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ՄԱՄՈՒԼԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ք.Երևան                                                                                         3 հուլիսի 2017թ. 

 
ՎԱՍՏԱԿԻ (ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2016 
 

ԵՄ «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – փուլ II» 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատաշուկայի վիճակագրություն» բաղադրիչի ներքո               
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ՀՀ ԱՎԾ) 2017թ. փետրվարին առաջին 
անգամ իրականացրել է Վաստակի (աշխատավարձի) կառուցվածքի փորձնական 
հետազոտություն (ՎԿՓՀ), որի արդյունքները, ընտրանքի չափով պայամանավորված, 
ներկայացուցչական չեն:  

Հետազոտության նպատակը  

ՎԿՓՀ նպատակն էր փորձարկել հետազոտության գործիքակազմը և գործընթացի 
արդյունավետությունը, գնահատելու` վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում 
լայնամասշտաբ հետազոտության նախատեսման նպատակահարմարությունը, ինչը 
հնարավորություն կընձեռի ոլորտի քաղաքականությունը մշակողներին, 
հետազոտողներին, գործարար հանրությանը, աշխատանք փնտրողներին և այլ 
սպառողներին ստանալ համապարփակ տեղեկատվություն աշխատողի վարձատրության և 
անհատական բնութագրիչների (սեռ, տարիք, կրթական ամենաբարձր մակարդակ, 
աշխատանքային փորձի տևողություն, զբաղմունք / պաշտոն և այլն) փոխկապվածության 
վերաբերյալ` ըստ իրենց գործատուների բնութագրիչների (գործունեության ոլորտ, 
կազմակերպության չափ, գտնվելու վայր` մարզ, գյուղ / քաղաք և այլն):  

Մեթոդաբանություն  

Հետազոտությունն իրականացվել է համաձայն ԵՄ Հանձնաժողովի No 530/1999, 
1738/2005 կանոնակարգի պահանջների, սակայն փոփոխականների սահմանափակ 
կազմով՝ հաշվի առնելով ՀՀ-ում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները և 
ռեսուրսների սահմանափակությունը: 

ՎԿՓՀ-ն իրականացվել է Երևան քաղաքի 50 և ավելի աշխատող ունեցող               
90 կազմակերպություններում՝ ընդգրկելով աշխատողների ընդհանուր թվաքանակում 
առավել մեծ մասնաբաժին ունեցող տնտեսական գործունեության ինը ոլորտներ:   

Հետազոտությամբ դիտարկվող ժամանակաշրջանը եղել է 2016թ. նոյեմբեր ամիսը, 
դիտարկվող միավորը՝ ընտրված կազմակերպությունը և որոշակի քայլով ընտրված 
աշխատողը:  
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Հետազոտության հարցաթերթի լրացումը և լրացված հարցաթերթերի փոխանցումը 
ՀՀ ԱՎԾ իրականացվել է էլեկտրոնային եղանակով: Լրացված հարցաթերթեր ստացվել 
են ընտրանքում ընդգրկված կազմակերպությունների 92%-ից կամ               
83 կազմակերպությունից: Աշխատողներն ըստ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի, կատարած 
աշխատանքի դասակարգվել են համաձայն «ՀՀ զբաղմունքների դասակարգչի» 
(http://armstat.am/am/?nid=40), որը համապատասխանում է միջազգային համանուն 
դասակարգչի ISCO-88 տարբերակին: 

Հասկանալի է, որ ընտրանքի չափով պայամանավորված, հետազոտության 
արդյունքները ներկայացուցչական չեն, սակայն թույլ են տալիս հստակեցնել 
ցուցանիշների այն շրջանակը, որը հնարավոր կլինի ապահովել լայնամասշտաբ 
հետազոտություն իրականացնելու պարագայում՝ հաշվարկելով ոչ միայն մեծ պահանջարկ 
վայելող նոր ցուցանիշներ, այլ նաև բարելավել տվյալների միջազգային 
համադրելիությունը՝ հնարավորինս համապատասխանեցնելով ԵՄ ստանդարտներին: 
Վերոնշյալով հանդերձ, փորձնական հետազոտության արդյունքները վերլուծվել են, 
հաշվարկվել են միջին ժամային վաստակին (աշխատավարձին) առնչվող բազմաթիվ 
ցուցանիշներ, որոնցից մի քանիսը, որպես նմուշ ներկայացվում են ստորև՝ 
նկարագրողական տվյալներով համալրված: 

Ընդհանուր առմամբ, հետազոտված կազմակերպությունների 82%-ը եղել են միջին 
չափի (50-249 աշխատող), գերակշռել են կրթության (M) (30%), առողջապահության, 
բնակչության սոցիալական սպասարկման (N) (21%) և մեծածախ, մանրածախ առևտրի, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման (G) (20%) ոլորտի կազմակերպությունները: 

Հետազոտված կազմակերպություններում միջին աշխատողը եղել է 44 տարեկան, 
հինգ աշխատողից երեքը՝ իգական սեռի, բարձրագույն կրթությամբ, 41%-ը եղել են բարձր 
որակավորում ունեցող մասնագետներ (ուսուցիչ, բժիշկ, հաշվապահ, ֆինանսավարկային 
մասնագետ, ծրագրավորող և այլն), 85%-ն ունեցել են լրիվ օր տևողությամբ աշխատանք, 
տասից իննի աշխատանքային պայմանագիրը եղել է անժամկետ և 86%-ի 
վարձատրությունը եղել է ժամավարձով / դրույքաչափով:  

Փորձնական հետազոտության արդյունքներով առաջին անգամ հաշվարկվել է 
միջին ժամային համախառն և զուտ աշխատավարձերը (մինչ եկամտային հարկի և այլ 
պարտադիր վճարումների նվազեցումը և դրանից հետո), ըստ որի միջին աշխատողը մեկ 
ժամ աշխատելու դեպքում վաստակում է 1 605 դրամ՝ հարկերի ներառմամբ և 1 190 դրամ՝ 
առանց հարկերի: Հետազոտված համակցության մեջ 23.9% են կազմել ցածր 
աշխատավարձ ստացողները (ում աշխատավարձը ցածր է մեդիան ժամային վաստակի 
2/3-ից):  

 
 
 
 



 

Ð²Ú²êî²ÜÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 
²¼¶²ÚÆÜ  ìÆÖ²Î²¶ð²Î²Ü  Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ 

     

 
                       Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ,0010, ºñ¨³Ý, Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý åáÕ., Î³é³í³ñ³Ï³Ý ïáõÝ 3 
                       Ð»é³Ëáë:(+37410) 524 213,  ü³ùë: (+37410) 521 921,   E-mail: armstat@sci.am,info@armstat.am, 

         URL:    http://www.armstat.am  (Ñ³Û»É³ÛÇÝ Ï³Ûù¿ç` http://www.armstat.info),  http://www.armstatbank.am , http://www.armdevinfo.am 
 

 

Վաստակի կառուցվածքի փորձնական հետազոտության հիմնական 
արդյունքները (նմուշային ցուցանիշները), 2016թ. նոյեմբեր 

(Միջին ժամային աշխատավարձ) 

 
Փորձնական հետազոտության արդյունքներով հնարավոր է կատարել տարբեր 

համեմատություններ, օրինակ, պարզել, որ ծրագրավորողը մեկ ժամ աշխատանքի դիմաց 
վաստակում է գրեթե 3 անգամ ավելի, քան աշխատանքային ստաժի նույն տևողությամբ  
ճարտարագետը:  

  

Միջին ժամային 
համախառն վաստակ, 

դրամ 

Ընդամենի համեմատ, 
անգամով 

Նվազագույն 
աշխատավարձի 

համեմատ, անգամով 
Ընդամենը 
ընտրանքային 
համակցությունում 1 605 1.0 4.9
Ծրագրավորող            5 371             3.3           16.3 
Բժիշկ            1 932            1.2             5.9 
Ճարտարագետ            1 916            1.2             5.8 
Ուսուցիչ            1 775            1.1             5.4 
Հաշվապահ            1 531             1.0             4.6 
Տնտեսագետ            1 479 0.9             4.5 

 
Եթե վարձատրության սեռային ճեղքվածքը ծրագրավորողի մասնագիտության 

դեպքում ընդամենը 3% է, ապա կին ճարտարագետի վաստակը 33%-ով ցածր է նույն 
մասնագիտություն ունեցող տղամարդու վաստակից: Հետազոտությամբ հնարավոր է նաև 
բացահայտել տարիքից, կրթությունից և բազմաթիվ այլ բնութագրիչներից կախված 
վարձատրության չափի փոփոխությունն՝ ըստ մասնագիտությունների:   

 

 


