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Սպառողական  գների  փոփոխությունները  Արցախի Հանրապետությունում  

2021թ. հունվար-դեկտեմբերին                                                                                                                                                                                                            

 
                      

Անհատական սպառում՝  

ըստ նպատակների դասակարգիչ 

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ 

2021թ. 

դեկտեմբերը  հունվար-դեկտեմբերը 

2020թ. հունվար-

դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

2020թ. 

դեկտեմբերի 

նկատմամբ 

2021թ. 

նոյեմբերի 

նկատմամբ 

տոկոսային փոփոխություն 

00 Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը 7.5 1.5 5.9 

      այդ թվում՝    

01 սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք 13.4 3.1 10.3 

02 ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ 9.6 0.0 10.2 

03 հագուստ և կոշիկ 11.6 0.7 3.5 

04 

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ 

և վառելիքի այլ տեսակներ 1.5 0.1 0.9 

05 

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և 

բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն 5.7 0.2 5.5 

06 առողջապահություն 5.8 0.3 5.4 

07 տրանսպորտ 7.0 1.0 9.8 

08 կապ -11.6 0.1 -11.7 

09 հանգիստ և մշակույթ 4.2 0.3 3.9 

10 կրթություն 0.0 0.0 0.0 

11 ռեստորաններ և հյուրանոցներ 5.9 0.6 3.3 

12 տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ 4.4 0.2 2.8 

      

 Ենթաինդեքսների  փոփոխությունների ազդեցությունը սպառողական գների ինդեքսի ընդհանուր  

ցուցանիշի վրա 2021թ. դեկտեմբերին (նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ) 

 
                                                                                                                                                                                    (%) 

 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
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  Ենթաինդեքսների փոփոխությունների ազդեցությունը սպառողական գների ինդեքսի  

ընդհանուր ցուցանիշի վրա 2021թ. դեկտեմբերին (նախորդ ամսվա նկատմամբ) 
(%) 

 

 

Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի 
(%) 

 

2021թ. 

դեկտեմբերը  հունվար-դեկտեմբերը 2020թ. 

հունվար-դեկտեմբերի 
նկատմամբ 

 2020թ. դեկտեմբերի 

նկատմամբ 

2021թ. նոյեմբերի 

նկատմամբ 

տոկոսային փոփոխություն 

Սպառման ապրանքներ 11.2 1.9 8.7 

այդ թվում՝    

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք 

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) 13.0 2.8 10.3 

Ոչ պարենային ապրանքներ 8.1 0.4 5.9 

Ծառայություններ -0.5 0.3 -0.1 

 

   Սպառողական գներ:  2021թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել 

է 1.5 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային 

խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 2.8 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.4 տոկոսով, իսկ 

ծառայությունների սակագները` 0.3 տոկոսով:  

 

Սպառողական գների հավելաճը 2011-2021թթ. դեկտեմբերին 
 

                                                                                                                 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %) 

 

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. դեկտեմբերին 2020թ. դեկտեմբերի 

համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 107.6 տոկոս, Ասկերանում` 107.8 տոկոս, Մարտակերտում` 107.9 

տոկոս,  իսկ Մարտունիում ` 106.7 տոկոս:  

2021թ. դեկտեմբերին 2020թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 107.5 տոկոս, այդ 

թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 113.0 տոկոս, ոչ պարենային 

ապրանքներինը՝ 108.1 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 99.5 տոկոս: 


