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Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-մարտին 
% 

2015թ. 
հունվարը1 Փետրվարը1 մարտը մարտը 

 

նախորդ ամսվա նկատմամբ 2014թ. 
մարտի 

նկատմամբ

2014թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

Հունվար-մարտը 
2014թ.  

հունվար-մարտի 
նկատմամբ 

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.5 99.9 99.9 105.8 102.3 105.1 
    այդ  թվում`       
  Սպառման  ապրանքներ 103.4 99.8 99.8 106.7 103.0 105.8 
       
   Պարենային  ապրանքներ 104.8 99.1 99.1 107.3 103.0 106.7 
       
   Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.4 100.0 100.0 101.8 100.4 103.2 
       
   Ոչ պարենային ապրանքներ 101.1 101.3 101.2 105.8 103.6 104.4 
       
 Ծառայություններ 100.3 100.3 100.2 103.7 100.8 103.5 

Սպառողական գներ: 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ ՀՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 
0.1% գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է պարենային ապրանքների 0.9% գնանկումով: Պարենային 
ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում նվազել են 0.8%-ով, 
իսկ ոչ պարենային ապրանքների շուկայում և ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է գների և սակագների` 
համապատասխանաբար 1.2%  և 0.2% հավելաճ:  

2015թ. մարտին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 102.3%, այդ 
թվում, պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102.8%, ոչ պարենային ապրանքնե-
րինը՝ 103.6%, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.8%:  

2015թ. հունվար-մարտին սպառողական գների միջին ամսական հավելաճը կազմել է 0.8%, ինչը  0.4 տո-
կոսային կետով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցանիշը 
(0.4%):  

Սպառողական  գների հավելաճը 2006-2015թթ. մարտին 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 
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2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 105.8%, այդ թվում, 

պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)`106.8%, ոչ պարենային ապրանքներինը` 
105.8%, ծառայությունների սակագներինը` 103.7%, իսկ հունվար-մարտին 2014թ. հունվար-մարտի համեմատ` 
համապատասխանաբար 105.1%, 106.3%, 104.4%  և 103.5%: 

                                                            
1 2015թ.  սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկներում ներառված ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի և դրանց 
տեսակարար կշիռների վերանայմամբ պայմանավորված, վերահաշվարկվել են 2015թ. հունվար և փետրվար ամիսների գների ինդեքսները: 
Ինդեքսների վերանայման վերաբերյալ մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են հավելված 3-ում:  



 

 2

Հանրապետության դիտարկվող 9 քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ սպառողական 
գները նվազել են 0.6-0.1%-ով, իսկ մյուս երկուսում գրանցվել է 0.1-0.2% գնաճ: Մայրաքաղաքում գների 
մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ աճել է 0.2%-ով:  
           Պարենային ապրանքների գներ:  2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում արձանա-
գրվել է պարենային ապրանքների 0.9% գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է ձկնամթերքի, կենդա-
նական և բուսական յուղերի, բանջարեղենի և կարտոֆիլի, ձվի, հացամթերքի, շաքարավազի ապրանքախմբերի՝ 
4.3-1.3% գնանկումով: Դիտարկվող պարենային 13 ապրանքախմբերից 10-ում նշված ժամանակահատվածում 
գրանցվել է 4.3-0.1% գնանկում, իսկ 3-ում` 0.4-4.1% գնաճ:  

Ձկնամթերքի ապրանքախմբում 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ արձանագրվել է 6.1%, իսկ 
2015թ. փետրվարի համեմատ`4.3% գնանկում: Վերջինս մեծապես պայմանավորվել է  <<Իշխան>> ձկնատեսակի 
4.9%  գնանկումով:  

Բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբում1 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ արձանագրվել 
է 3.2%, իսկ 2015թ. փետրվարի համեմատ`2.8% գնանկում: Վերջինս հիմնականում պայմանավորվել է կարտո-
ֆիլի` 14.8%, վարունգի՝ 11.1%, լոլիկի` 4.8%, սնկի՝ 4.4%, ճակնդեղի 4.2% գնանկումով: 2015թ. մարտին փետրվարի 
համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է խառը կանաչեղենի` 2.6%, գլուխ սոխի` 2.3%, սխտորի  0.8% գնան-
կում: Դրան զուգընթաց, կանաչ սոխի գինն աճել է 2.8%-ով, սմբուկինը`5.1%-ով, կանաչ պղպեղինը`13.6%-ով, 
բողկինը`17.3%-ով, գազարինը՝  22.1%-ով, կաղամբինը` 34.2%-ով: 

Հանրապետության դիտարկված 9 քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ բանջարեղենի և 
կարտոֆիլի ապրանքախմբի գները նվազել են 6.6-0.4%-ով (գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է 
ք. Գավառում), մեկում գրանցվել է 0.9% գնաճ, իսկ մյուսում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա մակարդակը: 
Մայրաքաղաքում բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբի գները նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 
2.4%-ով:  

Կենդանական և բուսական յուղերի ապրանքախմբում 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ արձա-
նագրվել է 2.7% գնաճ, իսկ 2015թ. փետրվարի համեմատ`2.8% գնանկում: Վերջինս մեծապես պայմանավորվել է 
արևածաղկի բուսական յուղի՝ 4.1% և կարագի`3.0%  գնանկումով:  

Ձվի հանրապետական միջին գինը 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ աճել է 2.9%-ով, իսկ 2015թ. 
փետրվարի համեմատ գրանցվել է 2.1% գնանկում: Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2015թ. 
մարտին փետրվարի համեմատ ձվի գինը նվազել է 6.4-0.8%-ով, այդ թվում, գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշն 
արձանագրվել է ք. Վանաձորում: Մայրաքաղաքում ձվի գինը նվազել է 1.2%-ով: 

2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել է հացամթերքի 8.1% 
գնաճ, իսկ 2015թ. փետրվարի համեմատ՝ 1.5% գնանկում: Վերջինս հիմնականում հնդկացորենի՝ 6.4%, մակարո-
նեղենի՝ 3.9%, բարձր և առաջին տեսակի ալյուրների՝ 2.7% և 2.3%, ոլոռի՝ 2.6%, ձավարի՝ 1.8%, հաճարի՝ 1.8%, 
սիսեռի 1.6% գնանկման  արդյունք է: 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում արձանա-
գրվել է առաջին և բարձր տեսակի հացերի՝ 1.4% և 1.2%, լավաշի՝ 0.9%, բրնձի՝ 0.7% գնանկում: 
  Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հացամթեր-
քի գները նվազել են 3.6-0.1%-ով, այդ թվում, գնանկման ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Եղեգնաձո-
րում: Մայրաքաղաքում հացամթերքի գների ընդհանուր մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ նվազել է 1.0%-
ով:  

Շաքարավազի հանրապետական միջին գինը 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ աճել է 7.7%-ով, 
իսկ  2015թ. փետրվարի համեմատ գրանցվել է 1.3% գնանկում: Հանրապետության դիտարկված 10 քաղաքներում 
2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ արձանագրվել է շաքարավազի 4.4-0.8% գնանկում, իսկ մեկում` 0.4% 
գնաճ: Մայրաքաղաքում շաքարավազի գինը նվազել է 0.8%-ով:  

Մսամթերքի ապրանքախմբում 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ գրանցվել է 7.6% գնաճ, իսկ 
2015թ. փետրվարի համեմատ`0.8% գնանկում: 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում 
արձանագրվել է այլ մսեղենի (խաշի պարագաներ)`6.0%, խոզի և տավարի մսերի` համապատասխանաբար 2.0% 
և 1.0%, առաջին տեսակի կիսաապխտած երշիկի՝ 1.7%, հավի բդի` 1.4%, աղացած մսի՝ 1.3%, ենթամսամթերքի 
(տավարի լյարդ, սիրտ)՝ 1.3%, եփած երշիկի՝ 0.7%, ոչխարի մսի՝ 0.6%,  տավարի փափկամսի 0.5% գնանկում: 

Հանրապետության դիտարկված 10 քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 
մսամթերքի 1.9-0.1% գնանկում, իսկ մեկում՝ 0.6% գնաճ: Մայրաքաղաքում մսամթերքի գները նվազել են 1.1%-ով:  

                                                            
1 2015թ. փետրվար-մարտին  2014թ. փետրվար և մարտ ամիսների նկատմամբ բանջարեղենի և մրգի առանձին տեսակների գների և գների 
տոկոսային փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը բերված է հավելված 1-ում: 
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2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել է այլ մթերքի՝ 0.4%, 
կաթնամթերքի՝ 0.1% սուրճի, թեյի, կակաոյի 0.1% գնանկում: 

Մրգի ապրանքախմբում1 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ գրանցվել է 21.9%, իսկ 2015թ. 
փետրվարի համեմատ`4.1% գնաճ: 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ տանձի գինն աճել է 1.9%-ով, ման-
դարինինը` 6.0%-ով, նռանը` 6.6%-ով, նարնջինը` 12.3%-ով, ադամաթզինը` 12.8%-ով, խաղողինը՝ 14.4%-ով: 
Միաժամանակ, հանրապետությունում գրանցվել է խնձորի՝ 4.6%, ընկույզի միջուկի` 2.8%, կիտրոնի` 1.3%, 
չորացած մրգերի 0.7% գնանկում: 

Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ արձանա-
գրվել է մրգի 1.7-9.3% գնաճ, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Կապանում: Մայրա-
քաղաքում մրգի գներն աճել են 3.2%-ով:  

Հրուշակեղենի ապրանքախմբում 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ գրանցվել է 16.8%, 2015թ. 
փետրվարի համեմատ` 3.1% գնաճ: Վերջինս հիմնականում կոնֆետի և կարամելի գների 3.3-3.8% հավելաճի 
արդյունք է: 

2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է ոչ ոգելից խմիչքի 0.4% գնաճ: 
Ոգելից խմիչքի և ծխախոտի ապրանքախմբում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա մակարդակը:  

Ոչ պարենային ապրանքների գներ:  2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ ոչ պարենային ապրանքների 
շուկայում գրանցվել է 1.2% գնաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է անձնապիտո ապրանքների`1.2%, կահույքի` 
1.6%, կենցաղային էլեկտրաապրանքների՝ 1.6%, լվացող միջոցների՝ 2.1%, կոշկեղենի` 4.0%, հագուստի և գործ-
վածքի 5.0% գնաճով: Գեղահարդարման ապրանքների գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 0.1%-ով, 
խոհանոցային սպասքինը`0.7%-ով, շինանյութերինը` 0.9%-ով, տեքստիլեղենինը` 0.9%-ով, դեղամիջոցներինը` 
1.0%-ով, գրենական պիտույքներինը՝ 1.0%-ով: Միաճամանակ, հանրապետությունում արձանագրվել է մշակույթի 
ապրանքների`1.5%, ոսկերչական ապրանքների`1.2%, վառելիքի`0.5%, գորգեղենի 0.1% գնանկում, իսկ այգեգոր-
ծական ապրանքների գների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ:  

2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է բենզինի և դիզելային վառե-
լիքի` համապատասխանաբար 3.6% և 3.5% գնանկում: 2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ բենզինի և 
դիզելային վառելիքի գներր նվազել են համապատասխանաբար 8.8% և 8.2% ով, իսկ 2014թ. դեկտեմբերի 
համեմատ՝ համապատասխանաբար 9.0% և 9.2%-ով:  

2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետության դիտարկված 7 քաղաքներում ոչ պարենային 
ապրանքների գներն աճել են 0.1-1.9%-ով (գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է մայրաքաղաքում), 
երկուսում գրանցվել է 0.6-0.1% գնանկում, իսկ մյուս երկուսում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա 
մակարդակը:  

Ծառայությունների սակագներ: Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ոլորտում 2015թ. մարտին 
փետրվարի համեմատ սակագների հավելաճը կազմել է 0.2%, ինչը հիմնականում կրթության համակարգի` 0.4%, 
բուժսպասարկման` 1.2%, հանգստի կազմակերպման` 1.2%, հանրային սննդի` 1.5%, մշակույթի ոլորտի` 2.3%, 
կենցաղային բնույթի 2.7%  ծառայությունների սակագների հավելաճի արդյունք է: Իրավական ու բանկային ծա-
ռայությունների սակագները նշված ժամանակահատվածում աճել են 0.1%-ով: Միաժամանակ, հանրապետու-
թյունում գրանցվել է տրանսպորտի և կապի ծառայությունների սակագների՝ համապատասխանաբար 1.0% և 
0.1% նվազում, իսկ բնակարանային-կոմունալ ծառայությունների սակագների մակարդակը նախորդ ամսվա 
համեմատ մնացել է անփոփոխ:  

Հանրապետության դիտարկված 3 քաղաքներում 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 
ծառայությունների սակագների 0.1-0.4% հավելաճ (հավելաճի ամենաբարձր ցուցանիշներն արձանագրվել են 
Երևան և Արտաշատ քաղաքներում), 6-ում՝ 0.4-0.1% նվազում, իսկ երկուսում պահպանվել է սակագների նախորդ 
ամսվա մակարդակը:  

 
 

__________________________ 
      12015թ. փետրվար-մարտին  2014թ. փետրվար և մարտ ամիսների նկատմամբ բանջարեղենի և մրգի առանձին տեսակների գների և գների 
տոկոսային փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը բերված է հավելված 1-ում: 
   
Ըստ գործող մեթոդաբանության, ՀՀ-ում գների դիտարկումը կատարվել է 2015թ. մարտի 2-ին, 10-ին և 20-ին և դրանց մոտակա օրերին Երևան 
քաղաքում և հանրապետության մարզերի 10 բնակավայրերում 470 անվանում ապրանք-ծառայությունների գծով: 
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ՀՀ սպառողական շուկայում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ), ոչ պարենային 
 ապրանքների գների և  ծառայությունների սակագների փոփոխությունները 2015թ. հունվար-մարտին 

  նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Արտարժույթի շուկա: 2015թ. մարտին փետրվարի համեմատ հանրապետության սպառողական և 

արտարժույթի շուկաներում արձանագրվել է գների և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային 
փոխարժեքի համապատասխանաբար 0.1% և 0.2% նվազում (ՀՀ դրամն արժևորվել է): 2015թ. մարտին 2014թ. 
դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գներն ու հաշվարկային փոխարժեքն աճել են համապատասխանաբար 
2.3% և 3.0%-ով: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է սպառողական գների և 
հաշվարկային փոխարժեքի` համապատասխանաբար 1.2% և 2.2% հավելաճ: 2015թ. մարտին ԱՄՆ դոլարի 
նկատմամբ հայկական դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է 477.7 դրամ, ինչը գերազանցել է 2014թ. 
մարտի համապատասխան ցուցանիշը  15.3%-ով (414.22 դրամ): 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի, ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային 
փոխարժեքների փոփոխությունները  2014-2015թթ. հունվար-մարտին 

նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,%  
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Պարենային ապրանքների 4.4 3.6 2.8

Ոչ պարենային  ապրանքների 1.1 2.4 3.6

Ծառայությունների 0.3 0.6 0.8

Սպառողական գների ինդեքս 2.5 2.4 2.3

Հունվար Փետրվար Մարտ
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Հավելված 1 
Մրգի և բանջարեղենի առանձին տեսակների սպառողական միջին գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում և Երևան քաղաքում 

 
Գների ինդեքսը ՀՀ-ում, % այդ թվում` 

2015թ. Քաղաք Երևան 
փետրվարը մարտը Միջին գին (դրամ) գների ինդեքս,  % 

2014 2015 

 Չափի 
միավորը 

2015թ. 
հունվարի 
նկատմամբ

2014թ. 
փետրվարի 
նկատմամբ 

2015թ. 
փետրվարի 
նկատմամբ

2014թ. 
մարտի 

նկատմամբ 
Փետրվար Մարտ Փետրվար Մարտ 

2015թ. փետրվարը
2014թ. փետրվարի 

նկատմամբ 

2015թ. մարտը 
2014թ. մարտի 
նկատմամբ 

Միրգ, ընդամենը   96.3 118.7 104.1 121.9 x x x x 121.9 122.1 
այդ թվում`                       

Խնձոր կգ 90.6 107.0 95.4 99.5 592.3 654.9 651.9 602.6 110.1 92.0 
Տանձ “-“ 101.8 123.5 101.9 120.5 1082.1 1116.1 1304.0 1291.8 120.5 115.7 
Խաղող “-“ 93.8 104.9 114.4 149.2 737.4 591.5 713.8 828.5 96.8 140.1 
Նուռ “-“ 99.1 106.8 106.6 102.9 1223.5 1384.2 1290.2 1395.8 105.5 100.8 
Արքայանարինջ (կորոլյոկ) “-“ 108.5 161.3 112.5 155.9 874.8 1003.7 1455.4 1691.1 166.4 168.5 
Արևադարձային պտուղ (նարինջ) “-“ 93.0 88.6 112.3 101.1 747.1 736.3 650.4 754.3 87.1 102.5 
Մանդարին “-“ 108.3 146.3 106.0 125.0 624.4 806.8 925.3 948.0 148.2 117.5 
Կիտրոն “-“ 92.8 91.0 98.7 91.9 218.4 213.0 187.5 185.1 85.8 86.9 
Ադամաթուզ (բանան) “-“ 89.2 107.1 112.8 113.6 894.6 954.1 961.2 1067.6 107.4 111.9 
Չորացրած մրգեր “-“ 99.0 158.7 99.3 158.4 3701.9 3701.9 6403.3 6305.9 173.0 170.3 
Չամիչ “-“ 96.1 107.5 100.6 108.9 1530.4 1524.6 1650.9 1665.8 107.9 109.3 
Ընկույզի միջուկ  “-“ 99.2 133.2 97.2 132.6 7292.7 7176.0 9395.5 8981.0 128.8 125.2 
            
Բանջարեղեն և կարտոֆիլ, ընդամենը   97.9 93.4 97.2 96.8 x x x x 93.5 93.8 

այդ թվում`                       
Կաղամբ կգ 102.9 83.0 134.2 101.8 140.8 172.0 131.8 182.5 93.6 106.1 
Լոլիկ “-“ 113.2 104.5 95.2 101.7 1124.3 1146.7 1187.0 1133.3 105.6 98.8 
Վարունգ “-“ 86.0 103.4 88.9 91.3 1189.7 1256.9 1219.1 1068.1 102.5 85.0 
Գլուխ սոխ “-“ 102.2 130.2 97.7 128.0 281.7 296.1 403.1 385.8 143.1 130.3 
Գազար  “-“ 114.1 126.3 122.1 159.0 266.6 267.8 350.1 429.4 131.3 160.4 
Սեղանի ճակնդեղ “-“ 97.3 94.7 95.8 98.7 220.5 205.8 205.7 186.1 93.3 90.4 
Սխտոր “-“ 96.1 140.1 99.2 134.1 1147.0 1235.2 1584.0 1582.0 138.1 128.1 
Կանաչ սոխ “-“ 84.4 66.0 102.8 110.8 1862.0 1299.3 1300.9 1423.1 69.9 109.5 
Բողկ “-“ 106.4 71.0 117.3 73.8 309.4 388.8 208.8 264.0 67.5 67.9 
Սմբուկ “-“ 106.3 109.1 105.1 120.9 1487.3 1447.4 1622.3 1738.1 109.1 120.1 
Կանաչ պղպեղ “-“ 97.2 83.4 113.6 95.6 1695.6 1726.4 1474.5 1805.2 87.0 104.6 
Խառը կանաչի “-“ 92.2 56.8 97.4 72.6 2864.9 2309.2 1609.8 1539.2 56.2 66.7 
Կարտոֆիլ “-“ 92.3 88.1 85.2 80.0 271.1 256.3 222.2 186.7 82.0 72.9 
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Հավելված 2 
Սպառողական գների ինդեքսը Եվրամիության, ԱՊՀ և աշխարհի մի շարք այլ երկրներում 1 

 % 
2015թ. 

հունվարը փետրվարը 
 2014թ. 

դեկտեմբերը 
2013թ. 

դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

նախորդ ամսվա նկատմամբ 
փետրվարը 2014թ. 

դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

Ավստրիա 100.8 98.6 100.3 98.9 
Բելգիա 99.6 97.9 102.4 100.2 
Բուլղարիա 98.0 99.3 100.1 99.4 
Հունգարիա 99.2 99.8 100.5 100.3 
Գերմանիա 100.1 98.7 101.0 99.7 
Հունաստան 97.5 98.8 99.8 98.6 
Դանիա 100.1 99.4 100.9 100.3 
Իռլանդիա 99.7 99.3 100.6 99.9 
Իսպանիա 98.9 97.8 100.1 98.0 
Իտալիա 99.9 97.5 100.3 97.8 
Կիպրոս 99.0 99.1 100.5 99.6 
Լատվիա 100.3 100.1 100.4 100.4 
Լիտվա 99.9 98.7 99.9 98.6 
Լյուքսեմբուրգ 99.1 98.9 102.0 100.9 
Մալթա 100.4 98.9 100.5 99.3 
Նիդերլանդներ 99.9 98.8 100.8 99.6 
Լեհաստան 99.4 99.7 99.9 99.6 
Պորտուգալիա 99.7 98.5 100.0 98.5 
Ռումինիա 101.0 100.3 100.4 100.7 
Սլովակիա 99.9 99.9 99.8 99.7 
Սլովենիա 99.9 98.8 100.2 99.0 
Միացյալ Թագավորություն (Մեծ Բրիտանիա) 100.5 99.1 ... ... 
Ֆինլանդիա 100.6 99.3 100.3 99.6 
Ֆրանսիա 100.1 98.9 100.7 99.6 
Խորվաթիա 99.9 99.5 100.1 99.6 
Չեխիայի Հանրապետություն  100.1 99.9 100.1 100.0 
Շվեդիա 100.3 98.9 100.8 99.7 
Էստոնիա 100.1 99.6 100.5 100.1 

Ընդամենը Եվրամիության երկրներ (ԵՄ -28)2 99.9 98.7 100.6 99.3 
Հայաստան 104.6 102.5 99.9 102.4 
Ռուսաստան 111.4 103.9 102.2 106.2 
Բելառուս 116.2 102.4 101.7 104.1 
Ուկրաինա 124.9 103.1 105.3 108.6 
Ղազախստան 107.4 100.6 100.4 101.0 
Ղրղզստան 110.5 101.5 100.3 101.7 
Մոլդովա 104.7 100.8 102.2 103.1 
Տաջիկստան 107.4 100.6 100.1 100.7 
Վրաստան . . . 100.2 100.1 . . . 
Կանադա 99.3 99.8 100.9 100.7 
Նորվեգիա 99.9 99.7 100.4 100.2 
Բրազիլիա 100.8 101.2 101.2 102.5 
Կորեայի Հանրապետություն 100.0 100.5 100.0 100.5 
ԱՄՆ 99.4 99.5 100.4 100.0 
Թուրքիա 99.6 101.2 100.9 102.1 
Շվեյցարիա 100.0 99.4 99.6 99.0 

. . . - 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:  
2- Եվրամիության երկրների համար ներկայացված է միասնական մեթոդաբանությամբ հաշվարկված և Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի ստանդարտներին համապատասխան հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքսներ:  
 

<<Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-ապրիլին>> մամուլի 
հաղորդագրության հրապարակման ժամկետը, համաձայն <<2015 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրի>>, նախատեսված է 2015թ. մայիս  ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը  (տես`ծածկագիր 1300-301, 
Հավելված 3, էջ 67): 
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Հավելված 3 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2015թ. սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման համար 
սպառողական  ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի ( տեսակարար կշիռների) 

վերանայման և բազիսային ժամանակաշրջանի փոփոխության մասին 
 
 Համաձայն սպառողական գների ինդեքսի (ՍԳԻ) հաշվարկման մեթոդաբանության, հիմք ընդունելով 
Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված (ընտրանքային) հետազոտության արդյունքները (2014թ. հունվար-
դեկտեմբեր), կատարվել է սպառողական զամբյուղի կշիռների վերահաշվարկ, քանի որ այդ 
հետազոտության արդյունքներով 2010 թվականի համեմատ արձանագրվել են սպառման համամաս-
նությունների էական փոփոխություններ: Բազիսային տարվա նախորդ վերանայումը տեղի էր ունեցել 2010 
թվականին և վերահաշվարկված տեսակարար կշիռներով սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկը 
կիրառվել էր սկսած 2011 թվականից: 
 Հաշվի առնելով ՍԳԻ-ի հաշվարկման միջազգային փորձը, որտեղ ներկայում առաջնայնությունը տրվում 
է ՍԳԻ-ի զամբյուղի տեսակարար կշիռների առավել հաճախակի վերանայմանը (առավել ընդունելի 
տարբերակ է համարվում ամեն տարի կշիռների վերանայումը, եթե տվյալ երկիրն ունի այդպիսի 
հնարավորություն (կշիռների հաշվարկների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիության և 
օպերատիվության առումով)), ինչպես նաև <<Թվինինգ>> ծրագրի շրջանակում Եվրամիության 
փորձագետների առաջարկներն ու խորհրդատվությունը, ՀՀ-ում ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար կշիռների 
վերանայումն այսուհետ իրականացվելու է ամեն տարի՝ բազիսային ժամանակաշրջան ընդունելով նախորդ 
տարվա դեկտեմբեր ամիսը: 2015 թվականի հունվարից սկսած ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար բազիսային 
ժամանակաշրջան է ընդունվում 2014 թվականի դեկտեմբեր ամիսը: Հաշվի առնելով Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2014 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված (ընտրանքային) հետազոտության արդյունքները և 2014թ. հունվարից դեկտեմբեր ընկած 
ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր ապրանք-ծառայության գնային փոփոխությունները, կատարվել է 
սպառողական զամբյուղում ընդգրկված ապրանք (ծառայություն)-ներկայացուցիչների տեսակարար 
կշիռների վերահաշվարկ: 
 ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար դիտարկվող ապրանք–ծառայությունների ընդհանուր քանակը մնացել է 
անփոփոխ` 470, սակայն ապրանք (ծառայություն)-ներկայայացուցիչների թվակազմն արդիականացվել և 
ավելացվել է, կազմելով 1076 միավոր՝ 2011 թվականից դիտարկվող 901-ի փոխարեն: Արդիականացնելու, 
ներկա շուկային համապատասխանեցնելու նպատակով 2015թ. համար ՍԳԻ-ի զամբյուղում ընդգրկված 470 
անվանում ապրանք-ծառայություններից 10-ը վերանայվել և փոխվել են նմանատիպ կամ այլ ապրանքներով 
(ծառայություններով), իսկ 42-ի համար կատարվել են տեխնիկական բնութագրերի, չափի միավորի կամ այլ 
յուրահատկությունների ու չափանիշների փոփոխություն ու ճշգրտում:           

Առանձին ապրանքների և ծառայությունների տեսակարար կշիռների էական տեղաշարժերը 2014 
թվականին 2010 թվականի համեմատ տեղի են ունեցել ապրանքային (ծառայության) խմբերի ներսում, ինչի 
արդյունքում խոշորացված ապրանքային (ծառայության) խմբերի տեսակարար կշիռների էական տեղաշարժ 
է տեղի ունեցել (տես՝ աղյուսակ 1): Այսպես, պարենային ապրանքների 2014թ. բազիսային  տարվա (որպես 
բազիսային ժամանակաշրջան ընդունվել է 2014թ. դեկտեմբեր ամիսը) տեսակարար կշիռը 2010թ. 
բազիսային տարվա համեմատ նվազել է 4.31 տոկոսային կետով, ինչը հիմնականում դիտարկվող 13 
ապրանքախմբերից 10-ում արձանագրված 0.18-ից մինչև 0.84 տոկոսային կետով նվազման արդյունքն է: 
Մասնավորապես, սուրճի, թեյի, կակաոյի տեսակարար կշիռը նշված ժամանակահատվածում նվազել է 0.84 
տոկոսային կետով, հրուշակեղենինը՝ 0.72-ով, բանջարեղենինը` 0.66-ով, մսամթերքինը՝ 0.58-ով, հացամթեր-
քինը՝ 0.55-ով, կենդանական և բուսական յուղերինը՝ 0.34-ով, մրգինը՝ 0.28 տոկոսային կետով: 
Միաժամանակ, ձկնամթերքի, ձվի և կաթնամթերքի տեսակարար կշիռներն աճել են 0.06-0.42 տոկոսային 
կետով: Ալկոհոլային խմիչքի տեսակարար կշիռն աճել է 2.09 տոկոսային կետով, իսկ ծխախոտինը նվազել 
2.25 տոկոսային կետով:  
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Ոչ պարենային ապրանքների 2014թ. բազիսային ժամանակաշրջանի տեսակարար կշիռը 2010թ. 
բազիսայինի համեմատ աճել է 4.96 տոկոսային կետով: Նշված ժամանակահատվածում բնական գազով 
ավտոմեքենաների լիցքավորման տեսակարար կշիռն աճել է 1.92, դեղամիջոցներինը՝ 2.71 տոկոսային 
կետով: Բնակարանային կոմունալ ծառայությունների տեսակարար կշիռն աճել է 2.59 տոկոսային կետով, 
այդ թվում, բնակչությանը էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններինը՝ 1.33-ով, խողովակաշարերով 
բնակչությանը գազային վառելիքի վաճառքի ծառայություններինը՝ 0.99-ով, իսկ կրթության համակարգի 
ծառայությունների տեսակարար կշիռը նվազել է 0.68 տոկոսային կետով, հանրային սննդինը՝ 0.55-ով, 
իրավական ու բանկայինը՝ 0.30 տոկոսային կետով:  
 Միաժամանակ, կատարվել է ՀՀ հետազոտվող 10 բնակավայրերի (ըստ մարզերի) և Երևան քաղաքի 
տեսակարար կշիռների վերահաշվարկ (տես՝ աղյուսակ 2)` հիմք ընդունելով մշտական բնակչության 
թվաքանակը, ապրանքաշրջանառության և ծառայությունների ծավալների մասին 2014 թվականին փաստա-
գրված տարածաշրջանային ցուցանիշները:  

Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման նշված մեթոդաբանական փոփոխություններով 
պայմանավորված, 2015թ. հունվար-փետրվար ամիսների գների ինդեքսները վերահաշվարկվել են: 

 

Հավելված 3-ի շարունակություն 
 
 

Աղյուսակ 1 
 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար խոշորացված ապրանքային և ծառայության 
խմբերով  տեսակարար կշիռներն ըստ 2010 և 2014թթ. բազիսային ժամանակաշրջաների 

                                                                                                    % 
այդ թվում` 
դրանցից 

այդ թվում` 

Բազիսային տարիներ Ընդամենը 
Սպառման 
ապրանք-

ներ 
պարենային 
ապրանքներ 

(ներառյալ 
ալկոհոլային

խմիչք և 
ծխախոտ) 

պարենա-
յին ապ-
րանքներ

ալկոհոլա-
յին խմիչք և
ծխախոտ 

ոչ պարենային 
ապրանքներ 

Ծառայու-
թյուններ 

2010թ. 100.0 69.19 53.51 48.47 5.04 15.68 30.81 

2014թ. դեկտեմբեր 100.0 69.69 49.05 44.16 4.88 20.64 30.31 

2015 թվականից գների 
ինդեքսի հաշվարկման 
համար օգտագործվող 
2014թ. բազիսային  ժամա-
նակաշրջանի տեսակա-
րար կշիռների փոփոխու-
թյունները նախորդ` 2010թ. 
բազիսային ժամանա-
կաշրջանի նկատմամբ` 
տոկոսային կետով 

 0.50 -4.46 -4.31 -0.16 4.96 -0.50 
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Աղյուսակ 2 
 

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

                      
% 

 2010 
(կիրառության մեջ էր  

2011 թվականից) 

2014 
(կիրառության մեջ է  

2015 թվականից) 

ՀՀ , ընդամենը 100.0 100.0 
       այդ թվում`   
Երևան 59.95 59,76 
Գյումրի 5.49 5.24 
Վանաձոր 5.29 5,20 
Վաղարշապատ 5.27 5,38 
Թալին  (2014 թվականից՝ Աշտարակ ) 2.55 2.68 
Դիլիջան (2014 թվականից՝ Իջևան ) 2.54 2.68 
Հրազդան, Չարենցավան  (2014 թվականից՝ Հրազդան ) 5.71 5,87 
Եղեգնաձոր 1.06 1.08 
Մարտունի (2014 թվականից՝ Գավառ ) 4.16 4.46 
Կապան 2.86 3.13 
Արարատ 5.06 5.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


