
ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ 
ՖԵՆՈՄԵՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Մարիա Սահակյան, Լուսինե Կարապետյան

Երևան, 2021թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ամբողջ աշխարհում աղքատ-
ների մի զգալի մասը, զբաղ-
ված լինելով տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում, այդու-
հանդերձ, անկարող է ապա-
հովել սեփական բարեկեցու-
թյունը։ 

Թեև ՀՀ-ում աղքատության 
և զբաղվածության հիմնա-
խնդիրների վերաբերյալ 
առկա են բազմաթիվ 
հետազոտություններ, 
սակայն զբաղված 
աղքատների ֆենոմենը 
բազմակողմանիորեն 
ուսումնասիրված չէ։

Սույն հետազոտության 
արդյունքում ներկայացվել 
են մի շարք առաջարկու-
թյուններ, որոնք կնպաստեն 
այս ոլորտում առկա հիմնա-
խնդիրների լուծմանը։
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Սույն հետազոտությունում ներկայացվում են «զբաղված 
աղքատներ» կամ «աշխատող աղքատներ» եզրույթների 
սահմանումները, մի շարք երկրների, միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից այդ հասկացության 
հաշվարկման մեթոդաբանությունները, դրանց 
առանձնահատկությունները, զբաղված աղքատների 
վերաբերյալ վիճակագրությունը, ինչպես նաև 
արտասահմանյան երկրներում և ՀՀ-ում առկա 
հիմնախնդիրները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում չեն հրապարակվում 
«Զբաղված աղքատներ» խորագրով տեղեկագրեր կամ 
վերլուծական զեկույցներ, իսկ վիճակագրական տվյալները 
և գիտական հետազոտությունները սակավ են, այդ իսկ 
պատճառով  հիմնահարցի ուսումնասիրությունը հույժ 
կարևոր է ու արդիական: 

Օգտվելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի̀  տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսա-
պայմանների) ամբողջացված հետազոտության 
անվանազերծված միկրոտվյալների բազաներից (ըստ 
տնային տնտեսութունների,  տնային տնտեսության 
անդամների)̀  սույն հետազոտությունում հաշվարկել ենք 
ցուցանիշներ, որոնք թույլ են տալիս բազմակողմանիորեն 
ներկայացնել վերոնշյալ երևույթը: 

Հիմնաբառեր.  զբաղված աղքատ,  աղքատություն, 
աշխատանք, աշխատավարձ, սոցիալական օգնություն, 
կրթության մակարդակ, աղքատության գծեր

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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Աղքատության և դրանից բխող բազմաթիվ բացասական 
երևույթներն արդեն մի քանի տասնամյակ է` գտնվում են 
միջազգային կառույցների և հետազոտողների ուշադրու-
թյան կենտրոնում։  Միացյալ ազգերի կազմակերպության 
(ՄԱԿ) կայուն զարգացման նպատակների իրագործման և 
ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառումներ, իրա-
կանացվում են հետազոտություններ՝ ուղղված աղքատու-
թյան հաղթահարմանը (ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր)։ 

Տարիներ շարունակ տարածված է եղել այն տեսակետը, 
որ աղքատության առաջացման պատճառներ կարող են 
հանդիսանալ աշխատատեղերի բացակայությունը, աշխա-
տելու անկարողությունը կամ ցանկության բացակայու-
թյունը և այլն։ 

ՀՀ Կառավարությունը մշտապես կարևորել է նոր 
աշխատատեղերի ստեղծման ու խթանման, ներդրումների 
ներգրավման անհրաժեշտութունը (ինչը, իհարկե, կարևոր 
է), սակայն ոչ բավարար ուշադրություն է դարձվել 
զբաղված աղքատների հիմնախնդիրների ամբողջական 
լուծմանը: Մեր կարծիքով` նման մոտեցումն անարդա-
րացի է, քանի որ աշխատել ցանկացող և աշխատունակ 
անձն այդուհանդերձ չի կարողանում ապահովել իր և իր 
ընտանիքի բարեկեցությունը։ Այս ֆենոմենի պատճառները 
կարող են բազմաթիվ լինել, սակայն բնակչության 
արժանապատիվ աշխատանքի և համաչափ վարձատրու-
թյան ապահովումը հրամայական է։

Վերոնշյալ ոլորտում հետազոտությունները ցույց են տա-
լիս, որ ամբողջ աշխարհում աղքատների մի զգալի մասը, 
զբաղված լինելով տնտեսական գործունեության տարբեր 
տեսակներով և պետական ու մասնավոր հատվածներում, 
այդուհանդերձ, անկարող է ապահովել սեփական բարե-
կեցությունը։ Ընդ որում, զբաղված աղքատների հիմնա-
խնդիրը բնորոշ է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգա-
ցող երկրներին։ Հիմնական տարբերությունն այն է, որ 
զարգացած երկրներում պետական նպաստների և 
սոցիալական աջակցության այլ ձևերի միջոցով աղքատ-
ների մեծ մասը կարողանում է ապահովել բարեկեցության 
որոշակի մակարդակ, բայց զարգացող սակավաթիվ 
երկրների է հաջողվում վարել նման սոցիալական քաղա-
քականություն։ 

Իրականում զբաղվածությունը պետք է լինի այն հիմնական 
միջոցը, որը թույլ կտա հաղթահարելու աղքատությունը, 
սակայն սա արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ 
ապահովված են աշխատանքի արժանապատիվ պայման-

ները և անվտանգությունը, ինչպես նաև իրականացվում է 
աշխատանքի համարժեք վարձատրություն (International 
Labour Organization, 2019, April)։ Զբաղված աղքատների 
հիմնահարցը պատմականորեն և մինչ օրս առավել խոր 
հետազոտվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
հետազոտողների և վիճակագրական կառույցների կողմից, 
ընդ որում` վերոնշյալ հիմնահարցի վերաբերյալ պատշաճ 
գիտական հետազոտություններ կատարվել են  դեռևս 
1960-ականներին (Eurofound, 2004: 6), մինչդեռ, 
եվրոպական գիտական համայնքը դրան անդրադարձել է 
բավականին ուշ՝ 1997 թ., երբ  ներդրվեց Զբաղվածության 
եվրոպական ռազմավարությունը, ինչպես նաև հետա-
գայում սկսեցին իրագործվել Լիսաբոնի և «Եվրոպա-2020» 
ռազմավարությունները (Cymbranowicz, 2018: 66)։ 

ԱՄՆ-ում առավել հաճախ կիրառվում է  «աշխատող 
աղքատներ» (working poor), իսկ եվրոպացի 
հետազոտողների կողմից̀ «աշխատանքային աղքատու-
թյուն» (in-work poverty) եզրույթները (Lohmann, Marx, 
2018: 1-2)։
 
Ըստ ռուս գիտնական Վ. Վ. Ռադաևի̀ նախկինում, երբ 
քննարկվում էր այս հիմնախնդիրը, «աղքատություն» 
հասկացության ներքո հաճախ նկատի էին ունենում 
միայնակ մայրերին, տարեցներին, հաշմանդամներին, 
գործազուրկներին և բազմազավակ ընտանիքները, 
սակայն իրականում աղքատ կարող են լինել նաև 
աշխատողները: Հեղինակը նրանց անվանում է «նոր 
աղքատներ»: Վերջիններս ունեն լրիվ դրույքով 
աշխատանք, բայց աշխատավարձ ստանում են որոշակի 
ուշացումներով, կամ էլ նրանց աշխատավարձն այնքան 
ցածր է, որ չի բավականացնում արժանավայել կյանքի 
համար (Радаев, 2000: 25):

Հայրենական գիտական շրջանակներում վերոնշյալ 
հիմնահարցը բավականաչափ խոր ուսումնասիրված չէ, 
հետևաբար, տվյալ ոլորտում գիտական հետազոտու-
թյունները թույլ կտան բացահայտելու «զբաղված աղքատ» 
հասկացության գիտական ընկալումները և սոցիալական 
ազդեցությունները, ինչպես նաև վերլուծելու հիմնախնդիրը 
ՀՀ-ում՝ վեր հանելով կարևորագույն առանձնահատ-
կությունները և ընդգծելով լուծման հրատապությունը։

Դիտարկենք զբաղված աղքատների վերաբերյալ միջ-
ազգային փորձը, աղքատության և զբաղված աղքատների 
հիմնախնդրի լուծման հնարավոր կառուցակարգերը, 
ինչպես նաև ուսումնասիրված փորձի տեղայնացման 
հնարավորությունները ՀՀ-ում։

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



4
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1.1 ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ  

Ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ), 
(International Labour Organization-ILO) գնահատականի̀ 
2018 թ. աշխարհում  զբաղված բնակչության 21%-ն 
աղքատ էր (International Labour Organization, 2019, April: 2):

Աշխատանքային աղքատության վերաբերյալ ԱՄԿ-ի 
առաջին գնահատականները հրապարակվել են 2001 թ.  
Նոման  Մաջիդի՝ զարգացող երկրներում աշխատանքային 
աղքատության չափերին նվիրված հետազոտությունում, 
որում  հեղինակը նշում է, որ թեև մի շարք միջազգային 
կազմակերպություններ ուսումնասիրում են աղքատության 
կրճատման հիմնախնդիրները, սակայն զբաղված 
աղքատների հիմնախնդիրը պատշաճ կերպով չի 
հետազոտվում: Ուշագրավ է հեղինակի տեսակետը, ըստ 
որի̀ եթե արդյունավետ սոցիալական նվազագույն 
երաշխիքներ ներդրած պետությունները վերացնեն դրանք, 
ապա կմոտենան զարգացող տնտեսությունների 
ցուցանիշին (Nomaan, 2001, May):

2002 թ. Ստեֆան Բերգերը և Քլեր Հարաստին իրենց 
համատեղ հետազոտությամբ անդրադարձել են 
զբաղվածության, գործազրկության և աշխատանքային 
աղքատության հիմնահարցերին, ինչպես նաև ներկայացրել 
են ՀՆԱ աճի այն մակարդակը, որը թույլ կտար 2000-2010 
թթ. ընթացքում ընդհանուր զբաղված բնակչության մեջ 
կիսով չափ կրճատել զբաղված աղքատների տեսակարար 
կշիռը (Berger, Harasty, 2002):

2004 թ. Սթիվեն Կափսոսը ներկայացրել է աշխատանքային 
աղքատության հաշվարկման մեթոդաբանությունը, ինչ-
պես նաև փորձել է բարելավել Ստեֆան Բերգերի և Քլեր 
Հարաստիի՝ աշխատանքային աղքատության վրա տնտե-
սական աճի  ազդեցության մոդելը: Հեղինակը կարծում է, 
որ միայն տնտեսական աճը չի կարող լինել աշխատանքային 
աղքատության կրճատման ուղի (Kapsos, 2014: 26):

Աղքատության գնահատման և միջազգային իրավիճակի 
համեմատությունների համար սահմանվում է 
«աղքատության միջազգային գիծ» հասկացությունը։ 
2008 թ. աղքատության գծի միջազգային ցուցանիշը 
կազմել է օրական 1.25 ԱՄՆ դոլար՝ գնահատված ըստ 
գնողունակության համարժեքության հաշվարկի (PPP)։ 
2017 թ. Համաշխարհային բանկը վերանայել է 
աղքատության գծի հաշվարկման մեթոդաբանությունը, 
ըստ որի̀ այն կազմել է օրական 1.90 ԱՄՆ դոլար 

(գնողունակության համարժեքության հաշվարկով):  2017 
թ. Համաշխարհային բանկը, աղքատության միջազգային 
գծից բացի, սկսել է կիրառել նաև ըստ եկամտի դասի 
աղքատության գծերը: Այս դեպքում զարգացման 
համանման մակարդակ ունեցող երկրները միավորվում են 
խմբերում, և վերջիններիս համար սահմանվում են 
համապատասխան աղքատության ցուցանիշներ: Այսպի-
սով, աղքատության մակարդակը գնահատվում է օրական 
3.2 ԱՄՆ դոլար՝ միջինից ցածր և օրական 5.5 ԱՄՆ դոլար՝ 
միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրների համար 
(Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 
կոմիտե, 2019a: 63)։

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ), (Organisation for Economic Co-
operation and Development-OECD) երկրներում աշխատան-
քային աղքատության մակարդակը սահմանվում է որպես 
տնային տնտեսությունների եկամուտների մեդիանայի 
50%-ից ցածր եկամուտ ունեցողների տեսակարար կշիռ 
(տնային տնտեսության գլխավոր անդամն աշխատունակ 
տարիքում է, կամ տվյալ տնային տնտեսությունում կա 
առնվազն մեկ աշխատող) (Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации, 2017, октябрь: 5-6)։

Համաձայն ԱՄՆ Աշխատանքի վիճակագրության գրա-
սենյակի (U.S. Labour Statistics Bureau)  սահմանման̀  
զբաղված աղքատ է համարվում այն անձը, որը հաշվետու 
տարվա ընթացքում առնվազն 27 շաբաթ ներառված է 
եղել աշխատուժում (այսինքն՝ հանդիսացել է զբաղված 
կամ գործազուրկ, ակտիվորեն փնտրել է աշխատանք), 
սակայն վերջինիս եկամուտը դեռևս ցածր է եղել աղքա-
տության պաշտոնական մակարդակից (U.S. Bureau of La-
bour Statistics, 2019, April):

Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մարդահամարի 
գրասենյակի  (U.S. Census Bureau) սահմանման̀ զբաղված 
աղքատ է համարվում այն անձը, որի ընտանիքի անդամ-
ները  տարեկան կտրվածքով աշխատում են 1750 ժամ 
կամ ավելի (44 շաբաթ), սակայն գտնվում են աղքատության 
դաշնային գծից (բացարձակ դրամական աղքատություն) 
ցածր (Eurofound, 2004: 7): 

Համաձայն Եվրաստատի (Եվրամիության վիճակագրա-
կան ծառայության) սահմանման̀ անձը համարվում է 
աշխատանքային աղքատության ռիսկի գոտում, եթե 
աշխատում է ավելի քան կես տարի, ինչպես նաև տարե-
կան տնօրինվող եկամուտը ցածր է տնային տնտե-
սությունների ազգային եկամուտների մեդիանայի 60%-ից: 

1
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Եվրաստատի վերջին տվյալների համաձայն̀  այս տա-
րածաշրջանում աշխատողների շուրջ 10%-ը գտնվում է 
աղքատության ռիսկի գոտում (Eurofound, 2020, 04 June)։

Ֆրանսիայի վիճակագրության և տնտեսագիտության 
ազգային ինստիտուտի (INSEE) դիտարկմամբ̀ զբաղված 
աղքատ է համարվում այն անձը, որը հաշվետու տարվա 
ընթացքում առնվազն վեց ամիս ներառված է եղել 
աշխատուժում (աշխատելով կամ աշխատանք փնտրելով), 
սակայն նրա կենսամակարդակը գտնվել է աղքատության 
մակարդակից ցածր (Peña-Casas, Latta, 2004: 6):

19-րդ դարում Ֆրանսիայում աշխատող աղքատների 
հիմնախնդիրը հասարակական շարժումների և 
մասնագիտական գրականության ուշադրության 
կենտրոնում էր, սակայն, սկսած 1950 թվականից, այս 
հիմնախնդրի վերաբերյալ քննարկումները գրեթե 
դադարեցին: 

Տնտեսական աճը և երաշխավորված նվազագույն 
աշխատավարձի ներդրումը, թվում էր, թե վերջ դրեց 
աշխատողների աղքատությանը: Սակայն պետք է նշել, որ 
աղքատ աշխատողների հիմնահարցը 1990-ականների 
կեսերին և ճգնաժամային տարիներին, երբ գործա-
զրկությունը դարձավ սոցիալական լարվածության 
հիմնական գործոն, կրկին հայտնվեց հասարակության և 
կառավարության ուշադրության կենտրոնում  (Legros, 
2019: 5):

Շվեյցարիայի դաշնային վիճակագրական գրասենյակը 
(Swiss Federal Statistical Office) զբաղված համարում է 
բոլոր տնտեսապես ակտիվ անձանց̀ անկախ աշխատած 
ժամերի քանակից, ինչպես նաև լրիվ դրույքով բոլոր 
զբաղվածներին (շաբաթական առնվազն 36 ժամ) կամ 
եկամտաբեր զբաղմունք (շաբաթական առնվազն 40 ժամ)  
ունեցող ընտանիքի մեկ անդամին։ Միաժամանակ, 
աղքատ համարվում է այն անձը, որի եկամուտը ցածր է 
սոցիալական ապահովության վարչականորեն 
սահմանված դրույքներից: Վերջիններս հաշվարկելիս̀  
Շվեյցարական համադաշնության սոցիալական հարցերով 
ինստիտուտի սահմանած կենսաապահովման նվազագույն 
միջոցներին ավելացնում են բնակարանի միջինացված 
վարձավճարը և առողջության ապահովագրության 
բազիսային չափերը (Eurofound, 2004: 7)։ 

Իտալիայում աշխատանքով ապահովված լինելը, ինչպես 
(դրամական) օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ 
աղքատության առումով, նույնպես բավարար պայման չէ 
աղքատությունից խուսափելու համար:

Սուբյեկտիվ աղքատության վերաբերյալ Մ. Ֆիլանդրին, Ս. 
Պասկուան և Է. Ստրուֆոլինոն (2020)  իրականացրել են 
մի ուշագրավ հետազոտություն, որը վկայում է, որ աղքատ 
տնային տնտեսություններում աշխատողները միշտ չէ, որ 
իրենց աղքատ են համարում և ընդհակառակը՝ ոչ աղքատ 
տնային տնտեսություններում աշխատողները կարող են 
իրենց աղքատ համարել: Հեղինակները կարծում են, որ 
այդ հակասությունները նախևառաջ կապված են տնային 
տնտեսությունների անդամների աշխատանքի կայունու-

թյան հետ, ինչը ենթադրում է, որ, ի թիվս այլ նախա-
պայմանների, աշխատանքային եկամուտների կայունու-
թյան գործոնը ևս կարևոր է։ Այսպիսով, ըստ հեղինակների, 
տնային տնտեսությունները կարող են սպառումն ավելի 
արդյունավետ պլանավորել և կայուն կենսամակարդակ 
պահպանել, երբ ունենան կայուն աշխատավարձ (Filandri, 
Pasqua, & Struffolino, 2020)։

Ռումինիայում  անարդյունավետ զբաղվածության կա-
ռուցվածքը (բնութագրվում է գյուղատնտեսության մեջ 
բարձր զբաղվածության մակարդակով, ինքնա-
զբաղվածության մեծ տեսակարար կշռով, աշխատանքի 
արտադրողականության ցածր մակարդակով, բարձրա-
գույն կրթություն ունեցող զբաղվածների ցածր 
տեսակարար կշռով), ինչպես նաև ցածր աշխատավարձի 
մակարդակն անմիջական ազդեցությունն են ունենում 
աշխատանքային աղքատության բարձր մակարդակի վրա 
(Bodea, Herman, 2014: 712):

Թեև մեր քննարկման առանցքում զբաղված աղքատներն 
են, այդուհանդերձ, տարաբնույթ նպաստների և 
բնակչության սոցիալական աջակցության վերաբերյալ 
դիտարկումը ևս կարևոր է, քանի որ, եթե ընտանիքում 
զբաղված է մեկ անդամ, ապա ընտանիքի մյուս անդամների 
ստացած նպաստները կամ սոցիալական օգնության այլ 
ձևերը կարող են ամբողջ ընտանիքը դուրս բերել 
աղքատությունից։

Ուշադրության են արժանի նաև ԵՄ երկրներում 
աշխատանքային աղքատության հիմնախնդրի լուծման 
առկա մոտեցումները: Այս համատեքստում անդրա-
դառնանք ԵՄ երկրներում կիրառվող համընդհանուր 
նվազագույն եկամտին (General Minimum Income-GMI), որը 
մի շարք երկրներում ուժի մեջ է մտել որպես սոցիալական 
պաշտպանության փաթեթի մաս: ԵՄ անդամ պետու-
թյունները, բացառությամբ Հունաստանի, աջակցության 
այս տեսակը կիրառում են̀  կախված պետության կամ 
մունիցիպալ իշխանությունների ֆինանսական հնարա-
վորություններից (Իսպանիա, Իտալիա)։ Երաշխավորված 
նվազագույն եկամուտը ֆինանսավորվում է հարկերի 
հաշվին և տրամադրվում է անհատներին՝ անկախ 
աշխատանքային ստաժի տևողությունից։ Հարկ է ընդգծել, 
որ վերոնշյալ նպաստները թեև տրվում են անհատներին, 
սակայն կախված են տնային տնտեսության կազմից և 
եկամուտների մակարդակից (Eurofound, 2004: 65-66)։  

Լեհաստանում զբաղված աղքատների հիմնախնդիրների 
լուծման առումով ձեռնարկվել են միջոցառումներ և 
սոցիալապես խոցելի որոշ խմբեր ներառվել են 
Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամի (European Social 
Fund- ESF) կողմից ֆինանսավորվող տարաբնույթ 
սոցիալական աջակցության ծրագրերում: Այդ խոցելի 
խմբերի թվին են դասվում քաղաքացիական պայմանա-
գրերով ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև երեխայի 
խնամքից հետո աշխատաշուկա մուտք գործող անձինք 
(Eurofound, 2004: 84)։ Սոցիալական քաղաքականության 
եվրոպական ցանցի պետությունների համապատասխան 
մարմինների կողմից Եվրոպական միությունում 
աշխատանքային աղքատության 
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ցուցանիշների կրճատման նպատակով առաջարկվել են 
պետական քաղաքականության անուղղակի միջոցներ, 
մասնավորապես̀ երեխաների խնամքի ծառայությունների 
մատչելիության ապահովում, նպաստների տրամադրում, 
(Գերմանիա, Դանիա, Լեհաստան, Ֆինլանդիա և այլն), 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
բնակարանների և կոմունալ վճարների փոխհատուցում 
(Eurofound, 2004: 10-14)։

Աշխատանքային աղքատության կրճատման ուղղու-
թյուններին կարելի է ավելացնել նաև աշխատուժի մեջ 
ներգրավված (տնտեսապես ակտիվ) բնակչության  ցկյանս 
ուսումնառության (life-long learning), մասնագիտական 
պատրաստման և վերապատրաստման ծառայությունների 
մատուցումը։ 

Վերջինիս օրինակ կարող է հանդես գալ Լյուքսեմբուրգը, 
որտեղ Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամի (Europe-
an Social Fund- ESF) միջոցներով մինչև 30 տարեկան և 45 
տարեկանից բարձր տարիքային խմբերի զբաղված և 
գործազուրկ անձանց տրամադրվում են մասնագիտական 
ուսուցում (vocational training), սոցիալական ներառման և 
մասնագիտական հմտություններ (Peña-Casas, Ghailani, 
Spasova, & Vanhercke, 2019: 84)։ Այս գործիքը կիրառվում 
է նաև Լատվիայում՝ առավելապես բարձր տարիքի 
բնակչության մասնագիտական հմտությունների կատա-
րելագործման և նոր գիտելիքի տրամադրման համար։ 

Լիտվայի Կառավարությունը զբաղվածների աղքատու-
թյան կրճատման ուղղությամբ թիրախավորել է ցածր 
որակավորում ունեցող անձանց և երկարաժամկետ 
գործազուրկներին՝ ապահովելով նոր հմտությունների և 
գիտելիքի ուսուցում, վերապատրաստումներ և մարդկային 
կապիտալի զարգացում (Peña-Casas, Ghailani, Spasova, & 
Vanhercke, 2019: 84)։

ԱՊՀ երկրներում աղքատ է համարվում այն անձը, որի 
եկամուտը (ծախսերը) պաշտոնապես սահմանված 
աղքատության ազգային մակարդակից ցածր է: Որոշ 
երկրներում դա կենսաապահովման նվազագույնն է, իսկ 
մյուսներում՝ աղքատության գիծը (Кирьянов, 2019: 5):

ՌԴ-ում աշխատող աղքատները հիմնականում այն անձինք 
են, որոնք  երկարաժամկետ հեռանկարում ունեն ցածր 
կենսամակարդակ՝ առանց նյութական հարստության, 
մշակութային և սոցիալական կապիտալի: Վերջիններս 
չունեն կայուն աշխատանք և հաճախ դուրս են մնում  
սոցիալական աջակցության համակարգից: Գործնա-
կանում աղքատ աշխատողներն ի վիճակի չեն գնել նոր 
բնակարաններ, մեքենաներ և այլ թանկարժեք գույք, 
այսինքն՝ չեն կարող լիարժեք կերպով համարվել 
ժամանակակից արդյունաբերական և բարձր տեխնո-
լոգիական արտադրանքների սպառող (Ашмаров, 2018: 
25):

Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատողների աղքա-
տության մակարդակը գնահատվում է ինչպես բացարձակ, 
այնպես էլ հարաբերական ցուցանիշներով և վերջին 
տարիներին ունեցել է նվազման միտում, թեև 

հետճգնաժամային ժամանակահատվածում, մասնա-
վորապես̀  2015 թվականից հետո, այդ միտումն սկսել է 
դանդաղել (Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации, 2017, октябрь: 5):

Ռոuստատը (Ռուսաստանի պետական վիճակագրության 
դաշնային ծառայություն) հաշվարկում է աշխատունակ 
բնակչության մեջ կենսաապահովման նվազագույնից 
ցածր աշխատավարձ ստացող աշխատողների տեսակա-
րար կշիռը, որը համընկնում է «աշխատող աղքատ» 
հասկացության հետ (Радаев, 2000: 25):

1.2 ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Հայրենական հետազոտողների գիտական աշխատու-
թյունների և պետության սոցիալական քաղաքականության  
ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ 
զբաղվածության և աղքատության հիմնախնդիրներն 
առանձին-առանձին հետազոտված են, սակայն զբաղված 
աղքատների հիմնահարցի վերաբերյալ խոր ուսումնա-
սիրությունները՝ ըստ սեռատարիքային կառուցվածքի, 
աղքատության պատճառների, կրթական մակարդակի, 
տնտեսական գործունեության տեսակների, գրեթե բացա-
կայում են։
 
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (ՎԿ) «Հայաստանի 
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019» 
վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում նշում է, որ 
զբաղվածությունը աղքատությունից խուսափելու հնարա-
վորություն է տալիս, քանի որ այն տնային տնտեսու-
թյուններում, որտեղ չկա որևէ զբաղված անձ, աղքատու-
թյան և ծայրահեղ աղքատության մակարդակը զգալի 
բարձր է, իսկ, զբաղված ընտանիքի անդամների թվա-
քանակի աճին զուգահեռ, աղքատությունը կրճատվում է 
(Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմի-
տե, 2019a: 57)։ 

Համաձայն ՀՀ ՎԿ մեթոդաբանության, որի հիմքում ԱՄԿ 
մեթոդական ցուցումներն են, զբաղված է համարվում այն 
անձը, որը հետազոտվող շաբաթվա ընթացքում առնվազն 
մեկ ժամ.

• կատարել է վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք̀ 
անկախ այն հանգամանքից̀ աշխատանքը եղել է մշտա-
կան, ժամանակավոր կամ սեզոնային, միանգամյա կամ 
պատահական,
• տարբեր պատճառներով ժամանակավորապես 
բացակայել է աշխատանքից,
• զբաղված է եղել տնային կամ գյուղացիական 
տնտեսությունում, իսկ թողարկված արտադրանքը 
նախատեսված է եղել լրիվ կամ մասնակի իրացման 
համար (Հայաստանի Հանրապետության վիճակա-
գրական կոմիտե, 2019b: 58)։

Անհրաժեշտ է նշել, որ ՀՀ-ում աղքատությունը գնա-
հատվում է` սկսած 1996 թվականից, և ներկայումս 
կիրառվում է 2009 թ. ներդրված թվով երրորդ մեթոդա-
բանությունը̀ մշակված Համաշխարհային բանկի հետ 
համատեղ, ըստ սպառման ագրեգացված ցուցանիշի: 
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Նշված համատեքստում, համաձայն Համաշխարհային 
բանկի սահմանման, բացարձակ աղքատությունը տնային 
տնտեսությունների որոշակի կենսամակարդակի ընդու-
նելի նվազագույնի ապահովման անկարողությունն է 
(Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմի-
տե, 2019a: 39):

Ըստ աղքատության կարգավիճակի̀ Հայաստանի բնակչու-
թյունը բաժանվում է աղքատ և ոչ աղքատ տնային 
տնտեսությունների: Աղքատներն իրենց հերթին ներառում 
են̀  չափավոր (շատ) աղքատներ և նրանց թվում` ծայրահեղ 
աղքատներ։ ՀՀ-ում աղքատ է գնահատվել այն անձը, ում 
սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել 
աղքատության վերին գծից, չափավոր (կամ շատ) աղքատ՝ 
աղքատության ստորին գծից, իսկ ծայրահեղ աղքատ կամ 
թերսնված՝ աղքատության պարենային գծից (Հայաստանի 
Հանրա-պետության վիճակագրական կոմիտե, 2019a: 38-
39)։

Դեռևս 2003 թ.  ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունված 
«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական 
ծրագրում» (ԱՀՌԾ) թեև նշվում է, որ գործազրկությունը 
աղքատության հիմնական պատճառն է, սակայն 
միաժամանակ արձանագրվում է, որ ՀՀ-ում շատ աղքատ է 
(ծայրահեղ աղքատ) նաև զբաղված բնակչության ավելի 
քան 1/5-րդ մասը, իսկ աղքատ` զբաղված բնակչության 45-
47%-ը: ԱՀՌԾ 2-րդ գլխում նշվում է նաև, որ զբաղված 
աղքատները հիմնականում  կրթության, մշակույթի և 
արվեստի ոլորտներում են, որտեղ ամսական միջին 
աշխատավարձը տարիներ շարունակ երկու և ավելի 
անգամ ցածր է հանրապետական միջին մակարդակից 
(ՀՀ կառավարության որոշում, 2003, Օգոստոս):

«Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. 
հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի» 
շրջանակում զբաղված աղքատ բնակչության աշխա-
տանքային եկամուտների աճն ապահովելու համար 
նախատեսվել է նվազագույն աշխատավարձի շարունա-
կական աճ, որպեսզի աղքատության վերին շեմի 
նկատմամբ դրա հարաբերակցությունն անընդմեջ աճի: 
Արդյունքում նվազագույն զուտ աշխատավարձը, որը 2010-
2012 թթ. կազմում էր աղքատության վերին շեմի շուրջ 89-
90%-ը, 2017 թ. պետք է կազմեր շուրջ 160%-ը, 2021 թ.՝ 
190%-ը, իսկ 2025 թ.՝ 240%-ը (Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության որոշման հավելված, 2014, 
Մարտ: 115): 

Համաձայն ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների 
ապահովման և Հայաստանի պարենային ապահովության 
ու սնուցման ազգային ռազմավարական ուսումնա-
սիրությունների շրջանակում առաջ քաշված տեսակետի̀ 
Հայաստանում աշխատանք ունենալը պատշաճ կենսա-
մակարդակ ունենալու և աղքատությունից խուսափելու 
գրավական չէ, իսկ  2015 թ. զբաղվածների մոտավորապես 
24%-ն աղքատ էր, որի պատճառներից է նաև այն, որ 
բնակչության զգալի մասը զբաղված էր ցածր վարձատրվող 
կամ ստվերային աշխատանքներում (Միացյալ ազգերի 
կազմակերպություն, 2018)։ Թեև վերոհիշյալ ուսումնա-
սիրությունը գերազանցապես նվիրված է պարենային 

ապահովության հիմնախնդիրներին, սակայն դրա 
շրջանակում նաև բարձրացվել է ՀՀ-ում զբաղվածության  
և աշխատանքի վարձատրության գենդերային խտրա-
կանության, սոցիալական պաշտպանության, բնակչության 
եկամուտների և դրանց անհավասար բաշխվածության և 
այլ հարցեր։

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ 
հայրենական հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում 
են Հայաստանում աղքատության և զբաղվածության 
հիմնախնդիրները, սակայն զբաղված աղքատների հիմնա-
խնդիրը գրեթե չի դիտարկվել։ 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազո-
տական ծրագրերի շրջանակներում Զ. Թադևոյանը, Դ. 
Գալոյանը, Ն. Կեսոյանը և այլք քննարկել են մեր երկրում 
աղքատության և զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ 
տարածքային համաչափ զարգացման տեսանկյունից 
(Թադևոսյան, Գալոյան, Կեսոյան և այլք, 2015)։

Դ. Հ. Գրիգորյանի հետազոտությունը վերաբերում է աղքա-
տության և գործազրկության հիմնախնդիրներին: Նրա 
դիտարկմամբ̀ ՀՀ ծայրահեղ աղքատների մեծ մասը 
քաղաքաբնակներ են, քանի որ գյուղատնտեսությունը 
թույլ է տալիս խուսափելու ծայրահեղ աղքատությունից, 
սակայն, միաժամանակ,  գյուղաբնակ աղքատները հիմնա-
կանում զբաղված են գյուղատնտեսության ոլորտում 
(Գրիգորյան, 2018):  

Աղքատության, ՀՀ բնակչության միջին խավի ձևավորման 
և սոցիալական այլ հիմնահարցեր է հետազոտել Յու. 
Մելքումյանը:  2010 թ. հրապարակված հետազոտության 
մեջ հեղինակը նշում է, որ հարցման մասնակիցներից 
49.3%-ը աղքատության պատճառ են համարում աշխա-
տանք չունենալը, 19.3%-ը՝ ծուլությունը, 6.5%-ը՝ ազդեցիկ 
կապերի բացակայությունը, իսկ 10.9%-ը՝ ցածր աշխա-
տավարձը (Մելքումյան, 2010: 197)։

Ա. Մելքումյանը ևս բազմաթիվ գիտական, հետազոտական 
աշխատություններում արծարծել է աշխատանքի շուկայում 
առկա հիմնախնդիրները՝ զբաղվածության կառուցվածքի  
արդյունավետությունը, գործազրկությունը և աշխա-
տավարձի անհավասարությունը, ՀՀ մարզերում փոքր և 
միջին բիզնեսի զարգացման ազդեցությունը աղքատության 
կրճատման վրա, զբաղվածության նոր տեխնոլոգիաների 
կիրառումը և այլն, (Մելքումյան, Թերզյան, Շահբազյան, 
Կարապետյան, 2013; Մելքումյան, 2017, նոյեմբերի 22-24; 
Մելքումյան և այլք, 2016) սակայն զբաղված աղքատների 
հիմնախնդրի խոր ուսումնասիրությունները կրկին բացա-
կայում են: 

Այսպիսով, հայրենական գրականության ուսումնա-
սիրության արդյունքները փաստում են, որ զբաղված 
աղքատների հիմնախնդիրը հանգամանորեն հետազոտ-
ված չէ:
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ՀՀ-ում զբաղված աղքատների ֆենոմենի ուսումնա-
սիրությունն ուղեկցվել է միջազգային և հայրենական 
մասնագիտական գրականության համեմատական 
վերլուծությամբ, զբաղված աղքատների և աղքատության 
ցուցանիշների հաշվարկման ընդունված մեթոդա-
բանության դիտարկմամբ։

Որպես տեղեկատվության աղբյուր ծառայել են ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեի, Եվրաստատի, Ռոսստատի, 
ԱՄԿ-ի, Համաշխարհային բանկի, ՏՀԶԿ և այլ կազմա-
կերպությունների վիճակագրական տվյալները, տվյալների 
շտեմարանները, պաշտոնական հրապարակումները և 
հետազոտությունները։

Բացի զբաղված աղքատների վերաբերյալ հրապարակված 
պաշտոնական տվյալների վերլուծությունից, հետազոտու-
թյան շրջանակում հաշվարկվել են նաև    ՀՀ-ում զբաղված 
աղքատների բաշխվածությունն ըստ կրթական մակար-
դակի, սեռի և տարիքային կազմի՝ օգտվելով ՀՀ ՎԿ տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 
հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների 
բազաներից: 

Վիճակագրական տվյալների վերլուծության նպատակով 
կիրառվել են տարբեր ծրագրային փաթեթներ:

2

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

3.1 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

Համաձայն ԱՄԿ տվյալների̀ 2018 թ. ամբողջ աշխարհում 
զբաղված բնակչության որոշակի մասնաբաժինը եղել է 
աղքատ. միջին հաշվով շուրջ 8%*-ը̀ ծայրահեղ և 13%*-ը̀ 
չափավոր աղքատ, ինչը հաստատում է, որ միայն 
աշխատանք ունենալու պայմանը տնային տնտեսու-
թյուններին չի պաշտպանում աղքատության ռիսկից: 
Պետք է նշել, որ աշխարհում 2018 թ., 2000-ի համեմատ, 
զբաղվածների մեջ ծայրահեղ աղքատ համարվող բնակ-
չության թվաքանակը նվազել է 18 տոկոսային կետով 
(2000 թ.  այս ցուցանիշը կազմում էր 26%), իսկ չափավոր 
աղքատների մասնաբաժինը՝ 37 տոկոսային կետով (2000 
թ. կազմում էր 50%) (International Labour Organization, 
2019, April: 2)։ Թեև տվյալ ցուցանիշը վերջին տարիներին 
արձանագրել է բարելավման միտում, այդուհանդերձ, 
պետությունների մեծամասնության համար առայսօր այն 
շարունակում է մնալ առաջնային խնդիրներից մեկը։

2018 թ. ըստ տարածաշրջանների զբաղվածների 
բաշխվածությունն աղքատության տեսակետից դիտար-
կելիս պարզ է դառնում հետևյալ օրինաչափությունը. 
ծայրահեղ և չափավոր աղքատ են համարվել Աֆրիկայի 

զբաղված բնակչության համապատասխանաբար 32.6 և 
22.2%-ը, Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածա-
շրջանի՝ 5.3 և 16%-ը, Հյուսիսային Ամերիկայի և Հարա-
վային  Ամերիկայի՝ 1.4 և 2.8%-ը։ Արաբական պետու-
թյունների համար երկու ցուցանիշներն էլ հավասար են̀  
7.9%, հավասար են նաև Եվրոպայի և Կենտրոնական 
Ասիայի երկրների համար՝ 1.1% (International Labour Organ-
ization, 2019, April: 5)։

ԱՄԿ հետազոտությունների համաձայն̀  զբաղված 
բնակչության աղքատության հիմնահարցի գենդերային 
բաղադրիչը համաշխարհային ցուցանիշներում էապես չի 
տարբերվում, քանի որ 2018 թ. տվյալներով` զբաղված 
տղամարդկանց միայն 7.8%-ը և կանանց 8.3%-ն էր 
աղքատ։ 

Այնուհանդերձ, Աֆրիկայում սեռերի միջև կա զգալի 
տարբերություն՝ աղքատ է համարվել զբաղված կանանց 
37%-ը,  տղամարդկանց՝ 30%-ը (International Labour Organ-
ization, 2019, April: 9): ԱՄԿ-ն աշխատանքային աղքա-
տության վերաբերյալ բավականին ուշագրավ վերլու-
ծություն և կանխատեսում է կատարել՝ դասակարգելով 
երկրներն ըստ եկամտի մակարդակի (գծապատեր 1)։

3

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Գծապատկեր 1
Աշխատանքային աղքատությունը` ըստ երկրների խմբերի (դասակարգված եկամտի մեծությամբ), 1993, 2018 և 2023 թթ. (%)
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Գծապատկեր 1-ի տվյալները փաստում են, որ 2018 թ., 
1993-ի համեմատ, ծայրահեղ և չափավոր աշխատան-
քային աղքատությունը գրեթե բոլոր խմբերի երկրներում 
նվազել է, սակայն բացառություն է կազմում չափավոր 
աշխատանքային աղքատության ցուցանիշը՝ ցածր 
եկամուտ ունեցող երկրների խմբերում: 

Այսպիսով, նույն ժամանակահատվածի համար, ծայրահեղ 
աշխատանքային աղքատությունը ցածր և միջին եկամուտ 
ունեցող երկրներում նվազել է 31.9 տոկոսային կետով, 
ցածր եկամտի երկրներում՝ 22.2, միջինից ցածր եկամուտ 
ունեցողներում՝ 28.3, իսկ միջինից բարձր եկամուտ ունեցող 
երկրներում՝ 38.8 տոկոսային կետով: 

Ինչ վերաբերում է չափավոր աշխատանքային աղքատու-
թյանը, ապա 2018 թ., 1993-ի համեմատ, ցածր և միջին 
եկամուտ ունեցող երկրներում այն նվազել է 10 տոկոսային 
կետով: Ցածր եկամտի երկրներում ունեցել ենք հակառակ 
պատկերը, քանի որ այն աճել է 5.9 տոկոսային կետով, 
ապա միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում նվազել 
է 6.3, իսկ միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում՝ 
18 տոկոսային կետով: Արդյունքում ակնհայտ է դառնում, 
որ աշխատանքային աղքատության կրճատման տեսակե-
տից ամենամեծ առաջընթացը ցուցաբերել են միջինից 
բարձր եկամուտ ունեցող խմբի երկրները։

Ըստ ԱՄԿ կանխատեսումների̀ 2023 թ. ծայրահեղ 
աշխատանքային աղքատությունը ցածր և միջին եկամուտ 
ունեցող երկրներում կկազմի 8.6% (2018 թ. նկատմամբ 
նվազելով 1.2 տոկոսային կետով), ցածր եկամուտ ունեցող 
երկրներում՝  35.2% (2018 թ. նկատմամբ նվազելով 4 
տոկոսային կետով), միջինից ցածր եկամուտ ունեցող 
երկրներում՝ 9.3% (2018 թ. նկատմամբ նվազելով 2.8 
տոկոսային կետով), իսկ միջինից բարձր  եկամուտ ունեցող 
երկրներում՝ 0.7% (2018 թ. նկատմամբ նվազելով 0.2 
տոկոսային կետով): 2023 թ. չափավոր աշխատանքային 
աղքատությունը դիտարկվող երկրների խմբերի համար 
կանխատեսվել է համապատասխանաբար ՝ 14, 26.6, 21.3 
և 3.3%:

Ընդ որում, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ վերոնշյալ 
դասակարգմամբ Հայաստանը գտնվում է միջինից բարձր 
եկամուտ ունեցող երկրների խմբում (International Labour 
Organization, 2019: 76):

Ինչպես նշեցինք, աշխատող աղքատների վերաբերյալ 
հանգամանալից հետազոտություններ են կատարվում 
ԱՄՆ-ում: ԱՄՆ վիճակագրության գրասենյակի  տվյալ-
ներով` 2017 թ. շուրջ 39,7 մլն մարդ կամ երկրի բնակչության 
12.3%-ն ունեցել է աղքատության պաշտոնական 
մակարդակից ցածր եկամուտ: Ըստ նույն աղբյուրի̀ 
երկրում աղքատ բնակչության 39.7 մլն մարդուց 6.9 
միլիոնը համարվել է «զբաղված աղքատ» (17.4%),  որը, 
2016 թ. համեմատ, նվազել է 0,7 միլիոնով: 

ԱՄՆ-ում զբաղված աղքատների տեսակարար կշիռն 
աշխատուժում 2017 թ. կազմել է 4.5%, ինչը զգալիորեն 
նվազել է նախորդ տարիների նույն ցուցանիշի նկատմամբ։ 
1986-2017 թթ. վերոհիշյալ ցուցանիշի միջինը կազմել է 

5.8%, իսկ առավելագույն ցուցանիշը դիտարկվել է 2010 թ.՝ 
7.2% (U.S. Bureau of Labour Statistics, 2019, April)։ 

Ըստ ԱՄՆ Աշխատանքի վիճակագրության գրասենյակի 
տվյալների̀ 2017 թ. զբաղված աղքատների ընդհանուր 
թվաքանակում կանանց տեսակարար կշիռը գերազանցել 
է, միաժամանակ, կես դրույքով աշխատող բնակչության 
թվաքանակում զբաղված աղքատներն ավելի մեծ 
տեսակարար կշիռ են կազմել, քան լրիվ դրույքով 
աշխատողները։ 

Այս տեսակետից առավել խոցելի են համարվում աֆրո-
ամերիկացիները և լատինամերիկացիները՝ յուրաքանչյուրը 
7.9%։ Ի տարբերություն սպիտակամորթների, աֆրո-
ամերիկացիների և լատինամերիկացիների̀ ասիական  
ծագմամբ զբաղված աղքատների տեսակարար կշիռն 
ամենափոքրն է՝ 2․9%, ընդ որում` սա միակ էթնիկ խումբն 
է ԱՄՆ-ում, որտեղ կին զբաղված աղքատների տեսակարար 
կշիռը կազմում է 2.5%, իսկ տղամարդկանցը՝ 3.2% (U.S. 
Bureau of Labour Statistics, 2019, April)։ 

Կարելի է պնդել, որ ԱՄՆ-ում բարձրագույն կրթություն 
ունենալը աղքատությունից խուսափելու երաշխիք է: 
Նրանք, ովքեր ավելի երկարատև կրթություն են ստանում, 
սովորաբար ավելի մեծ հավանականությամբ են 
զբաղեցնում բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր։ 2017 
թ. առնվազն 27 շաբաթ աշխատուժի մեջ ներառված 
անձանց շրջանում ավագ դպրոցի դիպլոմից ցածր 
կրթական մակարդակ ունեցողները, զբաղված աղքատ-
ների շրջանում, ունեին առավել մեծ տեսակարար կշիռ՝ 
13,7%, մինչդեռ, բակալավրի կոչում կամ ավելի բարձր 
կրթական աստիճան ունեցողները կազմում էին ընդամենը 
1,5%-ը (U.S. Bureau of Labour Statistics, 2019, April):

Եվրաստատն իր կայքում հրապարակումներ է 
ներկայացնում ԵՄ անդամ երկրներում աշխատանքային 
աղքատության մեջ հայտնվելու ռիսկի վերաբերյալ 
(գծապատկեր 2):



Աղբյուրը՝ Eurostat, last update: 09.07.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en
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Ըստ գծապատկեր 2-ի տվյալների̀ 2018 թ., 2013-ի 
համեմատ, աշխատանքային աղքատության մեջ 
հայտնվելու ռիսկի ցուցանիշը զգալիորեն աճել է 
Բուլղարիայում (2.9 տոկոսային կետ), Իսպանիայում 
(2.4 տոկոսային կետ) և Լյուքսեմբուրգում (2.3 
տոկոսային կետ): Միաժամանակ, զգալի կրճատում է 

գրանցվել Ռումինիայում (3.1 տոկոսային կետ) և 
Հունաստանում (2.1 տոկոսային կետ)։  
Ներկայացնենք 2018 թ. աշխատանքային աղքատության 
մեջ հայտնվելու  ռիսկի տեսակետից ամենացածր և 
ամենաբարձր ցուցանիշ գրանցած ԵՄ երկրների 
հնգյակը (գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 2
ԵՄ անդամ երկրներում աշխատանքային աղքատության մեջ հայտնվելու ռիսկը, 2013 և 2018 թթ. (%)

Գծապատկեր 3
Աղքատության  մեջ հայտնվելու ռիսկի տեսակետից ամենացածր և ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող 

ԵՄ երկրների հնգյակը, 2018թ. (%)

Ըստ գծապատկեր 3-ի̀ ԵՄ անդամ 28 երկրներից 
աշխատանքային աղքատության մեջ հայտնվելու ռիսկի 
ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Ֆինլանդիայում՝ 
3.1%,  իսկ ամենաբարձրը՝ Ռումինիայում՝ 15.0%:

Ի տարբերություն ԵՄ երկրների̀ ԵԱՏՄ անդամ 
երկրներում աղքատության գնահատման տարբեր 
մեթոդաբանություններ են կիրառվում, որի հետևանքով 
տվյալները դառնում են ոչ համադրելի: Այսպես, 

Հայաստանում աղքատ է համարվում բնակչության այն 
մասը, որի սպառումը ցածր է աղքատության վերին 
գծից, Բելառուսում` բնակչության մասնաբաժինը, որի 
տնօրինվող ռեսուրսները ցածր են  կենսաապահովման 
նվազագույն բյուջեից, Ղազախստանում՝ կենսա-
ապահովման նվազագույնից ցածր եկամուտ (որոնք 
ուղղված են սպառմանը) ունեցող բնակչության 
մասնաբաժինը, Ղրղզստանում՝ բնակչության մասնա-
բաժինը, որոնց սպառողական ծախսերը ցածր  են

Կազմել են հեղինակները`Եվրաստատի 2018 թ. տվյալների հիման վրա. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en 
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Գծապատկեր 4
Աշխատունակ տարիքի բնակչության կենսաապահովման նվազագույնից ցածր աշխատավարձ ստացող աշխատողների  

տեսակարար կշիռը   ՌԴ-ում, 2005-2017 թթ. (%)

Աղբյուր՝ Социальный бюллетень, октябрь 2017, Работающие бедные в России и за рубежом,
էջ 7: https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/14616.pdf

աղքատության գծից, Ռուսաստանում` բնակչության 
մասնաբաժինը, որի դրամական եկամուտները ցածր 
են կենսաապահովման նվազագույնից (Евразийская 
Экономическая Комиссия, 2019: 54): 

ԵԱՏՄ երկրներից դիտարկենք ՌԴ-ն՝ ներկայացնելով 
աշխատունակ տարիքի բնակչության կենսա-
ապահովման նվազագույնից ցածր աշխատավարձ 
ստացող աշխատողների թվաքանակի շարժընթացը 
2005-2017 թթ. (գծապատկեր 4): 

ՌԴ-ում 2017 թ., 2005-ի համեմատ, աշխատող 
աղքատների թվաքանակը կրճատվել է 4 անգամ, իսկ 
աշխատողների աղքատության մակարդակը  նվազել է 
շուրջ 3 անգամ, սակայն այդ նվազումը եղել է ոչ հա-
վասարաչափ̀ կապված կենսաապահովման նվազա-

գույնի մեծության և դրա հաշվարկման մեթոդա-
բանության փոփոխության հետ  (Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации, 2017, 
октябрь: 7)։
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Գծապատկեր 5
Աղքատության հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը ՀՀ-ում, 2008-2018 թթ.(%)

Կազմել են հեղինակները` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական  
զեկույցների (2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/am/

3.2 ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՂՔԱՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ-ում զբաղված աղքատների վերաբերյալ որոշակի 
տվյալներ  հրապարակում է ՀՀ ՎԿ-ն̀  «Հայաստանի 
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» 
վիճակագրական-վերլուծական զեկույցում: Սակայն պետք 
է նշել, որ ՀՀ-ում զբաղված աղքատների վերաբերյալ 
առանձին վիճակագրական-վերլուծական զեկույց չի 
հրապարակվում: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ 2010-2013 թթ. զբաղված 
աղքատների ցուցանիշի վերլուծությանը մասամբ 
անդրադարձել է նաև Համաշխարհային բանկը̀  
Հայաստանում աղքատության գնահատման հաշվետ-
վության շրջանակում (Համաշխարհային բանկ, 2015: 26-
30)։ Համաձայն Համաշխարհային բանկի մոտեցման̀ 2010-

2013 թթ. համաշխարհային ճգնաժամից հետո 
զբաղվածության աճին և գյուղատնտեսության ոլորտում 
զբաղված աղքատների թվաքանակի կրճատմանը 
նպաստել է ծառայությունների ոլորտի առաջընթացը։ Եթե 
2010 թ. աղքատների  44․4%-ը զբաղված էր 
գյուղատնտեսության, 36.1%-ը՝ ծառայությունների, իսկ 
19.5%-ը՝ արդյունաբերության ոլորտում, ապա 2013 թ. 
պատկերը փոքր-ինչ փոխվել է. աղքատների 39.9%-ը 
բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության, 41.0%-ը՝ 
ծառայությունների, իսկ 19.2%-ը՝ արդյունաբերության 
ոլորտներին (Համաշխարհային բանկ, 2015: 28)։ 

Նախքան զբաղված աղքատների վերաբերյալ 
ցուցանիշների վերլուծությունը, ներկայացնենք ՀՀ-ում 
աղքատության մակարդակը 2008-2018 թթ. կտրվածքով 
(գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5-ի տվյալներից ակնհայտ է, որ ՀՀ-ում 2010 
թվականից հետո աղքատության մակարդակն աստի-
ճանաբար նվազման միտում է դրսևորել։ 

Միաժամանակ, ՀՀ-ում աղքատության ցուցանիշների 
շարժընթացի վերլուծությունից երևում է, որ 2018 թ., 2008-
ի համեմատ, աղքատության մակարդակը նվազել է 4 
տոկոսային կետով և կազմել 23.5%: Աղքատության 
ամենաբարձր մակարդակն արձանագրվել է 2010 թ.՝ 
35.8%, որից հետո աստիճանաբար ունեցել է կայուն 
նվազման միտում: 2018 թ. ծայրահեղ աղքատ է եղել 
բնակչության 1%-ը, որը, նախորդ տարվա նկատմամբ, 
կրճատվել է 0.4 տոկոսային կետով: Երկրում ծայրահեղ 
աղքատների գծով ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 
2011թ.՝ 3.7%: 

Ներկայումս ՀՀ Կառավարությունը խիստ ուշադրություն է 
դարձնում սոցիալական աջակցության միջոցառումների 
տրամադրման հասցեականությանը և գործուն 
միջոցառումներ է իրականացնում սոցիալապես խոցելի 
բնակչության բարեկեցության բարձրացման ուղղությամբ, 
մասնավորապես կարելի է նշել, որ 2019 թ. ներդրվեցին 

«նվազագույն կենսաթոշակ», «նվազագույն նպաստ» 
հասկացությունները. նպատակը երկրում ծայրահեղ 
աղքատության վերացումն է։ 

2018 թ. չափավոր աղքատների (անձինք, ում սպառումը 
մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության 
ստորին գծից) տեսակարար կշիռն ամբողջ բնակչության 
մեջ կազմել է 9.6%: Չափավոր աղքատների ամենաբարձր 
ցուցանիշներն արձանագրված են 2010 և 2011 թթ.՝ 
համապատասխանաբար կազմելով՝ 20.1 և 21.3%, ինչը 
դեռևս իր վրա էր կրում 2008 թ. համաշխարհային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տնտեսական 
հետևանքները: 

ՀՀ-ում աղքատության և զբաղվածության միջև կապի 
ուսումնասիրության համար դիտարկենք աղքատության 
մակարդակն ըստ տնային տնտեսությունում զբաղված 
անդամների թվաքանակի (գծապատկեր 6)։
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Գծապատկեր 6
ՀՀ-ում աղքատության մակարդակը` ըստ տնային տնտեսությունում զբաղված անդամների թվաքանակի,  
2008 -2018 թթ. (%), (15-75 տարիքի բնակչություն)

Կազմել են հեղինակները` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական
զեկույցների (2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/am/

Գծապատկեր 6-ի տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ ՀՀ 
տնային տնտեսությունները, որտեղ ընտանիքի 
անդամներից և ոչ ոք զբաղված չէ, աղքատության 
տեսակետից ավելի խոցելի են, իսկ աշխատողների 
թվաքանակի աճը մինչև 2-3 և ավելի անձ, չնայած որոշ 
տարիներին արձանագրված շեղումներին, աղքատության 
կրճատման նախապայմաններից է։ Աշխատող անդամներ 
չունեցող տնային տնտեսություններում աղքատության 
մակարդակը 2018 թ. կազմել է 30.2%, որը 16.4 տոկոսային 
կետով ցածր է եղել 2008 թ. և 2.2 տոկոսային կետով 
բարձր 2017 թ. նկատմամբ: 2008 թ. աշխատող անդամներ 
չունեցող տնային տնտեսություններում աղքատության 
մակարդակը 15-75 տարիքի բնակչության համար 17.1 
տոկոսային կետով բարձր էր միջին հանրապետական 
մակարդակից, իսկ 2018 թ.՝ 8.2 տոկոսային կետով: 

2018 թ. այն տնային տնտեսությունները, որոնք ունեցել են 
զբաղված մեկ անձ, աղքատության մակարդակը կազմել է 
23.1%, երկու անձի դեպքում՝ 22.8%, իսկ երեք և ավելի 
անձանց դեպքում՝ 17.4%: 2017 թ. վերոնշյալ ցուցանիշը 
համապատասխանաբար կազմել է 26.1, 23.5 և 24%: 2018 
թ., 2008-ի համեմատ, մեկ զբաղված անդամ ունեցող 
տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակը 
կրճատվել է 9.4 տոկոսային կետով, երկու զբաղված 
անդամի դեպքում՝ 3.2 տոկոսային կետով, իսկ երեք և 
ավելի զբաղված անդամների դեպքում՝ 6.6 տոկոսային 
կետով: 

Աշխատող անդամներ չունեցող տնային տնտեսություն-
ներում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 2018 թ. 
կազմել է 2.8%` միջին հանրապետական մակարդակը 
գերազանցելով 1.9 տոկոսային կետով, իսկ մեկ զբաղված 
անդամ ունեցող տնային տնտեսություններինը՝ 0.3 
տոկոսային կետով, երկու զբաղվածի դեպքում ցածր է եղել 
միջին հանրապետական մակարդակից 0.4 տոկոսային 
կետով, երեք և ավելի զբաղված անդամ ունեցող տնային 
տնտեսություններինը՝  0.6 տոկոսային կետով (գծապատկեր 
7): 2008 թ. աշխատող անդամներ չունեցող տնային 

տնտեսություններում ծայրահեղ աղքատության մակար-
դակը  կազմել է 5.7%, որը 3.8 տոկոսային կետով գերա-
զանցել է միջին հանրապետական մակարդակը: Այսպիսով, 
նկատելի է, որ  աշխատանքի բացակայությունը մեծացնում 
է աղքատ կամ ծայրահեղ աղքատ լինելու հավա-
նականությունը:
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Գծապատկեր 7
ՀՀ-ում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը` ըստ տնային տնտեսությունում զբաղված անդամների թվաքանակի, 
2008-2018 թթ. (%), (15-75 տարիքի բնակչություն)

Կազմել են հեղինակները` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական 
զեկույցների (2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/am/

Գծապատկեր 8
ՀՀ-ում զբաղված աղքատների տեսակարար կշիռը` ըստ զբաղվածության ձևերի, 2008-2018 թթ. (%)

Կազմել են հեղինակները` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական
զեկույցների (2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/am/

Մասնագիտական գրականության̀  տվյալ ոլորտում 
միջազգային փորձի և ՀՀ  վիճակագրական տվյալների 
ուսումնասիրությունը փաստում է, որ զբաղվածությունը 
դեռևս ամբողջական երաշխիք չէ աղքատությունը 
հաղթահարելու համար: Աշխատանքի վարձատրության 
ցածր մակարդակը, ոչ համապատասխան աշխատանքի 
պայմանները և, առհասարակ, գործատուի կողմից 
աշխատողների աշխատանքային իրավունքի  խախտում-
ները, վարձու աշխատողների աշխատանքային իրավունքի 
վերաբերյալ ոչ լիարժեք տեղեկացվածության մակարդակն 
են այն հիմնական պատճառները,  որոնց հետևանքով 
վարձու աշխատողները հայտնվում են աղքատության մեջ: 

Այսպես, 2018 թ. ՀՀ-ում վարձու աշխատողների շրջանում 
աղքատության մակարդակը կազմել է 18.2%, որը նախորդ 
տարվա նկատմամբ նվազել է 3.2 տոկոսային կետով 
(գծապատկեր 8): Վարձու աշխատողների աղքատության 
ամենաբարձր մակարդակն արձանագրվել է 2010 թ.՝ 28%: 
2018 թ. ինքնազբաղվածների շրջանում աղքատության 
մակարդակը կազմել է 18.5%, որը, 2008 թ. համեմատ, 
նվազել է 4.8 տոկոսային կետով: Գծապատկեր 8-ի 
տվյալներից երևում է, որ ՀՀ-ում 2009-2011 թթ. 
յուրաքանչյուր երրորդ ինքնազբաղված անձ եղել է աղքատ: 
Այլ զբաղվածներ դասակարգման մեջ աղքատության 
մակարդակը կազմել է 17%, ինչը 2008 թ. նկատմամբ 
կրճատվել է 10.7 տոկոսային կետով:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ-ում զբաղված աղքատների և զբաղված ծայրահեղ աղքատների տեսակարար կշիռը`  ըստ քաղաքային 
և գյուղական բնակավայրերի, 2010-2018 թթ. (%)

Կազմել են հեղինակները` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական
զեկույցների (2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/am/

Երևան Այլ քաղաքներ Գյուղական բնակավայրեր

 
Ծայրահեղ 
աղքատ, 

զբաղված

Աղքատ, 
զբաղված

Ծայրահեղ 
աղքատ, 

զբաղված

Աղքատ, 
զբաղված

Ծայրահեղ 
աղքատ, 

զբաղված

Աղքատ, 
զբաղված

2010 1,2 20 3,2 36,6 0,8 31,8

2011 1,2 19,1 4,0 36,3 1,6 30,0

2012 1,1 18,3 2,6 30,0 1,6 29,1

2013 1,0 20,2 2,2 30,2 1,5 26,5

2014 0,9 19,9 1,3 26,7 1,3 25,4

2015 1,1 20,2 1,7 27,4 1,2 24,7

2016 1,0 18,5 1,3 26,3 0,9 25,9

2017 0,5 18,1 0,6 22,0 1,0 23,0

2018 0,4 15,5 0,5 23,2 0,4 17,6

Ուշագրավ է նաև զբաղված աղքատների և ծայրահեղ 
աղքատների բաշխվածությունը̀ ըստ քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերի (աղյուսակ 1):

Երևանաբնակ զբաղվածների շրջանում աղքատության 
մակարդակը 2010-2018 թթ. նվազել է 4.5 տոկոսային 
կետով և 2018 թ. կազմել 15.5%,  նույն ժամանակա-
հատվածում այլ քաղաքների և գյուղական բնակա-
վայրերում զբաղվածների շրջանում աղքատության 
մակարդակն առավել զգալի է նվազել՝ համա-
պատասխանաբար 13.4 և 14.2 տոկոսային կետերով:  
Աղյուսակ 1-ի տվյալները փաստում են, որ երևանաբնակ 
զբաղվածներն ունեն աղքատության ավելի ցածր ռիսկ, 
քան գյուղաբնակ և այլ քաղաքներում բնակվող 
զբաղվածները: 2018 թ., 2010-ի համեմատ, երևանաբնակ 
զբաղվածների շրջանում ծայրահեղ աղքատության 
մակարդակը կրճատվել է 0.8 տոկոսային կետով,  այլ 
քաղաքներում բնակվողներինը՝ 2.7 տոկոսային կետով, իսկ 
գյուղաբնակներինը՝  0.4 տոկոսային կետով:  Ըստ էության, 
2018 թ. զբաղվածների շրջանում ծայրահեղ աղքատության 
մակարդակը, ըստ քաղաքային և գյուղական բնակա-
վայրերի, գրեթե հավասարվել է և գտնվում է 0.4-0.5%-ի 
միջակայքում: 

Ներկայացնենք ՀՀ-ում զբաղված աղքատների բաշխումը՝ 
ըստ սեռի (գծապատկեր 9)։ 



Աղյուսակ 2
ՀՀ-ում զբաղված աղքատների բաշխումը` ըստ  տարիքային  խմբերի,  2014-2018 թթ. (%)

Տարիքային խմբեր

15-29 30-44 45-59 60-75 Ընդամենը

2014 18.4% 32.3% 36.2% 13.2% 100.0%

2015 17.3% 34.4% 34.5% 13.8% 100.0%

2016 19.3% 32.9% 33.3% 14.5% 100.0%

2017 17.9% 36.3% 30.9% 14.8% 100.0%

2018 19.9% 38.2% 29.9% 12.0% 100.0%

Հաշվարկը կատարել են հեղինակները` ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի անվանազերծված տվյալների 
բազայի հիման վրա․ https://www.armstat.am/en/?nid=205 և https://www.armstat.am/en/?nid=206
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Գծապատկեր 9
ՀՀ զբաղված աղքատների  բաշխումը` ըստ սեռի, 2014-2018 թթ. (%)

Հաշվարկը կատարել են հեղինակները` ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի անվանազերծված տվյալների 
բազայի հիման վրա․ https://www.armstat.am/en/?nid=205 և https://www.armstat.am/en/?nid=206

2018 թ., 2014-ի համեմատ, զբաղված աղքատների̀ ըստ 
սեռի բաշխումն էապես չի փոփոխվել: 2018 թ. զբաղված 
աղքատների 53.1%-ը կազմել են տղամարդիկ, իսկ 
46.9%-ը՝ կանայք: 2016 թ. երկու սեռերի միջև վերոնշյալ 
ցուցանիշն ունեցել է չնչին տարբերություն. կանայք 
կազմել են զբաղված աղքատների 49.3%-ը, իսկ 
տղամարդիկ՝ 50.7%-ը: Սակայն, 2017 թ. զբաղված 
աղքատ կանանց տեսակարար կշիռը նվազել է 1.3 
տոկոսային կետով, իսկ տղամարդկանցը՝ աճել 
նույնչափ: Նման միտումը պահպանվել է, և արդեն 2018 

թ. երկու սեռերի միջև վերոնշյալ ցուցանիշի միջակայքը 
մեծացել է: 

Զբաղված աղքատների տարիքային կազմի 
ուսումնասիրությունը ևս կարևոր է̀  պարզելու համար, 
թե որ տարիքային խմբերն են ավելի խոցելի: 
Ուսումնասիրված տնային տնտեսությունների հաշվար-
կից ստացել ենք հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 2):
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Վերլուծելով 2014-2018 թթ. զբաղված աղքատների 
բաշխվածությունն ըստ տարիքային կազմի̀ պարզել 
ենք, որ առավել խոցելի են ու մեծ տեսակարար կշիռ 
ունեն 30-44 և 45-59 տարիքային խմբերը։ 
Հետազոտված ժամանակահատվածի համար աշխա-
տանքային աղքատության ամենացածր մակարդակն 
արձանագրվել է 60-75 տարիքային խմբում: 2018 թ. 
զբաղված աղքատների մեջ 15-29 տարիքային խումբը 
կազմել է 19.9%, որը,  2014 թ. համեմատ, աճել է 1.5 
տոկոսային կետով:

Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա 
կարելի է փաստել, որ կրթական մակարդակն 
անմիջական ազդեցություն ունի աղքատության 
ցուցանիշի կրճատման վրա։ Հետևաբար,  ներկայացվել 
է նաև ՀՀ զբաղված աղքատների բաշխումը̀ ըստ 
կրթական մակարդակի և սեռի (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3
ՀՀ-ում զբաղված աղքատների բաշխումը` ըստ սեռի և կրթական մակարդակի, 2018 թ. (մարդ)

Կրթության 
մակարդակ

Տղամարդ Կին

Աղքատ
Ծայրահեղ 

աղքատ
Աղքատ Ծայրահեղ աղքատ

115164 2768 101588 2654

Չունի տարրական 
կրթություն և գրաճանաչ չէ

157 - 414 -

Չունի տարրական 
կրթություն, բայց 
գրաճանաչ է

- - 222 -

Տարրական կրթություն 854 - 322 -

Հիմնական կրթություն 11877 86 7032 43

Միջնակարգ կրթություն 63730 1608 53156 1529

Նախնական 
մասնագիտական
(արհեստագործական) 

2013 327 1263 -

Միջին մասնագիտական
(տեխնիկում, քոլեջ)

18602 197 19297 902

Բարձրագույն (բակալավր/ 
մագիստրոս)

17931 550 19881 180

Հետբուհական կրթություն 
(ասպիրանտուրա, 
օրդինատուրա, 
ինտերնատուրա)

- - - -

Հաշվարկը կատարել են հեղինակները` ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի  անվանազերծված տվյալների 
բազայի հիման վրա․ https://www.armstat.am/en/?nid=205 և https://www.armstat.am/en/?nid=206
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Աղյուսակի 3-ի տվյալներից պարզ են դառնում, որ 
զբաղված աղքատներից տարրական կրթություն չի 
ունեցել և միաժամանակ գրաճանաչ չի եղել 571 
մարդ՝ կազմելով զբաղված աղքատների 0.3%-ը, ընդ 
որում` աղքատ կանայք այս ցուցանիշով 2.6 անգամ 
գերազանցել են տղամարդկանց: Առանց տար-
րական կրթության, բայց գրաճանաչ անձինք 
հետազոտվող ժամանակահատվածում եղել են 
միայն կանայք՝ կազմելով 222 մարդ կամ ընդամենը 
զբաղված աղքատների շուրջ 0.1%-ը: Զբաղված 
աղքատների 0.5%-ն ունեցել է տարրական կրթու-
թյուն, ընդ որում՝ կանայք կազմել են 27.4%, իսկ 
տղամարդիկ՝ 72.6%: 

Հիմնական կրթություն ունեցողները կազմել են 
զբաղված աղքատների 8.6%-ը, որի մեջ տղամարդիկ 
1.7 անգամ գերազանցել են կանանց: Զբաղված 
աղքատների մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռն 
ունեն միջնակարգ կրթություն ունեցողները՝ 54%: 
Պետք է նշել, որ ծայրահեղ զբաղված աղքատները, 
որոնք ունեցել են միջնակարգ կրթություն, կազմել 
են ընդհանուր զբաղված աղքատների 1.4%-ը, իսկ 
ծայրահեղ աղքատների՝ 58%-ը: 

Նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցող-
ները կազմել են զբաղված աղքատների 1.6%-ը, ընդ 
որում` տղամարդանց թվաքանակը 1.9 անգամ 
գերազանցել է կանանց թվաքանակը: Միջին 
մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք 
կազմել են 17.6%, ընդ որում՝ կանայք կազմել են 
51.8%, իսկ տղամարդիկ՝ 48.2%:  

Զբաղված աղքատների 17.3%-ն ունեցել է 
բարձրագույն կրթություն, ընդ որում` 52%-ը կազմել 
են կանայք, իսկ 48%-ը̀ տղամարդիկ: Մտահոգիչ է, 
որ բարձ-րագույն կրթություն ունեցող զբաղված 
աղքատների մեջ կան նաև ծայրահեղ աղքատներ: 
Պետք է նշել, որ 2018 թ. տվյալներով` հետբուհական 
կրթությամբ զբաղված աղքատներ չեն արձա-
նագրվել:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Զբաղված աղքատների վերաբերյալ հայրենական և 
արտասահմանյան հեղինակների ուսումնասիրությունների 
վերլուծության արդյունքները և համեմատությունները 
փաստում են, որ ՀՀ-ում զբաղված աղքատների հիմնա-
հարցերը բազմակողմանիորեն ուսումնասիրված չեն:

Ուսումնասիրելով ՀՀ ՎԿ ներկայացրած «զբաղված» և 
«աղքատ» եզրույթները̀ կարելի է մեր երկրում նույնպես 
սահմանել «զբաղված աղքատ» հասկացությունը̀ 
ձևակերպելով այսպես. «Զբաղված աղքատ» է 15-75 
տարիքային խմբում գտնվող այն անձը, որը 
(հետազոտվող շաբաթում գոնե մեկ ժամ) կատարել է 
վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք կամ զբաղված է 
եղել տնային կամ գյուղացիական տնտեսությունում, 
իսկ թողարկված արտադրանքը նախատեսված է եղել 
լրիվ կամ մասնակի իրացման համար, բացի դրանից,  
վերջինիս սպառումը ցածր է եղել աղքատության 
բացարձակ գծից։ 

Արտասահմանյան և հայրենական վիճակագրական 
տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
աշխատանքային աղքատության հավանականությունը 
կարող է բարձրանալ ցածր կրթական մակարդակի, 
ընտանիքում մեկ աշխատող ունենալու դեպքում, ինչպես 
նաև̀ կախված ընտանիքի անդամների թվից։ Բացի 
դրանից, աշխատանքային աղքատության վրա կարող է 
ազդել նաև բնակության վայրը։ 

ՀՀ-ում աշխատող անդամներ չունեցող տնային տնտե-
սություններում աղքատության մակարդակը 2018 թ. կազ-
մել է 30.2%, իսկ զբաղված մեկ անձ ունեցող տնային 
տնտեսություններում` 23.1%, երկու անձի դեպքում՝ 22.8%, 
երեք և ավելի անձանց դեպքում՝ 17.4%: Այսպիսով, տնային 
տնտեսությունում զբաղված անձանց թվաքանակն դրա-
կան ազդեցություն ունի աղքատության մակարդակի վրա: 

ՀՀ-ում 2010-2018 թթ. զբաղված աղքատների̀ ըստ բնա-
կավայրի վերլուծությունը փաստում է, որ երևանաբնակ 
զբաղվածներն ունեն աղքատության ավելի ցածր ռիսկ, 
քան գյուղաբնակ և այլ քաղաքներում բնակվող զբաղված-
ները:

ՀՀ-ում 2018 թ. զբաղված աղքատների մեջ միջնակարգ 
կրթություն ունեցողները կազմել են 54%, միջին 
մասնագիտական կրթություն ունեցողները՝ 17.6%,  իսկ 
բարձրագույն կրթություն ունեցողները՝ 17.3%: Բարձրա-
գույն կրթություն ունեցող զբաղված աղքատների 
ցուցանիշը մտահոգիչ է և վկայում է բարձրագույն 
կրթության ոլորտում առկա բացթողումների մասին: 

ՀՀ-ում  2014-2018 թթ. զբաղված աղքատների մեջ ամենա-
մեծ տեսակարար կշիռ   կազմել են 30-44 և 45-59 տարի-
քային խմբերը: Հետազոտված ժամանակահատվածի 
համար զբաղված աղքատների մեջ 15-29 տարիքային 
խմբի  համեմատաբար ցածր մակարդակը կարելի է 
բացատրել հայկական ավանդույթներով ու ընտանեկան 
սովորույթներով, քանի որ վերոնշյալ տարիքային խումբը 
մեծավ մասամբ գտնվում է ծնողների խնամակալության 
ներքո (ապրում է ծնողների հետ)։ Աշխատանքային 
աղքատության ամենացածր մակարդակն արձանագրվել է 
60-75 տարիքային խմբում, ինչը, մեր կարծիքով, կարող է 
պայմանավորված լինել հետևյալով. ըստ «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ  օրենքի̀ տարիքային աշխա-
տանքային կենսաթոշակը սահմանվում է 63 տարեկան 
հասակից, սակայն անձը կարող է շարունակել աշխատել և 
միաժամանակ ստանալ աշխատավարձ ու կենսաթոշակ: 

Կարծում ենք̀ հանրապետությունում զբաղված 
աղքատների հիմնախնդրի կարգավորման համար 
անհրաժեշտ է կիրառել հարկերի տարբերակում՝ կախված 
ոչ միայն եկամտի չափից, այլ նաև ընտանիքի կազմից, 
մասնավորապես̀ երեխաների քանակից, ինչը նաև 
որոշակի չափով կխթանի ծնելիության աճը և կնպաստի 
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը։ Հայաս-
տանյան առանձնահատկությունների և առկա միջազգային 
փորձի ուսումնասիրության արդյունքում կարելի է 
եզրակացնել, որ զբաղված աղքատների հիմնախնդիրը 
պետք է դառնա աղքատության կրճատման համընդ-
հանուր քաղաքականության մի մասը, սակայն ոչ միայն 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, այլև 
բնակչությանը որակյալ աշխատատեղերով և աշխա-
տանքային պայմաններով ապահովելու համատեքստում։

Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում 
ակնհայտ է դառնում, որ միայն աշխատանք ունենալը 
դեռևս բավարար պայման ու երաշխիք չէ, որպեսզի  տնա-
յին տնտեսությունները խուսափեն աղքատության մեջ 
հայտնվելու ռիսկից, իսկ այն երկրները, որոնք կարողացել 
են սահմանել նվազագույն սոցիալական երաշխիքների 
բարձր մակարդակ՝ նվազագույն աշխատավարձի և 
նպաստների ճիշտ զուգակցման ուղով, զգալիորեն կրճա-
տել են աշխատանքային աղքատությունը: 

Աշխատանքային աղքատության հաղթահարման ար-
դյունավետ գործիք է նաև տնտեսական գործունեության 
բոլոր ոլորտներում ցկյանս ուսուցման, անձնակազմի 
պարբերաբար վերապատրաստման, անձնական զար-
գացման ծրագրերի ներդրումը՝ անհատ-գործատու-
պետություն համագործակցության համատեքստում:
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