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Սպառողական գների փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությունում  
2019թ. հունվար-փետրվարին* 

% 
Անհատական սպառում՝ 

ըստ նպատակների դասակարգիչ 
(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ 

 
 

2019թ. 
հունվարը1 փետրվարը 

 նախորդ ամսվա 
նկատմամբ 

նախորդ տարվա 
համապատաս-
խան ամսվա 
նկատմամբ 

նախորդ ամսվա 
նկատմամբ 

նախորդ տարվա 
համապատաս-
խան ամսվա 
նկատմամբ 

Սպառողական գների ինդեքս- ընդամենը 1.8 0.8 0.6  1.9 
այդ  թվում`     

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք 4.6 0.5 1.7  3.4 
Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային  
արտադրատեսակներ  0.0 3.9 0.4  3.9 
Հագուստ և կոշիկ   -1.9 2.6 -2.1  2.5 
Բնակարանային ծառայություններ, ջուր,  էլեկ-
տրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ  0.1 0.3 -0.7  0.0 
 Տնային գործածության առարկաներ, կենցա-
ղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի 
ամենօրյա գործունեություն        0.2 0.6 -0.1  0.0 
Առողջապահություն   -0.1 3.0 0.9  2.9 
Տրանսպորտ   -0.5 -0.1 0.0  -0.6 
Կապ   0.0 -0.6 0.0  -0.6 
Հանգիստ և մշակույթ 1.3 -3.6 0.4  -3.4 
Կրթություն   0.0 1.3 0.0  1.3 
Ռեստորաններ և հյուրանոցներ 0.8 2.8 -0.3  2.3 
Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ -0.2 0.6 0.1  0.8 

 
Սպառողական ապրանք-ծառայությունների խմբերի գների փոփոխությունների ազդեցությունները 

սպառողական գների ինդեքսի (նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ) ցուցանիշի վրա 
2019թ. փետրվարին  

%
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Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ                           

Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ 

Հագուստ և կոշիկ  

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր,էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ 
տեսակներ       

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ 
սպասարկում     

Առողջապահություն  

Տրանսպորտ  

Կապ  

Հանգիստ և մշակույթ

Կրթություն  

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

 

                                                            
* Սույն վերլուծականում հիմնականում տրված է Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. փետրվարի գնային փոփոխությունների հակիրճ 
մեկնաբանությունը: Սպառողական գների ինդեքսների ավելի ընդարձակ (այդ թվումª կուտակային (աճողական)) տեղեկատվությունը զետեղվում է 
<<Սպառողական գների ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում>> ամսական տեղեկագրում (տեղեկագրի ծածկագիրը` 1300-301): 
1 2019թ. սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկներում ներառված ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի և դրանց 
տեսակարար կշիռների վերանայմամբ պայմանավորված, վերահաշվարկվել են 2019թ. հունվարի գների ինդեքսները: Ինդեքսների վերանայման 
վերաբերյալ մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են հավելված 2-ում:  
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Սպառողական ապրանք-ծառայությունների խմբերի գների փոփոխությունների ազդեցությունները 
սպառողական գների ինդեքսի (նախորդ ամսվա նկատմամբ) ցուցանիշի վրա  

2019թ. փետրվարին  
% 
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Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ                           

Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ 

Հագուստ և կոշիկ  

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր,էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ 
տեսակներ       

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի 
ընթացիկ սպասարկում     

Առողջապահություն  

Տրանսպորտ  

Կապ  

Հանգիստ և մշակույթ

Կրթություն  

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

 

Սպառողական գների փոփոխությունները  Հայաստանի Հանրապետությունում  
ըստ սպառման հիմնական խմբերի  

% 
Անհատական սպառում՝ 

ըստ նպատակների դասակարգիչ 
(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ 

 
 

2019թ. 
հունվարը1 փետրվարը 

 նախորդ 
ամսվա 

նկատմամբ 

նախորդ տարվա 
համապատասխան 
ամսվա նկատմամբ

նախորդ 
ամսվա 

նկատմամբ 

նախորդ տարվա 
համապատասխան 
ամսվա նկատմամբ

Սպառման  ապրանքներ 2.6 0.8 0.9 2.6 
այդ  թվում`     

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառ-
յալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) 4.2 0.8 1.6 3.5 
ոչ պարենային ապրանքներ -0.6 0.9 -0.4 0.6 

Ծառայություններ 0.2 0.6 -0.1 0.4 

Սպառողական գներ: 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ ՀՀ սպառողական շուկայում արձանա-
գրվել է 0.6% գնաճ, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 1.7% 
գնաճով: Սննդամթերքի (ներառյալ ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտ) գները նշված ժամանա-
կահատվածում աճել են 1.6%-ով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները 
նվազել են համապատասխանաբար 0.4% և 0.1%-ով:  

Սպառողական  գների հավելաճը 2010-2019թթ. փետրվարին 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, % 
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2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.9% 
գնաճ, այդ թվում, սննդամթերքի (ներառյալ ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտ) գնաճը կազմել է  
3.5%, ոչ պարենային ապրանքներինը` 0.6%, ծառայությունների սակագներինը` 0.4%, իսկ հունվար-փետրվա-
րին 2018թ. հունվար-փետրվարի համեմատ` համապատասխանաբար 1.3%, 2.1%, 0.7% և 0.5%:  

Հանրապետության դիտարկվող բոլոր քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ սպա-
ռողական գներն աճել են 0.1-1.3%-ով, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է                   
ք. Իջևանում: Մայրաքաղաքում սպառողական գներն աճել են 0.7%-ով:  

Սննդամթերքի գներ: 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել 
է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 1.7% գնաճ, ինչի վրա իր անմիջական ազդեցությունն է թողել մրգի 
և բանջարեղենի՝ համապատասխանաբար 1.7% և 7.4% գնաճը:  

Բանջարեղենի ապրանքախմբում1 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 
5.6%,  իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ` 7.4% գնաճ:  

Բանջարեղենի և կարտոֆիլի գների փոփոխությունները 2017-2019թթ. հունվար-փետրվարին 
   նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ,% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ բան-
ջարեղենի գներն աճել են 3.4-18.2%-ով, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է                   
ք. Իջևանում: Մայրաքաղաքում բանջարեղենի ապրանքախմբի գների ընդհանուր մակարդակը նախորդ 
ամսվա համեմատ աճել է 8.3%-ով:  

Մրգի ապրանքախմբում1 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ արձանագրվել է 11.3%, 
իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ` 1.7% գնաճ:  

Մրգի գների փոփոխությունները 2017-2019թթ. հունվար-փետրվարին 
 նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ,% 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 2019թ.  հունվար-փետրվարին  և 2018թ. հունվար և փետրվար ամիսների նկատմամբ բանջարեղենի և մրգի առանձին տեսակների  գների 
ինդեքսների մասին տեղեկատվությունը բերված է հավելված 1-ում: 
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Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ մրգի 
գներն աճել են 0.3-10.4%-ով, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Եղեգնաձորում:  
Մայրաքաղաքում մրգի գների մակարդակն աճել է 0.3%-ով: 
 2019թ.  փետրվարին հունվարի համեմատ մրգի և բանջարեղենի ապրանքախմբերի ընդհանուր գնաճը 
կազմել է 5.3%: Վերը նշված ապրանքախմբերը սպառողական զամբյուղում ունենալով 9.08%  տեսակարար 
կշիռ, նշված ժամանակահատվածում նպաստել են սպառողական գների ընդհանուր մակարդակի աճին 0.5 
տոկոսային կետով:  

Հացաբուլկեղենի և ձավարեղենի ապրանքախմբում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ 
գրանցվել է 2.5%, իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ՝ 1.4% գնաճ: 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի 
համեմատ ալյուրի և հացի գներն աճել են համապատասխանաբար 3.1% և 3.7%-ով:  

Հանրապետության դիտարկված 10 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ 
հացաբուլկեղենի և ձավարեղենի ապրանքախմբի գների մակարդակն աճել է 0.2-6.8%-ով (համեմատաբար 
բարձր գնաճ արձանագրվել է ք. Կապանում), իսկ մեկում գրանցվել է 0.1% գնանկում: Մայրաքաղաքում 
հացաբուլկեղենի և ձավարեղենի գների մակարդակն աճել է 1.5%-ով: 

Մսամթերքի ապրանքախմբում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ գրանցվել է 4.1%, 
իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ՝ 0.3% գնաճ:  

Հանրապետության դիտարկված 3 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ մսա-
մթերքի գներն աճել են 0.1-0.8%-ով (գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է մայրաքաղաքում), 7-ում 
գրանցվել է 1.8-0.3% գնանկում, իսկ մեկում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա մակարդակը: 

2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտային 
արտադրատեսակների գներն աճել են 0.4%-ով, իսկ շաքարի և շաքարավազի, ոչ ալկոհոլային խմիչքի 
ապրանքախմբերում գների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: 

Յուղերի և ճարպերի ապրանքախմբում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ արձանա-
գրվել է 2.5% գնաճ, իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ՝ 0.7% գնանկում:  

Հանրապետության դիտարկված 10 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ յուղերի և 
ճարպերի գների մակարդակը նվազել է 1.2-0.1%-ով, իսկ մեկում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա 
մակարդակը: Մայրաքաղաքում յուղերի և ճարպերի գները նվազել են 0.8%-ով: 

Ձկան և ծովամթերքի ապրանքախմբում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ  արձանա-
գրվել է  1.6% գնաճ, իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ` 0.4% գնանկում:  

Հանրապետության դիտարկված 7 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ ձկնա-
մթերքի գները նվազել են 2.8-0.3%-ով, մեկում գրանցվել է 4.1% գնաճ, իսկ 3-ում գների մակարդակը նախորդ 
ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: Մայրաքաղաքում ձկնամթերքի գների մակարդակը նվազել է 0.3%-ով:  

Կաթնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ ար-
ձանագրվել է 2.0%, իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ՝ 0.3% գնանկում, այդ թվում, ձվի գինը նշված ժամանակա-
հատվածում նվազել է 1.2%-ով:     

Հանրապետության դիտարկված 9 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ կաթնա-
մթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում գրանցվել է 2.2-0.2% գնանկում, իսկ մեկում պահպանվել է գների նա-
խորդ ամսվա մակարդակը: Մայրաքաղաքում արձանագրվել է կաթնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբի 
0.2% գնաճ:  

2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ սուրճ, թեյ և կակաո ապրանքախմբում գրանցվել է 0.2% 
գնանկում: 

Ոչ պարենային ապրանքների գներ: 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ ոչ պարենային 
ապրանքների շուկայում գրանցվել է 0.4% գնանկում:  

Հագուստի և տարբեր տեսակի կոշկեղենի ապրանքախմբերում 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի 
համեմատ գրանցվել է 1.7% գնանկում և 5.3% գնաճ, իսկ 2019թ. հունվարի համեմատ՝ 1.9% և 2.3% գնանկում:  

2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է մաքրող, լվացող 
միջոցների և բնակարանի խնամքի այլ պարագաների՝ 1.1%, դեղագործական ապրանքների՝ 0.4%, կենցաղա-
յին և այգեգործական գործիքների 0.2% գնանկում: Դրան զուգընթաց, գորգերի և հատակի ծածկերի գներն 
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աճել են 0.1%-ով, գրասենյակային պարագաներինը՝ 0.7%-ով, ոսկերչական զարդերինը՝ 0.7%-ով, կահույքինը 
և կահավորանքինը՝ 0.8%-ով, խոշոր կենցաղային սարքերինը՝ 1.5%-ով, ապակե ամանեղենի, ճաշասպասքի և  
տնային կահ-կարասու ապրանքախմբինը՝ 1.6%-ով, կենցաղային փոքր էլեկտրական սարքերինը՝ 1.8%-ով, 
իսկ վառելանյութի և քսայուղերի, բնակարանի նորոգման և սպասարկման նյութերի գների մակարդակը 
նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: 

2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է բենզինի 0.5% գնանկում և  
դիզելային վառելիքի 0.4% գնաճ: 2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ բենզինի և դիզելային վառե-
լիքի գները նվազել են 9.6% և 5.2%-ով, իսկ 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ՝  7.1% և 5.3%-ով:  

Բենզինի և դիզելային վառելիքի գների փոփոխությունները 2016-2019թթ. 
2015թ. նկատմամբ, % 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

          

        Հանրապետության դիտարկված 7 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ արձանագրվել 
է ոչ պարենային ապրանքների 0.7-0.2% գնանկում, 2-ում՝ 0.1% գնաճ, իսկ 2-ում պահպանվել է գների նախորդ 
ամսվա մակարդակը: Մայրաքաղաքում գրանցվել է ոչ պարենային ապրանքների 0.6% գնանկում:   

Ծառայությունների սակագներ:  Մատուցված ծառայությունների ոլորտում 2019թ. փետրվարին հունվարի 
համեմատ հանրապետությունում արձանագրվել է սակագների 0.1% նվազում: Մարդատար տրանսպորտային 
ծառայությունների սակագները նշված ժամանակահատվածում նվազել են 0.1%-ով: Միաժամանակ, 
կենցաղային սարքերի նորոգման, հանգստի կազմակերպման համալիր ծառայությունների, սպասարկման 
ծառայությունների (ռեստորաններ, սրճարաններ և համանման կազմակերպություններ) սակագներն աճել են 
0.2%-ով, հանգստի և մշակութային միջոցառումների հետ կապված ծառայություններինը՝ 0.3%-ով, բժշկական 
ծառայություններինը՝ 2.7%-ով, իսկ կապի, վարսավիրանոցների և անձնական խնամքի սպասարկման սրահ-
ների, կրթության, իրավաբանական ծառայությունների սակագների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ 
մնացել է անփոփոխ: 

Հանրապետության դիտարկված 8 քաղաքներում 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ արձանա-
գրվել է ծառայությունների սակագների 0.6-0.2% գնանկում, իսկ 2-ում՝ 0.2-0.6% գնաճ: Մայրաքաղաքում 
ծառայությունների սակագների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ 
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ՀՀ սպառողական շուկայում սննդամթերքի (ներառյալ ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային  
խմիչք, ծխախոտ),  ոչ պարենային ապրանքների գների և ծառայությունների  

սակագների փոփոխությունները 2019թ. փետրվարին 
նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ,% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Արտարժույթի շուկա: 2019թ. փետրվարին հունվարի համեմատ սպառողական և արտարժույթի 
շուկաներում արձանագրվել է գների և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխար-
ժեքի՝ համապատասխանաբար 0.6% և 0.5% հավելաճ (ԱՄՆ դոլարն արժևորվել է): 2019թ. փետրվարին 2018թ. 
դեկտեմբերի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է սպառողական գների և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 
հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքի 2.5% և 0.8% հավելաճ: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածում սպառողական գների 2.4% հավելաճն ուղեկցվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի 
հաշվարկային փոխարժեքի 0.4% նվազումով: 2019թ. փետրվարին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի 
միջին հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է 488.4 դրամ, ինչը 1.5%-ով գերազանցել է 2018թ. փետրվարի 
համապատասխան ցուցանիշը (481.4 դրամ): 
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Հավելված 1 

Մրգի և բանջարեղենի առանձին տեսակների գների փոփոխությունները ՀՀ-ում 2019թ. 
% 

  2019թ.  
հունվարը1 փետրվարը 

2018թ. 
դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2018թ.  
հունվարի 
նկատմամբ 

2019թ. 
 հունվարի 
նկատմամբ  

2018թ.  
փետրվարի 
նկատմամբ 

Միրգ, ընդամենը 6.4 7.2 1.7 11.3 
այդ թվում`         

Խնձոր 2.5 3.4 -1.8 9.4
Տանձ 8.9 4.0 3.0 13.2
Նուռ 9.6 -2.9 13.6 4.0
Խաղող 3.8 -7.7 -3.4 -10.7
Ադամաթուզ (բանան) 19.9 -18.1 10.6 -9.5 
Խուրմա և արքայանարինջ 37.9 5.9 26.6 26.8
Նարինջ -0.9 -8.2 0.04 -5.8
Մանդարին 32.1 -17.4 3.0 -15.8 
Կիտրոն 10.8 -21.9 0.6 -18.2 
          
Բանջարեղեն և կարտոֆիլ, ընդամենը 30.2 -9.1 7.4 5.6 

այդ թվում`         
Կաղամբ 29.2 21.5 10.9 33.8 
Կանաչ սոխ 34.6 -3.7 -1.5 21.2 
Խառը կանաչեղեն 79.1 39.4 4.2 68.2 
Լոլիկ 40.7 -20.9 16.9 4.9 
Վարունգ 

52.0 -22.5 -1.6 -5.9 
Սմբուկ 38.0 -27.9 10.9 -10.1 
Պղպեղ 36.6 -8.5 17.6 10.6 
Դդմիկ 35.7 2.5 12.6 14.3 
Գազար 13.4 -11.2 12.0 1.0
Ճակնդեղ 2.8 7.5 -1.7 6.2
Գլուխ սոխ 4.7 -3.3 16.4 16.5
Սխտոր 4.2 -45.3 2.8 -41.6
Սունկ 4.1 -2.9 -1.0 0.5
Կարտոֆիլ 15.1 5.6 6.9 10.3

                                                            
1 2019թ. սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկներում ներառված ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի և դրանց 
տեսակարար կշիռների վերանայմամբ պայմանավորված, վերահաշվարկվել են 2019թ. հունվարի գների ինդեքսները: Ինդեքսների վերանայման 
վերաբերյալ մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են հավելված 2-ում:  
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Հավելված 2 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար 
սպառողական  ապրանքների և ծառայությունների կազմի ու կառուցվածքի, տեսակարար կշիռների  

վերանայման և բազիսային ժամանակաշրջանի փոփոխության մասին 
 
 Համաձայն սպառողական գների ինդեքսի (ՍԳԻ) հաշվարկման մեթոդաբանության, ըստ որի 
յուրաքանչյուր տարի վերանայվում է բազիսային ժամանակաշրջանը, 2019 թվականի ՍԳԻ-ի հաշվարկման 
համար բազիսային ժամանակաշրջան է ընդունվում 2018 թվականի դեկտեմբեր ամիսը: Հաշվի առնելով 
Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ. հոկտեմբեր-2018թ. սեպտեմբեր ամիսներին իրականացված 
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված (ընտրանքային) հետազոտության 
դրամական ծախսումների մասին տվյալները և նշված ժամանակահատվածից մինչև 2018թ. դեկտեմբեր 
ամիսը յուրաքանչյուր ապրանք-ծառայության գնային փոփոխությունները, կատարվել է ՍԳԻ-ի կազմում 
ընդգրկված ապրանքների և ծառայությունների տեսակարար կշիռների վերահաշվարկ: 
     Հիմք ընդունելով տնային տնտեսությունների վերը նշված հետազոտության տվյալները, կատարվել է  
ՍԳԻ-ի հաշվարկման համար ապրանք-ծառայությունների կազմի ընտրանք-արդիականացում. ՍԳԻ-ի 
հաշվարկման համար դիտարկվող ապրանք–ծառայությունների ընդհանուր քանակը մնացել է անփոփոխ 
(450 ապրանք-ծառայություն), այդ թվում, <<Կինո, լուսանկարչական արքավորանք և օպտիկական սարքեր>> 
ապրանքախմբում մեկ ապրանքը փոխարինվել է մեկ այլ՝ ավելի արդիական ապրանքով, իսկ ապրանք-
ծառայություն ներկայացուցիչների քանակն ավելացել է՝ կազմելով շուրջ 8000: 
 Առանձին ապրանքների և ծառայությունների տեսակարար կշիռների փոփոխությունները 2019 
թվականին 2018 թվականի համեմատ առաջ են բերել նաև խոշորացված ապրանքային (ծառայության) 
խմբերի տեսակարար կշիռների որոշակի տեղաշարժեր (տես՝ աղյուսակ1):  

Կատարվել է ՀՀ հետազոտվող 10 բնակավայրերի (մարզերի) և Երևան քաղաքի տեսակարար 
կշիռների վերահաշվարկ՝ հիմք ընդունելով տվյալ մարզի մշտական բնակչության թվաքանակը, 
ապրանքաշրջանառության և մատուցված ծառայության ծավալների մասին 2018 թվականի 
համապատասխան ցուցանիշները: 

Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար սպառողական  ապրանքների և ծառայություն-
ների կազմի ու կառուցվածքի, ինչպես նաև դրանց  տեսակարար կշիռների վերանայմամբ և բազիսային ժա-
մանակաշրջանի փոփոխմամբ պայմանավորված 2019թ. հունվարի գների ինդեքսները վերահաշվարկվել են: 
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Հավելված 2-ի շարունակություն 
 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի խոշորացված խմբերի  տեսակարար կշիռները  
                                                          % 

 Ընդամենը այդ թվում` 
Սպառ-
ման 

ապրանք-
ներ 

դրանցից Ծառայու-
թյուններ պարենային 

ապրանքներ 
(ներառյալ 

ալկոհոլային 
խմիչք և 
ծխախոտ) 

այդ թվում` ոչ պարեն-
ային 

ապրանք-
ներ 

պարենա
յին ապ-
րանքներ

ալկոհոլա-
յին խմիչք 

և 
ծխախոտ 

2018թ. 100.0 66.91 45.06 40.74 4.32 21.85 33.09 
2019թ. 100.0 68.13 45.89 41.35 4.54 22.24 31.87 

Տեսակարար կշիռների 
տարբերությունը (տոկոսային կետ) 

 
1.22 0.83 0.61 0.22 0.39 -1.22 

Աղյուսակ 2 
 

Սպառողական գների ինդեքսի տեսակարար կշիռներն  ըստ բնակավայրերի  
                                                          % 

 2018թ. 
 

2019թ. 

ՀՀ , ընդամենը 
100.0 100.0

       այդ թվում`    
Երևան 56.84 56.78 
Գյումրի 5.44 5.36 
Վանաձոր 4.70 4.70 
Վաղարշապատ 5.61 5.73 
Աշտարակ  2.66 2.68 
Իջևան  2.95 2.91 
Հրազդան 7.20 7.03 
Եղեգնաձոր 1.12 1.12 
Գավառ  4.62 4.56 
Կապան 3.30 3.35 
Արարատ 5.56 5.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-մարտին» մամուլի հաղորդագրության հրապարակ-
ման ժամկետը, համաձայն «2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի», նախատեսված է 2019թ. ապրիլ ամսվա 3-րդ աշխատանքային օրը  
(տես`ծածկագիր 1300-301, հավելված 3, էջ 112): 


