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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

LABOUR MARKET  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ1 

LABOUR RESOURCES / WORKING-AGE POPULATION1 
միջին տարեկան, 1 000 մարդ 

average annual, 1 000 persons 

 2019 2020 

Աշխատանքային ռեսուրսներ, ընդամենը 

Total labour resources / Working-age population 
2 201.1 2 200.0 

Աշխատուժ 2 

Labour force2 
1 318.1  1 286.7 

 
1 Այստեղ և հետայսու՝ տվյալների աղբյուրը տնային տնտեսություններում իրականացվող Աշխատուժի հետազոտությունն (ԱՀ) է: 2018թ.-ից 
վերանայվել է ԱՀ շրջանակում աշխատանքի շուկայի վիճակագրության մեթոդաբանությունը, որի հիմքը Աշխատանքի վիճակա-
գիրների միջազգային 19-րդ համաժողովում 2013թ. ընդունված «Աշխատանքի, զբաղվածության և աշխատուժի թերօգտագործման 
վիճակագրության մասին» (19-րդ ԱՎՄՀ) բանաձևի առանցքային դրույթներն են: Նոր ստանդարտի համաձայն վերանայվել են որոշ 
ցուցանիշների սահմանումները և անվանումները:  
Առավել մանրամասն պարզաբանումները տե՛ս  http://www.armstat.am/file/article/sv_06_18a_141.pdf:  
Վերոնշյալ փոփոխության հետևանքով, օբյեկտիվորեն առաջացել է աշխատանքի շուկայի ցուցանիշների ժամանակագրական 
շարքերի որոշակի խզում, ինչն անհրաժեշտ է հաշվի առնել համապատասխան ցուցանիշները նախորդ տարիների հետ 
համեմատելիս: 
Here and hereafter - source of information is the Labour Force Survey (LFS) conducted in households. The methodology of labour market 
statistics within the framework of LFS was revised since 2018. The basis of the revision are concepts of “Resolution concerning statistics of 
work, employment and labour underutilization” adopted by the 19th International Conference of Labor Statisticians (19th ICLS) in October 
2013. According to the new standards the operational definition for employment was revised and some indicator’s renamed. For more details 
see  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_2:30304/lang-
-en/index.htm.  

As a result of the abovementioned changes, there has been an objective break in time series of labor market indices, which should be taken 
into account when comparing the respective indices with previous years. 
2 Այստեղ և հետայսու՝ նոր ստանդարտի համաձայն վերանվանվել է «տնտեսապես ակտիվ բնակչություն» եզրույթը: 

Here and hereafter – according to the new standards the term “economically active population” renamed. 

http://www.armstat.am/file/article/sv_06_18a_141.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_2:30304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_2:30304/lang--en/index.htm
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 2019 2020 

զբաղվածներ1 

employed population1 
1 077.4 1 052.4 

գործազուրկներ 

unemployed population 
240.8 234.4 

Աշխատուժից դուրս բնակչություն2 

Population out of labour force2 
883.0 913.3 

 
 
 
 

 
1 Այստեղ և հետայսու՝ նոր ստանդարտի համաձայն զբաղվածների թվաքանակից բացառվել են իրենց տնտեսությունում սեփական 

վերջնական սպառման համար ապրանք(ներ) արտադրողները: Աշխատաշուկայում իրենց ակտիվության բնույթից կախված, վերջին-
ներս դասակարգվել են միմյանց բացառող կատեգորիաներից որևէ մեկում՝ «գործազուրկ» կամ «աշխատուժից դուրս բնակչություն»:  
Here and hereafter  according to the new standards, from the number of employed population excluded producers who within their 
household engaged in the production of goods for own final use. Depending on the nature of their activity in the labor market, the latter 
were classified in one of the mutually exclusive categories: "unemployed" or "population out of labour force". 

2 Այստեղ և հետայսու՝ նոր ստանդարտի համաձայն վերանվանվել է «տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն» եզրույթը: 
Here and hereafter – according to the new standards the term “economically inactive population” renamed. 
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ԱՇԽԱՏՈՒԺ1 

LABOUR FORCE1 
միջին տարեկան, 1 000 մարդ 

average annual, 1 000 persons 

 2019 2020 

Աշխատուժ, ընդամենը 

Labour force, total 
1 318.1 1 286.7 

տղամարդ 
men 

733.8 699.2 

կին 
women 

584.3 587.6 

զբաղվածներ, ընդամենը 

employed population, total 
1 077.4 1 052.4 

տղամարդ 
men 

605.7 566.0 

կին 
women 

471.6 486.4 

գործազուրկներ, ընդամենը 

unemployed population, total  
240.8 234.4 

տղամարդ 
men 

128.1 133.2 

կին 
women 

112.6 101.2 

Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներ2, ընդամենը 

Officially registered unemployed2, total 63.4 60.9 

տղամարդ 
men 

21.1 21.0 

կին 
women 

42.3 39.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Տվյալների աղբյուրը`աշխատուժի հետազոտություն (ԱՀ): Առավել մանրամասն տե՛ս էջ 28-ում: 
 Source of information is the  Labour Force Survey (LFS). For more details see on the page 28.  
2 Աղբյուրը`Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն 
  Source: United Social Service of the Ministry of Labour and Social Affaires. 
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ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԿԱԶՄԸ 

STRUCTURE OF LABOUR FORCE 

 

 
միջին տարեկան, 1 000 մարդ 

average annual, 1 000 persons 
 



ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ 

LABOUR MARKET 

  

Ð²Ú²êî²ÜÀ Âìºðàì - 2021  ARMENIA  IN  FIGURES 32 

ԶԲԱՂՎԱԾՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

AVERAGE ANNUAL NUMBER OF EMPLOYED BY TYPES  

OF ECONOMIC ACTIVITY  
միջին տարեկան 

average annual 

  2020 

1 000 մարդ 
1 000 persons 

ընդամենի 
նկատմամբ,%  

% to total 

 Ընդամենը  
Total 

1 052.4 100 

A 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն 

Agriculture, forestry and fishing 
229.6 21.8 

B-E 
Արդյունաբերություն 

Industry 
145.7 13.8 

F 
Շինարարություն 

Construction 
75.1 7.1 

G, I 
Առևտուր, նորոգում, կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 

Trade, repair accommodation and food service activities 
154.3 14.7 

H, J 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, 

տեղեկատվություն և կապ 

Transportation and storage, information and communication 
74.9 7.1 

K-N 

Ֆինանսական, անշարժ գույքի, մասնագիտական, 

գիտատեխնիկական, վարչարարական և օժանդակ գործունեություն  

Financial, real estate, professional, scientific,   technical, administrative  
and support activity 

57.4 5.5 

O-Q 

Պետական կառավարում, կրթություն, առողջապահություն և 

բնակչության   սոցիալական սպասարկում  

Public administration, education, health and  
social work 

264.8 25.2 

R-U 
Այլ ծառայություններ 

Other services 
50.6 4.8 
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ԶԲԱՂՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄՆ 

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

STRUCTURE OF EMPLOYED BY THE INSTITUTIONAL SECTORS OF ECONOMY 
ընդամենի նկատմամբ, % 

% to total 
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 

ECONOMIC ACTIVITIES OF POPULATION1 
% 

 2019 2020 

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակը 2,3 

Labour force participation rate 2, 3 
59.9 58.5 

    տղամարդ 
    men 

71.7 69.3 

   կին 
  women 

49.6 49.4 

Զբաղվածության մակարդակը 4 

Employment to population ratio 4 
48.9 47.8 

            տղամարդ 
            men 

59.1 56.1 

            կին 
           women 

40.1 40.9 

Գործազրկության մակարդակը5 

Unemployment rate5 
18.3 18.2 

            տղամարդ 
           men 

17.5 19.1 

           կին 
           women 

19.3 17.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Տվյալների աղբյուրը`աշխատուժի հետազոտություն (ԱՀ): Առավել մանրամասն տե՛ս էջ 28-ում: 
 Source of information is the  Labour Force Survey (LFS). For more details see on the page 28.  
2 Նոր ստանդարտի համաձայն վերանվանվել է «տնտեսական ակտիվության մակարդակ» եզրույթը: 

According to the new standards the term “Economic activity rate” renamed. 
3 Աշխատուժի տեսակարար կշիռն է աշխատանքային ռեսուրսներում: 
Share of labour force to the total number of labour resources / working-age population. 
4 Զբաղվածների տեսակարար կշիռն է աշխատուժի թվաքանակում: 
Share of employed population to the total number of labour resources / working-age population. 
5 Գործազուրկների տեսակարար կշիռն է աշխատուժի թվաքանակում: 
  Share of unemployed population to the total number of labour force. 


