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                Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը 
տեղեկատվություն է ներկայացնում 2013 թվականի  հունվար-դեկտեմբերի (այդ թվում` 
դեկտեմբերի) երկրի սոցիալ-տնտեսական  վիճակի  մասին: 
 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
2013թ. դեկտեմբերի ամսական և 2013թ. հունվար-դեկտեմբերի (աճողական)  

 արդյունքները  բնութագրող  հիմնական  ցուցանիշները  
 Չափի 

միավոր 
2013թ.  

դեկտեմ- 
բեր 

2013թ. 
դեկտեմ- 
բերը 

2012թ.  
դեկտեմ- 
բերի 
նկատ- 
մամբ, %   

Դեկտեմ-  
բերը 

նոյեմբերի 
նկատ- 
մամբ,  

% 

2013թ.  
հունվար-
դեկտեմ- 

բեր 

2013թ.  
հունվար-
դեկտեմ- 
բերը  

 2012թ. 
հունվար-
դեկտեմ- 
բերի  
նկատ- 
մամբ, % 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը  % x 105.6 119.5 x 103.5
  
Արդյունաբերական արտադրանքի  
ծավալը  մլն.դրամ 130 688.8 103.5 111.5 1 240 578.7 106.8
  
Գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքի ծավալը 

 
մլն.դրամ 58 677.2 116.4 85.5 918 610.3 107.1

  
Շինարարության  ծավալը մլն.դրամ 85 744.4 93.2 137.5 442 283.9 91.9
         
Առևտրի շրջանառությունը մլն.դրամ 359 234.5 99.8 164.2 2 331 138.0 101.2
  
Ծառայությունների  ծավալը   
(առանց առևտրի) մլն.դրամ 105 630.7 110.8 122.6 1 022 753.6 103.6
  
Սպառողական  գների  ինդեքսը   % x 105.6 101.1 x 105.8
  
Էլեկտրաէներգիայի  արտադրությունը մլն.կՎտ.ժ 798.6 97.8 130.1 7 710.0 95.9
  
Միջին ամսական  անվանական  
աշխատավարձը1, 2 դրամ 203 482 112.7 127.2 158 967 106.5
  
Միջին ամսական  անվանական  
աշխատավարձը (առանց 
զինվորականների աշխատավարձի)2 դրամ 191 753 107.7 126.5 151 076 104.8
  

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 
մլն.դոլար 614.1 108.8 104.7 5 956.8 105.6
մլրդ.դրամ 248.9 x x 2 437.8 x

              այդ թվում`  

                    արտահանում մլն.դոլար 131.2 96.4 98.5 1 480.0 107.2
մլրդ.դրամ 53.2 x x 606.0 x

                    ներմուծում  մլն.դոլար 482.9 112.7 106.5 4 476.8 105.1
մլրդ.դրամ 195.7 x x 1 831.8 x

                                                            
1 Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ցուցանիշի ամբողջականացման նպատակով աշխատանքի վար-
ձատրության վերաբերյալ տվյալներում ներառվել են զինվորականների 2012-2013թթ. համապատասխան տվյալները,  
որոնք հասու են դարձել 2013թ. տարեվերջին:  Հաջորդ տողով ներկայացվող ցուցանիշները չեն ներառում զինվորա-
կանների աշխատանքի վարձատրության վերաբերյալ տվյալները, սակայն ներկայացվում են ժամանակային շարքի 
տարեկան ամփոփման և համադրելիության ապահովման նկատառումներով, ինչը ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակա-
գրության հիմնարար սկզբունքների պահանջներից է:    
2 Հաշվարկված է ըստ 01.01.2013թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246), որի համա-
ձայն ՀՀ-ում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում 2013թ. հունվարի 1-ից նե-
րառվել են նաև գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: Նշված օրենս-
դրական փոփոխության արդյունքում, 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու 
նպատակով, 2012թ. համապատասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդաբանության` գոր-
ծատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) 
դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով: 
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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  2013 և  2012թթ. դեկտեմբեր ամիսներին 
 

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ապրանքների  և  ծառայությունների  արտադրության փոփոխությունները  
2013 և  2012 թթ. հունվար-դեկտեմբերին 

 (նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ, %) 
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