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COVID-19 պայմաններում ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար ապրիլին կիրառված 

սպառողական  գների հավաքման առանձնահատկությունները 

2020 թվականի ապրիլին, չնայած երկրում հայտարարած արտակարգ դրությանը, 

գնադիտարկման աշխատանքներն  իրականացվել են համաձայն ժամանակացույցի: 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված երկրում հայտարարված արտակարգ դրության 

պայմաններում Արմստատը, համաձայն ՍԳԻ-ի դիտարկման կարգի և մեթոդաբանության, շարունակել է 

իրականացնել գնադիտարկումները տնտեսական գործունեություն ծավալելու իրավունք ունեցող 

առևտրով զբաղվող և ծառայություն մատուցող բազային կազմակերպություններում: Միևնույն 

ժամանակ, խուսափելով ռիսկերից, գնադիտարկում իրականացնելու համար բազային օբյեկտներ 

անմիջական այցելությունները հասցվել են նվազագույնի և կիրառվել են միայն պարենային 

ապրանքների դիտարկման ժամանակ: Ոչ պարենային ապրանքների գների և ծառայությունների 

սակագների դիտարկումն իրականացվել է առցանց, հեռախոսային զանգերի միջոցով և այլ 

վիճակագրական մեթոդներով: 

Արտակարգ դրության ընթացքում կիրառված սահմանափակումները հանգեցրել են մանրածախ 

առևտրի և ծառայություն մատուցող բազային որոշ կազմակերպությունների գործունեության ժամանա-

կավոր դադարեցմանը, ինչն անհնար է դարձրել որոշակի ապրանքների (ծառայությունների) գների 

գրանցումը:  

ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար ՀՀ սպառողական շուկայում գնադիտարկումներն իրականացվում 

են շուրջ 4500 կազմակերպություններում: Դրանցից պարենային ապրանքների գծով դիտարկվում են 

շուրջ 620-ը: Արտակարգ դրության պայմաններում դրանցում գնադիտարկումներն իրականացվել են 

համաձայն ՍԳԻ-ի հաստատված կարգի (Կարգ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար 

սպառողական ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման 

https://www.armstat.am/file/doc/99518253.pdf): 

Շուրջ 3880 ոչ պարենային ապրանքների վաճառքով զբաղվող և  ծառայություններ մատուցող 

ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար ընտրված բազային կազմակերպություններից շուրջ 1800-ը, կամ 46.4%-ը 

ժամանակավորապես փակ են եղել: Արդյունքում, դրանցում գների գրանցում չի իրականացվել: 

Միևնույն ժամանակ, կոշիկ և հագուստ, խոշոր և մանր կենցաղային տեխնիկա, շինանյութեր, կահույք, 

ինչպես նաև հանրային սնունդ մատակարարող կազմակերպություններն ունեցել են առևտրի առցանց 

հարթակ, ինչի արդյունքում հնարավոր է եղել իրականացնել գների դիտարկում: 

  Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, ՍԳԻ-ի զամբյուղում ներառված 427 անվանում 

ապրանք-ծառայություններից գների արձանագրում իրականացվել է 386-ի գծով: Մնացած 41 ապրանք-

ծառայությունների վերաբերյալ տվյալները բացակայել են: Դրանց ինդեքսների փոխարեն հաշվարկնե-

րում օգտագործվել են համապատասխան ենթախմբերի գների ինդեքսները, կիրառվելով միջազգայ-

նորեն ընդունված իմպուտացիայի մեթոդը (Մեթոդաբանական ցուցումներ սպառողական ապրանքների 

գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման և սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման 

(Գլուխ X, XI) https://www.armstat.am/file/doc/99518258.pdf): Հասարակական տրանսպորտի որոշ բացակա 

տեսակների համար կիրառվել են հաստատագրված սակագները: 
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