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IV. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՋ 
            LABOUR IN INDUSTRY 

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱ - ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ  ՄԻՋԻՆ  ՏԱՐԵԿԱՆ   
ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

AVERAGE  NUMBER OF INDUSTRIAL PRODUCTION PERSONNEL 
BY TYPS OF ECONOMIC ACTIVITY 

 
(հազ.  մարդ) 

                                                                                                                                                                               (ths. people) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ամբողջ  արդյունաբերությունը  
Whole industry  

77.3 80.8 78.9 81.6 80.8 

Հանքագործական արդյունաբերություն  
 Mining  

6.6 6.5 6.9 7.9 8.0 

  մետաղական  հանքաքարի արդյունահանում 
  mining of metal ores 

5.7 5.4 5.6 6.5 6.6 

  հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղեր  
   other branches of mining industry 

0.9 1.1 1.3 1.4 1.4 

Մշակող  արդյունաբերություն 
Manufacturing 

 4 9.3 53.5 51.9 52.6 51.6 

  սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքները,  արտադրություն 
  manufacture of food products(including beverages) 

12.7 15.7 15.7 16.6 16.7 

 ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն     
manufacture of tobacco products 

1.0 1.5 1.4 1.7 1.6 

 մանածագործական  արտադրություն 
manufacture of textiles 

2.5 2.5 1.9 1.7 1.0 

hագուստի արտադրություն, մորթու մշակում և ներկում 
  manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur 

2.4 2.1 1.6 1.7 1.6 

  կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների և կոշկեղենի 
  արտադրություն 
  manufacture of leather, leather products and footwear 

0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 

  բնափայտի մշակում, փայտից և խցանակեղևից    
  արտադրատեսակների արտադրություն,  բացի 
կահույքից  
 manufacture of wood and of products of wood and cork,    
except furniture 

1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 

  թղթազանգվածի, թղթի, ստվարաթղթի և դրանցից 
  արտադրատեսակների  արտադրություն 
 manufacture of paper and paperboard and articles of paper 
and   paperboard 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

  հրատարակչական գործ, տպագրական գործ, 
  տեղեկատվական  նյութերի վերարտադրում  
  publishing, printing and reproduction of recorded media 

1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 

  քիմիական արդյունաբերություն 
  chemical industry 

3.7 3.8 3.9 4.1 4.6 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
  ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների  
  արտադրություն 
  manufacture of rubber and plastic products 

0.9 1.1 1.0 0.8 0.8 

  այլ ոչ մետաղական հանքային  արտադրատեսակների 
  արտադրություն 
  manufacture of other non-metallic mineral products 

4.6 5.0 5.2 5.6 5.7 

  մետաղագործական  արդյունաբերություն 
  metallurgy  industry 

2.4 3.0 3.7 4.2 4.2 

  պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների     
  արտադրություն 
  manufacture of fabricated metal products 

1.8 2.1 2.4 2.4 2.8 

մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն     
manufacture of machinery and equipment 

3.9 3.7 3.5 3.2 2.7 

  գրասենյակային սարքավորանքի և հաշվիչ 
տեխնիկայի   արտադրություն 
manufacture of  clerical and electronic computers 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

  էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրասարքավորանքի  
  արտադրություն 
  manufacture of electrical machinery and equipment 

2.8 2.7 2.4 2.3 2.1 

  ռադիոյի, հեռուստատեսության և կապի համար 
  սարքավորանքի արտադրություն 
  manufacture of radio, television and communication    
equipment and apparatus 

0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 

  բժշկական սարքավորանքի, չափիչ և օպտիկական  
  սարքերի և  ժամացույցների արտադրություն 
  manufacture of medical, precision and optical instruments,   
watches and clocks 

1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 

  ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների   
  արտադրություն 
  manufacture of road vehicles, frailers and semifrailers 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  այլ տրանսպորտային միջոցների արտադրություն 
  manufacture of other transport equipment 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

  կահույքի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ   
  արտադրատեսակների արտադրություն 
  manufacture of furniture  and other products non-included 
in  other groupings 

5.2 4.9 3.9 2.7 2.2 

  երկրորդային  հումքի  մշակում 
  recycling 

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն  և 
բաշխում 
Electricity, gas, water production and distribution 

21.4 20.8 20.1 21.1 21.2 

  էլեկտրաէներգիայի, գազի, տաք ջրի և գոլորշու  
  արտադրություն և բաշխում  
  production and distribution of electricity, gas, hot water 
and steam 

17.0 17.1 17.1 18.3 18.3 

  ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում 
  collection, purification and distribution of water 

4.4 3.7 3.0 2.8 2.9 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԻՆԴԵՔՍՆԵՐՆ  

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

LABOUR PRODUCTIVITY INDICES  

BY TYPS OF ECONOMIC ACTIVITY 

  

(նախորդ տարվա  նկատմամբ, %) 
                                                                                                                                                                       (in % of previous year ) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ամբողջ  արդյունաբերությունը  
Whole industry  

104.7 102.7 99.2 100.2 102.4 

Հանքագործական արդյունաբերություն  
 Mining  

107.8 97.2 99.5 93.0 98.6 

  մետաղական  հանքաքարի արդյունահանում 
  mining of metal ores 

104.3 99.4 101.4 89.4 98.3 

  հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղեր  
   other branches of mining industry 

123.2 93.8 107.4 153.1 102.2 

Մշակող  արդյունաբերություն 
Manufacturing 

102.3 101.1 100.0 99.3 102.0 

  սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքները,  արտադրություն 
  manufacture of food products(including beverages) 

95.2 83.0 101.3 99.9 103.8 

 ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն     
manufacture of tobacco products 

127.1 80.4 103.7 80.1 107.3 

 մանածագործական  արտադրություն 
manufacture of textiles 

174.8 74.0 131.1 87.2 133.7 

hագուստի արտադրություն, մորթու մշակում և  ներկում 
  manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur 

108.5 85.2 122.7 90.5 115.7 

  կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների և կոշկեղենի 
  արտադրություն 
  manufacture of leather, leather products and footwear 

111.1 84.3 146.9 111.9 146.1 

  բնափայտի մշակում, փայտից և խցանակեղևից    
  արտադրատեսակների արտադրություն,  բացի 
կահույքից  
 manufacture of wood and of products of wood and cork,    
except furniture 

102.4 83.2 99.6 93.8 82.3 

  թղթազանգվածի, թղթի, ստվարաթղթի և դրանցից 
  արտադրատեսակների  արտադրություն 
 manufacture of paper and paperboard and articles of paper 
and   paperboard 

110.7 85.8 127.9 88.3 91.8 

  հրատարակչական գործ, տպագրական գործ, 
  տեղեկատվական  նյութերի վերարտադրում  
  publishing, printing and reproduction of recorded media 

99.6 103.2 106.0 121.2 110.0 

  քիմիական արդյունաբերություն 
  chemical industry 

159.9 151.0 86.2 111.6 76.0 

  ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների  
  արտադրություն 
  manufacture of rubber and plastic products 

141.3 114.2 115.3 197.3 112.8 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
  այլ ոչ մետաղական հանքային  արտադրատեսակների 
  արտադրություն 
  manufacture of other non-metallic mineral products 

129.3 115.7 107.1 121.5 104.8 

  մետաղագործական  արդյունաբերություն 
  metallurgy  industry 

131.0 113.3 83.7 96.5 89.4 

  պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների     
  արտադրություն 
  manufacture of fabricated metal products 

120.6 114.2 124.6 139.6 115.3 

մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն     
manufacture of machinery and equipment 

139.0 90.4 118.1 115.2 97.0 

  գրասենյակային սարքավորանքի և հաշվիչ 
տեխնիկայի   արտադրություն 
manufacture of  clerical and electronic computers 

184.0 87.1 93.6 100.8 106.1 

  էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրասարքավորանքի  
  արտադրություն 
  manufacture of electrical machinery and equipment 

127.6 113.7 120.5 133.5 113.9 

  ռադիոյի, հեռուստատեսության և կապի համար 
  սարքավորանքի արտադրություն 
  manufacture of radio, television and communication   
equipment and apparatus 

62.8 138.8 128.0 160.2 133.5 

  բժշկական սարքավորանքի, չափիչ և օպտիկական  
  սարքերի և  ժամացույցների արտադրություն 
  manufacture of medical, precision and optical instruments,   
watches and clocks 

92.3 107.9 127.7 119.9 101.4 

  ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների   
  արտադրություն 
  manufacture of road vehicles, frailers and semifrailers 

210.3 217.4 92.7 113.5 363.9 

  այլ տրանսպորտային միջոցների արտադրություն 
  manufacture of other transport equipment 

658.1 45.4 126.0 155.7 96.4 

  կահույքի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ   
  արտադրատեսակների արտադրություն 
  manufacture of furniture  and other products non-included 
in  other groupings 

83.9 105.9 96.4 75.5 105.3 

  երկրորդային  հումքի  մշակում 
  recycling 

68.5 87.5 79.2 313.0 137.5 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն  և 
բաշխում 
Electricity, gas, water production and distribution 

112.1 113.5 95.1 107.3 107.7 

  էլեկտրաէներգիայի, գազի, տաք ջրի և գոլորշու  
  արտադրություն և բաշխում  
  production and distribution of electricity, gas, hot water 
and steam 

117.6 113.0 92.2 106.9 108.4 

  ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում 
  collection, purification and distribution of water 

74.1 97.5 100.8 103.5 103.4 
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ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  ՄԻՋԻՆ  ԱՄՍԱԿԱՆ  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ 

ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGE OF PERSONNEL  

BY TYPS OF ECONOMIC ACTIVITY 

(դրամ) 
                                                                                                                                                                            (drams) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ամբողջ  արդյունաբերությունը  
Whole industry  

60727 67967 78633 94519 103965 

Հանքագործական արդյունաբերություն  
 Mining  

96325 106725 128279 160499 181474 

  մետաղական  հանքաքարի արդյունահանում 
  mining of metal ores 

… … 139984 173162 196072 

  հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղեր  
   other branches of mining industry 

… … 62329 82669 95377 

Մշակող  արդյունաբերություն 
Manufacturing 

48191 54536 61490 71834 83491 

  սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքները,  արտադրություն 
  manufacture of food products(including beverages) 

… … 59221 67933 74979 

ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն    
manufacture of tobacco products 

… … 100926 101988 115334 

 մանածագործական  արտադրություն 
manufacture of textiles 

… … 40665 41742 53191 

hագուստի արտադրություն, մորթու մշակում և  ներկում 
  manufacture of wearing apparel, dressing and dyeing of fur 

… … 33542 41834 47597 

  կաշվի, կաշվե արտադրատեսակների և կոշկեղենի 
  արտադրություն 
  manufacture of leather, leather products and footwear 

… … 34074 49538 35338 

  բնափայտի մշակում, փայտից և խցանակեղևից    
  արտադրատեսակների արտադրություն,  բացի 
կահույքից  
manufacture of wood and of products of wood and cork,    
except furniture 

… … 36689 39263 47110 

  թղթազանգվածի, թղթի, ստվարաթղթի և դրանցից 
  արտադրատեսակների  արտադրություն 
 manufacture of paper and paperboard and articles of paper 
and   paperboard 

… … 47302 51584 46912 

  հրատարակչական գործ, տպագրական գործ, 
  տեղեկատվական  նյութերի վերարտադրում  
  publishing, printing and reproduction of recorded media 

… … 61294 57937 72935 

  քիմիական արդյունաբերություն 
  chemical industry 

… … 60006 75410 102217 

  ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների  
  արտադրություն 
  manufacture of rubber and plastic products 

… … 40633 49166 49437 



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
                                              LABOUR IN INDUSTRY  

54

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

  այլ ոչ մետաղական հանքային  արտադրատեսակների 
  արտադրություն 
  manufacture of other non-metallic mineral products 

… … 66753 82953 90617 

  մետաղագործական  արդյունաբերություն 
  metallurgy  industry 

… … 102699 117674 160254 

  պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների     
  արտադրություն 
  manufacture of fabricated metal products 

… … 52917 58590 71318 

մեքենաների և սարքավորանքի արտադրություն     
manufacture of machinery and equipment 

… … 52585 56880 73664 

  գրասենյակային սարքավորանքի և հաշվիչ 
տեխնիկայի   արտադրություն 
manufacture of  clerical and electronic computers 

… … ... ... 68068 

  էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրասարքավորանքի  
  արտադրություն 
  manufacture of electrical machinery and equipment 

… … 56617 64494 74104 

  ռադիոյի, հեռուստատեսության և կապի համար 
  սարքավորանքի արտադրություն 
  manufacture of radio, television and communication   
equipment and apparatus 

… … 36757 45764 56424 

  բժշկական սարքավորանքի, չափիչ և օպտիկական  
  սարքերի և  ժամացույցների արտադրություն 
  manufacture of medical, precision and optical instruments,   
watches and clocks 

… … 67115 76414 60753 

  ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների   
  արտադրություն 
  manufacture of road vehicles, frailers and semifrailers 

… … ... ... … 

  այլ տրանսպորտային միջոցների արտադրություն 
  manufacture of other transport equipment 

… … ... ... 31646 

  կահույքի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ   
  արտադրատեսակների արտադրություն 
  manufacture of furniture  and other products non-included 
in  other groupings 

… … 64983 62460 76292 

  երկրորդային  հումքի  մշակում 
  recycling 

… … ... ... … 

Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն  և 
բաշխում 
Electricity, gas, water production and distribution 

82882 95392 98417 112626 117685 

  էլեկտրաէներգիայի, գազի, տաք ջրի և գոլորշու  
  արտադրություն և բաշխում  
  production and distribution of electricity, gas, hot water 
and steam 

… … 104381 117265 123181 

  ջրի հավաքում, մաքրում և բաշխում 
  collection, purification and distribution of water 

… … 62473 83009 86952 

 


