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4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆ 
WORK ACTIVITY 

Ստորև ներկայացվող տեղեկատվության աղբյուրը տնային տնտեսություններում 
իրականացված աշխատուժի հետազոտությունն է:  

 

 

 

 
 
 
 
 
Աշխատաշուկայի նոր զարգացումները պատշաճ կերպով արտացոլելու, աշխատուժի վիճա-

կագրության արդիականությունը և միջազգային համադրելիությունն ապահովելու նպատակով 
2018թ.-ից վերանայվել է Աշխատուժի հետազոտության հիմքում ընկած մեթոդաբանությունը: 
Վերանայման հիմքը 2013թ. Աշխատանքի վիճակագիրների միջազգային 19-րդ համաժողովում 
ընդունված «Աշխատանքի, զբաղվածության և աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մա-
սին» (19-րդ ԱՎՄՀ) բանաձևի առանցքային դրույթներն են (տե՛ս նաև սույն ժողովածուի Աշխատուժի 
հետազոտության հիմնական հիմնադրութային շրջանակը բաժնում): 

19-րդ ԱՎՄՀ ներդրման շրջանակում համաձայն նոր ստանդարտի, 2018թ. ի վեր ՀՀ-ում. 

 Զբաղվածության ցուցանիշները վերաբերում են ինչպես ՀՀ-ում գտնվող ռեզիդենտ 
տնտեսական միավորներում, այնպես էլ ՀՀ-ից դուրս՝ ոչ ռեզիդենտ տնտեսական միավորներում, 
զբաղված ՀՀ մշտական (ռեզիդենտ բնակչությանը (այսուհետ՝ ազգային զբաղվածության ցուցանիշ 
(national employment)): 

 Մյուս կողմից՝ ազգային զբաղվածության ցուցանիշից այժմ հնարավոր է տարբերակել 
ներքին զբաղվածության ցուցանիշը (domestic employment)՝ ՀՀ-ում գտնվող ռեզիդենտ տնտեսական 

միավորներում զբաղված մշտական (ռեզիդենտ բնակչությանը: Վերջինս անհրաժեշտ է աշխատանքի 
և արտադրության վիճակագրությունների հնարավորինս համապատասխանեցման համատեքստում՝ 
Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 դրույթներին համապատասխան:  

Մինչև 2018թ. աշխատանքի շուկայի ցուցանիշները վերաբերում էին ՀՀ առկա բնակչությանը՝ 
զբաղված ՀՀ աշխարհագրական տարածքում գտնվող տնտեսական միավորներում:  

 Ընդլայնվել է «աշխատանքային գործունեություն» հասկացության շրջանակը՝ չափելի դարձ-

նելով աշխատանքի բոլոր ձևերը՝ հստակ տարբերակված ըստ վճարվող (զբաղվածություն և չվճարվող 

աշխատանքների (սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրություն և ծառայությունների 

տրամադրում, չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա, կամավոր աշխատանք: 

Ըստ նոր սահմանման, աշխատանքը ցանկացած տարիքի և սեռի անձանց կողմից իրականացվող 
ցանկացած գործունեությունն է, որի նպատակն է արտադրել ապրանքներ կամ տրամադրել 
ծառայություններ՝ սեփական կամ այլոց սպառման համար` անկախ աշխատանքի ֆորմալ, ոչ ֆորմալ 
բնույթից կամ գործունեության օրինականությունից: 

Հետազոտություն մեթոդաբանության նկարագրությունը` 2018թ. իրականացված 
նշանակալի վերանայումներով, ներկայացված է սույն ժողովածուի Աշխատուժի 
հետազոտության մեթոդաբանությունը բաժնում:  

Աշխատուժի վիճակագրության մեթոդաբանության վերանայումն անդրազգային գործընթաց 
է, որն օբյեկտիվորեն հանգեցրել է ցուցանիշների ժամանակային շարքերի որոշակի խզման, ինչը 
հարկ կլինի նկատի ունենալ տվյալների համեմատության և վերլուծության ժամանակ: 
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Աշխատանքի հինգ ձևերն են. 
1.  Զբաղվածություն 
2.  Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրություն և ծառայությունների տրա-

մադրում. 
3.  Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա՝ այլոց համար կատարվող չվճարվող աշխա-

տանք՝ աշխատանքային փորձ, հմտություն ձեռք բերելու նպատակով: 
4.  Կամավոր աշխատանք՝ այլոց համար կատարվող ոչ հարկադիր աշխատանք: 
5. Այլ աշխատանք՝ այլոց համար կատարվող (օրինակ՝ աշխատանք կալանավայրում), որի 

գնահատման մեթոդաբանությունը դեռևս մշակման գործընթացում է: 
Աշխատանքային գործունեության ձևերի չափման սույն մեթոդաբանության առանձնահատ-

կություններից է նաև այն, որ հետազոտվող ժամանակահատվածում մարդը զուգահեռաբար կամ 
հաջորդաբար կարող է ներգրավված լինել աշխատանքային գործունեության մեկ կամ մի քանի 
ձևերում՝ ցանկացած համակցությամբ (տե՛ս սույն ժողովածուի Աշխատուժի հետազոտության 
հիմնական հիմնադրութային շրջանակը բաժնի գծապատկեր 6-ը): Օրինակ, մարդը կարող է լինել 
զբաղված, լինել կամավոր և/կամ սեփական սպառման համար ապրանքներ արտադրել: 

Ըստ այդմ, զբաղվածությունն աշխատանքային գործունեության հինգ ձևերից մեկն է և 
միաժամանակ՝ միակը, որն իրականացվում է բացառապես այլոց համար՝ կատարած աշխատանքի / 
աշխատած ժամերի համար վարձատրության տեսքով, կամ՝ ապրանքների / ծառայությունների 
վաճառքի / փոխանակման դիմաց՝ շահույթի, եկամտի տեսքով: Ըստ այդմ. 

Զբաղված համարվում են  անձինք, ովքեր հետազոտվող շաբաթում. 
ա) գոնե մեկ ժամ բացառապես այլոց համար կատարել են վարձու կամ ոչ վարձու 

աշխատանք, անկախ այն հանգամանքից` աշխատանքը եղել է մշտական, ժամանակավոր կամ 
սեզոնային, միանգամյա կամ պատահական, այսինքն՝ «եղել են աշխատանքի մեջ» (employed persons 
“at work”). 

բ) «չեն եղել աշխատանքի մեջ» (employed persons “not at work”) տարբեր պատճառներով 
աշխատանքից բացակայելու (օրինակ՝ հիվանդություն/վնասվածք, հաճախորդի, մատակարարի 
բացակայություն) կամ աշխատաժամանակով պայմանավորված առանձնահատկություններով 
(օրինակ՝ հերթափոխային աշխատանք, Ճկուն աշխատաժամանակ, արտաժամյա աշխատանքի 
դիմաց փոխհատուցվող արձակուրդ և այլն): 

գ) զբաղված են եղել տնային կամ գյուղացիական տնտեսությունում, իսկ թողարկված 
արտադրանքը նախատեսված է եղել լրիվ կամ մասնակի իրացման համար. 

Նոր ստանդարտի համաձայն՝ սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրությունը և 
ծառայությունների տրամադրումն աշխատանքային գործունեության ձևերից մեկն է և չի համարվում 
զբաղվածություն: Ըստ այդմ՝ նախկին սահմանման համեմատ, վերջինս բացառվել է զբաղածությունից: 
Աշխատաշուկայում իրենց ակտիվության բնույթից կախված, վերջիններս դասակարգվել են միմյանց 
բացառող կատեգորիաներից որևէ մեկում՝ «գործազուրկ» կամ «աշխատուժից դուրս բնակչություն»: 

Մեկ ժամ չափանիշի կիրառման հիմքում ընկած է երկրում առկա զբաղվածության բոլոր 
տեսակների (մշտական, ժամանակավոր (կարճաժամկետ), պատահական կամ ոչ կանոնավոր) 
ընդգրկման, աշխատանքային բոլոր ծախսումների և եկամուտների հաշվառման, դիտարկվող 
ժամանակաշրջանում ընդհանրապես չաշխատած գործազուրկ և աշխատուժից դուրս բնակչությանը 
տարանջատելու գաղափարը: 

Զբաղվածների թվաքանակի մեջ ներառվում են նաև զինված ուժերում զբաղվածները, 
բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների: 
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2018թ.-ից սկսած զբաղվածության ցուցանիշի քաղաք / գյուղ խմբավորումը բնորոշում է ինչպես 
զբաղվածների հիմնական բնակության, այլ նաև աշխատանքային գործունեության իրականացման 
վայրը, որոնք կարող են համընկնել կամ տարբերվել:  

Զբաղվածներն ըստ զբաղվածության կարգավիճակի դասակարգվում են վարձու և ոչ վարձու 
աշխատողների՝ համաձայն ԱՄԿ Զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային դասակարգչի 
(ICSE - 93): 

Վարձու աշխատողն անձն է, ով աշխատում է գործատուի հետ կնքած պայմանագրի, 
աշխատանքի ընդունվելու հրամանի կամ բանավոր համաձայնության հիման վրա և ստանում է 
դրամական և (կամ) բնաիրային փոխհատուցում` աշխատավարձի տեսքով: 

Ոչ վարձու աշխատողն անձն է, ով իրեն ինքնուրույնաբար է ապահովում եկամտաբեր 
տնտեսական գործունեությամբ և զբաղված է սեփական գործում (բիզնեսում), կայացնում է 
արտադրական որոշումներ կամ լիազորում է այլ անձի (անձանց), գործունեությունն իրականաց նում 
է վարձու աշխատողների ներգրավմամբ կամ առանց վարձու աշխատողների: 

Ոչ վարձու աշխատողներն ըստ կարգավիճակի թվարկված են ստորև: 

  Գործատուն անձն է, ով ինքնուրույն կամ մեկ կամ մի քանի գործընկերների հետ զբաղված է 
եկամտաբեր գործունեությամբ և այդ նպատակով մշտապես ներգրավում է մեկ կամ ավելի վարձու 
աշխատողներ:   

  Ինքնազբաղվածն անձն է, ով ինքնուրույն կամ մեկ կամ մի քանի գործընկերների հետ 
զբաղված է եկամտաբեր գործունեությամբ` առանց աշխատողների ներգրավման, իսկ ներգրավելու 
դեպքում այն չի կարող կրել մշտական բնույթ (օրինակ, գյուղացիական տնտեսություն վարող անձը 
սեզոնային աշխատանքների համար կարող է որոշակի աշխատանքներ կատարելու համար 
ժամանակավորապես ներգրավել վարձու աշխատուժ): 

  Առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամն անձն է, ով աշխատում է ընտանիքի 
կամ ՏՏ անդամին (ազգականին, բարեկամին) պատկանող ընտանեկան կազմակերպությունում 
(տնտեսությունում) օժանդակելու, օգնելու նպատակով և չի ստանում դրամական և (կամ) բնաիրային 
փոխհատուցում: 

 Արտադրական, սպառողական կոոպերատիվի անդամն անձն է, ով կոոպերատիվի ակտիվ 
(աշխատող) անդամ է, մյուս անդամների հետ հավասար իրավունքներով մասնակցում է 
արտադրության կազմակերպմանը, արտադրանքի իրացմանը, կազմակերպության եկամուտների 
բաշխման հետ կապված հարցերի լուծմանը: 

Զբաղվածություն չի համարվում տնտեսական գործունեություն չդիտվող (օրինակ՝ 
մուրացկանություն, գողություն) և եկամուտ ստանալու նպատակ չհետապնդող կամավոր 
աշխատանքը` այլ տնային տնտեսությունների կամ կազմակերպությունների համար կատարվող 
չվարձատրվող աշխատանքը, սեփական տան, բնակարանի մասնակի շինարարությունը կամ 
վերանորոգումը, տնային աշխատանքը:  

Զբաղվածության մակարդակը զբաղվածների թվաքանակի մասնաբաժինն է աշխատանքային 
ռեսուրսներում: 
 

 

 

 

 



      ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՈւՆ, 2018 
 WORK ACTIVITY, 2018 

53 
 

WORK ACTIVITY 

The source of information оn employed population presented in this section is Labour Force Survey 
(LFS) carried out in households.  

 

 

 

 

 
For the purposes of adequately reflect new developments in labour market, provide up-to-date labour 

force statistics and promote theire international comparability, the methodology behind the Labour 

Force Survey has been 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 Labour Statisticians (19th ICLS) in October 2013. For more details see  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/publication/wcms_220535.pdf (see also the Section “Basic Conceptual Framework of 

the Labour Force Survey” of this handbook). 

In the context of the introduction of the 19th ICLS according to the new standard, since 2018: 

 Indicators of employment refer to employed resident population both in resident producer 

units located in the RA, and in non-resident economic units outside of RA (hereafter- national 

employment). 

 On the other hand, now it is possible to distinguish national employment from the domestic 
employment, that is, resident population employed in resident producer units located in RA. The latter is 
needed to ensure coherence between work and production statistics, in accordance to concepts of the 
most recent version of System of National Accounts, SNA 2008. 

Until 2018 indicators of labour force statistics were refered to de facto (present) population of RA 
employed in resident production units located in the RA. 

 The scope of the concept of “work activity” has been expanded to make all forms of work 
measurable and clearly distinguishable between paid (employment) and unpaid work (own-use 
production of goods and services; unpaid trainee work; volunteer work). For more details see in the 
Section “Work Activity”. 

 According to the new standard, a work comprises any activity performed by persons of any 
sex and age to produce goods or to provide services for use by others, or for own use, irrespective of its 
formal or informal character or the legality of the activity. 

The five forms of work are: 

1. Employment; 

2. Own-use production of goods and services; 

3. Unpaid trainee work for others without pay to acquire, adapt and upgrade skills;  

The description of survey methodology with some major revisions maid in 2018 is presented in the 
Section “Methodology of the Labour Force Survey” of this handbook. 

The aforementioned revision of the methodology of labour statistics, which is a transnational process, 
objectively has led to a certain break in the time series of indicators that should be taken into 
account when comparing and analyzing data. 
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4. Volunteer work performed for others without pay and without any legal or other obligation or 

coercions. 

5. Other work performed for others (e.g. unpaid prison work). The methodology of its estimation 

is in the process of development. 

One of the features of the methodology of measurement of the forms of work is that during a 

given reference period, persons may engage in one or more forms of work in parallel or 

consecutively (see Diagram 6 in the Section “Basic Conceptual Framework of the Labour Force Survey” 

of this handbook). For example, person may be employed, be volunteering and/or be producing for own 

use, in any combination. 

Accordingly, employment is considered one of the five forms of work and, at the same time, the only 
one performed exclusively for others for remuneration for work done or for hours worked, or in the 
form of profits derived from goods or services that are sold or bartered. 

Employed are considered persons who during the reference week:  

 performed paid or not paid work as a self-employed, regardless of whether the job was 

permanent, temporary or seasonal, one-off, or casual, even if that work was for only one hour; 

 were engaged in household or farming activities, while the production of goods was intended 

mostly for sale or barter. 

According to the new standards, an own-use production of goods and provision of services are one of 
the forms of work and do not considered as an employment. Consequently, compared to the previous 
definition, the latter excluded from the employment. Depending on the nature of their activity in the 
labour market, the latter classified in one of the mutually exclusive categories: "unemployed" or 
"population out of labour force". 

The application of one-hour criterion is based on idea to cover all kinds of employment (permanent, 
temporary (short-time), occasional or non-regular) available in the country, register all labour 
expenditures and incomes, separate unemployed persons and economically inactive part of population as 
a never worked group.  

  Persons in employment comprise:  

(a) employed persons “at work”, i.e. who worked in a job for at least one hour; 

(b) employed persons “not at work” due to temporary absence from a job (such as illness / injury, 

lack of clients / customers / suppliers), or to working-time arrangements (such as shift work, flexitime 

and compensatory leave for overtime). 

  Data on employed population are included also armed forces, besids of conscripts on 
mandatory military service. 

Since 2018 the urban / rural groupping of the employment defines not only the place of usual 
residence, but also the place of job, which might be or might not be the same. 

Employed persons by their status in employment are distinguished to employees or non-employees based 
on the International Classification on Status in Employment (ICSE - 93). 

Employee is a person who works on a contract based term or by employer’s order or in according to the written 
or oral agreement and receives (gets) the payment in cash and (or) in kind as a wage/salary. 
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Non-employee is а person who on his/her own engaged in profitable economic activity and employed in 
his/her own business, takes decisions concerning production or authorize other person(s), implements 
activity with or without involving employees.  

By their status, non-employed are classified by the following groups :  
 Employer is а person, who working on own account or with one or more partners and, in this 

capacity, on a continous basis have engaged one or more employees to work for them in their business. 
 Self-employed / Own-account worker is а person, who working on own account or with one or 

more partners and has not engaged on a continius basis any employees or even if employees are involved in, 
it hasn’t regular character (for example – farmer can temporary involve hired worker for certain work). 

 Unpaid (contributing) family worker is а person, who works free of charge in the organization 
(farm), which belongs to a family member or relative, with the aim to support and help and doesn’t 
receive any compensation in cash and (or) in kind. 

 Member of producers’/consumers’ cooperative is а person who is an active (working) 
member of a cooperative, has equal rights to participate in the organization of production, sales of the 
product, distribution of cooperative’s income.  

Employment does not include unpaid work for other households or organizations (voluntary 
employment) and some activities outside the general production boundary, such as begging and stealing, 
partial repair of own house or apartment, housework.  

Employment-to-population ratio / Employment rate is the share of employed population in the total 
number of labour resources / working age population. 
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4.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
WORK ACTIVITY 

 

 
 
 
 

4.1.1. Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված բնակչությունն1 
ըստ աշխատանքի ձևերի, 2018թ. 

Population Engaged in the Work Activities by Forms of Work, 2018 
 
 Ընդամենը1,  

1000 մարդ 
Total, 1000 persons  

Զբաղվածություն 1 048.5 Employment 

Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա 7.2 Unpaid trainee work  

Սեփական սպառման համար ապրանքների 
արտադրություն 682.3 Own-use production of goods 

սննդամթերքի բնաիրային արտադրություն 481.8 production of foodstuff 

Սեփական սպառման համար ծառայությունների 
տրամադրում 1 562.7 Own-use production of services 

Կամավոր աշխատանք 247.2 Volunteer work  
 

4.1.2. Բնակչության մասնակցության մակարդակը ըստ աշխատանքի ձեվերի, 2018թ. 
Population Participation Rate by Forms of Work, 2018 

 
 Բնակչության 

մասնակցության 
մակարդակը,2  % 

Population participation 
rate, %  

Զբաղվածություն 47.7 Employment 

Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա 0.3 Unpaid trainee work  

Սեփական սպառման համար ապրանքների 
արտադրություն 

31.1 
Own-use production of goods 

սննդամթերքի բնաիրային արտադրություն 21.9 production of foodstuff 

Սեփական սպառման համար ծառայությունների 
տրամադրում 

71.1 
Own-use production of services 

Կամավոր աշխատանք 11.3 Volunteer work  
 

* Նշում. հիմնավորումը տե՛ս սույն ժողովածուի «Աշխատուժի հետազոտության մեթոդաբանությունը» բաժնում 
   Note: rational see in the Section “Methodology of the Labour Force Survey” of this handbook. 

                                      
1 Նույն մարդը միաժամանակ կարող է ներգրավված լինել աշխատանքային գործունեության մի քանի ձևերում: 
The same person can be involved in several forms of work at the same time. 
2 Հաշվարկված է աշխատանքային ռեսուրսների (ըստ մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշի) թվաքանակի նկատմամբ: 
Calculated by the number of labor resources (by the number of resident population). 

15-74 տարեկան բնակչություն* 
Population aged 15-74* 
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4.1.3. Մեկից ավելի աշխատանքի ձևերում ներգրավված բնակչության  

բաշխումն ըստ աշխատուժի կարգավիճակի, 2018թ. 
Distribution of Population Engaged in Multiple Forms of Work by Labour Force Status, 2018 

 
 Ընդամենը, 

Total 
1000 մարդ 

persons 

Սեփական 
սպառման համար 
ապրանքների 

արտադրություն 
Own-use production 

of goods 

Կամավոր 
աշխատանք 

Volunteer work 

Չվարձատրվող 
աշխատանքային 

պրակտիկա 
Unpaid trainee 

work 
 

 

Ընդամենը 843.2 590.5 247.2 5.6 Total 

Զբաղվածներ 461.1 335.6 123.5 2.0 Employed1 

Գործազուկներ 79.1 41.1 36.1 1.9 Unemployed 

Աշխատուժից դուրս 
բնակչություն 303.1 213.8 87.7 1.6 

Population out of  
labour force 

Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, % 

Ընդամենը 100 100 100 100 Total 

Զբաղված 56.8 49.9 36.9 54.7 Employed 

Գործազուրկ 7.0 14.6 34.0 9.4 Unemployed 

Աշխատուժից դուրս 
բնակչություն 36.2 35.5 29.1 35.9 

Population out of  
labour force 

Նույն խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total of the same group, %

Ընդամենը 100 70.0 29.3 0.7 Total 

Զբաղված 100 72.8 26.8 0.4 Employed 

Գործազուրկ 100 52.0 45.6 2.4 Unemployed 

Աշխատուժից դուրս 
բնակչություն 100 70.5 28.9 0.5 

Population out of  
labour force 
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4.1.4. Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված բնակչությունն ըստ աշխատանքի ձևերի  

և աշխատուժի կարգավիճակի, 2018 
Total Agriculture Workers by Forms of Work and Labour Force Status, 2018 

 
 

 Ընդամենը, 
1 000 մարդ 

Total 
1 000 persons 

Աշխատուժի կարգավիճակը1

Labour force status1 
 

Զբաղված 
Employed 

Գործազուրկ
Unemployed 

Աշխատուժից 
դուրս 

բնակչություն 
Outside labour 

force 

Ընդամենը 
գյուղատնտեսության մեջ 
ներգրավածներ 778.5 613.4 26.4 138.7 

Total Agriculture 
worker 

այդ թվում     including 

Զբաղվածներ  296.7 296.7 - - Employment 

հիմնական աշխատանքում  266.2 266.2 -  -  At main job 

երկրորդ աշխատանքում  30.5 30.5 -  -  
At secondary 

jobs 
Սեփական սպառման համար 
ապրանք արտադրողներ 
(սննդամթերքի բնաիրային 
արտադրություն) 481.8 316.7 26.4 138.7 

Own-use 
producers  
(Subsistence food-
stuff producers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1 Նույն մարդը միաժամանակ կարող է ներգրավված լինել աշխատանքային գործունեության մի քանի ձևերում: 
The same person can be involved in several forms of work at the same time. 
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4.2. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

EMPLOYMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Զբաղվածության և զբաղվածության մակարդակի ցուցանիշներն ըստ ժողովրդագրական 
բնութագրերի (սեռ, տարիքային խումբ, բնակավայր) ներկայացված են սույն ժողովածուի 
«Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշներ» բաժնում:  

Ներկայացվող ցուցանիշները վերաբերում են երկրի մշտական (ռեզիդենտ բնակչությանը: 
Համապատասխանաբար, անձինք, ովքեր համարվում են երկրի մշտական բնակիչ, անկախ 
նրանից աշխատում են ՀՀ-ում, թե արտերկրում, սկզբունքորեն ներառվում են ՀՀ զբաղվածության 
ցուցանիշում: 

Աշխատուժի հետազոտության շրջանակում հավաքվել են տեղեկություններ նաև բնակչության 
տեղաշարժերի վերաբերյալ, որի նպատակն առավելապես աշխատանքի հետ կապված 
բնակչության տեղաշարժի մասին տվյալների ստացումն է՝ հնարավորինս ամբողջացնելու ՀՀ 
զբաղվածության ցուցանիշը:  

Հետազոտության պահին արտերկրում գտնվողների աշխատանքի վերաբերյալ 
առանցքային մի քանի հարցերի (տնտեսական գործունեության ոլորտ, զբաղմունքի տեսակ, 
աշխատանքի գտնվելու վայր) պատասխանները ստացվել են ՏՏ առավել տեղեկացված այլ 
անդամից, ինչով պայմանավորված սույն ենթաբաժնում ներկայացվող զբաղվածների 
ցուցանիշներում առկա են տարբերություններ:  

The demographic characteristics (sex, age groups, residency) of indicators on Employment and 

Employment-to-population ratio are presented in the Section “Key Indicators of Labour Market” of this 

handbook.   

The figures presented relate to the usually resident population of the country. Accordingly, persons who are 

considered as permanent residents of the country, regardless of whether they are employed in the Republic of 

Armenia or abroad, are in principle included in the employment index of the Republic of Armenia. 

Within the framework of the Labour Force Survey also collected information on population movements, 

mostly with the aim of obtaining data on labour-related population movements to complete the RA 

Employment Indicator as much as possible.   

Answers to some of the key questions (field of economyc activity, type of occupation, place of work) 

about the employment of those who were abroad at the time of the survey were obtained from another 

most knowlagable HH member, which results in differences in the figures of the employed population 

presented in this subsection. 
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4.2.1. Զբաղվածներն ըստ բնակության և աշխատանքի ռեզիդենտության կարգավիճակի 
(ազգային զբաղվածության ցուցանիշ), 2018թ. 

Employed Persons by Status of Job Residency, 2018 
(National Employment), 2018 

 
 Ընդամենը 

1 000 մարդ 
Total 1 000 

persons 

Զբաղված ՀՀ մշտական բնակչություն 
Employed RA resident population 

 

Ռեզիդենտ 
արտադրական 
միավորում 

Employed in resident 
producer units 

Ոչ ռեզիդենտ 
արտադրական 
միավորում 

Employed in non 
resident producer units 

Ընդամենը 1 049.3 976.0 73.3 Total 

ՀՀ-ում մշտապես ներկա 
բնակչություն1                             
(Ոչ միգրանտներ) 958.4 957.2 1.2 

Permanently resident 
population in RA           
(Non-Migrants)1 

ՀՀ-ում միջազգային 
միգրանտներ2 
(իմիգրանտներ) 22.4 17.7 4.8 

International 
migrants in RA 
(Immigrants)2

ՀՀ-ից կարճաժամկետ 
միգրանտներ3  
(կարճաժամկետ աշխա-
տանքային էմիգրանտներ) 68.4 1.1 67.3 

Short-term migrants3 
from RA (short-term 
labour emigrants)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1 ՀՀ մշտական բնակչության մեջ ներառվող զբաղված անձինք են, ովքեր 2018թ. ընթացքում ՀՀ տարածքից դուրս որևէ 
տեղաշարժ չեն ունեցել՝ 3 և ավելի ամիս տևողությամբ: 
Persons who are included in the RA resident population who during the 2018 were no movements outside of RA for a period of 3 months or 
more. 
2 ՀՀ մշտական բնակչության մեջ ներառվող անձինք են, ովքեր ՀՀ եկել են այլ երկրից, հետազոտության պահին ՀՀ-ում են 
գտնվել 12 և ավելի ամիս կամ 12 ամսից պակաս տևողությամբ, սակայն ՀՀ-ում բնակվելու մտադրությամբ (առաջին անգամ 
ՀՀ ժամանածներ և վերադարձածներ) և եղել են զբաղված՝ ՀՀ-ում գտնվող արտադրական միավորում կամ ոչ ռեզիդենտ 
արտադրական միավորում: 
Persons who are included in the RA resident population, came from the country other than RA; at the time of the survey were in the 
RA for 12 months or more; or were in the RA up to 12 but with the intention to reside in the RA (first time arrivals and re-migrants). 
3 ՀՀ մշտական բնակչության մեջ ներառվող անձինք են, ովքեր 2018թ, 12 ամսից պակաս տևողությամբ գտնվել են այլ 
երկրում՝ զբաղված լինելով ՀՀ-ից դուրս կամ ՀՀ-ում գտնվող արտադրական միավորում:  
Persons who are included in the RA resident population, in 2018 were abroad for up to 12 months, having been employed outside of 
the RA or in producer unit located in the RA. 
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4.2.2.Զբաղվածներն ըստ հետազոտվող շաբաթում աշխատանքի 
 մեջ լինելու կարգավիճակի, 2018  

Employed persons by Status in Work during the reference Week, 2018   
 

 
Ընդամենը 

Total 
Տղամարդ 

Men 
Կին 

Women 

1000 մարդ 
         persons 

Ընդամենը 
Total 1 048.5 601.1 447.4 

Զբաղվածներ, ովքեր. 
Employed, who were:    

Եղել են աշխատանքի մեջ 
At work 1 000.3 577.3 422.9 

Չեն եղել աշխատանքի մեջ   
Not at work  48.2 23.7 24.5 

այդ թվում՝ 
including: 

   

ժամանակավոր բացակա (հիվանդություն, վնասվածք, 
արձակուրդ և այլն) 
Temporary absence (illness, injury, compensatory leave etc.) 

43.9 21.9 22.0 

պայմանավորված աշխատաժամանակի 
առանձնահատկություններով (հերթափոխային 
աշխատանք, Ճկուն աշխատաժամանակ և այլն) 
Working time arrangement (shift work flextime etc.) 

4.3 1.8 2.5 

Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, % 

Ընդամենը 
Total 100 57.3 42.7 

Զբաղվածներ, ովքեր եղել են. 
Employed, who were:    

Եղել են աշխատանքի մեջ 
At work 100 57.7 42.3 

Չեն եղել են աշխատանքի մեջ   
Not at work  100 49.2 50.8 

այդ թվում՝ 
including: 

   

ժամանակավոր բացակա (հիվանդություն, վնասվածք, 
արձակուրդ և այլն) 
Temporary absence (illness, injury, compensatory leave etc.) 

100 49.9 50.1 

պայմանավորված աշխատաժամանակի 
առանձնահատկություններով (հերթափոխային 
աշխատանք, Ճկուն աշխատաժամանակ և այլն) 
Working time arrangement (shift work flextime etc.) 

100 42.0 58.0 

 
 

15-74 տարեկան բնակչություն 
Population aged 15-74 
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4.2.3. Զբաղվածներն ըստ տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, 2018թ.  
Employed Persons by Institutional Sectors of Economy, 2018 

 Ընդամենը 
Total 

Տղամարդ 
Men

Կին 
Women

Քաղաք 
Urban

Գյուղ 
Rural 

 

    1000 մարդ 
             persons

 

Ընդամենը 975.1 531.5 443.6 517.5 457.7 Total

Պետական  247.8 102.2 145.6 160.6 87.3 Public

Ոչ պետական 727.3 429.4 298.0 356.9 370.4 Non-public
 Ընդամենի նկատմամբ, % 

As share of the total, %  

 
Ընդամենը 100 100 100 100 100 Total

Պետական  25.4 19.2 32.8 31.0 19.1 Public

Ոչ պետական 74.6 80.8 67.2 69.0 80.9 Non-public
 Նույն խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 

As share of the total of the same group, %  

 
Ընդամենը 100 54.5 45.5 53.1 46.9 Total

Պետական  100 41.2 58.8 64.8 35.2 Public

Ոչ պետական 100 59.0 41.0 49.1 50.9 Non-public
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4.2.4 Զբաղվածներն ըստ բնակության վայրի և սեռի, 2018թ. 
 Employed Persons by Place of Residence and Sex, 2018 

 
 

 Ընդամենը 
Total 

Քաղաք 
Urban 

Գյուղ 
Rural 

  1 000 մարդ
              persons

Զբաղվածներ 1 048.5 545.4 503.1 Employed

Տղամարդ 601.1 301.4 299.7 Men 

Կին 447.4 244.0 203.4 Women 

% 

Զբաղվածության  
մակարդակ 47.7 43.2 53.8 

Employment-to-
population ratio 

Տղամարդ 58.8 54.3 64.0 Men 

Կին 38.1 34.5 43.5 Women 

 

4.2.5 Զբաղվածներն ըստ բնակության և աշխատանքի գտնվելու վայրի, 2018թ. 
 Employed Persons by Place of Residence and Job Residency, 2018 

 
 Ընդամենը 

Total 
Ըստ բնակության գտնվելու վայրի

By the by place of residence  
 

Գյուղ 
Rural 

Քաղաք 
Urban 

1 000 մարդ 
             persons 

Զբաղվածներն 
ըստ աշխատանքի 
գտնվելու վայրի 

1 048.5 545.4 503.1 Employed by the place of 
the job 

Քաղաք 407.1 32.9 374.2 Urban 

Գյուղ 628.7 507.7 121.0 Rural 

Չկա կոնկրետ վայր 8.0 2.8 5.2 No fixed place 

Դժվարացել են 
պատասխանել* 4.7 2.0 2.6 Difficult to answer* 

 
Նշում. Վերաբերում է նրանց, ում աշխատանքը գտնվում է արտերկրում և պատասխանը ստացվել է ՏՏ այլ անդամից: 
Note: Refer those whome work abroad and information received from the other HH member. 

 
 
 
 
 
 
 



      ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՈւՆ, 2018 
 WORK ACTIVITY, 2018 

64 
 

4.2.6. Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների1, 2018թ. 
 Employed Persons by Types of Economic Activity, 2018 

 
ՏԳՏԴ 

(խմբ.2) 
NACE 

(rev.2)  

Ընդամենը 
Total 

Տղամարդ 
Men 

Կին 
Women  

1000 մարդ 
          persons 

A-U Ընդամենը 1 048.5 601.1 447.4 Total 

A 
Գյուղատնտեսություն,  
անտառտնտեսություն և 
ձկնորսություն 266.2 139.6 126.7 

Agriculture, forestry and 
fishing 

B 
Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում 9.1 8.6 0.6 Mining and quarrying

C Մշակող արդյունաբերություն 104.1 62.9 41.2 Manufacturing  

D 
Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 21.5 17.7 3.8 

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply

E 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 3.7 2.4 1.3 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

F Շինարարություն 98.4 97.4 1.0 Construction

G 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 119.1 67.5 51.6 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles

H Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 45.5 38.7 6.8 Transportation and storage

I Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 26.3 13.1 13.2 

Accommodation and food 
service activities                     

J Տեղեկատվություն և կապ 21.0 12.9 8.1 
Information and 
communication

K Ֆինանսական և ապահովա-
գրական գործունեություն  14.6 6.5 8.1 

Financial and insurance 
activities 

L Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 2.4 1.5 0.9 Real estate activities

M Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն 14.8 6.0 8.8 

Professional, scientific and 
technical activities

N Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 4.3 2.2 2.1 

Administrative and support 
service activities

O 
Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 90.7 65.6 25.2 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

P Կրթություն 105.6 21.9 83.7 Education   

Q Առողջապահություն և բնակչութ-
յան սոցիալական սպասարկում 46.2 7.4 38.8 

Human health and social 
work activities

R Մշակույթ, զվարճություններ 
և հանգիստ  16.6 8.6 8.0 

Arts, entertainment and 
recreation 

S Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 30.9 17.0 13.9 Other service activities

T ՏՏ գործունեություն, որպես  
գործատու  4.1 1.3 2.8 

Activities of households as 
employers 

U Օտարերկրյա կազմակեր-
պությունների գործունեություն 3.3 2.3 0.9 

Activities of extraterritorial 
organisations 

                                      
1 Այստեղ և հետայսու` դասակարգման հիմքը՝ Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգիչ (խմբ. 2): 
 Here and hereafter – classification based on the national version of Classification of Types of Economic Activity (NACE rev. 2). 
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շարունակություն 
continuation 
ՏԳՏԴ 
(խմբ. 2) 
NACE 
(rev.2)  

Ընդամենը 
Total 

Տղամարդ 
Men 

Կին 
Women 

 

Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, % 

A-U Ընդամենը 100 100 100 
 
 

A 
Գյուղատնտեսություն,  
անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն 25.4 23.2 28.3 

Agriculture, forestry and 
fishing 

B 
Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում 0.9 1.4 0.1 Mining and quarrying

C Մշակող արդյունաբերություն 9.9 10.5 9.2 Manufacturing  

D 
Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 2.1 2.9 0.9 

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply

E 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 0.4 0.4 0.3 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

F Շինարարություն 9.4 16.2 0.2 Construction

G 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 11.4 11.2 11.5 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles

H Փոխադրումներ և 
պահեստային տնտեսություն 4.3 6.4 1.5 Transportation and storage

I Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 2.5 2.2 2.9 

Accommodation and food 
service activities                    

J Տեղեկատվություն և կապ 
2.0 2.1 1.8 

Information and 
communication

K 
Ֆինանսական և ապահովա-
գրական գործունեություն  1.4 1.1 1.8 

Financial and insurance 
activities 

L 
Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 0.2 0.2 0.2 Real estate activities

M 
Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն 1.4 1.0 2.0 

Professional, scientific and 
technical activities

N Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 0.4 0.4 0.5 

Administrative and support 
service activities

O 
Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 8.7 10.9 5.6 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

P Կրթություն 10.1 3.6 18.7 Education   

Q Առողջապահություն և բնակչութ-
յան սոցիալական սպասարկում 4.4 1.2 8.7 

Human health and social 
work activities

R 
Մշակույթ, զվարճություններ 
և հանգիստ  1.6 1.4 1.8 

Arts, entertainment and 
recreation 

S 
Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 2.9 2.8 3.1 Other service activities

T 
ՏՏ գործունեություն, որպես  
գործատու  0.4 0.2 0.6 

Activities of households as 
employers 

U Օտարերկրյա կազմակեր-
պությունների գործունեություն 0.3 0.4 0.2 

Activities of extraterritorial 
organisations 
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շարունակություն

continuation
ՏԳՏԴ 
(խմբ. 2) 
NACE 

(rev.2)  

Ընդամենը 
Total 

Քաղաք 
Urban 

Գյուղ 
Rural  

1000 մարդ 
          persons 

A-U Ընդամենը 1 048.5 545.4 503.1 Total 

A 
Գյուղատնտեսություն,  
անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն 266.2 17.1 249.1 

Agriculture, forestry and 
fishing 

B 
Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում 9.1 6.0 3.1 Mining and quarrying

C Մշակող արդյունաբերություն 104.1 73.8 30.3 Manufacturing  

D 
Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 21.5 13.1 8.4 

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply

E 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 3.7 2.2 1.5 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

F Շինարարություն 98.4 43.9 54.5 Construction

G 
Մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում 119.1 87.9 31.2 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles

H Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 45.5 29.1 16.4 Transportation and storage

I Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 26.3 21.7 4.6 

Accommodation and food 
service activities                     

J 
Տեղեկատվություն և կապ 21.0 18.2 2.8 

Information and 
communication

K Ֆինանսական և ապահովա-
գրական գործունեություն  14.6 13.0 1.6 

Financial and insurance 
activities 

L Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 2.4 2.3 0.0 Real estate activities

M Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն 14.8 13.6 1.3 

Professional, scientific and 
technical activities

N Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 4.3 4.0 0.3 

Administrative and support 
service activities

O 
Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 90.7 56.1 34.6 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

P Կրթություն 105.6 66.8 38.8 Education   

Q Առողջապահություն և բնակչության
սոցիալական սպասարկում 46.2 38.2 8.0 

Human health and social 
work activities

R Մշակույթ, զվարճություններ 
և հանգիստ  16.6 13.1 3.5 

Arts, entertainment and 
recreation 

S Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 30.9 19.4 11.5 Other service activities

T ՏՏ գործունեություն, որպես  
գործատու  4.1 3.1 1.0 

Activities of households as 
employers 

U Օտարերկրյա կազմակեր-
պությունների գործունեություն 3.3 2.8 0.5 

Activities of extraterritorial 
organisations 
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շարունակություն 
continuation 
ՏԳՏԴ 
(խմբ. 2) 
NACE 
(rev.2)  

Ընդամենը 
Total 

Քաղաք 
Urban 

Գյուղ 
Rural  

Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, % 

A-U Ընդամենը 100 100 100 Total 

A 
Գյուղատնտեսություն,  
անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն 25.4 3.1 49.5 

Agriculture, forestry and 
fishing 

B 
Հանքագործական արդյունա-
բերություն և բացահանքերի 
շահագործում 0.9 1.1 0.6 Mining and quarrying

C Մշակող արդյունաբերություն 9.9 13.5 6.0 Manufacturing  

D 
Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 2.1 2.4 1.7 

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply

E 
Ջրամատակարարում, կոյուղի, 
թափոնների կառավարում և 
վերամշակում 0.4 0.4 0.3 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities

F Շինարարություն 9.4 8.0 10.8 Construction

G 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
նորոգում 11.4 16.1 6.2 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles 
and motorcycles

H Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 4.3 5.3 3.3 

Transportation and 
storage 

I Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 2.5 4.0 0.9 

Accommodation and food 
service activities                   

J 
Տեղեկատվություն և կապ 2.0 3.3 0.5 

Information and 
communication

K Ֆինանսական և ապահովա-
գրական գործունեություն  1.4 2.4 0.3 

Financial and insurance 
activities 

L Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 0.2 0.4 0.0 Real estate activities

M Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական գործունեություն 1.4 2.5 0.3 

Professional, scientific 
and technical activities

N Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն 0.4 0.7 0.1 

Administrative and 
support service activities

O 
Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 8.7 10.3 6.9 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

P Կրթություն 10.1 12.2 7.7 Education   

Q Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական սպասարկում 4.4 7.0 1.6 

Human health and social 
work activities

R Մշակույթ, զվարճություններ 
և հանգիստ  1.6 2.4 0.7 

Arts, entertainment and 
recreation 

S Սպասարկման այլ 
ծառայություններ 2.9 3.6 2.3 Other service activities

T ՏՏ գործունեություն, որպես  
գործատու  0.4 0.6 0.2 

Activities of households as 
employers 

U Օտարերկրյա կազմակեր-
պությունների գործունեություն 0.3 0.5 0.1 

Activities of 
extraterritorial 
organisations 
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4.2.7. Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության1 , 2018թ. 
Employed Persons by Economic Activity1, 2018 

 
1000 մարդ 

persons                   
ՏԳՏԴ 
(խմբ. 2) 
NACE 
(Rev. 2) 

 
Ընդամենը 

Total 
Տղամարդ 

Men 
Կին 

Women 
Քաղաք 
Urban 

Գյուղ 
Rural 

A - U 
Ընդամենը 
Total 1 048.5 601.1 447.4 545.4 503.1 

A Գյուղատնտեսություն  
Agriculture 266.2 139.6 126.7 17.1 249.1 

B - E Արդյունաբերություն  
Indastry 138.4 91.5 46.9 95.1 43.3 

F Շինարարություն 
Construction 98.4 97.4 1.0 43.9 54.5 

G - N2 Շուկայական ծառայություններ  
Market Services 248.1 148.4 99.6 189.9 58.2 

O - U2 Ոչ շուկայական ծառայություններ  
Non-market services 297.3 124.1 173.3 199.4 97.9 

 Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, % 

A - U Ընդամենը 
Total 100 100 100 100 100 

A Գյուղատնտեսություն  
Agriculture 25.4 23.2 28.3 3.1 49.5 

B - E Արդյունաբերություն  
Indastry 13.2 15.2 10.5 17.4 8.6 

F Շինարարություն 
Construction 9.4 16.2 0.2 8.0 10.8 

G - N2 Շուկայական ծառայություններ2  
Market Services2 23.7 24.7 22.3 34.8 11.6 

O - U2 Ոչ շուկայական ծառայություններ2  
Non-market services2 28.4 20.6 38.7 36.6 19.5 

 

                                      
1 Դասակարգման հիմքը՝ Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգիչ (խմբ. 2): 
 Classification based on the national version of Classification of Types of Economic Activity (NACE rev. 2). 

2 G - N, O - U խմբավորումների բացվածքը տե՛ս Աղյուսակ 4.1.1-ում: 
The structure of grouppings of G - N and O - U see in the Table 4.1.1.  
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4.2.8. Զբաղվածներն ըստ զբաղվածության կարգավիճակի1, 2018թ. 

Employed Persons by Status in Employment1, 2018 

 Ընդամենը 
Total 

Տղամարդ 
Men 

Կին 
Women 

Քաղաք 
Urban 

Գյուղ 
Rural 

 

    1000 մարդ 
            persons

 

Ընդամենը 975.1 531.5 443.6 517.5 457.7 Total 

Վարձու աշխատող 610.7 309.6 301.1 428.2 182.5 Employee 
Գործատու 9.0 7.6 1.3 6.6 2.4 Employer

Ինքնազբաղված 341.6 210.0 131.6 81.6 260.0 
Own-account 
worker

Առանց վարձատրու-
թյան աշխատող 
ընտանիքի անդամ 13.9 4.4 9.5 1.1 12.8 

Contributing 
family 
workers

 Ընդամենի նկատմամբ, % 
As share of the total, %  

Ընդամենը 100 100 100 100 100 Total 
Վարձու աշխատող 62.6 58.2 67.9 82.8 39.9 Employee 
Գործատու 0.9 1.4 0.3 1.3 0.5 Employer

Ինքնազբաղված 35.1 39.5 29.7 15.8 56.8 
Own-account 
worker

Առանց վարձատրու-
թյան աշխատող 
ընտանիքի անդամ 1.4 0.8 2.1 0.2 2.8 

Contributing 
family 
workers 

 
 

4.2.9. Զբաղվածներն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի, 2018թ. 
       Employed Persons by RA Marzes and Yerevan city, 2018 
 

 Ընդամենը, 1 000 մարդ 
Total, 1 000  persons 

Ընդամենի նկատմամբ, %
As share of the total, % 

Զբաղվածության 
մակարդակ, % 
Employment-to- 

population ratio, % 

 

Ընդամենը 1 048.5 100.0 47.7 Total 
ք. Երևան 268.0 25.6 43.5 Yerevan city 
Արագածոտն        24.9 2.4 57.6 Aragatsotn         
Արարատ              126.8 12.1 55.7 Ararat              
Արմավիր          151.2 14.4 65.5 Armavir          
Գեղարքունիք   83.8 8.0 42.3 Gegharkunik   
Լոռի     83.5 8.0 41.3 Lori      
Կոտայք 103.8 9.9 44.1 Kotayk 
Շիրակ 101.5 9.7 44.5 Shirak     
Սյունիք 62.7 6.0 60.7 Syunik 
Վայոց ձոր 10.1 1.0 45.4 Vayots Dzor 
Տավուշ  32.3 3.1 36.0 Tavush 

 

 

                                      
1 Այստեղ և հետայսու` դասակարգման հիմքը՝ Զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային դասակարգիչ: 
 Here and hereafter - classification based on the International Classification on Status in Employment (ICSE - 93). 
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Զբաղվածության մակարդակն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի, 2018թ. 
 Employment-to-Population Ratio by RA Marzes and Yerevan city, 2018  
 

 
 

4.2.10. Աշխատուժի թերօգտագործում, 2018թ. 
Underutilization of Labor Force, 2018 

 

 Ընդամենը, 
1 000 մարդ 

Total 1 000 persons 

Զբաղվածների թվաքանակի 
նկատմամբ, % 

To the total employment, %  

Աշխատաժամանակի 
տևողությամբ պայմանավորված 
թերզբաղվածություն 

28.8 2.7 Time-related 
underemployment

 
 
 

4.2.11. Զբաղվածներն ըստ աշխատաժամանակի տևողության և սեռի, 2018թ. 
Employed Persons by Working-Time Duration and Sex, 2018 

 

 

 

Ընդամենը 
1 000 մարդ 

Total,  
1 000  persons 

Զբաղվածներն ըստ սովորաբար աշխատած շաբաթական ժամերի 
Employed by usually worked hours per week 

Ոչ լրիվ օր  
Part-time woprkers 
(< 35 ժամ / hours) 

Նորմալ 
աշխատաժամանակ  
Normal time woprkers 

 

Չափից երկար 
աշխատաժամանակ 

Excessive working time  
(> 48 ժամ / hours) 

1 000 մարդ 
                persons

Ընդամենը 
Total 

975.1 205.8 605.3 164.1 

Տղամարդ 
Male 531.5 74.9 337.5 119.2 
Կին 
Female 443.6 130.9 267.8 44.9 
որից՝ 
of which:     
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Ընդամենը 
1 000 մարդ 

Total,  
1 000  persons 

Զբաղվածներն ըստ սովորաբար աշխատած շաբաթական ժամերի 
Employed by usually worked hours per week 

Ոչ լրիվ օր  
Part-time woprkers 
(< 35 ժամ / hours) 

Նորմալ 
աշխատաժամանակ  
Normal time woprkers 

 

Չափից երկար 
աշխատաժամանակ 

Excessive working time  
(> 48 ժամ / hours) 

1 000 մարդ 
                persons

Վարձու աշխատող 
Employee 

610.7 75.3 441.9 93.5 

Տղամարդ 
Male 309.6 15.1 232.1 62.4 
Կին 
Female 301.1 60.3 209.7 31.1 

Գործատու 
Employer 

9.0 0.3 3.8 5.0 

Տղամարդ 
Male 7.6 0.0 3.1 4.5 
Կին 
Female 1.3 0.3 0.6 0.5 

Ինքնազբաղված 
Self-employed 

341.6 116.7 159.3 65.7 

Տղամարդ 
Male 210.0 55.7 101.9 52.3 
Կին 
Female 131.6 60.9 57.4 13.3 
 Նույն խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 

As share of the total of the same group, % 

Ընդամենը 
Total 

100 21.1 62.1 16.8 

Տղամարդ 
Male 

100 14.1 63.5 22.4 

Կին 
Female 

100 29.5 60.4 10.1 

որից՝ 
of which:   

 
 

Վարձու աշխատող 
Employee 

100 12.3 72.4 15.3 

Տղամարդ 
Male 

100 4.9 75.0 20.1 

Կին 
Female 

100 20.0 69.7 10.3 

Գործատու 
Employer 

100 2.8 41.8 55.3 

Տղամարդ 
Male 

100 0.0 41.0 59.0 

Կին 
Female 

100 19.0 46.6 34.4 

Ինքնազբաղված 
Self-employed 

100 34.2 46.6 19.2 

Տղամարդ 
Male 

100 26.5 48.5 24.9 

Կին 
Female 

100 46.3 43.6 10.1 
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4.2.12. Զբաղվածներն ըստ աշխատաժամանակի տևողության և բնակավայրի, 2018թ. 
Employed Persons by Working-Time Duration and Residency, 2018 

 

 

Ընդամենը 
1 000 մարդ 

Total,  
1 000  persons 

Զբաղվածներն ըստ սովորաբար աշխատած շաբաթական ժամերի
Employed by usually worked hours per week 

Ոչ լրիվ օր 
Part-time woprkers 
(< 35 ժամ / hours) 

Նորմալ 
աշխատաժամանակ  
Normal time woprkers 

 

Չափից երկար 
աշխատաժամանակ 

Excessive working time  
(> 48 ժամ / hours) 

1 000 մարդ 
                persons

Ընդամենը 
Total 

975.1 205.8 605.3 164.1 

Քաղաք 
Urban 517.5 74.6 358.2 84.7 
Գյուղ 
Rural 457.7 131.2 247.1 79.4 
որից՝ 
of which: 

    

Վարձու աշխատող 
Employee 

610.7 75.3 441.9 93.5 

Քաղաք 
Urban 428.2 52.5 321.6 54.1 
Գյուղ 
Rural 182.5 22.8 120.3 39.4 

Գործատու 
Employer 

9.0 0.3 3.8 5.0 

Քաղաք 
Urban 6.6 0.2 2.9 3.5 
Գյուղ 
Rural 2.4 0.1 0.8 1.5 

Ինքնազբաղված 
Self-employed 

341.6 116.7 159.3 65.7 

Քաղաք 
Urban 81.6 20.8 33.7 27.1 
Գյուղ 
Rural 260.0 95.9 125.6 38.6 
 Նույն խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 

As share of the total of the same group, % 

Ընդամենը 
Total 

100 21.1 62.1 16.8 

Քաղաք 
Urban 

100 14.4 69.2 16.4 

Գյուղ 
Rural 

100 28.7 54.0 17.3 

որից՝ 
of which: 

100    

Վարձու աշխատող 
Employee 

100 12.3 72.4 15.3 

Քաղաք 
Urban 

100 12.3 75.1 12.6 
Գյուղ 
Rural 

100 12.5 65.9 21.6 
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Ընդամենը 
1 000 մարդ 

Total,  
1 000  persons 

Զբաղվածներն ըստ սովորաբար աշխատած շաբաթական ժամերի
Employed by usually worked hours per week 

Ոչ լրիվ օր 
Part-time woprkers 
(< 35 ժամ / hours) 

Նորմալ 
աշխատաժամանակ  
Normal time woprkers 

 

Չափից երկար 
աշխատաժամանակ 

Excessive working time  
(> 48 ժամ / hours) 

1 000 մարդ 
                persons

Գործատու 
Employer 

100 2.8 41.8 55.3 

Քաղաք 
Urban 

100 3.1 44.0 52.9 
Գյուղ 
Rural 

100 2.2 35.6 62.2 

Ինքնազբաղված 
Self-employed 

 34.2 46.6 19.2 

Քաղաք 
Urban 

 25.5 41.3 33.2 
Գյուղ 
Rural 

 36.9 48.3 14.8 

 
 
 
 


