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Սպառողական գների ինդեքսը (ՍԳԻ) բնութագրում է բնակչության անձնական 
սպառման համար ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների փաստացի 
հաստատագրված կազմի արժեքի փոփոխությունը  ժամանակի և տարածության մեջ: 

ՍԳԻ հաշվարկման համար Երևան քաղաքում և հանրապետության 10 մարզերում 
սահմանված մեթոդաբանությամբ, կատարվում է սպառողական գների (սակագների) 
ամենամսյա դիտարկում:  

Ըստ մարզերի, գների դիտարկումը կատարվում է հետևյալ բնակավայրերում. 
Մարզի անվանումը             Դիտարկվող քաղաքը 
Արագածոտն Թալին   
Արմավիր Վաղարշապատ 
Գեղարքունիք Մարտունի 
Լոռի    Վանաձոր 
Կոտայք Հրազդան,Չարենցավան 
Շիրակ Գյումրի 
Սյունիք     Կապան 
Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր 
Տավուշ Դիլիջան 
Արարատ Արտաշատ 

      
            Սահմանված է գների դիտարկման հետևյալ կարգը. 
 Յուրաքանչյուր հետազոտվող բնակավայրում, ամեն ամիս, կատարվում է 470 
անվանում (901 ներկայացուցիչներ) սպառողական ապրանքների գների և բնակչությանը 
մատուցված ծառայությունների սակագների դիտարկում (գները դիտարկվում են 
յուրաքանչյուր ամսվա համար 3 անգամ` տվյալ ամսվա 1-ին, 10-ին և 20-ին, կամ դրանց 
մոտակա օրերին): Յուրաքանչյուր ապրանքի կամ ծառայության տեսակի համար 
հետազոտվում է 9-12 առևտրի (ծառայության) կետ: Միայն սպառողական գների ինդեքսի 
հաշվարկման համար յուրաքանչյուր ամիս, յուրաքանչյուր բնակավայրում ամեն մի 
ապրանքատեսակի համար կատարվում է մինչև 36 գնային դիտարկում: Ընդհանուր 
առմամբ, ՀՀ ԱՎԾ կողմից յուրաքանչյուր ամիս հանրապետության մակարդակով 
գրանցվում և մշակվում է շուրջ 250000 գնային տեղեկատվություն: 
 Գրանցված գների հիման վրա կատարվում է միջին ամսական գների հաշվարկ` ըստ 
ապրանքատեսակների և ըստ դիտարկվող բնակավայրերի: Դիտարկված տվյալների հիման 
վրա հաշվվում են միջին գներ տվյալ տարածաշրջանի յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի 
(ծառայության) համար և 10-օրյա ու ամսական կտրվածքով ներկայացվում ՀՀ ԱՎԾ գների 
վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժին, որտեղ ԱՄՀ փորձագետների 
հետ համատեղ  մշակված մեթոդաբանությամբ հաշվարկվում է սպառողական գների 
ինդեքս: Սպառողական գների ինդեքսը հաշվարկվում է Լասպեյրեսի բանաձևով, 
բազիսային անփոփոխ կշռվածությամբ, այսինքն հաշվարկվում է զուտ գնային ինդեքս: 

Հանրապետության միջին գների մակարդակը կամ գների ինդեքսն որոշվում է որպես 
առանձին մարզերի գների մակարդակների կամ գների ինդեքսների միջին կշռված 
մեծություն: 
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Հետազոտության մեջ ընդգրկված մարզերի և Երևան քաղաքի հանրապետության 
մեջ ունեցած տեսակարար կշիռները հաշվարկվում են բնակչության թվաքանակի, 
ընդհանուր ապրանքաշրջանառության և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների 
ծավալներում դրանց տեսակարար կշիռների հիման վրա: 

Տնային տնտեսությունների կողմից կատարված ծախսերի կառուցվածքի հիման վրա 
կատարվել է սպառողական ապրանքների և ծառայությունների ներկայացուցչական 
ընտրանք` սպառողական զամբյուղի ստեղծման, կշիռների հաշվարկման համար: 

   Սպառման կառուցվածքում կատարվող էական տեղաշարժերի արտացոլմամբ 
պայմանավորված,  պարբերաբար իրականացվել է նաև սպառողական գների ինդեքսի 
համար օգտագործվող սպառողական զամբյուղում ներառված ապրանքների 
(ծառայությունների) տեսակների կշիռների վերահաշվարկ` հիմք ընդունելով տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների տվյալները:  

2011թ. հունվարից ՍԳԻ-ի հաշվարկներում օգտագործվող կշիռների համար հիմք են 
հանդիսացել 2009թ. հոկտեմբերից 2010թ. սեպտեմբեր ամիսներին տնային 
տնտեսությունների կողմից սպառման համար իրականացված ծախսումների վերաբերյալ 
տվյալները:   

 2011թ. հունվարից ՀՀ-ում սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկների համար 
որպես բազիսային ժամանակաշրջան ընդունվել է 2010 թվականը: Կշիռները նորացվում են 
5 տարին մեկ անգամ` երկարաժամկետ միջակայքում համադրումներ ապահովելու 
նպատակով: Կշիռները կարող են վերանայվել ավելի հաճախ, եթե սպառման 
կառուցվածքում տեղի են ունենում էական փոփոխություններ: 

  ՀՀ-ում ՍԳԻ-ն հաշվարկվում է տարբեր ժամանակահատվածների` հաշվետու ամիսը 
բազիսային տարվա, նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա դեկտեմբերի, նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա, հաշվետու ժամանակաշրջանը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակահատվածի (աճողական կարգով) նկատմամբ: 

ՀՀ-ում ՍԳԻ-ը հաշվարկելու համար կիրառվում է Լասպեյրեսի բանաձևի հետևյալ 
տարբերակը. 
                         Pnj   

                                                                                                      --------    X Pn-1,j Qûj                                                                           

                                                                      Pn-1,j 

I ûn = -------------------------------------------------    X 100 

                                                                Pûj Qûj 

 
                                                 P1j            P2j                            Pn-1,j 

որտեղ`    Pn-1,j Qûj = Pûj Qûj X  -----------   X ----------- X …… X ----------- 

                                                P0j        P1j                            Pn-2,j 

  որտեղ`  Iօn  – n ժամանակաշրջանի ինդեքսն է համեմատած o բազիսի հետ, 
            Pօj  – j ապրանքի գինն է o բազիսային ժամանակաշրջանում, 
            Pnj  – j ապրանքի գինն է n հաշվետու ժամանակաշրջանում, 
            Qօj –j ապրանքի քանակությունն (կշիռը) է o բազիսային ժամանակաշրջանում: 
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ՀՀ արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը բնութագրում է արդյունա-
բերության ոլորտի կազմակերպությունների թողարկած արտադրանքի գների 
փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում` առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային 
հարկերի հաշվարկման: 

Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի (ԱԱԳԻ) հաշվարկման կարգի 
մեթոդաբանությունը նպատակաուղղված է արդյունաբերության ոլորտի1 
կազմակերպությունների թողարկած արտադրանքի գների մակարդակի և փոփոխության 
վիճակագրական դիտարկման ապահովմանը: 
 Արդյունաբերական արտադրանքի գների փոփոխության դիտարկումն 
իրականացվում է ընտրանքային կարգով ընտրված արդյունաբերության ոլորտի բազային 
կազմակերպությունների տվյալների հիման վրա: Հետազոտման համար ընտրվում են 
տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ)1 
(խմբագրություն 2) հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման, 
մշակող արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարման,  ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների կառավարման և 
վերամշակման բաժիններին համապատասխան գործունեություն ծավալող առավել բնորոշ 
կազակերպությունները: 

Արդյունաբերական կազմակերպությունների ընտրանքն իրականացվում է կշիռների 
նորացման (թարմացման) հետ միաժամանակ` 3-5 տարին մեկ անգամ: ՀՀ 
արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հաշվարկն իրականացվում է 
<<Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի 
հաշվարկման կարգ>>-ին (հաստատված ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 49-Ա 
որոշմամբ) համապատասխան: 

 Ինդեքսների հաշվարկն իրականացվում է Լասպեյրեսի բանաձևով` ամսական 
պարբերականությամբ, համաձայն Արտադրանքի դասակարգչի ըստ գործունեության 
տեսակների (ԱԴԳՏ)` արտադրանք և ըստ ՏԳՏՀԴ-ի` դաս, խումբ, հատված, ենթաբաժին, 
բաժին և ընդամենը` ՀՀ ագրեգացման մակարդակների: 
    Արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը հաշվարկվում է հետևյալ 
կտրվածքներով. յուրաքանչյուր ամիսը նախորդ ամսվա նկատմամբ, բազիսային 
ժամանակաշրջանի նկատմամբ, նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ, 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, ընթացիկ ժամանակաշրջանը նախորդ տարվա 
համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (աճողական կարգով), եռամսյակային 
ինդեքսներ: 
             Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման գների ինդեքսն 
արտահայտում է գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի տարբեր ուղղություններով 
իրացված մթերքի գների փոփոխությունները ժամանակի, ինչպես նաև տարածության մեջ: 
Այն հաշվարկվում է ՀՀ-ում 7480 գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված 61 
անվանում գյուղմթերքի գների ագրեգացման միջոցով` ըստ բուսաբուծական և 
անասնաբուծական մթերքի և ըստ ՀՀ մարզերի: Դրանցից յուրաքանչյուրն իրենից 

                                                            
1 Ներառում է ՏԳՏՀԴ-ի (Խմբ. 2) B,C,D,E բաժինները: 
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ներկայացնում է առանձին ապրանքատեսակների ինդեքսների կշռված մեծություն, 
ընդգրկված միատեսակ ապրանքախմբում: Որպես անհատական ինդեքսների կշռման 
բազա օգտագործվում է հաշվետու ամսում իրացված արտադրանքի ծավալը:   
       Գյուղատնտեսության արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքսը  
բնութագրում է արտադրության միջոցների գնման գների փոփոխությունների շարժը 
հաշվետու ժամանակահատվածում` բազիսայինի համեմատ: Հաշվարկվում է 7480 
գյուղացիական տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված 92 անվանում արտադրության 
միջոցների գնման գների հետազոտման տվյալների հիման վրա:  
      Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը բնութագրում է տրանսպորտի տարբեր 
տեսակներով բեռնափոխադրումների սակագների փոփոխությունները ժամանակի 
ընթացքում: Ագրեգացվում է հանրապետությունում գործող 4 տեսակի` ավտոմոբիլային, 
երկաթուղային, օդային, մայրուղային խողովակաշարային բեռնափոխադրումների 
սակագների հաշվարկված ինդեքսների միջոցով, որը որոշում է տրանսպորտի առանձին 
տեսակներով բեռնափոխադրումների սակագների շարժն ընթացիկ ժամանակահատվածում 
բազիսայինի համեմատ` առանց հաշվի առնելու տեղափոխվող բեռների կառուցվածքային 
փոփոխությունների հետ կապված հանգամանքները (բեռի տեսակը, փոխադրման չափը, 
տեղ հասցնելու արագությունը և այլն): Տրանսպորտի յուրաքանչյուր տեսակի գծով 
(ավտոմոբիլային, երկաթուղային, օդային, մայրուղային խողովակաշարային) գրանցվում է 
ծառայություն-ներկայացուցչի բեռնափոխադրման սակագինը, ինչով պայմանավորվում է 
տրանսպորտի կոնկրետ տեսակով առավել հաճախ փոխադրվող մեկ միավոր բեռի (տոննա, 
խորանարդ մետր) առաքումը փաստացի տարածության վրա (որոշակի երթուղով): Որպես 
կշռման բազա ընդունվում են որոշակի բազիսային ժամանակահատվածում (հիմնականում` 
նախորդ տարում) բեռների տեղափոխման ծառայությունների դիմաց տրանսպորտային 
կազմակերպությունների կողմից ներկայացված եկամուտների մասին տվյալները: 
Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսի հաշվարկներն իրականացվում են 
Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչին (ՏԳՏՀԴ) 
համապատասխան:       
        Արտաքին առևտրի գների կամ միավորի արժեքի ինդեքսը  բնութագրում է 
արտաքին առևտրի ապրանքների գների փոփոխման հաշվին արտահանման և ներմուծման 
արժեքի փոփոխությունը անփոփոխ, հաստատուն ֆիզիկական ծավալի պայմաններում: 
Արտաքին առևտրի գների կամ միավորի արժեքի ինդեքսների հաշվարկի համար որպես 
տվյալների սկզբնական աղբյուր հիմք են հանդիսանում ներմուծման, արտահանման 
բեռնամաքսային հայտարարագրերը: Ստացված տվյալների գաղտնիությունն ապահովելու 
համար մշակվում է արտաքին առևտրի ներմուծման (արտահանման) գների ինդեքսների 
հետագա հաշվարկի համար հատուկ տվյալների բազա: Հաշվարկներին մասնակցող 
ընտրված ապրանքներին են վերաբերվում այն բոլոր միատարր ապրանքատեսակները, 
որոնք ծածկագրված են ըստ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ>> (ԱՏԳԱԱ) դասակարգչի 8-անիշ ծածկագրերի, 

 դասակարգված են` 
             -ըստ ապրանքային ենթախմբերի, 
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             -ըստ ապրանքային խմբերի, 
     -ըստ ապրանքային բաժինների, 

 ունեն ապրանքի քանակի և արժեքի մասին տվյալներ,  
 պարունակում են տեղեկատվություն տվյալ ապրանքն արտահանող կամ ներմուծող 

երկրի մասին: 
Արտաքին առևտրի գների ինդեքսների հաշվարկը տարվում է 4 ուղղություններով` 

 <<ըստ բոլոր երկրների>>,  
 <<ըստ ԱՊՀ երկրների>>, 
 <<ըստ ոչ ԱՊՀ երկրների>>, 
 <<ըստ Եվրամիության երկրների>>: 

Արտաքին առևտրի գների ինդեքսի հաշվարկի համար կիրառվում է Լասպեյրեսի 
միջին արժեքի ինդեքսի բանաձևը: Դա թույլ է տալիս համադրել ընթացիկ 
ժամանակաշրջանը բազիսային ժամանակաշրջանի հետ: Միավորի արժեքը (գինը) կշռվում 
է բազիսային ժամանակաշրջանի առևտրային հոսքերով, որոնք կարող են տարեց տարի 
զգալի տատանվել, կորցնել արդիականությունը և նպաստել գների ինդեքսների 
արհեստական աճին (նվազմանը): ՈՒստի, այնպիսի բնագավառում ինչպիսին արտաքին 
առևտուրն է, նպատակահարմար է բազիսային ժամանակաշրջանն ընդունել նախորդ 
տարին: 

ՀՀ-ում արտաքին առևտրի գների ինդեքսը հաշվարկվում է ամսական կտրվածքով: 
<<Ըստ ԱՊՀ երկրների>>, <<ըստ ոչ ԱՊՀ երկրների>> և <<ըստ Եվրամիության երկրների>> 

ուղղություններում ինչպես ընթացիկ ամսվա, այնպես էլ բազիսային տարվա համար 
հաշվարկվում է առանձին ապրանքատեսակների ներմուծման (արտահանման) միջին 
արժեքը (գինը): 

         որտեղ`   
               Pi  - i- րդ ապրանքատեսակի միջին արժեքն է, 
               Vi  - i- րդ ապրանքատեսակի ծավալն է գումարային արտահայտությամբ, 
               Qi  - i- րդ ապրանքատեսակի քանակն է: 
          Օգտագործելով տոկոսային փոփոխությունների փոխկապակցման (ագրեգացման) 
եղանակը, ապրանքային ենթախմբերի ինդեքսների հիման վրա` հաշվարկվում են 
ապրանքային խմբերի, բաժինների միջին արժեքների ինդեքսներ, ինչպես նաև ներմուծման 
և արտահանման գների ամփոփ ինդեքսներ «ըստ ԱՊՀ երկրների», «ըստ ոչ ԱՊՀ 
երկրների» և «ըստ Եվրամիության երկրների» հետևյալ բանաձևով` 
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       որտեղ` IE  - յուրաքանչյուր ապրանքային ենթախմբի միջին արժեքի ինդեքսն է,     

                     Pit - i- րդ ապրանքի միջին արժեքն (գինն) է ընթացիկ ամսում, 

                     Pio - i- րդ ապրանքի բազիսային միջին արժեքն (գինն) է:     

         Wio - i- րդ ապրանքի տեսակարար կշիռն է բազիսային ժամանակաշրջանում:    
Հաշվարկված արտաքին առևտրի միջին արժեքի ինդեքսների շարքը կարող է լինել 

խիստ անկանոն ի հաշիվ առանձին ապրանքատեսակների գների կտրուկ տատանումների: 
Նման կարգի գնային մեծ շեղումներից խուսափելու համար օգտագործվում է ինդեքսների 
շարքի վերին և ստորին թույլատրելի սահմանների հարթեցման մեթոդը` սահմանային 
գործակիցների կիրառմամբ: Ինդեքսի սահմանային արժեքները հաստատվում են այնպես, 
որ ապահովեն գնային փոփոխության ճշգրտության անհրաժեշտ մակարդակը` բացառելով 
անհամադրելի տվյալները և հնարավոր սխալները: Ինդեքսի թույլատրելի վերին և ստորին  
սահմանները որոշվում են առանձին ապրանքատեսակների գների միջին կշռված 
քառակուսային շեղումների և դրանց հիման վրա հաշվարկված տատանման (վարիացիոն) 
գործակիցների օգնությամբ (միջոցով): Արտաքին առևտրի գների ինդեքսի հաշվարկման 
մեթոդաբանությունը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: Այն մշակելիս 
հաշվի են առնվել ԱՄՀ կողմից արված առաջարկությունները, միջազգային փորձը և 
համարվում է վերոհիշյալի կողմից առաջարկված նախապատվելի տարբերակներից մեկը: 
 
 


