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Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ. հունվար-փետրվարին 
 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. հունվար-փետրվարին  ըստ  
Անհատական սպառման ըստ նպատակների դասակարգչի (ԱՍԸՆԴ) երկնիշ մակարդակի 

 % 
 2017թ. 

հունվարը փետրվարը փետրվարը հունվար-փետըր-
վարը 2016թ. 

հունվար-փետըր-
վարի նկատմամբ 

նախորդ ամսվա 
նկատմամբ 

2016թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2016թ. 
փետրվարի 
նկատմամբ 

Սպառողական գների ինդեքս- ընդամենը 102.6  99.1  101.7  99.8 99.6 
այդ  թվում`      

 Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք 107.2  98.9  106.0  103.7 102.5 
 Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային  
 արտադրատեսակներ  100.2  100.2  100.3  101.6 101.5 
 Հագուստ և կոշիկ   98.9  96.1  95.0  98.1 99.0 
 Կենցաղային ծառայություններ, ջուր,   
 էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ  
 տեսակներ       98.2  98.0  96.3  93.6 94.6 
 Տնային գործածության առարկաներ, կեն- 
 ցաղային տեխնիկա և բնակարանների   
 խնամքի ամենօրյա գործունեություն        99.9  99.4  99.3  92.7 93.2 
 Առողջապահություն   100.0  99.8  99.8  98.3 98.7 
 Տրանսպորտ   99.6  101.3  100.8  98.0 97.4 
 Կապ   100.0  100.0  100.0  99.9 100.0 
 Հանգիստ և մշակույթ 101.5  99.4  100.9  103.6 104.1 
 Կրթություն   100.0  100.0  100.0  102.1 102.3 
 Ռեստորաններ և հյուրանոցներ 99.9  100.1  100.0  98.6 98.6 
 Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ 100.1  100.5  100.5  98.1 97.7 

Սպառողական գներ: 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ ՀՀ սպառողական շուկայում արձա-
նագրվել է 0.9% գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 
1.1% գնանկումով: Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի (ներառյալ ալկոհոլային խմիչքներ, 
ծխախոտային արտադրատեսակներ) գները նշված ժամանակահատվածում նվազել են 1.0%-ով, ոչ 
պարենային ապրանքներինը՝ 0.9%-ով, ծառայությունների սակագներինը՝ 0.7%-ով :  

% 
 2017թ. 

հունվարը1 փետրվարը փետրվարը հունվար-փետր-
վարը 2016թ. 

հունվար-փետր-
վարի նկատմամբ 

նախորդ ամսվա նկատմամբ 2016թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2016թ. 
փետրվարի 
նկատմամբ 

 Սպառողական գների ինդեքս- ընդամենը 102.6 99.1 101.7 99.8 99.6 
    այդ  թվում`      
  Սպառման  ապրանքներ 104.3 99.0 103.3 101.2 100.6 
   Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք 107.2 98.9 106.0 103.7 102.5 
   Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային  
   արտադրատեսակներ 100.2 100.2 100.3 101.6 101.5 
   Ոչ պարենային ապրանքներ 99.6 99.1 98.8 96.5 96.6 
 Ծառայություններ 99.2 99.3 98.4 97.0 97.5 

2017թ. փետրվարին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101.7%, 
այդ թվում, սննդամթերքինը և ոչ ալկոհոլային խմիչքինը (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ)՝ 105.5%, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 98.8%, ծառայությունների սակագներինը՝ 
98.4%:  

 

                                                           
1 2017թ.  սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկներում ներառված ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի և դրանց 
տեսակարար կշիռների վերանայմամբ պայմանավորված, վերահաշվարկվել են 2017թ. հունվարի գների ինդեքսները: Ինդեքսների վերանայման 
վերաբերյալ մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են հավելված 2-ում:  
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Սպառողական  գների հավելաճը 2008-2017թթ. փետրվարին 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 
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 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99.8%, այդ 
թվում սննդամթերքինը և ոչ ալկոհոլային խմիչքինը (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային 
արտադրատեսակներ)` 103.1%, ոչ պարենային ապրանքներինը` 96.5%, ծառայությունների սակագներինը` 
97.0%, իսկ հունվար-փետրվարին 2016թ. հունվար-փետրվարի համեմատ` համապատասխանաբար 99.6%, 
102.0%, 96.6% և 97.5%: 

Հանրապետության դիտարկվող բոլոր քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ սպա-
ռողական գները նվազել են 1.1-0.1%-ով, այդ թվում, գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշներն արձանագրվել 
են Վաղարշապատ և Հրազդան քաղաքներում: Մայրաքաղաքում սպառողական գները նվազել են 1.0%-ով:  

Սննդամթերքի գներ:  2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում արձանա-
գրվել է սննդամթերքի 1.2% գնանկում, ինչի վրա իր անմիջական ազդեցությունն է թողել բանջարեղենի և 
մրգի 5.6% և 1.3% գնանկումը:  

Բանջարեղենի ապրանքախմբում1 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 
20.1% գնաճ, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ` 5.6% գնանկում:  

Հանրապետության դիտարկված 10 քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ բանջա-
րեղենի գները նվազել են 9.3-0.5%-ով (գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշներն արձանագրվել են Վաղարշա-
պատ և Հրազդան քաղաքներում), իսկ մեկում գրանցվել է 2.4% գնաճ: Մայրաքաղաքում բանջարեղենի և 
կարտոֆիլի ապրանքախմբի գների ընդհանուր մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ նվազել է 5.7%-ով:  

Բանջարեղենի և կարտոֆիլի գների փոփոխությունները 2015-2017թթ. հունվար-փետրվարին 
   նախորդ ամսվա նկատմամբ,% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 2017թ. հունվար-փետրվարին  2016թ. հունվար և փետրվար ամիսների նկատմամբ բանջարեղենի և մրգի առանձին տեսակների  գների 
տոկոսային փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը բերված է հավելված 1-ում: 
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Մրգի ապրանքախմբում1 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 20.8% 
գնաճ, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ`1.3% գնանկում:  

Հանրապետության դիտարկված 4 քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ մրգի գնե-
րը նվազել են 9.1-1.7%-ով (գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Գյումրիում), իսկ 7-ում 
գրանցվել է 0.8-9.7% գնաճ:  

Մրգի գների փոփոխությունները 2015-2017թթ. հունվար-փետրվարին 
   նախորդ ամսվա նկատմամբ,% 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Կաթնամթերքի, պանրի և ձվի ապրանքախմբում 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ ար-
ձանագրվել է 3.2%, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ`0.6% գնանկում, այդ թվում ձվի գինը նվազել է 2.7%-ով: 

2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ ձկնամթերքի ապրանքախմբում գրանցվել է 1.9%, 
իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ՝ 1.4% գնաճ:  

Յուղերի և ճարպերի ապրանքախմբում 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ արձա-
նագրվել է 0.4%, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ՝ 0.5% գնաճ:  

Մսամթերքի ապրանքախմբում 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ գրանցվել է 1.0% 
գնանկում, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ` 0.1% գնաճ:  

Հանրապետության դիտարկված 6 քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ արձանա-
գրվել է մսամթերքի 0.1-1.4% գնաճ, 4-ում՝ 0.8-0.1% գնանկում, իսկ մայրաքաղաքում պահպանվել է գների 
նախորդ ամսվա մակարդակը:  

Շաքարի և շաքարավազի ապրանքախմբում 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ  
գրանցվել է 16.3%, իսկ 2017թ. հունվարի համեմատ 1.1% գնաճ: Հանրապետության դիտարկված 8 քաղաք-
ներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ արձանագրվել է շաքարի և շաքարավազի 0.2-1.5% գնաճ 
(գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է մայրաքաղաքում), իսկ 3-ում պահպանվել է գների 
նախորդ ամսվա մակարդակը:  

Ոչ պարենային ապրանքների գներ: 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ ոչ պարենային 
ապրանքների շուկայում գրանցվել է 0.9% գնանկում: 

2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում բենզինի և դիզելային վառելիքի 
գները աճել են համապատասխանաբար 9.2% և 10.1%-ով: 2017թ. փետրվարին 2016թ. փետրվարի համեմատ 
բենզինի և դիզելային վառելիքի գները նվազել են համապատասխանաբար 7.3% և 4.9%-ով, իսկ 2016թ. 
դեկտեմբերի համեմատ գրանցվել է 5.6% և 10.9% գնաճ: 
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Բենզինի և դիզելային վառելիքի գների փոփոխությունները 2013-2017թթ. 
2010թ. նկատմամբ, % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հանրապետության դիտարկված 8 քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ արձանա-
գրվել է ոչ պարենային ապրանքների 1.4-0.1% գնանկում, իսկ 3-ում՝ 0.1-0.3% գնաճ: Մայրաքաղաքում ոչ 
պարենային ապրանքների գները նվազել են 1.4%-ով:   
       Ծառայությունների սակագներ: Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ոլորտում 2017թ. փետըր-
վարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել է սակագների 0.7% նվազում, ինչը հիմ-
նականում էլեկտրաէներգիայի՝ 2.8%, բնական գազի մատակարարման՝ 2.3% սակագների (պայմանավորված 
բնակչությանը գազի մատակարարման միջին սակագնի  հաշվարկներում սոցիալապես անապահով ըն-
տանիքներին վաճառվող գազի ավելի ցածր սակագների ցուցանիշների ներառմամբ) նվազման արդյունք է:  

Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ 
արձանագրվել է ծառայությունների սակագների 1.0-0.4% նվազում, այդ թվում, նվազման ամենաբարձր 
ցուցանիշը գրանցվել է ք. Գյումրիում: Մայրաքաղաքում ծառայությունների սակագները նվազել են 0.7%-ով:  

 
ՀՀ սպառողական շուկայում սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և 
ծխախոտ),  ոչ պարենային ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների փոփոխությունները   

2017թ. հունվար-փետրվարին 
 նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 
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Արտարժույթի շուկա: 2017թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետության սպառողական 
շուկայում արձանագրված 0.9% գնանկումն ուղեկցվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի 
հաշվարկային փոխարժեքի 0.1% հավելաճով (ԱՄՆ դոլարն արժևորվել է): 2017թ. փետրվարին 2016թ. 
դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գներն ու հաշվարկային փոխարժեքն աճել են համապատասխա-
նաբար 1.7% և 0.8%-ով: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է սպառողական 
գների և հաշվարկային փոխարժեքի` համապատասխանաբար 0.8% և 2.2% հավելաճ: 2017թ. փետրվարին 
ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է  486.5 դրամ, ինչը 
1.4%-ով ցածր է 2016թ. փետրվարի համապատասխան ցուցանիշից (493.64 դրամ): 
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Հավելված 1 
Մրգի և բանջարեղենի առանձին տեսակների սպառողական  գների ինդեքսները ՀՀ-ում 2017թ. 

% 
  2017թ.  

հունվարը1 փետրվարը 

2016թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2016թ.  
հունվարի 

նկատմամբ 

2016թ. 
 հունվարի 
նկատմամբ  

2016թ.  
փետրվարի 
նկատմամբ 

Միրգ, ընդամենը 109.9 118.3 98.7 120.8 
այդ թվում`         

Խնձոր 109.8 144.0 99.2 158.2 
Տանձ 117.3 123.1 99.5 129.1 
Նուռ 119.5 103.2 107.7 105.6 
Խաղող 106.3 123.0 97.7 123.6 
Ադամաթուզ (բանան) 109.7 85.9 83.5 78.6 
Խուրմա և արքայանարինջ 141.8 106.2 119.5 111.6 
Նարինջ 99.8 105.8 95.5 103.4 
Մանդարին 132.8 98.0 108.8 100.3 
Կիտրոն 111.5 89.2 94.0 88.5 
Ընկույզի միջուկ 113.1 129.6 101.9 137.1 
Նուշի միջուկ 106.6 122.3 102.9 130.6 
Գետնանուշի միջուկ 102.1 103.3 95.8 99.5 
Արևածաղկի սերմ 100.3 104.3 100.9 103.1 
Ծիրանի չիր  95.7 84.2 99.4 85.2 
Չամիչ 95.8 95.6 99.9 94.7 
          
Բանջարեղեն և կարտոֆիլ, ընդամենը 148.4 110.2 94.4 120.1 

այդ թվում`         
Կաղամբ  138.3 112.9 95.5 115.3 
Ծաղկակաղամբ 202.0 173.7 139.5 280.0 
Կանաչ սոխ 218.7 123.6 88.0 164.1 
Խառը կանաչեղեն 207.6 117.3 86.8 153.6 
Լոլիկ 192.4 100.2 87.6 111.3 
Վարունգ 164.6 138.0 90.3 155.0 
Սմբուկ  167.2 177.0 92.3 191.6 
Պղպեղ 143.0 91.9 96.3 98.6 
Դդմիկ 173.3 132.1 99.3 151.5 
Գազար 120.7 81.6 109.8 81.3 
Ճակնդեղ  115.5 115.1 100.3 115.5 
Գլուխ սոխ 119.1 88.3 99.4 92.9 
Սխտոր 112.1 151.9 102.1 156.2 
Սունկ  101.3 106.5 102.4 106.0 
Կարտոֆիլ 115.1 89.7 104.7 92.1 

                                                           
1 2017թ.  սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկներում ներառված ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի և դրանց 
տեսակարար կշիռների վերանայմամբ պայմանավորված, վերահաշվարկվել են 2017թ. հունվարի գների ինդեքսները: Ինդեքսների վերանայման 
վերաբերյալ մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են հավելված 2-ում:  
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Հավելված 2 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ. սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման համար 
սպառողական  ապրանքների և ծառայությունների գնադիտարկման կարգի, կազմի ու կառուցվածքի 

(տեսակարար կշիռների) վերանայման և բազիսային ժամանակաշրջանի փոփոխության մասին 
 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողական գների դիտարկման նոր Կարգին անցնելու մասին 

 Հիմք ընդունելով «Սպառողական գների ինդեքսի ձեռնարկ. տեսություն և կիրառում, 2004» (ԱՄԿ/ԱՄՀ/ՏՀԶԿ/ՄԱԿ 
ԵՏԽ/Եվրոստատ/ՀԲ) ձեռնարկի պահանջները, գների վիճակագրության ոլորտում աշխարհի առաջավոր երկրների գործող 
ՍԳԻ-ի մեթոդաբանություններում կատարված առաջընթացները, նոր հնգանիշ «Անհատական սպառում ըստ նպատակների 
դասակարգիչն» (ԱՍԸՆԴ), ինչպես նաև Եվրոպական «Թվինինգ» ծրագրի շրջանակներում գների վիճակագրության գծով 
օգնություն ցուցաբերած միջազգային փորձագետների առաջարկները և խորհուրդները, ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայությունը իրականացրել է ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման գործող մեթոդաբանության վերանայում: 

 Ընդհանուր առմամբ, պահպանելով ընթացիկ (գործող) ամսական երեքանգամյա գնադիտարկումների 
ժամանակացույցը (յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին, 10-ին, 20-ին և դրանց մոտակա օրերին), և խմբավորելով բազային 
օբյեկտները 3 պայմանական խմբերի, յուրաքանչյուր բազային օբյեկտում գնադիտարկումներն իրականացվում են տվյալ 
ամսվա ընթացքում մեկ անգամ:  

Երկու այցելությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր բազային օբյեկտի համար կազմում է մեկ 
ամիս:   

Միևնույն ժամանակ պահպանվել է թարմ միրգ, բանջարեղեն, վառելիք (բենզին, դիզելային վառելիք) 
ապրանքատեսակների գների դիտարկման գործող կարգը՝ բոլոր բազային օբյեկտներում յուրաքանչյուր ամսում 
իրականացնելով 3 անգամյա գնադիտարկում: 

Ըստ սպառողական գների դիտարկման նոր Կարգի ընդլայնվել է դիտարկվող ապրանք-ծառայություն-
ներկայացուցիչների քանակը (յուրաքանչյուր առևտրի և ծառայության բազային օբյեկտում դիտարկվող յուրաքանչյուր 
ապրանք-ծառայության տեսակի համար ընտրվել է 2-3 ներկայացուցիչ՝ նախկին մեկի փոխարեն):  

Հաշվի առնելով մարզերի առևտրի և ծառայությունների շրջանառության ծավալների մեծությունը և բնակչության 
թվաքանակը, վերանայվել են ապրանքների և ծառայությունների դիտարկման օբյեկտների քանակները: 

Ելնելով գործող մեթոդաբանության կատարելագործման և բարելավման անհրաժեշտությունից և հիմք ընդունելով 
միջազգային կազմակերպությունների և փորձագետների առաջարկները ՀՀ ԱՎԾ գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի կողմից մշակված ՍԳԻ-ի հաշվարկման նոր ընդլայնված մեթոդաբանությունը ներառում է մի շարք 
մեթոդաբանական պարզաբանումներ. 
 
 ՍԳԻ-ի զամբյուղի կազմման համար անհրաժեշտ կշիռների տվյալների ընդգրկունությունը և կշիռների ձևավորման 

գործընթացը, 
 սպառողական միջին գների (սակագների) հաշվարկը, 
 ժամանակավոր բացակայող կամ սեզոնային ապրանքների (ծառայությունների) գների (սակագների) դիտարկման և 

դրանց ինդեքսների հաշվարկման առանձնահատկությունները և ապրանքների փոխարինման մեթոդները, 
 պայմանական գնի հաշվարկի մեթոդը, 
 որակի ճշգրտման մեթոդները, 
 այլն: 

 
2016թ. դեկտեմբերի 12-ի ՀՀ ՎՊԽ-ի կողմից հաստատված ՀՀ ՍԳԻ-ի վերամշակված գնադիտարկման կարգի և գների 

ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության համաձայն վերակազմավորվել են հաշվարկային էլեկտրոնային 
աղյուսակներ՝ ըստ Անհատական սպառման ըստ նպատակների (ԱՍԸՆ) դասակարգչի հատվածների, խմբերի, դասերի, 
ենթադասերի, կարգերի, ենթակարգերի: 

Վերը նշված  մեթոդաբանությունը ամբողջությամբ (Մեթոդաբանական ցուցումներ սպառողական ապրանքների գների 
և ծառայությունների սակագների դիտարկման և սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման, սպառողական գների 
ինդեքսի հաշվարկման համար սպառողական ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման կարգը) 
տեղեկայված է ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք էջում՝ http://armstat.am/file/doc/99502113.pdf, 
http://armstat.am/file/doc/99502118.pdf հասցեով:  

http://armstat.am/file/doc/99502113.pdf
http://armstat.am/file/doc/99502118.pdf
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 Իրականացված աշխատանքներն առավել կապահովեն ՀՀ Սպառողական գների ինդեքսի համադրելիությունն 
աշխարհի երկրների ՍԳԻ-ի համապատասխան ցուցանիշների հետ, կընդլայնեն տեղեկատվության բազան, կնպաստեն 
ՍԳԻ-ի որակի բարձրացմանը և հաշվարկված ցուցանիշի առավել արժանահավատության ապահովմանը:  

 
2. Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ. սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման համար 

սպառողական  ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի (տեսակարար կշիռների) 
վերանայման և բազիսային ժամանակաշրջանի փոփոխության մասին 

      Հաշվի առնելով ՍԳԻ-ի հաշվարկման միջազգային փորձը, որտեղ ներկայումս առաջնայնությունը տրվում է ՍԳԻ-ի 
զամբյուղի տեսակարար կշիռների առավել հաճախակի վերանայմանը (առավել ընդունելի տարբերակ է համարվում 
կշիռների ամեն տարի վերանայելը, եթե տվյալ երկիրն ունի այդպիսի հնարավորություն (կշիռների հաշվարկների համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիության և օպերատիվության առումով)): ՀՀ-ում ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար 
կշիռների վերանայումը, սկսած 2015 թվականից, իրականացվում է ամեն տարի՝ բազիսային ժամանակահատված 
ընդունելով նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամիսը: 
 Համաձայն սպառողական գների ինդեքսի (ՍԳԻ) հաշվարկման մեթոդաբանության, հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2015թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբերին և 2016թ. հունվար-սեպտեմբերին իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված (ընտրանքային) հետազոտության արդյունքները դրամային 
ծախսումների մասով, և հաշվի առնելով նաև նշված ժամանակահատվածից մինչև 2016թ. դեկտեմբեր ամիսը յուրաքանչյուր 
ապրանք-ծառայության գնային փոփոխությունների մեծությունները, իրականացվել է սպառողական զամբյուղում 
ընդգրկված ապրանք (ծառայություն)-ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռների վերահաշվարկ:   
  Վերը նշված հետազոտության տվյալների հիման վրա կատարվել է ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար ապրանք-
ծառայությունների կազմի ընտրանք-արդիականացում՝ մինչ այժմ ընտրված 470 ապրանք-ծառայությունների փոխարեն 
ընդգրկելով 452 ապրանք-ծառայություն, համապատասխան ԱՍԸՆԴ-ի 10 նիշ մակարդակի` էականորեն ավելացնելով ապ-
րանք-ծառայություն ներկայացուցիչների թվաքանակը՝  ներկայումս այն կազմում է շուրջ 4000` 2016թ. դիտարկվող 1094-ի 
փոխարեն: 
 Առանձին ապրանքների և ծառայությունների տեսակարար կշիռների փոփոխությունները 2016 թվականին 2015 
թվականի համեմատ առաջ են բերել խոշորացված ապրանքային (ծառայության) խմբերի տեսակարար կշիռների էական 
տեղաշարժեր (տես՝ աղյուսակ1):  

Կատարվել է ՀՀ հետազոտվող 10 բնակավայրերի (մարզերի) և Երևան քաղաքի տեսակարար կշիռների 
վերահաշվարկ, հիմք ընդունելով մշտական բնակչության թվաքանակը, ապրանքաշրջանառության և վճարովի 
ծառայության ծավալների մասին 2016 թվականի ցուցանիշները: 
 Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման նշված մեթոդաբանական փոփոխություններով պայմանավորված, 
2017թ. հունվարի գների ինդեքսները վերահաշվարկվել են: 
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Աղյուսակ 1 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար խոշորացված ապրանքային և ծառայության խմբերով 
տեսակարար կշիռներն ըստ 2015 և 2016թթ. բազիսային ժամանակաշրջանների 

                                                                                                    % 

Բազիսային ժամանակահատված 

Ընդամենը այդ թվում` 

Սպառ-
ման 

ապրանք-
ներ 

դրանցից  Ծառայու-
թյուններ պարենային 

ապրանքներ 
(ներառյալ 

ալկոհոլային 
խմիչք և 

ծխախոտ) 

այդ թվում` ոչ 
պարենային 

ապրան-
քներ 

պարենա-
յին ապ-
րանքներ 

ալկոհո-
լային 

խմիչք և 
ծխախոտ 

2015թ. դեկտեմբեր 100.0   67.93 44.99 40.34 4.65 22.94 32.07 

2016թ. դեկտեմբեր 100.0 66.72 45.53 41.13 4.40 21.19 33.28 

2017թվականից 1 գների ինդեքսի 
հաշվարկման համար 
օգտագործվող 2016թ. բազիսային  
ժամանակաշրջանի տեսակա-
րար կշիռների փոփոխու-
թյունները նախորդ` 2015թ. 
բազիսային ժամանակաշըրջանի 
նկատմամբ` տոկոսային կետով 

 

-1.21 0.54 0.79 -0.25 -1.75 1.21 
1 Սկսած 2017թ.-ից կիրառվել է Եվրոպական ԱՍԸՆ 5 նիշ դասակարգիչը:  
 

Աղյուսակ 2 

Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման համար դիտարկվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռներն 
ըստ բազիսային տարիների 

                                                                      %      
 2015 

(կիրառության մեջ է  
2016 թվականից) 

2016 
(կիրառության մեջ է  

2017 թվականից) 
ՀՀ , ընդամենը 100.0 100.0 

       այդ թվում`    

Երևան 57.38 56.7 

Գյումրի 5.48 5.38 

Վանաձոր 5.09 4.81 

Վաղարշապատ 5.84 5.62 

Աշտարակ  2.68 2.66 

Իջևան  2.74 2.81 

Հրազդան 6.80 7.59 

Եղեգնաձոր 1.11 1.08 

Գավառ  4.46 4.59 

Կապան 3.03 3.22 

Արարատ 5.40 5.53 

<<Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ. հունվար-մարտին>> մամուլի հաղորդա-
գրության հրապարակման ժամկետը, համաձայն <<2017թ. թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագրի>>, նախատեսված է 2017թ. ապրիլ  ամսվա 3-րդ աշխատանքային օրը  (տես`ծածկագիր 1300-301, Հավելված 3, էջ 67): 
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