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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Աշխատուժի սույն հետազոտությունը, որպես աշխատաշուկայի ուսումնասիրման 

կարևորագույն գործիք, հնարավորություն է ընձեռել հանրությանը տրամադրել 2008թ. ՀՀ 

աշխատաշուկայի իրավիճակի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն:  

Այս հետազոտությամբ հնարավոր դարձավ առավել խորությամբ ուսումնասիրել և 

գնահատել հայաստանյան աշխատաշուկայում ոչ ֆորմալ կամ թաքնված զբաղվածության երևույթը` 

հաշվի առնելով միջազգայնորեն ընդունված լրացուցիչ այլ չափորոշիչներ:  

Հետազոտությունն իրականացվել է տնային տնտեսություններում (հետայսու` ՏՏ): 

Տնտեսական ակտիվության վերաբերյալ ներկայացված տվյալները հիմնված են հարցվողների 

անձնական (սուբյեկտիվ) գնահատականների վրա, ինչի արդյունքում ստացված տվյալները 

առանձին դեպքերում կարող են տարբերվել  իրականությունից:  

ՀՀ ԱՎԾ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում ՏԱՍԻՍ ծրագրին` տեխնիկական և 

ֆինանսական աջակցության համար, առանց որի սույն հետազոտությունը չէր կարող 

իրականացվել:  
 

1. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Հետազոտությունն իրականացվել է հայաստանյան աշխատուժի շուկայի քանակական և 

որակական հիմնական բնութագրերի վերաբերյալ առավել իրատեսական պատկերացում 

ձևավորելու նպատակով:  
Գործող հարցաշարը հավելելով հատուկ խումբ հարցերով, որպես առանցքային 

նպատակակետ հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել են. 

1. ոչ ֆորմալ հատվածի զբաղվածությունը.  

2. ոչ ֆորմալ (թաքնված) զբաղվածությունը. 

3. ոչ ֆորմալ հատվածի շրջանակից դուրս տնային տնտեսությունների զբաղվածությունը. 

4. ոչ ֆորմալ հատվածի շրջանակից դուրս ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը` գնահատելով 

վերջիններիս տարածվածության աստիճանը, գենդերային, տարածքային բաշխվածությունը, 

գործունեության ոլորտների ”քարտեզը“, բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները 

հայաստանյան աշխատաշուկայում: 

Արդյունքում` սույն հետազոտությունը նպատակ է հետապնդել.  

1. ստացված արդյունքների վերլուծությամբ հստակեցնել հանրապետության 

աշխատանքային ռեսուրսների փոփոխությունների բնույթը, արձանագրել բնակչության 

տնտեսական ակտիվության ընթացիկ միտումները,  

2. բացահայտել աշխատուժի սոցիալ-տնտեսական տարբեր բնութագրերի միջև առկա 

կորելյացիաները.  

3. բարձրացնել աշխատաշուկայի վերաբերյալ հավաքագրվող վիճակագրական 

տվյալների որակը.  
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4. կատարել թաքնված զբաղվածության երևույթի խորքային, գործոնային 

վիճակագրական ուսումնասիրություն.  

5. ապահովել աշխատաշուկայի, այդ թվում նաև թաքնված զբաղվածության 

վիճակագրության վերաբերյալ միջազգային երկխոսությունը, տվյալների համադրելիությունը: 

Սույն զեկույցում ամփոփված աշխատուժի հետազոտության արդյունքները և առհասարակ 

նման դիտարկումների շարունակական իրականացումը կնպաստի երկրի աշխատաշուկայի 

հրատապ խնդիրների վերհանմանը և կարող է հիմք ծառայել աշխատուժի գենդերային, 

տարածքային և այլ համամասնությունների ճիշտ տեղաբաշխմանն ուղղված քաղաքականության և 

հեռահար ծրագրերի մշակման համար:  

 

2. ԸՆՏՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Հետազոտության իրականացման համար կատարվել է պատահական հավանականությամբ, 

ըստ մարզերի ստրատիֆիկացված երկաստիճան ընտրանք: Մարզերը` բոլոր գյուղական և 

քաղաքային բնակավայրերով, ընտրանքային համակցության մեջ ներառվել են ՀՀ բոլոր տնային 

տնտեսությունների կազմում այդ բնակավայրերում առկա ՏՏ-ների  համամասնությամբ:  

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը (11 մարզ). 

• առաջին փուլում ընտրվել են նախնական ընտրանքային միավորները` հաշվային 

տեղամասերը` համապատասխան ստրատայում ՏՏ-ների համամասնությամբ: Նշված 

համամասնությունների հաշվարկման համար օգտագործվել են 2001թ. ՀՀ մարդահամարի 

արդյունքները: Համաձայն այդ ընտրանքի, ընտրվել է հանրապետության 11 մարզերի 40 քաղաքային 

և 44 գյուղական բնակավայր.  

• երկրորդ փուլում ընտրվել են հետազոտության ենթակա ՏՏ-ները: Այսպիսով, 

հետազոտության գլխավոր ընտրանքը կազմել է 2000 ՏՏ, քաղաքային` 1335 և գյուղական` 665:  

Միաժամանակ, նույն քայլերով ընտրվել է նաև պահուստային ընտրանք` կանխատեսելով, 

որ զգալի թվով դեպքերում հարցաթերթ չի լրացվի` հետազոտությանը մասնակցելուց ՏՏ 

հրաժարվելու, հանրապետությունից բացակայելու կամ այլ պատճառներով: Արդյունքում` 

հարցմանը չմասնակցած ՏՏ-ները նույն քանակով փոխարինվել են պահուստային ընտրանքից:  

Ըստ մարզերի և բնակավայրի տեսակի, ստացվել է ընտրանքային համակցության հետևյալ 

բաշխումը. 
 

Ընտրանքային համակցության նկարագիրն ըստ մարզերի 

 Ըն
դա

մե
նը

 

ք.
 Ե
րև

ա
ն 

Ա
րա

գա
ծո

տ
ն 

Ա
րա

րա
տ

 

Ա
րմ

ա
վի

ր 

Գ
եղ

ա
րք

ու
նի

ք 

Լո
ռի

 

Կ
ոտ

ա
յք

 

Շի
րա

կ 

Ս
յո
ւն
իք

 

Վ
ա
յո
ց 
ձո

ր 

Տա
վո

ւշ
 

Ընդամենը հետազոտված ՏՏ 2000 702 105 144 145 136 170 153 158 110 69 108 
Քաղաքային 1335 702 38 57 64 60 95 86 89 65 31 48 
Գյուղական 665 - 67 87 81 76 75 67 69 45 38 60 
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2000-ի փոխարեն հարցազրուցավարները փաստացի այցելել են 2475 ՏՏ` տարբեր 
պատճառներով հարցում չկայանալու հանգամանքով պայմանավորված: Համաձայն ներկայացված 
տվյալների, հետազոտությանը ՏՏ մասնակցության և չմասնակցության մակարդակները, 
համապատասխանաբար, կազմել են 76% և 24%: 

Չմասնակցության պատճառներից առանձնացվել են ներքոթվարկյալ դեպքերը:  
Հարցմանը մասնակցել հրաժարվել են ՏՏ-ների 7%-ը: Երևույթը գերակշռել է քաղաքային 

բնակավայրերում` կազմելով հրաժարման ընդամենը դեպքերի 85%-ը, որից 73%-ն արձանագրվել է 
Երևան քաղաքում:  

Չմասնակցության պատճառների 6%-ը հետևանք է “Հասցեն ճիշտ չէ, այդպիսի հասցե 
գոյություն չունի” և “Այդ հասցեում կացարան չկա”1 դեպքերի, որոնք հիմնականում ընտրանքի 
բազայում (2001թ. ՀՀ մարդահամարի արդյունքներով) առկա հասցեների և աղետի գոտու տնակային 
հասցեների փոփոխության հետևանք են:  

Չմասնակցության պատճառների քաղաք-գյուղ համամասնությունները ներկայացված են 
ստորև. 

 

Չհետազոտված տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ պատճառների 

Ընդամենի նկատմամբ, %   Ընդամենը 
չհետազոտված ՏՏ քաղաք գյուղ 

Ընդամենը չհետազոտված ՏՏ 475 66 34 
Տանը չեն հանդիպել 261 75 25 
Դատարկ կամ չբնակեցված կացարան (բնակարան, տուն) 149 45 55 
Հասցեն ճիշտ չէ, այդպիսի հասցե գոյություն չունի 20 90 10 
Հրաժարվել են ներս թողնել, պատասխանել 33 85 15 
Այլ 12 50 50 

 

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հետազոտության դաշտային և հետդաշտային աշխատանքները լավագույնս իրականացնելու 
համար աշխատանքային խումբն ուսուցանվել է, որից հետո 2008թ. հուլիս ամսին ընթացել են 
դաշտային աշխատանքները` տնային տնտեսություններ հարցազրուցավարների այցելությամբ:  

Լրացված հարցաթերթերը հարցազրուցավարները ներկայացրել են գլխավոր գրասենյակ` 

ստուգման և ծածկագրման համար: Հավաքագրված տեղեկատվությունը ծածկագրվել է` կիրառելով 

համապատասխան դասակարգիչներ, ենթարկվել տրամաբանական ստուգման, մուտքագրվել:  
Օգտագործվել են հետևյալ հետազոտական գործիքները. 

• “Աշխատուժի միանվագ հետազոտության հարցաթերթ”.  
• Հարցաթերթերի լրացման ցուցումներ. 
• ՏՏ ցանկ և ընտրանքի հաշվետվություն. 

• Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ. 
• Զբաղմունքների միջազգային դասակարգիչ (ISCO-88). 
• Զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային դասակարգիչ (ICSE-93). 

• Կրթության միջազգային դասակարգիչ (ISCED-96): 

                                                 
1 Այս խումբը ներառված է վերը ներկայացված աղյուսակի “Այլ” խմբի մեջ:  
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Հետազոտվել են. 
• տնային տնտեսության 15-75 (ներառյալ) տարեկան բոլոր անդամները: 

 

Չեն հետազոտվել. 
• ինստիտուցիոնալ հաստատություններում բնակվող անձինք. 

• օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր տվյալ ՏՏ-ում սովորաբար չեն բնակվում. 

• տվյալ ՏՏ-ում ժամանակավորապես բնակվողները (մինչև 3 (ներառյալ) ամիս). 

• տվյալ ՏՏ-ից ժամանակավորապես բացակայողները (ավելի քան 3 ամիս): 

Հետազոտվող ժամանակահատվածը եղել է հարցմանը նախորդող վերջին յոթ օրը: 
Հետազոտության հիմքում դրված հասկացությունները հիմնականում համապատասխանում 

են ԱՄԿ և (կամ)1 Եվրոստատի կողմից առաջարկվող սահմանումներին և դրույթներին` 

հնարավորինս հաշվի առնելով Հայաստանում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները:  

Ոչ մեծ ընտրանքի հանգամանքով պայմանավորված, տվյալները ներկայացուցչական են 

միայն հանրապետության և քաղաք-գյուղ կտրվածքով: Այդ իսկ պատճառով որոշ ցուցանիշներ 

ներկայացված են խոշոր խմբերով: Մասնավորապես, հետազոտված բնակչության տարիքային 

կազմի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է ոչ թե ստանդարտ 5-ական տարվա 

կտրվածքով, այլ 15-24, 25-34, 35-54, 55-64, 65>, 15-64, 25-54 (ԱՄԿ “Աշխատաշուկայի 20 

առանցքային ցուցանիշներ“-ով սահմանված) և 16-30 (ՀՀ-ում ընդունված երիտասարդների տարիք) 

կամ 10-ական տարվա կտրվածքով և այլն:  

Ստորև ներկայացված ցուցանիշների համախումբը, ներկայացման ձևաչափը և 

հաշվարկման հիմքում ընկած մեթոդաբանությունը հիմնականում խարսխված են ԱՄԿ և 

Եվրոստատի առաջարկությունների վրա: 

Հարցվողների պատասխանների հիման վրա 15-75 (հետազոտվող ֆոկուս-խումբ) տարեկան 
յուրաքանչյուր ոք ըստ տնտեսական ակտիվության կարգավիճակի դասակարգվել է միմյանց 
բացառող հետևյալ երեք խմբերի` զբաղված, գործազուրկ, տնտեսապես ոչ ակտիվ: Սակայն 
հարցվածների 4.3%-ը տարբեր պատճառներով չի պատասխանել տնտեսական ակտիվության 
առանձնահատկությունները բացահայտող հետագա հարցերին, ինչը հնարավորություն կտար 
ավելի ամբողջական տեղեկատվություն ապահովել երևույթի բացարձակ ցուցանիշների 
վերաբերյալ (տնտեսական ակտիվության բացարձակ ցուցանիշներում չպատասխանողների 
իմպուտացիա չի իրականացվել` համակարգչային ծրագրային փաթեթի բացակայության 
պատճառով): Չպատասխանելու պատճառները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 

• 77.7% մինչև 1 տարի բացակայության. 
• 14.8% հրաժարման դեպքերը.  
• 7.5% այլ: 

                                                 
1 ԱՄԿ և Եվրոստատի կողմից առաջարկվող սահմանումներում առանձին դեպքերում առկա են որոշ տարբերություններ: 
Մասնավորապես, պարտադիր ժամկետային զինծառայողներն ըստ ԱՄԿ մեթոդաբանության դասվում են զբաղվածների 
(տե’ս ILO, ISCO-88), իսկ ըստ Եվրոստատի (տե’ս European Commission, The European Union labour force survey, Methods and 
definitions-2001)` տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության խմբին: Տվյալ դեպքում ՀՀ ԱՎԾ-ն հիմք է ընդունել վերջինս` 
ապահովելու համար ԵՄ երկրների հետ համադրելիությունը:     
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Հետազոտության հիմնական հիմնադրույթը (կոնցեպցիան) 
 

 
 

Բնակչության  հիմնական խմբերն ըստ հետազոտության արդյունքների 
 

Բնակչություն, ընդամենը 
100% 

15-75 տարեկան < 15 
տարեկան 

16% 79% 

75 > 
տարեկան 

5% 
Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն Հետազոտությանը 

չմասնակցածներ 
 

56% 40% 4% 

 

Զբաղված Գործա-
զուրկ 

սովորող, 
ուսանող 

ՏՏ 
վարող

կենսա-
թոշա-
կառու 

աշխատանք
չունեցող այլ

անձինք 

հրա-
ժարված 

< 1 տարի 
բացա-
կայող 

այլ  

77% 23% 21% 21% 30% 28% 15% 78% 7% 

 

ըստ կարգավիճակի. 
վարձու աշխատող 61% 

գործատու 1% 

ինքնազբաղված 26% 

 

առանց վարձատրության աշ- 
խատող ընտանիքի անդամ 12% 

    

ըստ ոլորտների. 
գյուղատնտեսություն 30% 

արդյունաբերություն 14% 

շինարարություն 9% 

 

ծառայություններ 47% 
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4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ¶ՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության տվյալները տարածվել են ·լխավոր համակցության նկատմամբ (կշռվել են): 

Տվյալների որակի ·նահատման համար հաշվարկվել են հիմնական ցուցանիշների ընտրանքային 

սխալները` 95%-ոց վստահության միջակայքով: 

 Ստանդարտ 
շեղում 

Ստորին 
սահման (-) 

Միջին արժեք 
Վերին սահման 

(+) 

Տնտեսական ակտիվության մակարդակը, % 0.49 57.64 58.61 59.57 

Զբաղվածության մակարդակը, % 0.50 44.02 45.00 45.97 

Գործազրկության մակարդակը, % 0.42 22.40 23.22 24.05 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն, % 0.49 40.43 41.39 42.36 

  
 
5. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Հայաստանում աշխատուժի ամենամյա հետազոտությունները սկսվել են 2001թ.-ից: Առավել 

ընդգրկունը եղել է 2001թ. մարդահամարի ժամանակ, ինչն արտացոլել է միայն 2001թ. հոկտեմբերի 

10-ի դրությամբ ստացված արդյունքները (հիմնական ցուցանիշը` գործազրկության մակարդակն, 

ըստ ԱՄԿ մեթոդաբանության կազմել է 35.9%): Սակայն, սկսած 2004թ.-ից ԱՀ-ները տարեցտարի 

ձեռք են բերել ավելի ընդգրկուն բովանդակություն` ԱՄԿ մեթոդաբանությամբ նկարագրված 

ցուցանիշների մասով: Ֆինանսավորման սղությամբ պայմանավորված, ունենալով հետազոտության 

մեջ ընդգրկված ՏՏ-ների քանակի մեծ տարբերություններ և հիմնականում փոքր չափեր, ինչպես նաև 

դաշտային աշխատանքների ժամանակագրական ընդգրկվածության տարբեր չափեր (1-6 ամիս, 

միայն 2007թ.-ն է ընդգրկել 12 ամիս), համադրելիության տեսանկյունից դրանք պարունակում են 

տարբերություններ: 

Ստորև ներկայացվում են 2004-2008թթ. իրականացված հետազոտությունների որոշ 

հիմնական ցուցանիշների ժամանակային շարքեր` արձանագրված փոփոխությունների 

վերաբերյալ: Սակայն, ինչպես վերը նշվեց, հարկ է նկատի ունենալ, որ 2004-2008թթ. 

ժամանակահատվածում իրականացման մեթոդաբանության մեջ առկա են ստորև ներկայացվող 

որոշ տարբերություններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալների համեմատության 

ժամանակ:  
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Առկա մեթոդաբանական տարբերությունները, 2004-2008 

 
ՏՏ ընտրանքի չափ, ՏՏ 

Հետազոտվող 
ժամանակաշրջան, ամիս 

Հետազոտվող տարիքային 
խումբ, տարեկան 

2004թ. 2539 1  15-70 

2005թ. 773 3  15-70 

2006թ. 2547 6  15-70 

2007թ. 7872 12 16 > 

2008թ. 2000 1 15-75 
 

Բնակչությունն ըստ տնտեսական ակտիվության, 2004-2008 
 
(%) 

Տնտեսական ակտիվության 
մակարդակը 1 

Զբաղվածության մակարդակը 1 Գործազրկության մակարդակը 2  

ընդամենը տղամարդ կին ընդամենը տղամարդ կին ընդամենը տղամարդ կին 

2004թ. 61.5 73.0 51.7 41.8 53.3 32.1 31.9 26.9 37.8 
2005թ. 59.9 73.6 48.5 41.0 54.2 30.1 31.4 26.3 37.9 
2006թ. 59.6 73.2 48.8 43.0 56.8 32.0 27.8 22.4 34.4 
2007թ. 65.2 74.1 58.1 50.5 62.5 40.9 30.7 23.7 37.9 
2008թ. 58.6 69.6 49.5 45.0 55.1 36.7 23.2 20.8 26.0 

 

                                                 
1 Հաշվարկված է համապատասխան խմբի աշխատանքային ռեսուրսների նկատմամբ: 
2 Հաշվարկված է համապատասխան խմբի տնտեսապես ակտիվ բնակչության նկատմամբ: 


