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Abstract. The article examines the costs of households in the Republic of Armenia, assesses the degree of their
inequality using the Gini inequality coefficient and the Garner’s methodology. The article uses the unnamed
microdatabase of the 2018 Household Living Standards Comprehensive Survey. The effect of each component of the
expenditures on the Gini coefficient of the total cost was evaluated, as were as its elasticity coefficients to construct the
Engels curves. As a result of the research, it became clear that the coefficient of inequality of expenditures is 0.398, a
significant part of which was provided by the expenditures on the purchase of food and services.
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Аннотация. В статье исследуются затраты домохозяйств в Республике Армения, оценивается степень их
неравенства с использованием коэффициента неравенства Джини и методологии Гарнера. В статье
используется неназванная база микроданных Комплексного обследования уровня жизни домашних хозяйств за
2018 год. Оценено влияние каждого компонента затрат на коэффициент Джини общих затрат, а также его
коэффициенты эластичности для построения кривых Энгельса. В результате исследования выяснилось, что
коэффициент неравенства расходов составляет 0,398, значительную часть которого составляют расходы на
приобретение продуктов питания и услуг.
Ключевые слова. Расходы домашних хозяйств РА, коэффициент Джини, методика Гарнера, кривые Энгельса.

Ներածություն։
Եկամուտների ջինի գործակիցը հանդիսանում է լավագույն վիճակագրական գործիքներից
մեկը՝ գնահատելու անհավասարությունն ու
բարեկեցության մակարդակը [3]։ Եկամուտների
անհավասարության գնահատումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ակադեմիական գրականության մեջ, մինչդեռ քչերն են ուսումնասիրել ծախսերի անհավասարությունը։
Բազմաթիվ հետազոտությունների ընթացքում պարզ է դարձել, որ Ջինի եկամուտների և
ծախսերի գործակիցները փոխլրացնող ցուցանիշներ են և ժամանակի որոշակի պահերին
տարբեր վարքագծեր են դրսևորում։ Բազմաթիվ
ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզ է
դարձել, որ չնայած եկամտի անհավասարության
անկմանը ռեցեսիայի և ճգնաժամի ժամանակ՝

ծախսերի անհավասար բաշխվածությունը աճել
է՝ հանգեցնելով բարեկեցության վատթարացմանը [4, էջ 57]։ Բացի այդ, բազմաթիվ
հետազոտողներ պնդում են, որ որևէ գործակցի
աճը նախազգուշացնում է ապագայում մյուս
գործակցի աճ, այսինքն՝ ծախսերի ջինի գործակցի աճը նախազգուշացնում է եկամտի ջինի
գործակցի աճ և ընդհակառակը [1, 5]։
Հոդվածում օգտագործվել է 2018 թ-ի
տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի
ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազան և Գարների
մեթոդոլոգիայի միջոցով անջատման եղանակով
գնահատվել է ամբողջական ծախսերի անհավասարությունը։ Այս մեթոդաբանության օգտագործումը հնարավորություն է տալիս կառուցել
Էնգելսի կորերը, քանի որ առանձգականության
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մակարդակի գնահատումը տեղեկատվություն է
տալիս սպառման նախապատվությունների
մասին, և հետևաբար նաև յուրաքանչյուր
բաղադրիչի կորի թեքության մասին։ Միաժամանակ, այս հետազոտությունը տալիս է նաև
տնային տնտեսությունների ծախսերի մոդելը
գնահատելու լրացուցիչ և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և կարևոր մանրամասներ է
ներկայացնում ծախսերի յուրաքանչուր բաղադրիչի վարքի վերաբերյալ։
Հաջորդ երկու բաժիններում նկարագրված
են Ջինի գործակցի անջատման հաշվարկման
մեթոդոլոգիան,
ինչպես
նաև
ստացված
արդյուներն ու եզրակացությունները։
Մեթոդաբանություն։
Ջինի գործակիցը իրենից ներկայացնում է
տնային տնտեսությունների ծախսերի անհավասար բաշխվածությունը գնահատող ցուցանիշ։
Ստորև ներկայացված է Ջինի գործակցի
հաշվարկման բանաձևը, որը կառուցվել է
ամբողջական ծասերի կովարիացիայի (X),
կումուլյատիվ բաշխման (F(X)) և միջին
ամսական ծախսերի միջոցով (m) [6, էջ 5]։

2

,

1

Ջինի գործակիցը ընդունում է 0-ից 1
արժեքներ 0
1 ։ Ինչքան գործակիցը մոտ
է 1-ին, այնքան անհավասարության մակարդակը բարձր է և ինչքան գործակիցը մոտ է 0-ին,
այնքան անհավասարության մակարդակը ցածր
է։ 0 արժեքը ցույց է տալիս բացարձակ հավասարություն, իսկ 1-ը՝ բացարձակ անհավասարություն։
Մեթոդաբանությունը, որը օգտագործվել է
անջատելու Ջինի գործակիցը ըստ տարբեր
բաղադրիչների, հիմնված է Գարների մեթոդի
հիման վրա [2]։ Այս մեթոդը այն եզակիներից է,
որտեղ Ջինի գործակիցը հաշվարկվում է
անհատական մակարդակով այլ ոչ թե խմբային։
Ծախսերը բաժանված են
բաղադչիչների
այնպես, որ
2∑
,
: Ծախսերի
բաղադրիչներն են սննդամթերքը, ալկոհոլային
խմիչքները, ծխախոտը, ոչ պարենային ապրանքբաղադրիչի
ները և ծառայությունները։
կուտակային բաշխման ֆունկցիան է, իսկ
միջին արժեքն է։ Այդ պարագայում Ջինի
գործակիցը k-րդ բաղադրիչի համար կհաշվարկվի հետևյալ կերպ։

2

,

2

Նմանապես, տնային տնտեսությունների
ամբողջական ծախսերի Ջինի գործակիցը
կարելի է հաշվարկել՝ օգտագործելով ստորև
ներկայացված բանաձևը, որը օգտագործում է

կուտակային բաշխումների ֆունկցիան և
ծախսային բաղադրիչների միջին արժեքները։

2∑

,

:

3

Հավասարման համարիչը և հայտարարը
-ով կստացվի հետևյալը
բազմապատկելով

2∑

,

∗

.
4

որտեղ ∗ -ն k-րդ բաղադրիչի կոնցենտրացիայի
գործակիցն է,
-ն ՝ k-րդ բաղադրիչի կշիռն է
-ն՝ բաղադրիչի կոնամբողջ եկամտում, իսկ
ցենտրացիայի
գործակցի
և
նրա
կշռի
արտադրյալն է։ Որքան մեծ է բաղադրիչի
կոնցենտրացիայի գործակիցը և նրա կշիռը,
այնքան մեծ է Ջինի գործակիցը, այսինքն
ծախսերի անհավասարության մակարդակը։
Այս հոդվածում հաշվարկվել են նաև
անհավասարության հարաբերական ազդեցության մի քանի գործակիցներ։ Նշանակենք k-րդ
բաղադրիչի
ծախսերի
անհավասարության
գործակիցը -ով, որը հաշվարկվում է հետևյալ
բանաձևով՝

5
Այդ դեպքում ծախսերի հարաբերական
անհավասարության գործակիցը հավասար է kրդ բաղադրիչի ծախսերի անհավասարության
գործակցի և նրա կշռի հարաբերությանը ( / ),
իսկ
հարաբերական
արդյունքը՝
նրանց
տաբերությանը ( - ):
Յուրաքանչյուր
բաղադրիչի
համար
հաշվարկվել է նաև էլաստիկության գործակիցները պարզելու, թե այդ սպառված ապրանքներն
ու ծառայությունները շքեղության, նորմալ, թե
ցածրորակ ապրանքներ են համարվում։ Այն
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով
∗

6
Էլաստիկության մակարդակը ընդունում է
արժեքներ երեք տաբեր միջակայքերից։ Եթե
1, ապա ապրանքը համարվում է շքեղության ապրանք, եթե 0
1, ապրանքը համարվում է նորմալ, իսկ եթե
0, ապա
ապրանքը համարվում է ցածորակ։ Օգտագործելով
էլաստիկության
մակարդակները,
կառուցվել են Էնգելսի կորերը։
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Տվյալլներ և ստա
ացված արդյյունքներ։
Վերլոււծության համար օգտագործ
ծված
տվյալները վերցվել են ազգային վիճակագրա
վի
ական
ծառայության տնային
ն տնտեսութ
թյունների կենկ
սամակարդ
դակի (կեն
նսապայման
նների) ամբբողջացված հետազոտո
ության ան
նվանազերծ
ծված
միկրոտվյա
ալների բազ
զայից 2018 թվականի հաների բազա
մար [7]։ Միկրտովյալ
Մ
ան բաղկացա
ած է
5185 ընտրա
անքից (տնա
ային տնտես
սություններ
րից),
որը տեղեկ
կատվություւն է տրամա
ադրում տնա
ային
տնտեսությ
թյունների ծա
ախսերի մա
ասին ապրա
անք-

րի և ծառա
այություններ
րի մի շարք
ք կատեգո-ներ
րիա
աների համա
ար։
Աղյուսակ 1-ում ներկ
կայացված են վերլու-ծութ
թյան արդյո
ունքներ։ Առ
ռաջին սյուն
նը ( ) հաշ-վար
րկվել է՝ օգտագործել
օ
լով երկրոր
րդ ( ) և
երր
րորդ ( ) սյուները։ Չոր
րրորդ ( ), հինգերորդ
դ
( / ) և վեցե
երորդ (
) սյուներ
րը ցույց են
ն
տա
ալիս անջատ
տված բաղ
ղադրիչների
ի հարաբե-րակ
կան ազդեցո
ությունը։

Աղյուսա
ակ 1: ՀՀ տնա
ային տնտեսոությունների ծախսային
ծ
բաղադրիչի գնա
ահատումը Ջիննի գործակցի միջոցով
Ծախսա
ային
/
բաղադ
դրիչ
Սննդամթե
երք
0.092
0.233
0.394
0.231
0.587
-0.163
0.837
Ալկոհոլայի
ին
0.004
0.597
0.007
0.011
1.502
0.004
1.004
խմիչք
Ծխախոտ
0.013
0.356
0.036
0.032
0.895
-0.004
0.996
Ոչ պարենա
ային
0.081
0.429
0.189
0.204
1.08
0.015
1.015
ապրանքնե
եր
Ծառայութ
թյուններ
0.207
0.554
0.374
0.521
1.394
0.147
1.147
Ընդհանուր
0.398
0.398
1.000
1.000
1.000
0.000
Աղբյուր՝ հեղինակկի հաշվարկնեեր

Տնայի
ին տնտես
սություններ
րի ընդհան
նուր
ծախսերի գործակիցը
ը կազմել է 0.398 միա
ավոր։
Նայելով աղյուսակ
ա
1-ի երկրորդ սյունին, կտ
տեսնենք որ ալկոհոլային
ա
ն խմիչքներ
րի և ծառա
այությունների ջինի կոնց
ցենտրացիա
այի գործակ
կիցը
բավականի
ին բարձր է, ինչը վկայոււմ է այն մա
ասին,
որ հավան
նականությո
ունը, թե այդ ծախս
սերը
հավասարա
աչափ են բաշխված, բավակա
անին
ցածր է։ Համեմատա
Հ
աբար ցածր
ր գործակից
ցներ
ունեն ոչ պարենային
պ
ապրանքնե
երը, ծխախ
խոտը
և սննդամ
մթերքը։ Ըն
նդհանուր առմամբ ցածր
գործակից ունեն այն ծախսերը, առանց որ
րոնց
տնային տն
նտեսություն
նները չեն կա
արող ապրե
ել։
Միևնո
ույն ժամա
անակ, ինչպ
պես երևում
մ է
առաջին սյյան մեջ, հի
իմնական ծա
ախսերը, որ
րոնք

ազդ
դեցություն են ունեց
ցել Ջինի ընդհանուր
ր
գոր
րծակցի վրա
ա, ծառայութ
թյուններն են,
ե սննդա-մթե
երքը և ոչ պարենային
պ
ն ապրանքն
ները։ Ալկո-հոլա
ային
խմի
իչքների
ձ
ձեռքբերման
ն
համար
ր
կատ
տարված ծա
ախսերի Ջի
ինի գործակի
իցը չնայած
ծ
որ բավականին
բ
ն բարձր է, այնուամեն
նայնիվ նրա
ա
ազդ
դեցությունը
ը տնային
ն տնտեսո
ությունների
ի
ընդ
դհանուր Ջի
ինի գործակ
կցի վրա բավականին
բ
ն
ցած
ծր է, քանի որ այդ ծա
ախսերի մաս
սնաբածինը
ը
շատ
տ փոքր է ընդհանոււր ծախսեր
րի մասնա-բաժ
ժնից։
Ստորև մո
ոտավոր կեր
րպով ներկա
այացված են
ն
տնա
ային տնտե
եսություննե
երի ծախսե
երի Էնգելի
ի
կոր
րերը, հիմնվ
վելով էլաստ
տիկության արժեքների
ի
վրա
ա։

Գծապա
ատկեր 1: ՀՀ
Հ տնային տնտ
տեսություններ
րի ծախսերի բաղադրիչներ
բ
րի Էնգելսի կոր
որերը
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Շքեղության ապրանքերի Էնգելսի կորերը
(e > 1) սկսվում են հորիզոնական առանցքից,
ինչը նշանակում է, որ մինչ եկամտի որոշակի
մակարդակ տվյալ ապրանքները տնային
տնտեսությունների կողմից չեն սպառվում։
Մինչդեռ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները (e < 1) սկսվում են ուղղահայաց առանցքից,
ինչը նշանակում է, որ այդ ապրանքները
սպառվում նույնիսկ երբ եկամուտը 0 է։
Վերջապես, աղյուսակ 1-ում ներկայացված
ծախսերի հարաբերական սահմանային ազդե) ցույց է տալիս, թե ծախսերի
ցությունը (
աճը ինչպես կազդի ընդհանուր ջինի գործակցի
վրա։ Որպեսզի մեծ լինի -ից, անհրաժեշտ է,
որ գործակցի արժեքը լինի բացասական։
Գործակցի դրական արժեքը վկայում է այն
մասին, որ տվյալ բաղադրիչի ծախսերի աճը
կհանգեցնի ընդհանուր ծախսերի անհավասարության մակարդակի բարձրացմանը։ Մեր
պարագայում, սննդամթերքի և ծխախոտի
ծախսերի աճը կնսպաստի ընդհանուր
ծախսերի անհավասարության մակարդակի
իջեցմանը։ Իսկ ծառայությունների, ալկոհոլի և
պարենային ապրանքների աճը կբարձրացնի
ընդհանուր
ծախսերի
անհավասարության
մակարդակը։
Եզրակացություն։
Այսպիսով սույն հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել և գնահատվել է ՀՀ տնային
տնտեսությունների ծախսերի բաշխվածության
անհավասարությունը ըստ ծախսերի յուրաքանչյուր բաշխվածության։ 2018 թվականին ՀՀ
տնային տնտեսությունների ծախսերի անհավասարության Ջինի գործակիցը կազմել է 0.398,
որի վրա հիմնականում ազդեցություն են ունեցել
սննդամթերքի և ծառայությունների ձեռքբերման
վրա կատարվող ծախսերը։ Ծառայությունների,
ալկոհոլային խմիչքների, ինչպես նաև ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման համար
կատարվող ծախսերի ջինի անհավասարու-

թյության կոնցենտրացիայի գործակիցը մեծ է
ընդհանուր գործակցից, ինչը վկայում է այն
մասին, որ այդ ծախսերի աճը հանգեցնում է
անհավասարության ավելացմանը։ Այսպիսով,
որպեսզի փոքրանա տնային տնեսությունների
ծախսերի
անհավասարության
գործակիցը,
անհրաժեշտ է, որ բարձրանան սննդամթերքի և
ծխախոտի վրա կատարվող ծախսերը։
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