112.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը մլրդ. դրամ 1786.1 x x
              այդ թվում`   

մլն. դոլար 1011.4 142.4 113.0
                    արտահանում մլրդ. դրամ 376.7 x x

մլն. դոլար 3782.9 113.9 111.8
                    Ներմուծում  մլրդ. դրամ 1409.4 x x
   
Միջին ամսական  անվանական  աշխատավարձը դրամ 108852 106.7 126.6
  

Մանրածախ  աոևտրի շրջանառությունը մլն. դրամ 1159766.6 100.6 173.3
   
Ծառայությունների  ծավալը  (առանց առևտրի) մլն. դրամ 788805.4 103.8 118.0
   

Սպառողական  գների  ինդեքսը   % x 108.2 101.8
 
Ծանոթություն:    

          2010 թվականի հունվարից <<1.Իրական հատված>>-ի <<1.2.Արտադրություն (ծառայություններ)>> 
ենթահատվածի ցուցանիշները ներկայացվում են ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների նոր` երկրորդ 
վերանայմամբ (NACE rev.2) Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ), իսկ նույն հատվածի մնացած ցուցանիշները 
շարունակվում են հաշվարկվել ըստ վերոհիշյալ դասակարգչի խմբ. 1-ի (NACE rev.1):  
         Դասակարգիչների տարբերությունները ներկայացվում են զեկույցի <<Հավելված>>-ում: 

                                                           
1   Ընթացիկ գներով (անվանական աճ): 
2   Հիմնական գներով  ՀՆԱ-ն, ի տարբերություն շուկայական գներով ՀՆԱ-ի, իր մեջ չի ներառում արտադրանքի հարկերը,  
    բայց ներառում է արտադրանքի սուբսիդիաները: 
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Ստորև  բերվում  են գծանկարներ (ռադարներ), որոնք նկարագրում են ապրանքների  և  
ծառայությունների  արտադրության հիմնական  ցուցանիշների  փոփոխությունները. 

Ապրանքների և ծառայությունների  արտադրության հիմնական 
ցուցանիշների փոփոխությունները  2010  և  2009թթ. դեկտեմբեր ամիսներին 

 
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ապրանքների  և  ծառայությունների  արտադրության փոփոխությունները  
2010 և  2009 թթ. հունվար-դեկտեմբերին 

 (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ, %) 
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բեռնաշրջանառությունը

2010թ. հունվար-դեկտեմբերը 2009թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ
2009թ. հունվար-դեկտեմբերը  2008թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ


