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Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-ապրիլին 

% 

2009թ. 
հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը ապրիլը 

 

նախորդ ամսվա նկատմամբ 2008թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2008թ. 
ապրիլի 

նկատմամբ 

2005թ. 
նկատ
մամբ 

հունվար-

ապրիլը 2008թ. 
հունվար-ապրիլի

նկատմամբ 

Սպառողական գների ինդեքս - ընդամենը  
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    այդ  թվում         

  Սպառման  ապրանքներ 101.6 97.5 101.5 102.1 102.7 99.5 119.7 99.1 
         

    Պարենային  ապրանքներ 102.6 96.7 101.0 102.1 102.3 98.4 125.2 98.7 
         

    Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.0 100.4 100.7 100.4 101.5 101.8 102.1 101.1 
         

    Ոչ պարենային ապրանքներ 98.7 99.1 103.6 102.8 104.3 102.8 109.7 99.7 
         

 Ծառայություններ 100.3 99.8 101.0 105.6 106.6 111.7 129.8 110.1 
 

Սպառողական գներ: 2009թ. ապրիլին ՀՀ սպառողական շուկայում շարունակվել է դեռևս մարտին արձանագրված գնաճի միտումը և 

երկու ամիսների ընդհանուր գնաճը կազմել է 4.6%, այդ թվում, ապրիլին մարտի համեմատ սպառողական գներն աճել են  3.2%-ով : Պարենային 

ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 1.9%-ով, ոչ պարենային ապրանքներինը` 

2.8%-ով, իսկ ծառայությունների սակագներինը` 5.6 %-ով:  

Սպառողական գների ինդեքսը 2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 103.9%, այդ թվում, պարենային 

ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) 102.2%, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 104.3%,  իսկ ծառայությունների սակագներինը` 

106.6%:   

2009թ. հունվար-ապրիլին սպառողական գների միջին ամսական հավելաճը կազմել է  1.0%, ինչը 0.5 տոկոսային կետով ցածր է 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցանիշից (1.5%):  

Սպառողական  գների հավելաճը 2000-2009թթ.  ապրիլին 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 
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 2009թ. ապրիլին 2008թ. ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 103.1%, այդ թվում պարենային ապրանքներինը 

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 98.7%, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.8%, ծառայությունների սակագներինը՝ 111.7%, իսկ 

հունվար-ապրիլին 2008թ. հունվար-ապրիլի համեմատ՝ համապատասխանաբար  102.3%, 99.0, 99.7, 110.1%: 

2009թ. ապրիլին 2005թ. համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 122.7%, այդ թվում, պարենային ապրանքներինը 

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 122.7%, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 109.7%, ծառայությունների սակագներինը՝ 129.8%: 

            Հանրապետության դիտարկվող քաղաքներում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ սպառողական գներն աճել են  1.4-3.7%-ով, ընդ 

որում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է մայրաքաղաքում: 

Պարենային ապրանքների գներ: 2009թ. ապրիլին պարենային ապրանքների շուկայում արձանագրվել է 2.1%  գնաճ, ինչը 

հիմնականում հացամթերքի, մրգի, կենդանական և բուսական յուղերի, ձկնամթերքի գնաճի արդյունք է: Դիտարկվող պարենային 13 

ապրանքախմբերից 12-ում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ գրանցվել է 0.1-26.6% գնաճ:  

Մրգի ապրանքախմբում 2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ արձանագրվել է 13.0%, իսկ 2009թ. մարտի համեմատ` 

6.5% գնաճ: Տանձի, խնձորի, խաղողի, նռան, ինչպես նաև ներմուծված (ցիտրուսային և արևադարձային) մրգից` ադամաթզի, նարնջի, մանդարինի 

գները 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ աճել են 1.7-26.2%-ով: Հանրապետության դիտարկված քաղաքներում գրանցվել է մրգի 1.0-10.3% 

գնաճ, ընդ որում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Վանաձորում: Մայրաքաղաքում մրգի գներն  աճել են 8.1%-ով: 

2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ հանրապետությունում  արձանագրվել է հացամթերքի 0.6% գնանկում, իսկ 2009թ. 

մարտի համեմատ` 2.5% գնաճ: Վերջինս մեծապես պայմանավորվել է մակարոնեղենի 2.8-3.7%, հաճարի 3.3%, ոլոռի 5.6%, հնդկացորենի 

6.0%, բրնձի 7.1%, ձավարի 7.1%, սիսեռի 7.2%, ոսպի 7.9% գնաճով: Հացատեսակների գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 1.6-

2.3%-ով, իսկ  ալյուրինը` 0.5-1.9%-ով: Հանրապետության դիտարկված 9 քաղաքներում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ արձանագրվել է 

հացամթերքի 0.4-3.3% գնաճ (գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Վանաձորում), ք. Եղեգնաձորում` 0.3% գնանկում, իսկ ք. 

Մարտունիում գների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: Մայրաքաղաքում հացամթերքի գներն աճել են 3.2%-ով: 

Կենդանական և բուսական յուղերի ապրանքախմբում 2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ արձանագրվել է 3.5% 

գնանկում, իսկ 2009թ. մարտի համեմատ` 3.0% գնաճ: Դա հիմնականում պայմանավորվել է ձիթապտղի և արևածաղկի բուսական յուղերի 3.5-

4.0%, այլ յուղերի (հալած յուղ) 5.5% գնաճով: Կարագի գինը 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ աճել է 0.2%-ով: Հանրապետության 

դիտարկված 7 քաղաքներում նշված ժամանակահատվածում կենդանական և բուսական յուղերի գներն աճել են 0.4-8.2%-ով (գնաճի ամենաբարձր 

ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Թալինում), իսկ մյուս 4-ում արձանագրվել է 3.8-0.3% գնանկում: Մայրաքաղաքում կենդանական և բուսական 

յուղերի գներն աճել են 4.6%-ով: 

2009թ. փետրվար-ապրիլ ամիսներին  ձկնամթերքի ապրանքախմբում գրանցվել է 35.7% ընդհանուր գնաճ, այդ թվում, ապրիլին մարտի 

համեմատ գնաճը կազմել է 26.6%: 

2009թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին հանրապետությունում գրանցվել է շաքարավազի 13.9% գնաճ, ընդ որում, ապրիլին մարտի համեմատ 

գնաճը կազմել է 1.1%: Հանրապետության դիտարկված 5 քաղաքներում շաքարավազի գինն աճել է 1.6-5.4%-ով, 5-ում գրանցվել է 5.8-0.8% 

գնանկում, իսկ Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա մակարդակը: Մայրաքաղաքում շաքարավազի գինն աճել 

է  1.6%-ով: 

Սուրճի, թեյի, կակաոյի ապրանքախմբում 2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ արձանագրվել է 5.5%, իսկ 2009թ. 

մարտի համեմատ` 3.6% գնաճ: Վերջինս հիմնականում պայմանավորվել է լուծվող սուրճի տարատեսակների 12.4-13.0% գնաճով: 

Հանրապետության դիտարկված քաղաքներում գրանցվել է սուրճի, թեյի, կակաոյի 2.0-12.1% գնաճ, ընդ որում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն 

արձանագրվել է ք. Կապանում: Մայրաքաղաքում  սուրճի, թեյի, կակաոյի գներն աճել են 3.4%-ով: 

2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ մսամթերքի ապրանքախմբում գրանցվել է 0.4% գնաճ, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է 

ոչխարի մսի 7.9% գնաճով: Խոզի և տավարի մսերի գները նշված ժամանակահատվածում նվազել են 6.8% և 0.3%-ով: Հանրապետության 



 3

դիտարկված 7 քաղաքներում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ մսամթերքի գներն աճել են 0.2-3.6%-ով (գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն 

արձանագրվել է ք. Կապանում), իսկ մյուս 4 քաղաքներում  արձանագրվել է 1.4-0.3% գնանկում: Մայրաքաղաքում մսամթերքի գներն աճել են 

0.6%-ով: 

Ձվի, ոչ ոգելից խմիչքի, կաթնամթերքի, այլ մթերքի, հրուշակեղենի ապրանքախմբերում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ գրանցվել է 

0.1-0.9% գնաճ: 

Ոգելից խմիչքի և ծխախոտի ապրանքախմբերում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է 0.4% գնաճ, 

ինչը հիմնականում պայմանավորվել է ոգելից խմիչքի 0.8% գնաճով:  

Բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբում 2009թ. փետրվար-ապրիլին արձանագրվել է 10.9% ընդհանուր գնանկում, ընդ որում, 

ապրիլին մարտի համեմատ գները նվազել են 0.7%-ով: Վերջինս հիմնականում պայմանավորվել է վարունգի 13.7%, կարտոֆիլի (12.2%), 

կանաչ սոխի (9.3%), խառը կանաչեղենի (8.2%), սխտորի 8.0% գնանկումով: Դրան զուգընթաց, հանրապետությունում արձանագրվել է լոլիկի 

0.3%, կաղամբի 5.2%, գլուխ սոխի 19.8%, ճակնդեղի 35.0%, գազարի 46.3% գնաճ: Հանրապետության դիտարկված 7 քաղաքներում 

բանջարեղենի և կարտոֆիլի գները նվազել են 8.2-1.7%-ով, 3 քաղաքներում գրանցվել է 4.3-7.4% գնաճ, իսկ մայրաքաղաքում բանջարեղենի և 

կարտոֆիլի գների ընդհանուր մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: 

 

Ոչ պարենային ապրանքների գներ: 2009թ. մարտ-ապրիլին ոչ պարենային ապրանքների շուկայում գրանցվել է 6.6% ընդհանուր 

գնաճ, այդ թվում, ապրիլին մարտի համեմատ գներն աճել են 2.8%-ով: Վերջինս հիմնականում կենցաղային էլեկտրաապրանքների 2.9%, 

կահույքի 3.0%, գեղաhարդարման 4.0%, մշակույթի պրանքների 4.4%, լվացող միջոցների 5.7%, դեղամիջոցների 10.4% գնաճի արդյունք է: 

Շինանյութերի, հագուստի և գործվածքի, կոշկեղենի, անձնապիտո ապրանքների, տեքստիլեղենի, գորգեղենի, այգեգործական ապրանքների, 

գրենական պիտույքների, ոսկերչական ապրանքների  ապրանքախմբերում  նշված ժամանակահատվածում արձանագրվել է 0.1-2.3% գնաճ, իսկ 

խոհանոցային սպասքի և վառելիքի ապրանքախմբերում` 1.0% գնանկում:  

2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է բենզինի 3.1% գնաճ, իսկ դիզելային վառելիքի գինը նվազել է 

2.1%-ով: 2009թ. ապրիլին 2008թ. ապրիլի համեմատ բենզինի և դիզելային վառելիքի գները նվազել են համապատասխանաբար 20.3% և 

25.6%-ով, իսկ 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ` 1.4% և 10.8%-ով:  

Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ արձանագրվել է ոչ պարենային ապրանքների 

1.4-3.5% գնաճ, ընդ որում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է ք. Դիլիջանում: Մայրաքաղաքում ոչ պարենային ապրանքների գներն 

աճել են 3.2%-ով:  

Ծառայությունների սակագներ: Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ոլորտում 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ գրանցված 

սակագների 5.6% հավելաճի վրա իրենց էական ազդեցությունն են ունեցել բնակարանային-կոմունալ ծառայությունների 18.2% 

(պայմանավորված խմելու ջրի մատակարարման (8.2%), խողովակաշարերով բնակչությանը գազային վառելիքի վաճառքի (14.3%), 

էլեկտրաէներգիայի վաճառքի (23.1%) ծառայությունների սակագների թանկացումով) և տրանսպորտի ծառայությունների 8.6% հավելաճով 

(պայմանավորված օդային տրանսպորտի ծառայությունների սակագների 24.5% թանկացումով): Վերը նշված կոմունալ ծառայությունները 

սպառողական զամբյուղում ունենալով 6.90% տեսակարար կշիռ, և 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ 19.9% սակագների ընդհանուր հավելաճ,  

սպառողական գների ինդեքսի վրա ազդել են 1.24 տոկոսային կետով: Առանց այդ ծառայությունների սակագների փոփոխությունների ՍԳԻ-ն նշված 

ժամանակահատվածում արձանագրված 103.2%-ի փոխարեն կկազմեր 101.8%: 

2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ  հանրապետությունում արձանագրվել է կրթության համակարգի 0.1%, իրավական ու բանկային 

0.2%, կենցաղային բնույթի 0.4%, մշակույթի ոլորտի 0.4%, հանրային սննդի 0.4%, բուժսպասարկման 1.4%, հանգստի կազմակերպման 

1.7% ծառայությունների սակագների հավելաճ և կապի ծառայությունների սակագների 1.4 % նվազում: 

2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ հանրապետության դիտարկված քաղաքներում արձանագրվել է ծառայությունների սակագների 4.2-
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6.8% հավելաճ, ընդ որում համեմատաբար բարձր հավելաճ գրանցվել է Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներում: Մայրաքաղաքում  

ծառայությունների սակագներն  աճել են 5.8%-ով: 

 

 ____________________ 

Ըստ գործող մեթոդաբանության, ՀՀ-ում գների դիտարկումը կատարվել է 2009թ. մարտի 30-ին, ապրիլի 10-ին և 20-ին Երևան քաղաքում և հանրապետության 
մարզերի 11 բնակավայրերում 470 անվանում ապրանք-ծառայությունների գծով: 

ՀՀ սպառողական շուկայում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ), ոչ պարենային 
 ապրանքների գների և  ծառայությունների սակագների փոփոխությունները 2009թ. հունվար-ապրիլին 

նախորդ ամսվա նկատմամբ,% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Արտարժութային շուկա: 2009թ. ապրիլին մարտի համեմատ հանրապետության սպառողական և  արժութային շուկաներում  

արձանագրվել է գների և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքի (ապրիլի 1-29-ի դրությամբ) 

համապատասխանաբար 3.2% և 1.9% հավելաճ (ԱՄՆ դոլարն արժեվորվել է): 2009թ. ապրիլին 2008թ. դեկտեմբերի համեմատ  սպառողական 

գների և  հաշվարկային փոխարժեքի հավելաճը կազմել է համապատասխանաբար 3.9% և 21.0%: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում 

արձանագրվել է սպառողական գների և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքի հավելաճ`  համապատասխանաբար 

6.0% և 1.6%-ով: 2009թ. ապրիլին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է 372.50  դրամ, ինչը 

20.5%-ով գերազանցել է 2008թ. ապրիլի համապատասխան ցուցանիշը (309.04 դրամ): 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի, ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքների 

փոփոխությունները  2008-2009թթ. հունվար-ապրիլին 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,%   
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Հավելված 1 
Սպառողական գների ինդեքսը Եվրամիության, ԱՊՀ և աշխարհի մի շարք այլ երկրներում 2008թ. դեկտեմբեր, 2009թ.հունվար-

մարտ ամիսներին1 
(%) 

2009 թ.  2008թ. 
դեկտեմբերը 

հունվարը փետրվարը մարտը 

2009թ մարտը 
2008թ. դեկտեմբերի 

համեմատ 

 նախորդ ամսվա համեմատ  

Ավստրիա 99,8 99,4 100,5 100.3 100.1 

Բելգիա 99,9 98,1 102,3 99.4 99.8 

Բուլղարիա 99,6 100,4 100,4 99.7 100.5 

Հունգարիա 99,6 100,7 100,8 100.5 102.0 

Գերմանիա 100,4 99,4 100,7 99.8 99.9 

Հունաստան 99,7 99,5 98,9 102.0 100.3 

Դանիա 99,5 99,6 101,0 100.4 101.0 

Իռլանդիա 99,3 99,2 100,2 100.1 99.4 

Իսպանիա 99,5 98,7 100,0 100.2 98.9 

Իտալիա 99,9 98,3 100,2 101.2 99.7 

Կիպրոս 99,0 97,7 100,0 101.4 99.0 

Լատվիա 99,5 102,1 101,1 100.1 103.3 

Լիտվա 99,8 102,6 100,3 100.0 102.9 

Լյուքսեմբուրգ 99,1 98,9 101,8 99.9 100.5 

Մալթա 100,2 97,8 100,8 101.5 100.1 

Նիդերլանդներ 99,2 100,0 101,0 101.2 102.2 

Լեհաստան 100,0 100,4 100,8 100.8 102.0 

Պորտուգալիա 99,5 99,1 100,0 100.8 99.9 

Ռումինիա 100,2 101,2 100,8 100.5 102.6 

Սլովակիա 99,9 100,3 100,0 99.7 100.1 
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2009 թ.  2008թ. 
դեկտեմբերը 

հունվարը փետրվարը մարտը 

2009թ մարտը 
2008թ. դեկտեմբերի 

համեմատ 

 նախորդ ամսվա համեմատ  

Սլովենիա 99,3 99,7 100,6 100.8 101.1 

 Միացյալ Թագավորություն     

(Մեծ Բրիտանիա) 99,6 99,3 100.9 . . . . . . 

Ֆինլանդիա 99,7 100,3 100,7 100.4 101.3 

Ֆրանսիա 99,7 99,6 100,4 100.2 100.2 

Չեխիա 99,7 101,4 100,1 100.2 101.6 

Շվեդիա 99,8 99,9 100,6 100.5 101.0 

Էստոնիա 99,8 99,4 99,6 99.5 98.5 

Ընդամենը Եվրամիության 

երկրներ (ԵՄ -27) 99,8 99,4 100,5 100.3 100.2 

Հայաստան 100,1 101,2 98,2 101.4 100.7 

Ռուսաստան 100,7 102,4 101,7 101.3 105.4 

Բելառուս 101,2 104,1 101,2 100.6 106.1 

Ուկրաինա 102,1 102,9 101,5 101.4 105.9 

Ղազախստան 100,2 100,3 100,8 100.8 102.0 

Վրաստան 99,6 101,4 98,7 99.6 99.6 

Ղրղզստան 101.4 100,5 100,3 99.6 100.4 

Մոլդովա 99,8 99,9 99,0 99.2 98.2 

Տաջիկստան 99,2 100,4 100,3 100.5 . . . 

Ադրբեջան 99,6 99,4 99,2 . . . . . . 

Կանադա 99,3 99,7 100.7 100.2 100.6 

Նորվեգիա 99,7 99,6 101.0 100.1 100.7 

Բրազիլիա 100,3 100,5 100,6 100.2 101.2 
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2009 թ.  2008թ. 
դեկտեմբերը 

հունվարը փետրվարը մարտը 

2009թ մարտը 
2008թ. դեկտեմբերի 

համեմատ 

 նախորդ ամսվա համեմատ  

Կորեայի Հանրապետություն 100,0 100,1 100,7 100.7 101.5 

ԱՄՆ 99,0 100,4 100,5 100.2 101.2 

Թուրքիա 99,6 100,3 99,7 101.1 101.0 

Ճապոնիա 99,6 99,4 99.7 . . . . . . 

 

. . .- Տվյալները բացակայում են: 
1 Տեղեկատվությունը պատրաստվել է Եվրոստատի, ազգային վիճակագրական ծառայությունների կայք էջերում, ինչպես նաև ԱՄՀ-ի Տվյալների 

տարածման հատուկ ստանդարտների պահանջներին համապատասխան ԱՄՀ-ի կայք էջում զետեղված ցուցանիշների հիման վրա:  

 


