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Ðì                SA

Երևան 

Աշխատանքային քննարկում 

 
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ 

 



Բնակչության հիմնական խմբերն ըստ աշխատանքի շուկայում 
մասնակցության, 2016թ. 



ՀՀ աշխատանքի շուկան, 2017 

Մշտական բնակչություն ‘000 մարդ. 
 

2 972.9 

Բնակչություն, ‘000 մարդ 
 աշխատանքային ռեսուրսներ (15-75) 
 երիտասարդներ (15-29) 

 
2 021.4  
   545.8 

Տնտեսական ակտիվության մակարդակ, %  
 ընդամենը (15-75) 
 երիտասարդներ (15-29) 

 
    60.9 
    47.9 

Զբաղվածության մակարդակ, %  
 ընդամենը (15-75) 
 երիտասարդներ (15-29) 

 
    50.1 
    33.4 

Գործազրկության մակարդակ, % 
 ընդամենը (15-75) 
 երիտասարդներ (15-29) 

 
    17.8 
    30.3 

ՉՉԵ (NEET), % 
 երիտասարդներ (15-29) 
 երիտասարդներ (15-24) 

 
    34.4 
    28.5 
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Գյուղ / քաղաք 
աշխատաշուկա 

Երեխայի 
զբաղվածություն 

 
Զբաղվածություն 

Մասնագիտական 
ուսուցում 

Աշխատանքային 
պայմաններ 

Ոչ ֆորմալ 
զբաղվածություն 

Աշխատատեղեր 
Թերզբաղվածություն 

Աշխատանքային 
միգրացիա, 

շարժունակություն 

Ոչ համարժեք 
զբաղվածություն 

Եկամուտներ 

Աշխատանքի 
 շուկա 

 
Աղքատություն 



Աշխատուժի հետազոտությունը (ԱՀ)՝ տեղեկատվության 
բացառիկ աղբյուր. համառոտ պատմական ակնարկ 

! ՏՏ հետազոտությունները ենթարկվել են մեթոդաբանական բնույթի բազմաթիվ 
փոփոխությունների, որոնք հարկ է հաշվի առնել տվյալները վերլուծելիս  

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՄԵԿՆԱՐԿ 

2018թ. 2007-2013թթ…. 

ՆՈՐ ՓՈՒԼ  
19th ICLS 

 

ԽԱՌԸ 

2014 - 2017թթ. 

ԱՀ ՏՏԿԱՀ ԱՀ  
2001 - 2006թթ. 



13-րդ ԱՎՄՀ բանաձև. Աշխատուժի, զբաղվածության, 
գործազրկության և թերզբաղվածության վիճակագրության 

մասին 
  

The 13th ICLS: Resolutions on Resolutions on Statistics of Labour 
Force, Employment, Unemployment and Underemployment   



Մեթոդաբանական հիմքը՝ ԱՎՄՀ բանաձևեր և ուղեցույցներ, 
միջազգային դասակարգիչներ 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/lang--en/index.htm 

13th ICLS: Resolutions on Statistics of Labour 
Force, Employment, Unemployment and 

Underemployment   

19th ICLS: Resolutions on Statistics of Work, 
Employment and Labour Underutilization 

International Conference of 
Labour Statisticians 

ԱՄԿ 15-րդ, 17-րդ, 
18-րդ ԱՎՄՀ 



Դիտարկվող ժամանակաշրջան Տարվա բոլոր ամիսները  

Հետազոտվող բնակչություն Մասնավոր ՏՏ 15-75 տարեկան անդամները 

Հետազոտվող ժամանակաշրջան հարցմանը նախորդող վերջին օրացուցային 
շաբաթը 

Տարեկան ընտրանք ≈ 7 800 Տ/Տ = 1%  

Բնակչության ընդգրկվածություն 28.500 հարցվածներ, 21.100-ը՝ 15 -75 տ. 

ԱԸՀ հիմնական մեթատվյալներ, 2014-2018 

www.armtat.am 

! 15-75 տարիքային միջակայքը՝ որպես աշխատունակ տարիք 

Presenter
Presentation Notes
Установлена верхняя возрастная граница, которая была определена при проведении обследовании в 2000-ые годы с учетом наличия экономически активного населения в этих возрастах.Հետազոտվող միավորը 15-75 (ներառյալ) տարեկան անձինք են, ովքեր ա) սովորաբար բնակվում են տվյալ ՏՏ-ում, բ) ՏՏ-ից բացակայել են մինչև 3 ամիս ժամանակով (երկրի ներսում կամ երկրից դուրս), գ) գտնվել են պարտադիր ժամկետային զինծառայության մեջ: Դիտարկվող ժամանակաշրջանը տարվա բոլոր ամիսների բոլոր շաբաթներն են:Հետազոտվող ժամանակաhատվածը հետազոտությանը (հարցմանը) նախորդող վերջին կամ անցած օրացուցային մեկ շաբաթն է՝ երկուշաբթիից կիրակի օրը (ներառյալ):Հետազոտությունն իրականացվել է հանրապետության բոլոր մարզերի



13-րդ ԱՎՄՀ. նախկին ստանդարտների շրջանակ 

Միգրանտ-
ներ 

Գործա- 
զուրկ 

Ոչ 
ակտիվ  

15-75տ. յուրաքանչյուր ոք դասակարգվում է. 

Զբաղ-
ված 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 

> 75տ. 
< 15տ. 



Զբաղվածություն 
որոշակի տարիքի անձինք են, ովքեր 
հետազոտությանը նախորդող 
օրացուցային շաբաթվա ընթացքում. 

• աշխատավարձ կամ եկամուտ ստանալու 
նպատակով զբաղվել են տնտեսական որևէ 
գործունեությամբ՝ որպես վարձու 
աշխատող կամ ինքնազբաղված. 

կամ՝  
• ունեցել են աշխատանք, սակայն 

հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում 
տարբեր պատճառներով ժամանակա-
վորապես չեն աշխատել` (օր.՝ արձակուրդ, 
ժամանակավոր անաշխատունակություն, 
հաճախորդի բացակայություն, հղիություն, 
հերթափոխային, սեզոնային աշխատանք). 

կամ՝  
• իրենց տնտեսությունում զբաղվել են 

ապրանքների արտադրությամբ 
սեփական վերջնական սպառման 
համար, եթե արտադրված 
արտադրանքը նշանակալի 
մասնաբաժին է ունեցել տնային 
տնտեսության սպառման մեջ: 

Զբաղվածություն. սահմանումը, 13-րդ ԱՎՄՀ, 1982 

1 ժամ 



Արտադրական 
գործունեություն  

(productive activity) 

Տնտեսական  
արտադրություն 

Ապրանքների արտադրություն  
շուկայի համար 
Օրինակ՝ ադամանդագործություն, 
գյուղատնտեսություն, 
ջրամատակարարում 
 

Ծառայությունների տրամադրում՝ 
շուկայի համար 
Օրինակ՝ պետական կառավարում, 
բանկային գործ, վարսահարդարում, 
վարձու սպասարկման ՏՏ 
գործունեություն 

Ապրանքների արտադրություն 
սեփական սպառման համար 
Օրինակ՝ ընտանիքի համար կարտոֆիլի 
աճեցում, պանրի, կարագի, մսի 
արտադրություն  

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. հասկացության ՆԱԽԿԻՆ շրջանակ  

   Զբաղվածություն 



Արտադրական 
գործունեություն  

(productive activity) 

Ոչ արտադրական 
գործունեություն 

(non-productive activity) 

Ոչ տնտեսական 
արտադրություն 

Բնական գործունեություն, որը չի 
կարող կատարվել այլ անձի 

կողմից՝  1-ին անձի փոխարեն 

Ծառայություններ՝ 
սեփական սպառման 
համար 

Օրինակ՝  
• հոգ տանել սեփական 

երեխայի համար 
• ճաշ պատրաստել 
• տուն մաքրել  
• խնամել այգին 
• նորոգել տունը 
• … 

Օրինակ՝  
• ուտել, քնել 
• հեռուստացույց դիտել 
• գիտելիք ձեռք բերել, սովորել 
• երաժշտություն լսել 
• … 

ՈՉ աշխատանքային գործունեություն 

• Մուրացկանություն 
• Գողություն 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. հասկացության ՆԱԽԿԻՆ շրջանակ  



որոշակի տարիքի անձինք են, ովքեր 
հետազոտությանը նախորդող 4 շաբաթվա 
ընթացքում. 

• չեն ունեցել աշխատանք կամ եկամտաբեր 
զբաղմունք. 

և  
• ակտիվորեն փնտրել են աշխատանք` 

օգտագործելով ցանկացած միջոց, այսինքն` 
դիմել են զբաղվածության պետական և 
(կամ) մասնավոր ծառայություն, աշխատանք 
են փնտրել ծանոթների, համացանցի 
միջոցով կամ ցանկացած այլ եղանակով. 

և  
• պատրաստ են եղել անմիջապես   

(առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում)  
անցնել աշխատանքի: 

Աշխատանք չունեցող բնակչություն. 13-րդ ԱՎՄՀ, 1982 

Գործազրկություն Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն 

որոշակի տարիքի անձինք են, ովքեր 
հետազոտվող ժամանակահատվածում. 

• Չեն եղել գործազուրկ կամ զբաղված, 
այսինքն. 



Աշխատանքային ռեսուրսների դասակարգումը. 2017թ. 
13-րդ ԱՎՄՀ, 1982  

Զբաղված Գործազուրկ Տնտեսապես  
ՈՉ ԱԿՏԻՎ 

բնակչություն Տնտեսապես ԱԿՏԻՎ բնակչություն 

Աղբյուրը՝ ԱՀ, 2017թ. 

15-75տ. յուրաքանչյուր ոք դասակարգվում է. 

1 012 հազ.   219 հազ. 791 հազ. 

1 231 հազ.  

2 021 հազ.   



Զբաղված Գործազուրկ Տնտեսապես  
ՈՉ ԱԿՏԻՎ 

բնակչություն Տնտեսապես ԱԿՏԻՎ բնակչություն 

Աղբյուրը՝ ԱՀ, 2017թ. 

50% 18% 39% 

Աշխատանքային ռեսուրսների դասակարգումը. 2017թ. 
13-րդ ԱՎՄՀ, 1982  



19-րդ ԱՎՄՀ բանաձև. Աշխատանքի, զբաղվածության և 
աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մասին 

  
The 19th ICLS: Resolutions on Statistics of Work, 

Employment and Labour Underutilization 



19-րդ ԱՎՄՀ. նոր ստանդարտների մշակման 
հրամայականը  

 ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ վիճակագրության սահմանափակությունը՝ մշտադիտարկելու 

աշխատանքի շուկան և տնտեսությունը (2003թ. աշխատատեղերի և 2008-2009թթ. 

ֆինանսատնտեսակ ճգնաժամ). 

o Գնահատել ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԹԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ՝ ամբողջությամբ. 

o Ճանաչել, սահմանել և չափել աշխատանքի բոլոր ձևերը՝ վճարվող և չվճարվող. 

o Հնարավորինս ներդաշնակեցնել աշխատանքի և ազգային հաշիվների 

վիճակագրությունների հիմնադրույթները. 

o Խորացնել աշխատանքի շուկայի վիճակագրության տնտեսական բաղադրիչը. 

 Նորովի փոխկապակցել և իմաստավորել աշխատաշուկայի և վիճ. մյուս ոլորտների 

տեղեկատվությունը  

! ԱՆՑՈՒՄ ԴԵՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՍԱՏԵԼԻՏԱՅԻՆ 
ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ 
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Measure and assign values to contributions of unpaid work to the economy; Increase the visibility of the inequitable distribution of paid and unpaid work between women and menExamine the relationship between unpaid work and women’s vulnerability to poverty.There is a clear relationship between the division of labor by sex and the overrepresentation of women in poor sectors. First, since women have the primary responsibility for child care and housekeeping, they have fewer opportunities to participate in the paid labor market, and thus they have less access to the economic benefits and social protection linked to that participation. Second, since “women’s work” is socially and economically undervalued when performed in the household, it is not recognized as work. Moreover, the primarily female jobs and sectors of the labor market enjoy less prestige and remuneration. In fact, the domestic role tends to be considered the “natural” role of women and “feminized” jobs are considered an extension of this role, requiring no special qualifications since women can perform them “naturally” for free



Աշխատանք. սահմանումը, 19-րդ ԱՎՄՀ, 2013 

Ցանկացած տարիքի և սեռի անձանց կողմից իրականացվող ցանկացած 
գործունեություն, որի նպատակն է արտադրել ապրանքներ կամ տրամադրել 

ծառայություններ՝ սեփական կամ այլոց սպառման համար`  

անկախ աշխատանքի ֆորմալ, ոչ ֆորմալ բնույթից կամ 
գործունեության օրինականությունից: 



Զբաղվածություն 
աշխատանքային 
գործունեություն 

Արտադրական գործունեություն  
(productive activity) 

Ոչ արտադրական 
գործունեություն 

(non-productive activity) 

Տնտեսական 
արտադրություն 

Ոչ տնտեսական 
արտադրություն 

Բնական գործունեություն, որը 
չի կարող կատարվել այլ անձի 
կողմից՝  1-ին անձի փոխարեն 

Ապրանքների արտադրություն  
շուկայի համար 
Օրինակ՝ ադամանդագործություն, 
գյուղատնտեսություն, 
ջրամատակարարում 
 

Ծառայությունների 
տրամադրում՝ շուկայի համար 
Օրինակ՝ պետական կառավարում, 
բանկային գործ, վարսահարդարում, 
վարձու սպասարկման ՏՏ 
գործունեություն 

Ապրանքների արտադրություն 
սեփական սպառման համար 
Օրինակ՝ ընտանիքի համար 
կարտոֆիլի աճեցում, պանրի, 
կարագի, մսի արտադրություն  

 Ծառայություններ՝   
սեփական սպառման համար 

Օրինակ՝  
• հոգ տանել սեփական 

երեխայի համար 
• ճաշ պատրաստել 
• տուն մաքրել  
• խնամել այգին 
• նորոգել տունը 
• … 

Օրինակ՝  
• ուտել, քնել 
• հեռուստացույց դիտել 
• գիտելիք ձեռք բերել, սովորել 
• երաժշտություն լսել 
• … 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. հասկացության ՆՈՐ շրջանակ  

ԱՅԼ աշխատանքային 
գործունեություն 

ՈՉ աշխատանքային 
գործունեություն 



            Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրություն            
և ծառայությունների տրամադրում 

Զբաղվածություն 
           այլոց համար կատարվող եկամուտ հետապնդող աշխատանք 

       Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկա 

Կամավոր աշխատանք 

Այլ աշխատանք 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.  
Աշխատանքի ՀԻՆԳ ձևեր 

Ընդլայնված 
շրջանակ 

Նեղացված 
 շրջանակ 

ՆՈՐ 

ՆՈՐ 
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Ապրանք և 
ծառայություն 

արտադրողներ 
շուկայի համար 

Ապրանք 
արտադրողներ 

սեփական 
սպառման համար 

 
   Կամավոր աշխ.  

այլոց համար 
 

 
   ՏՏ ծառայություններ 

սեփ. սպառման 
 համար 

 

 
 Ուսնակներ 

չվարձատրվող 
այլոց համար 

 

? ? 

? 

www.armtat.am 

13-րդ и 19-րդ ԱՎՄՀ մեթոդաբանությունների համադրումը  

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ դեպի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

ԶԲԱՂՎԱԾՆԵՐ 



Ապրանք և ծառայություն 
արտադրողներ ՇՀ 

86%  

Ապրանք 
արտադրողներ 

ՍՍՀ 

14% 

www.armtat.am 

Աղբյուրը՝ ԱՀ, 2017թ. 

Զբաղվածների կազմը, 2017թ., 13-րդ ԱՎՄՀ, 1982  



Աշխատանքային գործունեություն 

Զբաղվածներ 

Ապրանք 
արտադրող. 

ՍՍՀ 
Ապրանք 

արտադրող. 
ՍՍՀ 

Զբաղվածություն և այլ աշխատանքային գործունեություն.  
19 -րդ ԱՎՄՀ  

Ուսնակներ 
չվարձատրվող 

ՏՏ ծառայութ. 
 տրամադրող  

ՍՍՀ 

Կամավորներ 

www.armtat.am 

Միգրանտ-
ներ 



Աշխատանքային գործունեության ՀԻՆԳ ձևերի շրջանակը 

! Մարդը ՄԻԱԺԱՄԱՆԱկ կարող է ներգրավված լինել  
աշխատանքային գործունեության մի քանի ձևերում 



Աշխատանքային գործունեություն և գործազրկություն 

! Մարդը ՄԻԱԺԱՄԱՆԱկ կարող է լինել գործազուրկ և ներգրավված լինել 
զբաղվածություն չհամարվող աշխատանքային գործունեության մեջ 



Աշխատանքային գործունեություն և աշխատուժից դուրս բնակչություն 

! Մարդը ՄԻԱԺԱՄԱՆԱկ կարող է լինել տնային տնտեսուհի և ներգրավված 
լինել զբաղվածություն չհամարվող աշխատանքային գործունեության մեջ 



Աշխատանքի շուկայի մշտադիտարկման 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ցուցանիշներ  



ԱՆՎԱՆԱՓՈԽՎԱԾ ցուցանիշներ  

 Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն – Աշխատուժ (labour force) 

 Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն - Աշխատուժից դուրս բնակչություն  
(population out of labour force) 

 Զբաղվածության մակարդակ - Զբաղվածություն-աշխատանքային ռեսուրս 
հարաբերակցություն (employment-to-population ratio) 

 Տնտեսական ակտիվության մակարդակ - Աշխատուժի մասնակցության 
մակարդակ (labour force participation rate) 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ՉՓՈՓՈԽՎԱԾ ցուցանիշներ  

 Աշխատանքային ռեսուրս – working-age population 

 Զբաղվածներ - employed population 

 Գործազուրկներ – unemployed population 
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ՆՈՐ ցուցանիշներ  

 Աշխատուժի թերօգտագործում - labour underutilization 

 Աշխատուժի թերօգտագործման մակարդակ - labour underutilization rate 

 Աշխատանքային գործունեության տարբեր ձևերում բնակչության մասնակցության 
մակարդակ  

 Չվարձատրվող աշխատանքային պրակտիկայում բնակչության 
մասնակցության մակարդակ - participation rate by activity cluster of unpaid 
trainee work  

 Սեփական սպառման համար ապրանքների արտադրության մեջ 
բնակչության մասնակցության մակարդակ – participation rate by activity 
cluster of own-use producers of goods 

 Սննդամթերքի բնաիրային արտադրության մեջ բնակչության 
մասնակցության մակարդակ - participation rate of subsistence 
foodstuff producers 

 Սեփական սպառման համար ծառայությունների տրամադրման մեջ 
բնակչության մասնակցության մակարդակ- participation rate by activity cluster 
of own-use providers of services 

 Կամավոր աշխատանքում բնակչության մասնակցության մակարդակ- 
participation rate by activity cluster of volunteer workers 
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Բացարձակ ցուցանիշներ (թվաքանակ)  

Աշխատուժ  = զբաղվածներ + գործազուրկներ 

Աշխատանքային ռեսուրսներ (ԱՌ) = 15 – 75 տ. բնակչություն 

= Աշխատուժից 
դուրս բնակչություն 

աշխատանք չունեցող և աշխատանք 
չփնտրող բնակչություն 

ԱՌ = աշխատուժ + աշխատուժից դուրս բնակչություն 

= Պոտենցիալ 
աշխատուժ 

բնակչություն, որն իրավիճակի փոփոխության 
դեպքում ցանկանում է և պատրաստ է 
աշխատել  



ԶԱՌՀ  =  
Զբաղվածներ   

Աշխատանքային ռեսուրսներ 
  

x 100 %  

Հարաբերական ցուցանիշներ (%)  

ԳՄ  =  
Գործազուրկներ   

Աշխատուժ 
  

x 100%  

ԱՄՄ  =  
Աշխատուժ   

Աշխատանքային ռեսուրսներ 
  

x 100%  

! ԳՄ – գործազրկության մակարդակ 

ԶԱՌՀ – զբաղվածություն - աշխատանքային ռեսուրս հարաբերակցություն 
ԱՄՄ – աշխատուժի մասնակցության մակարդակ 



Աշխատուժի թերօգտագործում  
Labour underutilization (LU1 – LU4)  

ՆՈՐ 

ԱԹ1 =  գործազուրկներ   
աշխատուժ 

  

x 100%  LU1. Գործազրկության մակարդակ  

ԱԹ2 =  
գործազուրկներ + թերզբաղվածներ   

աշխատուժ  
x  100%  LU2. Գործազրկության և թերզբաղվա-  

       ծության զուգորդված մակարդակ 

ԱԹ3 =  
գործազուրկներ + պոտենցիալ աշխատուժ   

աշխատուժ + պոտենցիալ աշխատուժ  
x  100%  LU3. Գործազրկության և պոտենցիալ  

գործազրկության զուգորդված մակարդակ 

ԱԹ4 =  
գործազուրկներ + թերզբաղվածներ + պոտենցիալ աշխատուժ   

աշխատուժ + պոտենցիալ աշխատուժ  
x  100%  

LU4. Աշխատուժի թերօգտագործման  
ագրեգացված ցուցանիշ 

 Երկարատև գործազրկություն 

 Ոչ համարժեք զբաղվածություն 
 

Presenter
Presentation Notes
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Աշխատանք և ԱՀՀ 2008 

ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈՒՆՆԵՐ (ACTIVITIES) 

Ոչ արտադ-
րական Արտադրական գործունեություններ (productive activities) 

ՏՏ-ներ  
գործունեություն 

սեփական սպառման համար  

Ոչ շուկայական 
միավորներ  

 ՇՉԿ  

Շուկայական 
միավորներ  

  

 

Բնական 
գործունեություն, 

որը չի կարող 
կատարվել այլ 
անձի կողմից՝          

1-ին անձի 
փոխարեն 

  

Ծառայութ-
յուն Ապրանք Ծառայութ-

յուն 
Ապրանք Ծառայութ-

յուն Ապրանք 

նոր սահմանում՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔ = Արտադրական գործունեություն  

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ գործունեության նախկին շրջանակ 
ՆՈՐ 

19th ICLS, Work framework by main intended destination & transaction type 



Աշխատանք. հասկացության նախկին և նոր շրջանակ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ  (WORK) 
(ապրանքներ և ծառայությունների արտադրության գործունեություն ) 

Սեփական 
սպառման համար Այլոց կողմից սպառման համար 

Աշխատավարձ / եկամուտ  
ստանալու նպատակով   ՏՏ-ներում  

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
սեփական 

սպառման համար  

 

  

Առանց աշխատավարձի / եկամտի 

ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅՈւՆ 

(աշխատանք՝ աշխատավարձի / 
շահույթի դիմաց) 

Ապրանքներ Ծառայություններ Ա Ծ 

Աշխատան-
քային 

պրակտիկա, 
ուսուցում 

Կամավո-
րական 

աշխատանք 

Ծ Ա 

Այլ  
Աշխատանք 

(օր.՝ 
կալանա- 
վայրում) 

 
Ծ Ա Ծ Ա 

Ծ- ծառայություններ,  Ա – ապրանքներ  

19th ICLS, Classification of work activities by form of work 

Presenter
Presentation Notes
Classification of work activities by form of work



Աշխատանք. հասկացության նախկին և նոր շրջանակ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ  (WORK) 
(ապրանքներ և ծառայությունների արտադրության գործունեություն ) 

Սեփական 
սպառման համար Այլոց կողմից սպառման համար 

Աշխատավարձ / եկամուտ  
ստանալու նպատակով   Առանց աշխատավարձի / եկամտի ՏՏ-ներում  

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
սեփական 

սպառման համար  

 

  

Ա Ծ 

Կամավո-
րական 

աշխատանք 

Այլ  
աշխատանք 

(օր.՝ 
կալանա- 
վայրում) 

Աշխատան-
քային 

պրակտիկա, 
ուսուցում 

Ծ Ա Ծ Ա Ծ Ա 

ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅՈւՆ 

Ա Ծ 

Նախկին շրջանակ 

Ծ- ծառայություններ,  Ա – ապրանքներ  

19th ICLS, Classification of work activities by form of work 



Աշխատանք. հասկացության նախկին և նոր շրջանակ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ  (WORK) 
(ապրանքներ և ծառայությունների արտադրության գործունեություն ) 

Այլոց կողմից սպառման համար 

Աշխատավարձ / եկամուտ  
ստանալու նպատակով   

Աշխատան-
քային 

պրակտիկա, 
ուսուցում 

Ծ- ծառայություններ,  Ա – ապրանքներ  

Առանց աշխատավարձի / եկամտի 

ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅՈւՆ 

Ա Ծ Ծ Ա 

Կամավո-
րական 

աշխատանք 

Ծ Ա 

Այլ  
Աշխատանք 

(օր.՝ 
կալանա- 
վայրում) 

 
Ծ Ա 

Սեփական 
սպառման համար 

ՏՏ-ներում  
ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

սեփական 
սպառման համար  

 

  

Ա Ծ 

ՆՈՐ շրջանակ 

19th ICLS, Classification of work activities by form of work 



13-րդ ԱՎՄՀ 

19-րդ ԱՎՄՀ 

Զբաղվածություն, աշխատանքային գործունեություն.            
ՆԱԽԿԻՆ և ՆՈՐ, 2016թ. 



Զբաղվածություն. նախկին և նոր, 2016թ. 

19-րդ ԱՎՄՀ 

13-րդ ԱՎՄՀ 



Աշխատուժի թերօգտագործում, ոչ թե պարզապես 
գործազրկություն, 2016թ. 

 [VALUE]% 

 [VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

LU1. 

LU2. 

LU3. 

LU4. 



… Առջևում  մշտապես անկանխատեսելի իրականություն,  նոր գաղափարներ, 
նոր մարտահրավերներ՝ աշխատանքի աշխարհի փոփոխություն... 

Ինչպես արագ արձագանքել փոփոխություններին և լինել ավելի ճկուն?  



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՐՑԵՐ, 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ… 

Լուսինե Քալանթարյան, ՀՀ ԱՎԾ, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին  kalantaryan@armstat.am 
                                                                                             

http://www.armstat.am/
http://www.armstat.am/


Փնտրու՞մ եք փաստեր՝այցելեք 
http://www.armstat.am/am/ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

վիճակագրական ժողովածու 
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