
                                                                                   ՏԵՂԵԿԱՆՔ
2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հունիս)

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ (ՏԱՑ)՝ %

106․3 108․7 106․5

760360.2

111705.4

805026.1

900500.2

Իրականացված շինարարության ծավալը (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)
Արդյունաբերական արտադրանք (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)
Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանք (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

131003.2

127790.9

Այլ ծառայություններ (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)
Առևտրի շրջանառություն (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

905412.1
1257746.1

777770.7

1121725.1

648719.5

1415089.1 Իրականացված շինարարության ծավալը
Արդյունաբերական արտադրանքը
Գյուղատնտեսական համախառն արտադարանք

112.4 90.0 103.7 113.5 106.9 104.7

Իրական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ (%)

       Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2019թ. 
հունվար-հունիսին 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի 
նկատմամբ (աճողական) կազմել է ` 106.5%, 2018թ. 
հունվար-հունիսին 2017թ. նույն ժամանակաշրջանի 
նկատմամբ՝ 108.7%, իսկ 2017թ. հունվար-հունիսին 
2016թ. նույն ժամանակաշրջանի դիմաց՝  106.3%:
      Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 
900,500.2 մլն.դրամ, ինչը 2018թ. և 2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 95,474.1 և 140,140.0 մլն. 
դրամով:
     Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 
247,951.0 մլն. դրամ, ինչը 2018թ. համեմատությամբ 
պակաս է 21,798.2 մլն. դրամով, իսկ  2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավել է           
834.3 մլն. դրամով:
     Իրականացված շինարարության ծավալը (ընթացիկ 
գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 131,003.2 
մլն.դրամ, ինչը 2018 և 2017 թթ․ նույն 
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 3,212.3 և 19,297.8 մլն. 
դրամով:
     Առևտրի շրջանառությունը (ընթացիկ գներով)     
2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 1,415,089.1   
մլն.դրամ,  ինչը 2018 և 2017 թվականների նույն 
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 157,343.0 և 293,364.0 մլն. 
դրամով. իսկ այլ ծառայությունների ծավալը (ընթացիկ 
գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 905,412.1 
մլն.դրամ, ինչը 2018 և 2017 թվականների նույն 
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 127,641.4 և 256,692.6 մլն. 
դրամով:
      Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի իրական 
աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար- 
հունիսի նկատմամբ կազմել է 106.9%, 2018 և 2017
թվականների, ինչպես նաև  2017 և 2016 թվականների 
համեմատվող նույն ժամանակաշրջանների 103.7%-ի    
և 112.4%-ի պարագայում:
      Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 
իրական աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. 
հունվար-հունիսի նկատմամբ կազմել է 92.6%, 2018 և 
2017թվականների, ինչպես նաև  2017 և 2016 
թվականների համեմատվող նույն 
ժամանակաշրջանների 105.5%-ի և 98.6%-ի 
պարագայում:
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155681.9

462886.1

157986.6

507957.8

126718.0

605107.9

123427.4

12363.7
12774.1

159190.8
129695.2

12097.0

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

Մշակող արդյունաբերություն (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

Իրական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ (%)
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Իրական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ (%)

Այլ ծառայություններ 

Առևտրի շրջանառություն 

118.1109.1 108․9112.6 115․3

122683.9
108899.8

163319

217503.4

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)
Տեղեկատվություն և կապ (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (ընթացիկ գներով, մլն դրամ)

142844.2 124483.2

171387.8

117567.4

197434.2

    Իրականացված շինարարության ծավալի իրական աճը 2019թ. 
հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ կազմել է 
104.7%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես նաև 2017 և 2016 
թվականների համեմատվող նույն ժամանակաշրջանների 113.5%-ի 
և 90.0%-ի պարագայում:
    Առևտրի շրջանառության իրական աճը 2019թ. հունվար- 
հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ կազմել է 108.9%, 
2018 և 2017 թվականների, ինչպես նաև  2017 և 2016 թթ․ 
համեմատվող նույն ժամանակաշրջանների 109.1%-ի և 112.6%-ի 
պարագայում. իսկ ծառայությունների ծավալի իրական աճը         
2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ 
կազմել է 115.3%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես նաև 2017       
և 2016 թվականների համեմատվող նույն ժամանակաշրջանների 
118.1%-ի և 110.9%-ի պարագայում:
      Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի 
շահագործում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 159,190.8 
մլն.դրամ, ինչը 2018թ. և 2017թ. նույն ժամանակաշրջանների 
համեմատությամբ ավել է համապատասխանաբար 1,204.2 և 
3,508.9 մլն. դրամով:
      Մշակող արդյունաբերության մասով արտադրանքի ծավալը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 605,107.9    
մլն. դրամ, ինչը 2018թ. և 2017թ. նույն ժամանակաշրջանների 
համեմատությամբ ավել է համապատասխանաբար 97,150.1 և 
142,221.8 մլն. դրամով:
      Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 123,427.4   
մլն. դրամ, ինչը 2018թ. և 2017թ. նույն ժամանակաշրջանների 
համեմատությամբ պակաս է համապատասխանաբար 3,290.6 և 
6,267.8 մլն. դրամով:
      Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և 
վերամշակում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալը 
(ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 12,774.1 
մլն.դրամ, ինչը 2018թ. և 2017թ. նույն ժամանակաշրջանների 
համեմատությամբ ավել է համապատասխանաբար 410.4 և 677.1 
մլն. դրամով:
      Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի 
շահագործում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալի 
իրական աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի 
նկատմամբ կազմել է 106.8%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես 
նաև  2017 և 2016 թվականների համեմատվող նույն 
ժամանակաշրջանների 90.2%-ի և 108.9%-ի պարագայում:
      Մշակող արդյունաբերության մասով արտադրանքի ծավալի 
իրական աճը 2019թ. հունվար- հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի 
նկատմամբ կազմել է 108.7%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես 
նաև 2017 և 2016 թվականների համեմատվող նույն 
ժամանակաշրջանների 108.6%-ի և 117.5%-ի պարագայում:
    Էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալի 
իրական աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի 
նկատմամբ կազմել է 99.7%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես 
նաև  2017 և 2016 թվականների համեմատվող նույն 
ժամանակաշրջանների 103.3%-ի և 100.5%-ի պարագայում:
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          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս
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Սպառողական գների ինդեքսը (ՍԳԻ) նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ (%)

0

100.5101․2

Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ
Ժամանակաշրջանի վերջին ամիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբՖինանսական և ապահովագրական գործունեություն

Տեղեկատվություն և կապ  
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

109.4 104.6 118.9 133․0 107.3 130․1 104.8 115.9

Իրական աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ (%)

ԱԺԲԳ

561454․0 747029․0

Զուտ միջազգային պահուստներ (ԶՄՊ), 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, մլն. դրամ

544565

102․5

Աշխատանք փնտրողներ, ընդամենը ժամանակաշրջանի 
վերջին ամսվա դրությամբ, մարդ

Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների միջին ամսական թվաքանակը, 
ընդամենը ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա դրությամբ, մարդ   

91532․0

77402.0

82522․0
82759․0

68459.0 63764.0

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

         2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

  2017թ. 
հունվար-հունիս

      Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և 
վերամշակում գործունեության մասով արտադրանքի ծավալի իրական 
աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ 
կազմել է 102.7%, 2018 և 2017 թթ․, ինչպես նաև  2017 և 2016 թթ․   
նույն ժամանակաշրջանների 98.4%-ի և 109.0%-ի պարագայում:
     Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ ծառայությունների   
ծավալը (ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է   
217,503.4 մլն.դրամ, ինչը 2018 և 2017 թթ․ նույն   
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 54,184.4 և 94,819.5 մլն. դրամով:
    Տեղեկատվություն և կապ ծառայությունների ծավալը (ընթացիկ 
գներով) 2019թ. հուվար-հունիսին կազմել է 124,483.2 մլն.դրամ, ինչը 
2018 և 2017 թթ․ նույն ժամանակաշրջանների համեմատությամբ     
ավել է համապատասխանաբար 6,915.8 և 15,583.4 մլն. դրամով:
     Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 
ծառայությունների ծավալը (ընթացիկ գներով) 2019թ. հուվար- 
հունիսին կազմել է 197,434.2 մլն.դրամ, ինչը 2018 և 2017 թթ․ նույն 
ժամանակաշրջանների համեմատությամբ ավել է 
համապատասխանաբար 26,046.4 և 54,590.0 մլն. դրամով:
    Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ ծառայությունների    
ծավալի իրական աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. 
հունվար-հունիսի նկատմամբ կազմել է 130.1%, 2018 և 2017 
թվականների, ինչպես նաև 2017 և 2016 թվականների համեմատվող 
նույն ժամանակաշրջանների 133.0%-ի և 109.4%-ի պարագայում:
   Տեղեկատվություն և կապ ծառայությունների ծավալի իրական       
աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ    
կազմել է 104.8%, 2018 և 2017 թվականների, ինչպես նաև 2017 և    
2016 թվականների համեմատվող նույն ժամանակաշրջանների     
107.3% և 104.6%-ի պարագայում:
      Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 
ծառայությունների ծավալի իրական աճը 2019թ. հունվար-հունիսին 
2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ կազմել է 115.9%, 2018 և 2017 
թվականների, ինչպես նաև  2017 և 2016 թվականների համեմատվող 
նույն ժամանակաշրջանների 118.2%-ի և 118.9%-ի պարագայում:
ՍԳԻ-ն 2019թ. հունվար-հունիսին 2018թ. հունվար-հունիսի նկատմամբ 
կազմել է 102.0%, 2018թ. հունվար-հունիսին 2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանի նկատմամբ՝ 102.4%, 2017թ. հունվար-հունիսին 
2016թ. նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ՝  100.5%:  
Զուտ միջազգային պահուստները (ԶՄՊ) 2019թ. հունիսի վերջի 
դրությամբ կազմել է 747,029.0 մլն դրամ, ինչը 202,464.0 մլն. դրամով 
կամ 137.2%-ով ավել է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից     
և 185,575.0 մլն. դրամով կամ 133.1%-ով ավել է 2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:
      Աշխատանք փնտրողների թիվը 2019թ. հունիսի դրությամբ կազմել  
է 82522 մարդ, ինչը 237 մարդով կամ 0.29%-ով պակաս է 2018թ. նույն 
ժամանակաշրջանի ցուցանիշից և 9010 մարդով կամ 10.92%-ով 
պակաս է 2017թ. նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:    
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների միջին ամսական 
թվաքանակը 2019թ. հունիսի դրությամբ կազմել է 63764 մարդ, ինչը 
4695 մարդով կամ 7.36%-ով պակաս է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի 
ցուցանիշից և 13224 մարդով կամ 21.39%-ով պակաս է 2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:

118.2 102․499․4 102․0100․1



ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը և 
առևտրի հաշվեկշիռը (մլն ԱՄՆ դոլար)

Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը
Առևտրի հաշվեկշիռը

-1147.6

3495.23490.42697.0

ՀՀ արտահանումը և ներմուծումը (մլն ԱՄՆ դոլար)

Արտահանում (ՖՕԲ գներով) 

1179.51726.0971.0 2310.9 2321.4

Ներմուծում (ՍԻՖ գներով) 

1173.8

ԱԺԲԳ
      Արտաքին և փոխադարձ առևտրի առևտրաշրջանառության 
ծավալը 2019թ. հունվար-հունիսին կազմել է 3,495.2 մլն. դոլար, 
ինչը 4.8 մլն. դոլարով կամ 0.1%-ով ավել է 2018թ. նույն 
ժամանակաշրջանի ցուցանիշից և 798.2 մլն. դոլարով կամ 
29.6%-ով ավել է 2017թ. նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:
    Արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռը 2019թ. 
հունվար-հունիսին կազմել է -1,147.6 մլն. դոլար, ինչը 16.1 մլն. 
դոլարով կամ 1.41%-ով ավել է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի 
ցուցանիշից և 392.6 մլն. դոլարով կամ 52.0%-ով ավել է 2017թ. 
նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:
     Արտահանաման ծավալը (ՖՕԲ գներով) 2019թ. 
հունվար-հունիսին կազմել է 1,173.8 մլն դոլար, ինչը 5.7 մլն. 
դոլարով կամ 0.5%-ով պակաս է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի 
ցուցանիշից և 202.8 մլն. դոլարով կամ 20.9%-ով ավել է 2017թ. 
նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:
    Ներմուծման ծավալը (ՍԻՖ գներով) 2019թ. հունվար-հունիսին 
կազմել է 2,321.4 մլն դոլար, ինչը 10.4 մլն. դոլարով կամ 0.5%-ով 
ավել է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից և 595.4 մլն. 
դոլարով կամ 34.5%-ով ավել է 2017թ. նույն ժամանակաշրջանի 
ցուցանիշից:
     Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը (աճողական) 
2019թ. հունվար-հունիսին կազմել է 176783 դրամ, ինչը 8416 
դրամով կամ 5.0%-ով ավել է 2018թ. նույն ժամանակաշրջանի 
ցուցանիշից և 10539 դրամով կամ 6%-ով պակաս է 2017թ. նույն 
ժամանակաշրջանի ցուցանիշից:
        2019թ. հունվար-հունիսին ՀՀ պետական բյուջեի հավելուրդը 
կազմել է 121,865.3 մլն. դրամ, ընդ որում, ներքին աղբյուրների 
հաշվին ֆինանսավորումը՝ –77,247.9 մլն. դրամ, արտաքին 
աղբյուրների հաշվին ֆինանսավորումը՝ -44,617.4 մլն. դրամ:     
2018թ. ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդը կազմել է             
-3,870.0 մլն. դրամ: Ընդ որում ներքին և արտաքին աղբյուրների 
հաշվին ֆինանսավորումը կազմել է համապատասխանաբար 
28,894.5 և -25,024.5 մլն դրամ: 2017թ. ՀՀ պետական բյուջեի 
պակասուրդը կազմել է –38,322.0 մլն. դրամ, ընդ որում,            
ներքին և արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորումը կազմել է 
համապատասխանաբար 61,679.4 և - 23,357.4 մլն. դրամ:

Տեղեկատվության համար աղբյուր են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրական կոմիտեի  ինտերնետային կայքի  հրապարակումները ՀՀ 

սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ

187322.0 176783․0

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 
աճողական, դրամ

168367.0

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

            2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

2017թ. 
հունվար-հունիս

         2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

  2017թ. 
հունվար-հունիս

-1131.5-755․0

Պետական բյուջեի պակասուրդը/հավելուրդը և դրա 
ֆինասավորման  աղբյուրները, ընթացիք գներով, մլն դրամ

76.9

-23357.4

Ֆինանսավորման ներքին աղբյուրներ
Ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներ

61679.4 28894.5

-25024.5

-77247.9

-44617.4

         2019թ. 
          հունվար-հունիս

2018թ. 
հունվար-հունիս

  2017թ. 
հունվար-հունիս


