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12. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆ 
 LABOUR COST

 Աշխատանքի գնի, վարձու աշխատանքից ստացված եկամտի, Ազգային հաշիվների համակար-
գում օգտագործվող վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության ցուցանիշների տեղեկա-
տվության աղբյուրը վիճակագրական մշտադիտարկմամբ ընդգրկված կազմակերպություններից հավա-
քագրվող պետական վիճակագրական հաշվետվություններն են:  

Վարձու աշխատանքից ստացված եկամուտը ձևավորվում է. 
 ԱՎՀՎ- ից. 
 գործատուի կողմից կատարվող և  աշխատավարձ չհամարվող սոցիալական վճարներից. 
 սոցիալական ապահովագրության նպաստներից (ժամանակավոր անաշխատունակության, 

հղիության և ծննդաբերության, մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի):   

Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը (օգտագործվում է Ազգային հաշիվների 
համակարգում) ձևավորվում է. 

 վարձու աշխատանքից ստացված եկամուտից` բացի սոցիալական ապահովագրական 
նպաստների (ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության, մինչև երեք 
տարեկան երեխայի խնամքի). 

Աշխատանքի գինը (աշխատանքի վրա կատարված ծախսերը) աշխատողների աշխատանքի 
վարձատրության և գործատուի կողմից կատարված լրացուցիչ ծախսերն են` ինչպես օրենքով 
սահմանված պարտադիր, այնպես էլ կամավոր:  

Աշխատանքի գինը ձևավորվում է գործատուի կողմից հօգուտ աշխատողի կատարվող հետևյալ 
ծախսերից. 

 ԱՎՀՎ. 
 բնակարանով ապահովման ծախսեր. 
 սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված ծախսեր.  
 մասնագիտական ուսուցման ծախսեր, 
 սոցիալ-մշակութային սպասարկման ծախսեր.  
 այլ ծախսեր` չներառված նշված խմբերում: 
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The source of information for indicators of labour cost, Income related to paid employment, Compensation 
of employees (used in National accounts system) is the data of state statistical reports submitted by 
organizations / companies covered by the statistical monitoring.  

Income related to paid employment is formed from:  
 ERPE;  
 employers’ social payments not included in the wages;  
 social insurance benefits (sickness, maternity, child care pay). 

Earnings / Compensation of employees (used in National accounts system) are formed from: 
 Income related to paid employment, with the exception of social insurance benefits (sickness, 

maternity, child care); 
 

Labour cost / expenditures is / are the employees’ remuneration and additional expenditures incurred by 
the employer (as required by law and voluntary).  

Labour cost is formed from the employers’ expenditures on behalf of the employees: 
 ERPE; 
 costs of employees’ housing borne; 
 social security expenditure; 
 costs of vocational training; 
 costs of welfare services;  
 other costs not elsewhere classified. 
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12.1. Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը և աշխատանքի,  
գնի հարաբերակցությունը1, 2018թ. 

Ratio of the Average Monthly Nominal Wages/Salaries to Labour Cost1, 2018 

 
  դրամ

AMD 

 2018  

Անվանական աշխատավարձ  187 744 Nominal wages 

Վարձու աշխատանքից ստացված 
եկամուտ  

188 441 Income related to paid employment 

Վարձու աշխատողների համախառն 
վարձատրություն 

189 983 Compensation of employees 

Աշխատանքի գին 193 821 Labour cost 

 
 

12.2. Աշխատողի վրա կատարված գործատուի միջին ամսական ծախսերի կառուցվածքը2, 2018թ. 
Breakdown of Average Monthly Unit Labour Cost, 2018  

 
 2018  

Ծախսեր ընդամենը, դրամ 193 821 Expenditures total, AMD 
այդ թվում.  including:

Աշխատավարձ և դրան  հավասարեցված այլ 
վճարումներ 187 744 Remuneration and other payments equal to it 

այդ թվում. of which:
վարձատրություն աշխատած 
ժամանակահատվածի համար  
(ուղղակի աշխատավարձ) 

164 739 remuneration for time worked (direct wages) 

վարձատրություն չաշխատած 
ժամանակահատվածի համար  14 161 remuneration for time not worked 

միանվագ տրվող խրախուսական 
և այլ վճարներ 8 483 other one-time bonuses and gratuities 

սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար 
տրվող վճարներ 362 payments for food, housing, fuel 

Աշխատողներին բնակարանով ապահովելու 
նպատակով  
կատարված ծախսեր  

696 Costs of employees’ housing borne 

Աշխատողների սոցիալական 
պաշտպանությանն ուղղված գործատուի 
ծախսեր 

2 239 Employers’ social security expenditure 

Մասնագիտական ուսուցման ծախսեր  492 Costs of vocational training 

Մշակութակենցաղային սպասարկման 
ծախսեր 258 Costs of welfare services 

Այլ ծախսեր 2 403 Costs not elsewhere classified 
 
 

  

                                                            
1 Ներառված չեն գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները: 
  Excluded data of micro companies.   
2 Այստեղ և հետայսու՝ դասակարգման հիմքը՝ Աշխատանքի գնի միջազգային ստանդարտ դասակարգիչ (հաստատված 
Աշխատանքի վիճակագիրների 11-րդ միջազգային համաժողովի բանաձևի հիման վրա): 

  Here and hereafter - classification based on the International Standard Classification of Labour Cost (adopted by the Resolution of 11th ICLS). 
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Աշխատավարձի և դրան  հավասարեցված այլ վճարումների կառուցվածքը, 2018թ. 
The Structure of Employees’ Remuneration and Other Payments Equal to it, 2018 
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ուղղակի աշխատավարձ
direct wages

վարձատրություն չաշխատած
ժամանակահատվածի համար
remuneration for time not worked

միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ
other one-time bonuses and gratuities

սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող
վճարներ
payments for food, housing, fuel


