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1. Բարեկեցության գնահատում. սպառման ագրեգատի հաշվարկը 
 

Հայաստանում բարեկեցության մակարդակը մոտավոր ճշտությամբ գնահատելու 
համար օգտագործվում է սպառման ագրեգացված ցուցանիշը: Միջազգային փորձից ելնելով` 
ընդունված է, որ սպառողական ծախսերը ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն են 
ներկայացվում, և որ սպառումն առավել սահուն է անցնում և այդքան էլ զգայուն չէ կարճատև 
տատանումների նկատմամբ, քան եկամտի ցուցանիշը, հատկապես անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում:  Սպառման ագրեգացված ցուցանիշը հաշվարկվում է տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությամբ ստացված 
տվյալների հիման վրա և ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները. (ա) սպառված պարենային 
և ոչ պարենային ապրանքների արժեքը, ներառյալ սեփական արտադրության ապրանքները, 
մարդասիրական կազմակերպություններից ստացված օգնությունը և այլ աղբյուրներից 
ստացված օգնությունը և (բ) երկարատև օգտագործման ապրանքների հաշվարկային արժեքը:   
 
(I) Պարենային ապրանքների սպառումը 
 

Պարենային ապրանքների սպառումը ներառում է տանը և տանից դուրս (այսինքն 
ռեստորաններում և այլն) սպառված սննդամթերքը, ինչպես նաև բնամթերային տեսքով 
ստացված սննդամթերքի` սեփական արտադրության սննդի, որպես նվեր և օգնություն 
ստացված սննդի և մարդասիրական օգնության տեսքով ստացված սննդի սպառումը:      

Հայաստանում 2008թ.-ի իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունը տեղեկատվություն է տրամադրում 
տնային տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված 240 անուն (ներառյալ ալկոհոլային 
խմիչքներ) սննդատեսակների մասին, ինչպես նաև հետազոտության մեկ ամսվա ընթացքում 
տնային տնտեսությունների կողմից սպառված սննդամթերքի վերաբերյալ: Սպառված 
սննդամթերքը գումարային տեսքով արտահայտելու համար կիրառվում են գնված 
սննդատեսակների գնահատված գները: Տնային տնտեսությունների կողմից սպառված 
սննդամթերքի վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվությունը ներառում է այդ 
սննդամթերքի արժեքը, քանակը, չափման միավորը և գնելու վայրը:   Օգտագործելով գնված 
սննդամթերքի արժեքը և  (ստանդարտացված) քանակը, հաշվարկվում է տնային 
տնտեսության մակարդակով բոլոր սննդատեսակների միավորի արժեքը: Հիմնվելով տնային 
տնտեսության մակարդակով միավորի արժեքի վրա, ագրեգացման տարբեր մակարդակների 
համար հաշվարկվում են միավորների մեդիան արժեքները: Ապաագրեգացման համար 
կիրառվում են երեք հիմնական խմբեր` ըստ տարածաշրջանի (ք. Երևան և մարզեր), 

բնակավայրի (քաղաքային/գյուղական) և հարցման անցկացման եռամսյակի: Հաշվարկվում 
են մեդիան գները` բացառելով տնային տնտեսության մակարդակով աուտլայեր որակված 
գները (ամենացածր և ամենաբարձր գները):  Աուտլայեր է որակվում այն գինը, որը տնային 
տնտեսության մակարդակով գնի և տվյալ տարածաշրջանային գնի միջև եղած 
տարբերությունը գերազանցում է երկու ստանդարտ շեղման չափով:  Տարածաշրջանային 
գինը որոշվում է որպես մեդիան գին համապատասխան մարզ-քաղաք/գյուղ-եռամսյակ 
ստրատայում:  

Եթե տնային տնտեսությունը գնել է տվյալ ապրանքը, ապա օգտագործվում է այդ 
ապրանքի գինը: Եթե տնային տնտեսությունը սպառել է այդ ապրանքը, որը սակայն գնված չի 
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եղել,  ապա այդ ապրանքի համար մուտքագրվում է տվյալ մարզ-քաղաք/գյուղ-եռամսյակի 
համար հաշվարկված գինը: Հարկ է նշել, որ այդ գների վրա աուտլայերներն ազդեցություն 
չեն ունենում: Սննդամթերքի սպառման մոդուլում 2008թ. գրանցված ութ անուն 
սննդատեսակների համար, որոնք չեն նշվել Սննդամթերի համար  ծախսերի մոդուլում, 
օգտագործվել են ՀՀ ԱՎԾ գների վիճակագրության բաժնի կողմից տրամադրված 
համապատասխան ամիս/եռամսյակային տվյալների գները:    

 
 
 
 

 (II) Ոչ պարենային ապրանքների սպառումը 
 

Ոչ պարենային ապրանքների սպառումը ներառում է հետևյալ կատեգորիաները. 
ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ, հագուստ և կոշկեղեն, կենցաղային իրեր, 
տրանսպորտային ծախսեր, կոմունալ ծառայություններ, հանգստի, կրթության և 
առողջապահության հետ կապված ծախսեր, ինչպես նաև երկարատև օգտագործման 
ապրանքների հաշվարկային արժեքը: Այն նաև ներառում է բնամթերային տեսքով ոչ 
պարենային ապրանքների սպառումը, ինչպիսիք են օրինակ անվճար ստացված ոչ 
պարենային ապրանքներն ու ծառայությունները   (այսինքն` մարդասիրական օգնությամբ 
բնամթերային տեսքով ստացված ոչ պարենային ապրանքները, նվերները, տնային 
տնտեսության անդամների կողմից տրամադրվող ոչ պարենային ապրանքները): 
Բնամթերային տեսքով ոչ պարենային այդ ապրանքների արժեքը գնահատվում է տնային 
տնտեսության կողմից: Օգտագործելով ամսական կտրվածքով կատարված ծախսերի 
տվյալները, գնահատվում են ոչ պարենային ապրանքների համար կատարված ծախսերի 
դրամական արժեքները: Որից հետո պաշտոնական սպառողական գների ինդեքսի հիման 
վրա ճշգրտվում են համապատասխան եռամսյակի այդ խմբի գները:   
  Հայաստանում բնակարանային գործարքների վերաբերյալ տվյալների սակավության 
պատճառով, բնակարանների պայմանական հաշվարկային արժեքը` այսինքն այդ 
բնակարանում ապրողի/սեփականատիրոջ օգուտն այդ բնակարանից, որպես սպառման 
բաղադրիչ չի գնահատվում: 

Որոշ դժվարություն է ստեղծում երկարատև օգտագործման ապրանքների 
պայմանական հաշվարկային արժեքի գնահատումը, այսինքն` տնային տնտեսության 
կողմից տնօրինվող երկարատև օգտագործման ապրանքների  ծառայելու արժեքի որոշումը, 
որոշ դժվարություններ է ստեղծում, չնայած  փաստերի տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունները հավաքագրել  են երկարատև 
օգտագործման ապրանքների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն: 
Հետազոտության օրագրի միջոցով ստացվում է տեղեկատվություն այն մասին, թե տնային 
տնտեսությունը վերջին 12 ամիսների ընթացքում գնել է արդյոք երկարատև օգտագործման 
ապրանքներ, և եթե այո, ապա նշվում է այդ ապրանքի գինը: Հարցաշարը ևս ներառում է 
հարցեր երկարատև օգտագործման ապրանքների վերաբերյալ, ինչպես օրինակ` տնային 
տնտեսության կողմից տնօրինվող այդ ապրանքի տարիքը և ինչ կարժենար այդ ապրանքը, 
եթե տնային տնտեսությունը ցանկանար այն վաճառել հարցման պահին: Սակայն 
հարցվողները գերագնահատում են իրենց կողմից տնօրինվող երկարատև օգտագործման 
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ապրանքների ընթացիկ արժեքը վաճառքի դեպքում, երբեմն գնահատելով դրանք ավելի, քան 
նոր ապրանքների գինն է25:   
   Այդ իսկ պատճառով, երկարատև օգտագործման ապրանքների պայմանական 
հաշվարկային արժեքը  գնահատվեց պարզ մեթոդով: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում գնված 
ապրանքների պայմանական հաշվարկային արժեքը հաշվարկվեց տարեկան մաշվածության 
գործակցի կիրառմամբ26: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում գնված օգտագործված 
ապրանքների պայմանական հաշվարկային արժեքը հաշվարկվեց նոր ապրանքների 
հաշվարկային արժեքի մեկ երրորդի չափով: Ավելի քան մեկ տարի առաջ գնված 
ապրանքների (որոնք ակնհայտորեն ավելի հին են) պայմանական հաշվարկային արժեքը 
հաշվարկվեց յուրաքանչյուր ապրանքի պայմանական հաշվարկային մեդիան արժեքի մեկ 
հինգերորդի չափով: Այս մեթոդը կարելի է համադրել այլընտրանքային մոտեցումների հետ, 
երբ ապրանքների պայմանական հաշվարկային արժեքը գնահատվում է որպես ապրանքի 
գնի (երբ դրա մասին տրամադրվում է տեղեկատվություն) և այդ ապրանքի ծառայելու 
ակնկալվող տարիների հարաբերություն (Համաշխարհային բանկ, 2000թ.)27:  Այս դեպքում, 
հիմնականում ենթադրվում է, որ այն ապրանքների ծառայելու միջին տևողությունը, որոնք 
առկա էին տնային տնտեսություններում, սակայն չէին գրանցվել, որպես ձեռք բերված` 
հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, կազմում է 20 տարի:   
  
(III) Տարածաշրջանային և սեզոնային գների տարբերությունների ճշգրտում 
 

Քանի որ հետազոտոության տվյալները հավաքագրվում են ամբողջ տարվա 
ընթացքում,  ապա հարկ է ճշգրտել տարբեր եռամսյակների սպառումն ըստ հետազոտման 
ժամանակահատվածի գնաճի: Ավելին, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում գների 
միջև առկա տարբերությունները կարող են շեղել բարեկեցության գնահատականը, քանզի 
սպառումը բարեկեցության գնահատման լավ միջոց է, միայն այն դեպքում, եթե բարձր 
ծախսերը ենթադրում են բարձր սպառում կամ ավելի բարձր որակի սննդամթերքի սպառում, 
այլ ոչ թե այն դեպքում, երբ սպառման բարձր մակարդակը պայմանավորված է բարձր գների 
առկայությամբ: Ուստի հարկ է ճշգրտել տարածաշրջանային գների այդ տարբերությունը:   

Սննդամթերքի սպառումը ճշգրտվում է հաշվի առնելով ժամանակի ընթացքում և 
տարբեր շրջաններում գների տարբերությունները` օգտագործելով հետազոտության 
տվյալները, քանի որ, ՀՀ ԱՎԾ-ն (ըստ գների վիճակագրության մեթոդաբանության) չի 
տարանջատում  սննդամթերքի գներն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի: Ոչ 
պարենային ապրանքների սպառումը ճշգրտվում է միայն ժամանակի ընթացքում գների 
փոփոխության նկատմամբ, քանզի տնային տնտեսությունների հետազոտությամբ 
սովորաբար չեն ստացվում ոչ պարենային ապրանքների մեկ միավորի գները և այս 
նպատակի համար կարող է կիրառվել միայն պաշտոնական սպառողական գների ինդեքսը:   

                                             
25 Դրանով պայմանավորված, 2006թ.-ից հետազոտության օրագրի այս հարցը վերաձևափոխվեց` լրացուցիչ  
   տեղեկատվություն հավաքագրելով տնային տնտեսությունների կողմից տնօրինվող երկարատև օգտագործման  
   ապրանքների գնման արժեքի վերաբերյալ, սակայն այն կրկինչօգտագործվեց, քանի որ ստացված  
   տեղեկատվությունը բավարար չէր նման հաշվարկ կատարելու համար: 
26 8%  մաշվածությունը նշանակում է, որ 10 տարի անց տվյալ ապրանքը կկորցնի իր արժեքի 57%-ը: Միացյալ  
   Նահանգներում մաշվածության գործակիցը կազմում է 6.66% /Կառավարման և բյուջեի գրասենյակ, 1999թ./:  
   Հայաստան, աղքատության գնահատման նոր մոտեցումներ հաշվետվությունում օգտագործվում է  
    մաշվածության  8 % գործակիցը, սղաճի ավելի բարձր ցուցանիշը ընդգրկելու համար:.    
27 Տես`. Պանամա. Աղքատության գնահատում. Աղքատության հաղթահարման նախապատվությունները և  
   ռազմավարությունը: Համաշխարհային բանկ. Վաշինգտոն  D.C   2000թ.: 
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Պարենային ապրանքների սպառման գների ճշգրտման համար դիտարկվող 
գործոնները, որոնք հաշվի են առնում եռամսյակային և քաղաքային ու գյուղական 
բնակավայրերի միջև գների տարբերությունները, գնահատվում են երեք տեսակի գների 
ինդեքսների միջոցով` Լասպեյրեսի, Պաաշեի և Ֆիշերի ինդեքսներով:  Աղյուսակ 1-ը ցույց է 
տալիս գների տարբերություններն այդ 3 ինդեքսների կիրառությամբ` ըստ եռամսյակների և 
քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի: Գների ճշգրտման համար կիրառվում է Ֆիշերի 
ինդեքսը, քանի որ վերջինիս գնահատականը ընկած է Լասպեյրեսի արժեքի  (վերին արժեք) և 
Պաաշեի արժեքի (ստորին արժեք) միջև: Սա ակնհայտ է, ելնելով վերջինիս հաշվարկման 
եղանակից (Լասպեյրեսի ինդեքսը բազմապատկած Պաաշեի ինդեքսով): Պարենային 
ապրանքների սպառումը 2008թ.-ի համար արտահայտվել է 2008թ.-ի աշնանային քաղաքային 
գների մակարդակով:    
     

 Աղյուսակ  1. Սննդամթերքի սպառման գների ճշգրտման գործակիցները, մեդիան գներ 
(բազմապատկած 100) 
 

Քաղաքային Գյուղական 
Եռամսյակ 

Լասպեյրես Պաաշե Ֆիշեր Լասպեյրես Պաաշե Ֆիշեր 
Հունվար-մարտ, 2008թ 99.4 92.1 95.7 105.4 101.1 103.2 
Ապրիլ-հունիս, 2008թ 96.4 95.9 96.1 97.4 96.8 97.1 
Հուլիս –սեպտեմբեր, 2008թ.. 104.6 102.6 103.6 106.7 103 104.8 
Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2008թ.. 100 100 100 100.8 101.5 101.1 
Ենթադրվող գնաճ 
I 2008/IV 2008թ. 

-0.6 -7.9 -4.3 4.6 -0.4 2.1 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008թ. 
Նշում.Գործակիցները սննդամթերքի ծախսերը վերածում են 2007թ.-ի վերջին եռամսյակի  ընթացքում քաղաքային 
բնակավայրերի գների հետ համադրելի գումարների: Տարբեր տնային տնտեսությունների սննդամթերքի 
սպառման արժեքները բազմապատկվում են այս գործակիցներով` առավել ճշգրտությամբ աղքատության 
վերլուծություն կատարելու համար. Կիրառվել է Ֆիշերի ինդեքսը  (մեդիան գները). 
     

Սննդամթերքի գների անկումը շատ ավելի նկատելի է քաղաքային բնակավայրերում, 
քան գյուղական վայրերում: Ֆիշերի ինդեքսը ցույց է տալիս, որ սննդամթերքի գները 
քաղաքային բնակավայրերում 2008թ.-ի վերջին  եռամսյակում` նույն տարվա առաջին 
եռամսյակի համեմատ, նվազել են 4.3 %-ով,  այն դեպքում երբ  գյուղական վայրերում գները 
աճել են 2.1 տոկոսով: Ըստ Լասպեյրեսի ինդեքսի վրա հիմնված պաշտոնական ՍԳԻ 
գնահատականի, որը ներառում է Հայաստանի միայն մեծ քաղաքների գները, նույն 
ժամանակաշրջանի`  IV 2008/ I 2008թ ընթացքում սննդամթերքի գները ավելացել են 6.8 %-ով: 
2008թ.-ի, 12 ամիս տևողությամբ հետազոտության ընթացքում նկատվել են սննդամթերքի 
գների զգալի տատանումներ: 2008թ.-ի III եռամսյակում  սննդամթերքի գները զգալիորեն 
ցածր են եղել անկախ կիրառված ինդեքսի տեսակից: Ֆիշերի ինդեքսը ցույց է տալիս, որ 
սննդամթերքի գները  քաղաքային բնակավայրերում 2008թ.-ի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին 
ավելի ցածր են եղել, քան աշնանը, ուստի  պետք է բազմապատկվեն 1.036-ով` աշնանային 
քաղաքային գների մակարդակով արտահայտելու համար:   

Ոչ պարենային ապրանքների սպառումը ճշգրտվում է գնաճի նկատմամբ` 
օգտագործելով ՀՀ ԱՎԾ-ն ոչ պարենային ապրանքների վրա կատարվող ծախսերի 
համապատասխան ենթախմբերի պաշտոնական սպառողական գների ինդեքսը:  Ընդհանուր 
սպառման ագրեգատն արտահայտվում է 2008թ. IV եռամսյակի գների մակարդակով:  
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Աղյուսակ 2. Սպառման ագրեգատի բաղադրությունը 
 

Սպառման 
ագրեգատ 

  Բաղադրիչներ 

C0     =  Սննդամթերք 

C1 =  C0 + 
Ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ, հագուստ և 
կոշիկ 

C2 =  C1 + Տնտեսական պարագաներ 
C3 =  C2 + Կոմունալ ծառայություններ, տրանսպորտ 
C4 =  C3 + Կրթություն, մշակույթ, հանգիստ 
C5 =  C4 + Առողջություն 

C6 =  C5 + 
Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների 
հաշվարկային արժեք 

 
Ի վերջո տնային տնտեսության սպառումը հաշվարկվում է որպես վերը նշված 

ենթաագրեգատների գումար (Աղյուսակ 2), որտեղ սննդամթերքի գները ճշգրտվում են գների 
տարածաշրջանային և եռամսյակային տատանումների նկատմամբ, իսկ ոչ պարենային 
ապրանքների գները ճշգրտվում են գների եռամսյակային տատանումների նկատմամբ:  Մինչ 
այդ տարբերակի ընտրությունը նշված գնահատականների զգայունությունը 
ուսումնասիրելու նպատակով հաշվարկվել են սպառման ագրեգատի տարբեր 
տարբերակներ` կիրառելով տարբեր համարժեքության սանդղակներ և մասշտաբից 
տնտեսման պարամետրեր: 

  
2. Համարժեքության սանդղակ և տնտեսումը տնային տնտեսության մասշտաբից 
  

Համարժեքության սանդղակը հաշվի է առնում չափահասների և երեխաների 
սպառման միջև առկա տարբերությունները: Ենթադրվում է, որ երեխաների սպառման 
պահանջներն ավելի քիչ են աշխատանքային տարիքի չափահաս անձանց պահանջների 
համեմատ: Նույնիսկ ավելին, տնտեսումը տնային տնտեսության մասշտաբից ենթադրում է, 
որ տնային տնտեսությունների կողմից կատարվող որոշ ծախսեր հավասարապես են 
բաշխվում բոլոր անդամների միջև (օրինակ, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների, 
ավտոմեքենայի, թերթերի և այլնի վրա կատարվող ծախսեր): Օրինակ, ամսական 100 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք եկամուտ ունեցող հինգ անձից բաղկացած տնային տնտեսությունն 
ավելի ապահովված է, քան մեկ անձից բաղկացած տնային տնտեսությունը, որի ամսական 
եկամուտը կազմում է ԱՄՆ 20 դոլար` սպառման ցուցանիշում մասշտաբից տնտեսման 
հաշվին:      

2004 թ.-ից ի վեր ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն օգտագործում է այդ 
տարի գնահատաված համարժեքության սանդղակը, որը կազմել է  0.87 և տնային 
տնտեսության մասշտաբից տնտեսման գործակիցը:, որը գնահատվել է  0.65: 
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(I)  Համարժեքության սանդղակ 
 

Չափահասների նկատմամբ երեխաների համարժեքության սանդղակը գնահատելու 
համար կիրառվում է Էնգելի մեթոդը:  Այս մեթոդը գնահատում է երեխաների համար 
կատարվող ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են փոխհատուցելու կամ ըստ սննդամթերքի 
սպառման մասնաբաժնի գնահատված տնային տնտեսության կենսամակարդակը նախկին 
մակարդակին (առանց երեխաների)  բերելու համար:  
  Էնգելի ստանդարտ հավասարումը ռեգրեսիա է, որը բացատրում է սննդամթերքի վրա 
կատարված ծախսերի մասնաբաժինը` wf, ներկայացնելով այն հետևյալ կերպ. 

                             εγβα         ln        
1

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= ∑

=

J

j
jjf n

n
xw                          (1) 

որտեղ nj-ն  անհատների թվաքանակն է jրդ ժողովրդագրական կատեգորիայում (j=1,…,J), n-ը 
տնային տնտեսությունում ապրող մարդկանց թվաքանակն է, x-ը ընդհանուր ծախսերը, ε  -ը 
պատահական սխալն է, իսկ α , β -ը, և  γ -ը ` պարամետրերը: Երբեմն ներառվում է նաև 
ln(x/n) քառակուսի աստիճանը: Ելնելով ռեգրեսիա  (1)-ից և սպառման ագրեգատի տարբեր 
բնութագրիչներից, գնահատվում են համարժեքության սանդղակները: 

Չափահաս զույգից կազմված տնային տնտեսության համար համարժեքության 
սանդղակի պարամետրը  մեկ լրացուցիչ երեխայով բյուջեի հարաբերությունն է սկզբնական 
բյուջեին` սննդի մասնաբաժինը անփոփոխ թողնելու նպատակով: Այս գնահատականները 
ներկայացված են հաջորդ աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 3. Համարժեքության սանդղակները  0-14 տարեկան երեխաների 

համար,2004թ. 

սպառման ագրեգատ 
համարժեքության 

 սանդղակ 
Տեստ  E=1 
F- Տեստ 

1 1.737 1206.4 
2 1.704 1501.4 
3 1.631 1524.9 
4 1.643 1930.3 
5 1.645 2462.8 
6 1.549 1345.2 

Նշում: Համարժեքության սանդղակ E-ն ցույց է տալիս տնային տնտեսությանը մեկ լրացուցիչ երեխա 
ավելացնելուց հետո ծախսերի x1, հարաբերությունը նախքան փոփոխությունն այդ տնային տնտեսության 
ծախսերի վրա x0: Այսինքն. E = x1/x0. կամ քանի տոկոսով պետք է ավելանան ծախսերը` տնային տնտեսության 
կենսամակարդակն անփոփոխ պահպանելու համար:   
 

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ լրացուցիչ երեխայի համար կպահանջվի մեկ 
չափահաս անդամի ծախսի 74-ից  55 տոկոսը` կախված կիրառվող սպառման ագրեգատի 
տեսակից: Եթե ներառվում են կոմունալ ծառայությունները  (սպառմամ ագրեգատ 3), 
երեխայի համար ծախսը նվազում է` չափահաս անդամի ծախսի 71 տոկոսից` 63 տոկոսի: 
Այն մի փոքր ավելանում է կազմելով 64  տոկոս, երբ ավելանում են կրթության հետ կապված 
ծախսերը և մնում է անփոփոխ, երբ ավելանում են առողջապահական ծախսերը: Ընդունվել է 
այն ենթավարկածը, որ լրացուցիչ երեխայի ծախսը ընտանիքի համար կազմում է չափահաս 
անդամի ծախսի 64.5 տոկոսը, որը շատ մոտ է սպառման ագրեգատ 3 և  4-ի կիրառմամբ 
հաշվարկված գնահատականներին: 
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(II) Տնտեսումը տնային տնտեսության մասշտաբից  
 

Տնտեսումը տնային տնտեսության մասշտաբից հաշվարկվում է սննդամթերքի 
մասնաբաժնի հավասարման կիրառմամբ` համաձայն Լանժուի և Ռավալիոնիի (1995թ.), 
որտեղ տնտեսումը մասշտաբից կարող է գնահատվել կախվածության մեջ դրվելով տնային 
տնտեսության կազմի փոփոխությունից և այլ փոփոխականների նկատմամբ:     θ   պարա-
մետրը ցույց է տալիս տնային տնտեսության սպառման մեջ մասշտաբից տնտեսման 
աստիճանը:    Եթե θ  =1, ապա  նշանակում է, որ չկա տնտեսում մասշտաբից, և ավելի 
հարմար է կիրառել հենց մեկ շնչի հաշվով սպառումը: Սննդամթերքի մասնաբաժինը կարելի 
է ներկայացնել բանաձևի տեսքով, որպես ֆունկցիա նախքան համարժեքության բերված 
սպառման մակարդակից` θnx / , տնային տնտեսության ժողովրդագրական կազմի 
փոփոխականններից` ( nn jj /=η ), գներից, և այլ փոփոխականներից, ինչպես օրինակ 

բնակավայրը: Գնահատվող հավասարումը կարող է ներկայացվել հետևյալ տեսքով.   
  

εηγβθβαεηγβα θ     ln- ln            ln      
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իսկ θ -ի արժեքը կարելի է ստանալ  սպառման գործակիցների և տնային տնտեսության չափի 
հարաբերություններից:  
Հավասարում (2)-ը գնահատվել է OLS ռեգրեսիայի կիրառմամբ: Աղյուսակ 4-ը ցույց է տալիս 
θ  արժեքները սպառման ագրեգատի տարբեր տեսակների դեպքում: 
 

Աղյուսակ 4. Տնտեսումը տնային տնտեսության մասշտաբից 
 

OLS 
Սպառման ագրեգատ 

Միջին (1) 
1 0.710 
2 0.756 
3 0.790 
4 0.743 
5 0.710 
6 0.874 

 
  Այն եզրակացությունը, որ համեմատաբար բարձր տնտեսում մասշտաբից ստացվում է  
սննդամթերքի և հագուստի սպառման դեպքում, պետք է դիտարկվի որոշակի 
վերապահումով.      θ  պարամետրի արժեքները 1-ից 3 սպառման ագրեգատների դեպքում 
կարող են շեղված լինել, քանի որ տնային տնտեսությունների մի մասի մոտ սննդամթերքի 
մասնաբաժինը հավասար է մեկի: Սակայն, տնտեսումը մասշտաբից սննդամթերքի 
սպառման դեպքում նորություն չէ գրականության մեջ (Դետոն և Պաքսոն, 1998թ.):  
Ամբողջական սպառման ագրեգատը ցույց է տալիս, որ մասշտաբից տնտեսում նկատվել է, և 
որ այն մոտ է 0.87: Հիմք է ընդունվել այն ենթավարկածը, որ տնտեսումը տնային 
տնտեսության մասշտաբից շուրջ 0.87 է և համապատասխանում է Հայաստանի տնային 
տնտեսությունների համար և ուստի այն կիրառվել է սույն զեկույցում:  
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(III) Մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման գնահատումը  
 

Մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառումը ստացվում է տնային տնտեսության 
ընդհանուր սպառումը բաժանելով տնային տնտեսությունում չափահաս անձին համարժեք 
անդամների թվաքանակի վրա (EAi): Չափահաս անձին համարժեք անդամները 
գնահատվում են վերը նշված համարժեքության սանդղակի և մասշտաբից տնտեսման 
գնահատականների միջոցով` ըստ հետևյալ բանաձևի.  i-րդ տնային տնտեսության համար 

  
EAi = ( Ai  + a Ci ) θ  

 
որտեղ Ai –ն տնային տնտեսության չափահաս անդամների թվաքանակն է, Ci-ն երեխաների 
թվաքանակն է, θ -ն մասշտաբի պարամետրն է (θ =0.87), իսկ a-ն դա չափահաս անդամի 
նկատմամբ երեխայի ծախսն է (a=0.65): Երեխա են դիտարկվում մինչև  14 տարեկան 
անհատները:  

2004թ.-ին գնահատված այս պարամետրերն այդ տարվանից ի վեր կիրառվում են 
հետազոտությունների տվյալների մշակման ժամանակ` տնային տնտեսությունների 
սպառումը մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառմամբ արտահայտելու համար: Այդ 
մոտեցումը կանխում է այդ պարամետրերում տեղի ունեցած փոփոխությունների հետևանքով 
աղքատության ցուցանիշների փոփոխությունը:  
  
3. Աղքատության գիծը   
 
(I)  Ծայրահեղ (պարենային) աղքատության գիծը   
 

Պարենային աղքատության գիծը կիրառվում է շատ աղքատ, կամ ինչպես հաճախ 
անվանում են, ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող մարդկանց որոշելու համար: Դա այն 
գումարն է, որն անհրաժեշտ է նվազագույն պարենային պահանջները բավարարելու համար: 
Այսինքն, մարդիկ, որոնց սպառումը չի բավականացնում նվազագույն պարենային 
պահանջները բավարարելու համար,  համարվում են ծայրահեղ աղքատներ: Այդ գումարը 
հաշվարկելու համար նախ սահմանվում է Հայաստանի համար անհրաժեշտ միջին 
կալորիականությունը և գնահատվում յուրաքանչյուր կալորիայի արժեքը:   
  
Անհրաժեշտ միջին կալորիականությունը    
 

Հայաստանի համար անհրաժեշտ նվազագույն միջին կալորիականությունը 
գնահատվել է 2004թ-ի հետազոտության արդյուքներով և կշարունակի հաշվարկվել նույն 
մեթոդաբանությամբ` օգտագործելով տարբեր ժողովրդագրական խմբերի համար 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից անհրաժեշտ 
կալորիականության համար սահմանված չափանիշները (1985թ.) և այդ ժողովրդագրական 
խմբերի բնակչության համամասնության մասին տեղեկատվությունը (Աղյուսակ 5): Այդ 
մեթոդով Հայաստանի համար անհրաժեշտ միջին կալորիականությունը սահմանվել է 2,232 
կկալ օրական մեկ շնչի հաշվով: 
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Աղյուսակ 5. Հայաստանի համար անհրաժեշտ օրական մեկ շնչի հաշվով 
կալորիականությունը, որը կիրառվում է  2004թ.-ից սկսած 

 
Տեսակարար կշիռներն ըստ ժողովրդագրական կառուցվածքի 

 Տղամարդիկ 
16-60 

Կանայք 
16-60 

Մեծահասակ-
ներ 

Երեխաներ 
0-6 

տարեկան

Երեխաներ 
7-15 

տարեկան 

Անհրաժեշտ 
միջին 

կալորիա-
կանությունը

Օրական 
անհրաժեշտ 

կալորիականու-
թյունը 

2,655 2,099 2,006 1,614 2,362  

Երևան 0.279 0.360 0.151 0.078 0.131 2.237 
Արագածոտն 0.257 0.305 0.151 0.115 0.172 2.217 
Արարատ 0.260 0.317 0.150 0.083 0.190 2.239 
Արմավիր 0.264 0.322 0.135 0.098 0.181 2.234 
Գեղարքունիք 0.257 0.321 0.157 0.091 0.174 2.229 
Լոռի 0.236 0.316 0.175 0.092 0.181 2.216 
Կոտայք  0.283 0.352 0.122 0.077 0.166 2.251 
Շիրակ 0.251 0.323 0.149 0.100 0.177 2.223 
Սյունիք  0.259 0.321 0.166 0.084 0.169 2.231 
Վայոց Ձոր   0.258 0.308 0.163 0.091 0.181 2.231 
Տավուշ 0.249 0.309 0.205 0.082 0.155 2.220 
Ընդամենը 
Հայաստան 0.264 0.334 0.153 0.087 0.162 2.232 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2004թ և ԱՀԿ (1985թ.) 
 

Մեկ կալորիայի արժեքը. Մեկ կալորիայի արժեքը Հայաստանի համար հաշվարկվել է 
սննդամթերքի վրա կատարված բոլոր ընդհանուր ծախսերը բաժանելով ընդհանուր 
սպառված կալորիաների վրա: Սննդամթերքի վրա կատարված համընդհանուր ծախսերը 
ստացվել են ընտրանքում ընդգրկված բոլոր տնային տնտեսությունների սննդամթերքի վրա 
կատարված ծախսերը գումարելով: Օգտագործելով  յուրաքանչյուր տնային տնտեսության 
կողմից գնված յուրաքանչյուր սննդատեսակի արժեքի մասին տեղեկատվությունը (ներառյալ 
բնամթերային տեսքով սպառված սննդամթերքի համար մուտքագրված արժեքը, այսինքն` 
սպառված սննդամթերքի արժեքը, որը չի գնվել, այլ ստացվել է սեփական տնտեսությունից 
կամ որպես նվեր և մարդասիրական օգնություն) հաշվարկվել է տնային տնտեսության 
կողմից բոլոր տեսակի սննդամթերքի վրա կատարված ծախսը: Երկրում ընդամենը սպառված 
կիլոկալորիաները հաշվարկվել են բոլոր տնային տնտեսությունների համար բոլոր 
սննդատեսակների կալորիականությունները գումարելով: Յուրաքանչյուր սննդատեսակի 
կալորիականությունը ստացվել է Պարենի և գյուղատնտեսության միջազգային 
կազմակերպության (FAO) կողմից: Յուրաքանչյուր գնված կամ սպառված սննդատեսակի 
ընդհանուր կալորիականությունը հաշվարկվել է  ըստ տվյալ սննդատեսակի գնված կամ 
սպառված քանակության և մեկ կիլոգրամի հաշվով  կալորիականության:        

Ծայրահեղ (պարենային) աղքատության գիծը ստացվել է  Հայաստանի համար 
անհրաժեշտ միջին կալորիականությունը բազմապատկելով մեկ կալորիայի արժեքով: Մեկ 
կալորիայի արժեքը 2004թ-ին գնահատվել է 173.7 դրամ ամսական մեկ շնչի հաշվով ըստ 
միջին գների և  167.2 դրամ ամսական մեկ շնչի հաշվով ըստ մեդիան գների: Այսպիսով 2,232 
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կիլոկալորիա զամբյուղի ամսական արժեքը 2004թ.-ին գնահատվել է 11,631 դրամ28 ամսական 
մեկ շնչի հաշվով` միջին գներով և 11,195.7 դրամ` մեդիան գներով29: Աղքատության 
պարենային գծի արժեքը կիրառվել է օգտագործելով 2004թ.-ի չորրորդ եռամսյակի 
քաղաքային գները, քանի որ սպառման ագրեգատը նույնպես արտահայտված էր այդ գներով 
(2004թ.-ի աշնանային քաղաքային գների մակարդակով): Նման մոտեցմամբ գնահատված 
աղքատության պարենային գիծն արտացոլում է միջին հայկական տնային տնտեսության 
սպառման պատկերը և գնումներ կատարելիս նրա կողմից իրականում վճարված գները:    
Այնուհետև մեկ շնչի հաշվով հաշվարկված աղքատության պարենային գիծը ճշգրտվել է 
համարժեքության սանդղակով, քանզի կենսամակարդակի գնահատման ցուցանիշ 
ընդունված սպառումը նույնպես վերահաշվարկվել է ըստ մեկ չափահաս անդամի 
համարժեքության: Տարբեր ժողովրդագրական խմբերի (մեծեր և երեխաներ) համար 
համարժեքության սանդղակի գործակիցների և տնային տնտեսության չափի կշռված միջին 
հարաբերությունը` 0.898 գործակիցը կիրառվել է մեկ շնչի հաշվով աղքատության 
պարենային գիծը` մեկ չափահաս անդամի համարժեքության աղքատության պարենային 
գծով արտահայտելու համար:  Այսպիսով  մեկ չափահաս անդամի հաշվով համարժեք 
աղքատության միջին պարենային գիծը 2004թ.-ին գնահատվել է  12,952 դրամ` միջին գներով 
և  12,467 դրամ` մեդիան գներով: 

2005- 2008թթ.-ին աղքատության գծերի նոմինալ արժեքները ճշգրտվեցին պարենային 
ապրանքների գների ինդեքսների նկատմամբ, որոնք ստացվել են հետազոտության միջոցով: 
Ծայրահեղ (պարենային) աղքատության գիծը ամսական մեկ չափահաս անդամի հաշվով 
2008թ. կազմել է 17232 դրամ, 2007թ.-ին `15753 դրամ,  2006թ.-ին` 14300 դրամ, 2005թ.-ին` 
13266 դրամ:  

 
(II) Աղքատության ընդհանուր գիծը 
 

Աղքատության ընդհանուր գիծն իր մեջ ներառում է աղքատության պարենային գիծը և  
ոչ-պարենային ապրանքների օրական սպառումը, քանի որ անձը պետք է կարողանա հոգալ 
ոչ միայն իր նվազագույն պարենային պահանջը, այլև կարևոր կամ նվազագույն ոչ 
պարենային ապրանքների պահանջը:  

Ոչ-պարենային ապրանքների օրական սպառումն աղքատության ընդհանուր գծի 
որոշման համար գնահատվում է ըստ Պարենային ծախսերի մեթոդի (FEM) և Սպառողական 
զամբյուղի մեթոդի (CBM) (Համաշխարհային բանկ, 2002թ.): Ըստ առաջին մեթոդի, ոչ 
պարենային ապրանքների մասնաբաժինը հաշվարկվում է որպես ոչ պարենային 
ապրանքների մասնաբաժին այն տնային տնտեսությունների ծախսերի մեջ, որոնց մեկ 
չափահաս ամդամի հաշվով պարենային ապրանքների սպառումը գտնվում է պարենային 
գծին մոտ:  Երկրորդ մեթոդի համաձայն (CBM), ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը 
հաշվարկվում է որպես ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժին այն տնային 
տնտեսությունների ծախսերի մեջ, որոնց մեկ չափահաս ամդամի հաշվով ընդհանուր 
սպառումը գտնվում է պարենային գծին մոտ: Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 6-
ում, օգտագործվել են պարենային գծի նկատմամբ տարբեր հարաբերական 
հեռավորությունները  և միջին և մեդիան գները:   

                                             
28 Ստացվել է: 173.7*30 օր*2.232 կիլոկալորիա: 
29 Ստացվել է: 167.2*30 օր *2.232 կիլոկալորիա: 
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Ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը փոքր ինչ բարձր է առաջին մեթոդի 
կիրառման դեպքում` երկրորդ մեթոդի համեմատ: Օգտագործելով Պարենային ծախսերի 
մեթոդը, ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը հաշվարկվում է որպես ընդամենը 
նվազագույն սպառման 43.4 տոկոս  (+/- 2% տարբերություն պարենային գծի նկատմամբ), 
մինչդեռ Սպառողական զամբյուղի մեթոդի կիրառմամբ, այն գնահատվել է 35.6 տոկոս:   

Աղքատության ընդհանուր գիծը հաշվարկվել է օգտագործելով վերոնշյալ երկու 
մեթոդների  հիման վրա հաշվարկված ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը և 
կիրառելով պարենային գծի նկատմամբ 2 տոկոս հնարավոր տատանումը: Համաձայն 
վերոնշյալ հաշվարկների, աղքատության ընդհանուր գիծը Հայաստանի համար 2004թ.-ին 
սահմանվել է 18,984 դրամից 24,429 դրամի սահմաններում ամսական մեկ չափահաս անձին 
համարժեք չափով` միջին գներով, և  19,373 դրամից 20,033 դրամ` ամսական մեկ չափահաս 
անձին համարժեք չափով` մեդիան գներով:  

Ոչ պարենային ապրանքների օրական սպառումը ճշգրտվեց  2004թ.-ի և 2005թ.-ի,, 
ինչպես նաև 2005թ.-ի և 2006թ.-ի,  2006թ.-ի և 2007թ.-ի, 2007թ.-ի և 2008թ.-ի  միջև ոչ 
պարենային ապրանքների գների սղաճի նկատմամբ` օգտագործելով գների վիճակագրու-
թյամբ ստացված ոչ պարենային ապրանքների սպառողական գների ինդեքսը (համապա-
տասխանաբար 102.2% 2005թ.-ի ,   103.3 % 2006թ.-ի,   102.2 % 2007թ.-ին  և 107.3% 2008թ.-ին): 
   
                                          Աղյուսակ 6. Հայաստան. Աղքատության գիծը, 2004թ. 
 

Ոչ պարենային ապրանքների 
մասնաբաժինը ( %-ով) 

Աղքատության 
ընդհանուր գիծ 

Հարաբերական 
տարբերությունը 
պարենային գծի 

նկատմամբ 

Աղքատության 
պարենային գիծը 
մեկ չափահաս 

անձին համարժեք 
դրամ 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

Ստորին 
սահման 

Վերին 
սահման 

 Միջին գները մեկ կկալորիայի հաշվով 
2% 12.952 31.77 46.98 18.984 24.429 
5% 12.952 29.76 46.00 18.439 23.987 

10% 12.952 30.74 44.22 18.701 23.219 
 Մեդիան գները մեկ կկալորիայի հաշվով 

2% 12.467 35.64 43.42 19.373 22.033 
5% 12.467 31.77 43.42 18.274 22.033 

10% 12.467 30.74 45.08 18.001 22.701 
Աղբյուրը. 2004 ՏՏԿԱՀ 
Նշում. Աղքատության պարենային գիծը և ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը  գնահատված է ըստ 
2004թ.-ի չորրորդ եռամսյակի համար քաղաքային բնակավայրերի գների: 
 

Աղքատության ընդհանուր գիծը 2008թ.-ին կազմել է  25188 դրամ ,2007թ.- 23168  
դրամի, 2006թ.- 21555 դրամի  և,  2005թ.- 20289 դրամի դիմաց: Այսպիսով, որոշակի տարիների 
ընթացքում օգտագործելով կայուն գներով նույն մեթոդաբանությամբ հաշվարկված 
աղքատության գիծը, կարելի կլինի դիտարկել աղքատության մակարդակի փոփոխությունը 
միևնույն սկզբնակետի նկատմամբ: Բացի այդ, պարենային և ոչ պարենային   ապրանքների 
սպառման կայուն հարաբերակցությունը հնարավորություն կընձեռի դիտարկել ժամանակի 
ընթացքում աղքատության մակարդակի փոփոխությունները, որոնք հետևանք չեն սպառման 
բնույթի փոփոխության:  
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4. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները  
Սույն զեկույցում աղքատությունը գնահատվել է ըստ աղքատության մակարդակի, 

աղքատության խորության և սրության ցուցանիշների: Աղքատության մակարդակի 
ամենապարզ և առավել հաճախ կիրառվող գնահատականը դա աղքատների ընդհանուր 
թվաքանակի համաթիվն է, որը պարզապես, իրենից ներկայացնում է մեկ չափահաս անդամի 
հաշվով համարժեք սպառման մակարդակով աղքատության գծից ցած գտնվող անհատների 
հարաբերություն (Ֆոստեր և ուրիշներ 1984թ.): Աղքատության խորության համաթիվը ցույց է 
տալիս, թե որքան են այդ մարդիկ աղքատ, կամ որքան է նրանց սպառումը ցածր 
աղքատության գծից:  Աղքատության սրության ցուցանիշը կիրառվել է գնահատելու 
աղքատների միջև եղած սպառման անհավասարությունը (որոշ աղքատների մոտ սպառումը 
կարող է շատ մոտ գտնվել աղքատության գծին, իսկ ոմանք սպառման ցուցանիշով կարող են 
շատ ցած գտնվել աղքատության գծից):  
Զեկույցում կիրառված աղքատության ցուցանիշները նկարագրված են ստորև բանաձևով.   
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որտեղ α -ն պարամետր է (նկարագրված է ստորև), z-ը աղքատության գիծն է, ci –ն i-րդ 
անհատի սպառումն է, իսկ n-ն անհատների ընդհանուր թվաքանակը:  Եթե α -ն հավասար է 
զրոի,  ստացվում է P(0), կամ աղքատության մակարդակի համաթիվը, որը գնահատում է 
աղքատության գծից ցած գտնվող անհատների  հարաբերությունը: Եթե α -ն հավասար է 1-ի,  
ստացվում է P(1), կամ աղքատության խորությունը, որը հաշվի է առնում, թե որքան են միջին 
հաշվով աղքատները հեռու այդ գծից: P(1)-ը կարող է արտահայտվել հետևյալ  բանաձևով.  
 

)(*)0()1( DeficitAveragePP =  
 
որտեղ միջին պակասուրդը հաշվարկվում է որպես տոկոս աղքատության գծի նկատմամբ, 
որի չափով աղքատների սպառումը միջին հաշվով պակաս է աղքատության գծից: 
Վերջապես, եթե  α -ն հավասար է  2, ստացվում է P(2), կամ աղքատության սրությունը, որը 
հաշվի է առնում աղքատների միջև անհավասարությունը:   

Սույն զեկույցում ընդհանուր աղքատության միտումները նկարագրված են 
աղքատության բոլոր երեք գնահատականների միջոցով, սակայն աղքատության պատկերի 
վերլուծությունները հիմնականում կատարվել են աղքատության մակարդակի 
գնահատականի հիման վրա: 


