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Տեղեկատվության բազմազանմամբ և տեղեկատվական հոսքերի 

ինտենսիվացմամբ բնութագրվող արդի աշխարհում էապես կարևորվում է 

«վիճակագրական եռանկյունու անկյունները զբաղեցնող», տարաբևեռ հակումներ 

ունեցող, պաշտոնական վիճակագրության երեք մասնակիցների՝ ռեսպոնդենտների, 

սպառողների և հարկատուների հնարավորին  «մեկտեղումը», հատկապես՝ ազգային 

և միջազգային չափանիշներով պերցեպցիայի (կոմունիկացիոն ունակությունների 

համահարթեցման)  պահանջների  տեսանկյունով: 

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (ԼՂՀ ԱՎԾ) շնորհակալություն է 

հայտնում բոլոր ռեսպոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին),  որոնց  

կողմից տրամադրված տեղեկատվության վրա է խարսխված սույն վիճակագրական 

հրապարակումը և ողջունում նրանց ու հարկատուներին, որպես վիճակագրական 

տեղեկատվության սպառողների, արձագանքներն ու առաջարկները վերոհիշյալ 

նկատառումներով վիճակագրական հրապարակումների հետագա 

կատարելագործման  համար:  

Հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար 

առաջարկությունները և մեկնաբանությունները խնդրում ենք ներկայացնել ԼՂՀ 

ԱՎԾ աշխատակազմ: 

 

  © ԼՂՀ  ԱԶԳԱՅԻՆ   ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,  2016թ. 

 

           Երկրում աղքատության մակարդակի և սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ 

հանրությանը տեղեկացնելու նպատակով, ԼՂՀ ԱՎԾ հրապարակում է  «ԼՂՀ 

սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցը: 

Զեկույցը պատրաստվել է պետական բյուջեի ֆինանսական միջոցներով, իսկ 

բովանդակությունը շարադրվել է ՀՀ ԱՎԾ-ի տեխնիկական և մեթոդաբանական 

աջակցությամբ: Ներկայացվող վերլուծականը կոչված է հանրությանը տրամադրելու 

2015թ.-ի  կենսամակարդակի և երկրի  սոցիալական իրավիճակի մասին 

տեղեկատվություն: Այն մանրամասն վիճակագրական  տեղեկատվություն է 

տրամադրում ընթացիկ սոցիալական և տնտեսական զարգացումների մասին: 

Զեկույցը նկարագրում է  աղքատության մակարդակը երկրի և տարբեր սոցիալ-

տնտեսական, ժողովրդագրական և աշխարհագրական մակարդակներով: Նշյալ 

զեկույցի հիմքը  ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից 2015թ իրականացված տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) արդյունքներն են: 

Այդպիսի վիճակագրական ուսումնասիրությունները միջազգայնորեն համարվում են 

բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող տվյալների հավաքագրման առավել 

կարևոր գործիք: Հետազոտությունների  միջոցով տնային տնտեսությունների և 

առանձին անհատների բարեկեցության վերաբերյալ հավաքագրվում է բավական 

հարուստ և արժեքավոր տեղեկատվություն, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ԼՂՀ 

ԱՎԾ-ին տարեկան կտրվածքով հանրությանը տրամադրել արդիական 
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տեղեկատվություն` բնակչության եկամուտների, ծախսերի, աղքատության 

մակարդակի  և  այլ ցուցանիշների վերաբերյալ: ԼՂՀ ԱՎԾ-ն շարունակաբար ջանքեր 

է գործադրելու կատարելագործելու այդ հետազոտությունները (ՏՏԿԱՀ)` զարգացած 

երկրներում նմանատիպ հետազոտությունների արդյունքների հետ ամբողջովին 

համադրելի դարձնելու ակնկալիքով:  

«ԼՂՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» պարբերականի սույն 

համարի հիմքում ընկած են 2015թ. իրականացված 1620 տնային տնտեսությունների  

հետազոտությունից հավաքագրված տվյալները: 

Հետազոտության ընտրանքի ձևավորման համար  օգտագործվել է 2005թ.-ի 

մարդահամարի տվյալների բազան: Ձևավորված ընտրանքի չափը  հնարավորություն 

է ընձեռել ապահովելու տվյալների նվազագույն ներկայացուցչականություն 

տարածաշրջանային կտրվածքով:  

Հետազոտությունն իրականացվել է 2015թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:  

Սույն զեկույցում ներկայացված արդյունքները հիմնված են աղքատության 

մակարդակի գնահատման մեթոդաբանության վրա: Մեթոդաբանության 

մանրամասները զետեղված են   «Մեթոդաբանական պարզաբանումներ» բաժնում: 

 

Այսպիսով, նպատակ ունենալով փաստագրել ԼՂՀ-ում սոցիալ-տնտեսական 

իրավիճակն ու աղքատության մակարդակը, սույն զեկույցը ներկայացնում է 2015թ. 

ԼՂՀ-ում աղքատության մակարդակի համապարփակ վերլուծությունը:   

Հուսով եմ, որ սույն զեկույցը տեղեկատվության կարևոր աղբյուր կլինի ԼՂՀ-

ում սոցիալ-տնտեսական զարգացումների և աղքատության մակարդակի վերաբերյալ 

տեղեկացված լինելու ցանկություն ունեցող բոլոր սպառողների համար: 

                                 

 

 

            Կարեն  Ներսիսյան            

                                                                                                                                                                                                       

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական 

 ծառայության նախագահ 
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Արցախի  հարգելի մեծահարուստներ,  
 

Դիմում ենք խնդրանքով, հայցելով Ձեր մեծահոգությունը, Ձեր մասնակցությունը 

ցուցաբերել ապագայում իրականացվելիք տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 

ամբողջացված հետազոտությանը: Սույն հետազոտությանը մասնակցելուց Ձեր հրաժարվելը 

բացասաբար է անդրադառնում մեր կողմից հավաքագրված տվյալների որակի վրա: Այս 

տվյալների հիման վրա կատարված վերլուծությունը կարևոր է հանրության համար, քանի որ 

այն կոչված է «լույս սփռելու» ապագայում մեր երկրում իրականացվելիք ծրագրերի և 

քաղաքականությունների հիմնարար ուղղությունների վրա: Ավելին, հետազոտության 

ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսության կողմից հետազոտությանը մասնակցելուց 

հրաժարվելու պարագայում ընտրվում է մեկ այլ տնային տնտեսություն` հանգեցնելով 

հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտության և սակավ ռեսուրսների գերլարման:  
 

Վստահեցնում ենք, որ ՄԱԿ-ի «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 

սկզբունքների» և դրանց վրա խարսխված «Պետական վիճակագրության մասին»  ԼՂՀ օրենքի 

համաձայն, վիճակագրական նպատակով տրամադրվող բոլոր սկզբնական անվանական 

տեղեկություններ տրամադրողներին երաշխավորվում է այդ տեղեկությունների 

գաղտնիությունը (հոդված 14):  
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Երախտագիտություն 
 

ԼՂՀ ԱՎԾ-ն իր երախտիքն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել 

սույն զեկույցի պատրաստման գործում: 

Մասնավորապես,  շնորհակալությունն ուղղված է.          

 հարցմանը մասնակցած բոլոր տնային տնտեսություններին և հարցումն իրականացրած 

հարցազրուցավարներին և ղեկավարներին,  

 սույն զեկույցով հետաքրքրված բոլոր սպառողներին: 
   

Զեկույցի պատրաստման համար պատասխանատու են.  
 

Իրինա Ավանեսյանը               ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ  

Լեոնիդ Սողոմոնյանը    ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի հետազոտությունների և 

ուսումնասիրությունների բաժնի պետ 

Վարսիկ Մնացականյանը ԼՂՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների  

                                                      հետազոտությունների ծրագրի ղեկավար 
 

Սույն  զեկույցի պատրաստման աշխատանքներին իրենց աջակցության և նշանակալի ներդրման  

համար հատուկ շնորհակալություն.   
 

Դիանա Մարտիրոսովային     ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների  

                                                         հետազոտությունների բաժնի պետ 

Արմենուհի Առուշանյանին    ՀՀ  ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների  

                                                      կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական  

                                                      տեխնոլոգիաների զարգացման  բաժնի պետ 

Կարինե Կույումջյանին           ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ 

Լուսինե Քալանթարյանին      ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 

 
 
 

ԼՂՀ ԱՎԾ-ից. 
 

 

Իրինա Մելքումյանին           ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների    

                                                   բաժնի պետ                              

Լիլիա Պետրոսյանին             ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալ-ժողովրդագրության և 

աշխատանքի շուկայի վիճակագրության բաժնի պետ 

Արևիկ Սահակյանին             ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների, 

ազգային հաշիվների և ֆինանսների վիճակագրության  բաժնի պետ  

Գայանե Գաբրիելյանին        ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի, արտաքին առևտրի       

և գների վիճակագրության  բաժնի պետ 

 

ԼՂՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի բոլոր 

աշխատակիցներին 
 

  Տնային տնտեսությունների հետազոտության իրականացման նկարագիրն արտացոլված է 

զեկույցի սկզբնամասում:  
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Առաջին մասում ներկայացված է ԼՂՀ-ի ժողովրդագրական պատկերը և դիտարկվող 

ժամանակահատվածում արձանագրված տնտեսական զարգացումների համառոտ նկարագիրը, 

աղքատության պատկերը, գյուղական աղքատությունը, աշխատանքի շուկան: Եկամուտներն ու 

ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական սննդամթերրքի սպառումը ներկայացված են երկրորդ մասում: 

Զեկույցի երրորդ մասն արտացոլում է սոցիալական ծառայությունների 

(առողջապահության, կրթության և սոցիալական աջակցության) մատչելիությունը, բնակչության 

բնակարանային պայմանները: Բնակչության սուբյեկտիվ գնահատականն իր կենսամակարդակի 

վերաբերյալ ներկայացված է չորրորդ մասում: 

 

Սույն հրատարակությունում ներկայացված տվյալների օգտագործման դեպքում 

սկզբնաղբյուրի մասին հղումը պարտադիր է: 

Հապավումների ցանկ  

 

ԱԱՀ       Ավելացված արժեքի հարկ 

ԱԱՊ       Առողջության առաջնային պահպանում 

ԱՀԿ        Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱԸՀ     Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն 

ԱՄԿ       Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 

ԱՄՀ     Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 

ԱՄՆ     Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ  

ԵԿԱ        Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա  

ՀՄԿ        ԱՄՆ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիա 

ԼՂՀ         Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

ՀՀ     Հայաստանի Հանրապետություն 

ԼՂՀ ԱՎԾ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն 

ՀՀ ԱՎԾ   Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն 

ՀԲ     Համաշխարհային բանկ 

ՀՆԱ     Համախառն ներքին արդյունք 

ՄԱԿ      Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՍԳԻ     Սպառողական գների ինդեքս 

ՏՏ     Տնային  տնտեսություն 

ՏՏԿԱՀ    Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն 

կկալ     կիլոկալորիա 

կմ            կիլոմետր 

լ               լիտր 

հազ.     հազար 

 մլն     միլիոն 

մլրդ     միլիարդ 
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2015թ. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից աղքատության մակարդակի 

գնահատման համար կիրառվող մեթոդաբանությունները 

 

 (1) 2014թ. ԼՂՀ-ում առաջին անգամ ներդրվեց տնային տնտեսությունների 

բարեկեցության ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդաբանությունը: ԼՂՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայությունը (ԼՂՀ ԱՎԾ)՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ 

ԱՎԾ) աջակցությամբ, իրականացրել է տնային տնտեսությունների մակարդակով  

տվյալների հավաքագրում հանրապետության կտրվածքով` աղքատության մակարդակի 

ստույգ գնահատման իմաստով: Այդ ջանքերն արդարացված էին, քանզի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքում հավաքագրված տեղեկատվությունը  

և վերջիններիս հիման վրա ստացված աղքատության մակարդակի քանակական 

գնահատականները շատ կարևոր ներդրում էին աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարության  ձևավորման և մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) տեսանկյունից, ինչի 

համար պատասխանատվությունը ստանձնել էր ԼՂՀ  կառավարությունը:     

(2) 2014թ.-ին ԼՂՀ ԱՎԾ-ն լուրջ քայլեր է ձեռնարկել ՏՏԿԱՀ-ի իրագործման և 

աղքատության մակարդակի գնահատման ուղղությամբ: ՀՀ ԱՎԾ-ի տեխնիկական և 

մեթոդական աջակցությամբ՝ բազմաթիվ խորհրդատվությունների և գործնական 

աշխատանքների արդյունքում իրականացվեց հետազոտության ընտրանքի ձևավորումն՝ 

օգտագործելով ԼՂՀ 2005թ.-ի մարդահամարի տեղեկատվական բազան, տվյալների 

ներկայացուցչականությունը տարածաշրջանային կտրվածքով ապահովելու համար 

կազմվեց ընտրանքի չափը, կազմվեց ՏՏԿԱՀ հարցաշարը, վերապատրաստում անցավ 

հետազոտությունն իրականացնող անձնակազմը: 

Սույն զեկույցում ներկայացված արդյունքները հիմնված են աղքատության 

մակարդակի գնահատման մեթոդաբանության վրա:   

Մեթոդաբանությունն ունի հետևյալ առանձնահատկությունը. 

Ձևավորվել է նվազագույն պարենային զամբյուղ, ինչպես նաև պարենային և ոչ 

պարենային ապրանքների ու ծառայությունների արդիական տեսակարար կշիռները: Այդ 

նվազագույն պարենային զամբյուղը կիրառվել է ծայրահեղ (պարենային) և ընդհանուր 

աղքատության գծերը հաշվարկելու համար: Նոր զամբյուղը կկիրառվի որպես 

համեմատության հիմք հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում աղքատության մակարդակի 

գնահատման համար, և կճշգրտվի հաշվի առնելով հանրապետական միջին տարեկան 

գնաճի մակարդակը: 

 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը ԼՂՀ-ում 

 

Հետազոտությունն իրականացվում է մեկ տարվա ընթացքում` տնային 

տնտեսությունների և բնակավայրերի ամենամսյա փոխարինմամբ (ռոտացիայով): 

Հետազոտության արդյունքները հիմնականում կիրառվում են երկրում սպառման վրա 

հիմնված աղքատության մակարդակի գնահատման համար, ինչպես նաև բնակչության 
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կենսամակարդակի վերաբերյալ այլ ցուցանիշների միջոցով արժեքավոր տեղեկատվություն 

տրամադրելու համար:  

Բարեկեցության մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվում է սպառման 

ագրեգացված ցուցանիշը:  Միջազգային փորձից ելնելով` ընդունված է, որ սպառումը ավելի 

ճշգրիտ տեղեկատվություն է ներկայացնում և այդքան էլ զգայուն չէ կարճատև 

տատանումների նկատմամբ, քան եկամտի ցուցանիշը, հատկապես` անցումային 

տնտեսությամբ երկրներում: Սպառման ագրեգացված ցուցանիշը հաշվարկվում է տնային 

տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությամբ ստացված 

տվյալների հիման վրա և ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները. 

(ա) սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքների արժեքը, ներառյալ 

սեփական արտադրության ապրանքները, մարդասիրական կազմակերպություններից և այլ 

աղբյուրներից ստացված օգնությունը, և  

(բ) երկարատև օգտագործման ապրանքների հաշվարկային արժեքը: 

ԼՂՀ ԱՎԾ-ն տնային տնտեսությունների մակարդակում (միկրոմակարդակ) չի 

լրահաշվարկում թաքցրած եկամուտները ԼՂՀ-ի ողջ բնակչության եկամուտներում: 

Իրականում Ջինիի գործակիցը գերազանցում է հաշվարկված և զեկույցում բերված 

ցուցանիշները` մեծահարուստների հարցազրույցից զանգվածաբար հրաժարման և տնային 

տնտեսությունների կողմից ստվերային եկամուտները, հետևաբար և ամբողջական, 

թաքցնելու պատճառով: 

  

(I) Ընտրանքի ձևավորումը 

 

2015թ.-ի ընտրանքի ձևավորման համար հիմք է հանդիսացել հանրապետության 

բոլոր մասնավոր տնային տնտեսությունների հասցեների տվյալների բազան, որը ստեղծվել 

էր 2005թ.-ի մարդահամարի արդյունքների հիման վրա: Ընտրանքի ձևավորման համար 

օգտագործվել է համակարգված ներկայացուցչական հավանականային ընտրանքի մեթոդ: 

Ընտրանքը կազմելու համար գլխավոր համակցությունը շերտավորվել է 13 

ստրատայի (խումբ): 

Տարածաշրջանի մակարդակով բոլոր բնակավայրերը բաժանվել են երկու 

կատեգորիաների` քաղաքներ և գյուղեր:  

Համաձայն այդ բաշխման, ձևավորվել է ըստ տարածաշրջանների ստրատիֆիկացված 

երկաստիճան ընտրանք: Բոլոր տարածաշրջանները, ինչպես նաև բոլոր գյուղական և 

քաղաքային բնակավայրերն ընտրանքային համակցության մեջ ներառվել են ըստ երկրի 

բոլոր տնային տնտեսությունների կազմի մեջ այդ բնակավայրերում բնակվող տնային 

տնտեսությունների համամասնության: Առաջին փուլում ընտրվել են հաշվային 

տեղամասերը, այսինքն, ընտրանքի սկզբնական միավորները, որոնք պետք է հետազոտվեն 

մեկ տարվա ընթացքում: Համաձայն 2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ ընտրանքի, քաղաքային և գյուղական 

բնակավայրերում ընտրվել է ամսական 11-ական  հաշվային տեղամաս: 
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Երկրորդ փուլում ընտրվել են հետազոտվող տնային տնտեսությունները: Յուրաքանչյուր 

ամիս հետազոտվել է 135 տնային տնտեսություն, որից  63-ը` քաղաքային բնակավայրերից: 

Յուրաքանչյուր ամիս դաշտային աշխատանքներն իրականացրել են 15 հարցազրուցավար, 

որոնցից յուրաքանչյուրի ծանրաբեռնվածությունը կազմել է ամսական 9 տնային 

տնտեսություն:    

2015թ.-ին ընտրվել է 1620 տնային տնտեսություն,  որից  756-ը՝ քաղաքային և 864-ը՝ 

գյուղական բնակավայրերից: Հետազոտության տվյալներն ապահովում են նվազագույն 

ներկայացուցչականություն` տարածաշրջանային կտրվածքով:  

 

(II) 2014-2015թ.-ի հետազոտության ընտրանքի չափը և բնակավայրերի ընդգրկվածությունը 

 

Աղյուսակ 1. Հետազոտված տնային տնտեսությունների և ընտրանքում ընդգրկված 

գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերի քանակը, 2014-2015թթ.-ին 

 2014 2015 

Հետազոտված տնային տնտեսությունների քանակը 2 376 1 620 

Ընտրանքում ընդգրկված քաղաքային բնակավայրերի քանակը 10 9 

Ընտրանքում ընդգրկված գյուղական բնակավայրերի քանակը 111 96 

  Աղբյուրը. ԼՂՀ ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

Համաձայն 2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ տվյալների, ըստ մշտական բնակչության ցուցանիշի, 

տնային տնտեսության  միջին չափը  կազմել է 4.0 մարդ, քաղաքային բնակավայրերում` 4.2 

մարդ, գյուղական բնակավայրերում` 3,9 մարդ: Ըստ առկա բնակչության ցուցանիշի տնային 

տնտեսության միջին չափը (ըստ ընտրանքային համակցության) կազմել է 3,9 մարդ, 

քաղաքային բնակավայրերում` 4,0 մարդ, գյուղական բնակավայրերում` 3,8 մարդ: 

 

(III) Դաշտային աշխատանքների նկարագրությունը 

 

2015թ.-ի հետազոտության դաշտային աշխատանքների իրագործման համար 

կազմավորվել է 15 հարցազրուցավարից և 2 խմբավարից բաղկացած անձնակազմ: 

Հետազոտության իրականացումը վերահսկվել է ծրագրի ղեկավարի և խմբավարների 

կողմից: Նախքան հետազոտության սկիզբը, դաշտային աշխատանքներն իրականացնող 

անձնակազմի համար կազմակերպվել է  համապատասխան  հրահանգավորում:  

Յուրաքանչյուր հարցազրուցավար տարվա ընթացքում աշխատել է 12 քլաստերում 

(հաշվային տեղամասում)` այցելելով 9 տնային տնտեսություն մեկ ամսվա ընթացքում: 

Յուրաքանչյուր քլաստերում աշխատանքն ավարտելուց հետո հարցազրուցավարը լրացված 

հարցաշարերն ու օրագրերը ներկայացրել է  ստուգման և կոդավորման, միաժամանակ 

ներկայացնելով նաև ընտրանքի հաշվետվությունը: Ողջ հավաքագրված տեղեկատվությունը 

կոդավորվել է, անցել է տրամաբանական ստուգում, մուտքագրված տվյալները տարբեր 

օպերատորների կողմից համադրվել են, որից հետո անցել ծրագրային տրամաբանական 

ստուգում և ուղղվել` ըստ գրանցված սխալների ցանկի: 2015թ.-ին հետազոտված 
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յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն, մեկ ամսվա ընթացքում, օրագիրը լրացնելու համար 

ստացել է 1 500 դրամ:  Մուտքագրված տեղեկատվության հիման վրա ստեղծվել է  տվյալների 

բազա` օգտագործելով տվյալների մուտքագրման համար հատուկ ծրագրային փաթեթ:          

Դաշտային աշխատանքների ընթացքում հարցազրուցավարներն այցելել են 3 209 հասցե, իսկ 

գրանցված հրաժարման միջին հանրապետական մակարդակը կազմել է 4.6% (Աղյուսակ 2):  

 

Աղյուսակ 2.  2015թ.-ին հետազոտված տնային տնտեսությունների քանակը   

 և հրաժարման դեպքերն ըստ տարածաշրջանների 

 

Տարածաշրջաններ Լրացված 

հարցաշարերի 

քանակը 2015թ. 

Հրաժարման  

տոկոսը 2015թ. 

Հրաժարման  

տոկոսը 2014թ. 

Կենտրոնական 648 6.5 8.7 

Հարավային 324 3.9 3.4 

Հյուսիսային 324 3.9 2.1 

Վերաբնակեցված 324 2.2 3.1 

Ընդամենը  ԼՂՀ-ում 1620 4.6 5.3 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 
       Հետազոտությանը մասնակցելուց հրաժարման դեպքերի տեսակարար կշիռը, որը 

հաշվարկվում է որպես հրաժարման դեպքերի հարաբերություն ընդամենը այցելած 

հասցեների նկատմամբ, զգալիորեն տարբերվում է ըստ տարածաշրջանների: Հրաժարման 

ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է Կենտրոնական տարածաշրջանում` 6.5%, իսկ 

ամենացածր մակարդակը (2.2%)` Վերաբնակեցված տարածաշրջանում:  

 

(IV) Հետազոտության գործիքների նկարագրությունը 

 

Հետազոտության իրագործման համար օգտագործվել են հետազոտության հետևյալ 

գործիքները` հարցաթերթ, օրագիր և հարցազրուցավարի ուղեցույց:  

Հարցաթերթը լրացվում է հարցազրուցավարի կողմից` ամսվա ընթացքում տնային 

տնտեսություն կատարած իր այցելությունների ժամանակ: Տնային տնտեսության գլխավորի 

կամ այլ բանիմաց չափահաս անդամի հետ անմիջական հարցազրույցի ընթացքում 

հարցազրուցավարը հավաքագրում է տեղեկատվություն տնային տնտեսության կազմի, 

բնակարանային պայմանների, տնային տնտեսության անդամների զբաղվածության, 

կրթական մակարդակի և առողջական վիճակի, հողամասի, անասունների և 

գյուղտեխնիկայի առկայության ու օգտագործման, տնային տնտեսությունների միջև 

դրամական և ապրանքային հոսքերի և այլնի  մասին:  
 

Օրագիրը  լրացնում է անմիջապես տնային տնտեսությունը մեկ ամսվա ընթացքում: 

Ամեն օր տնային տնտեսությունը գրանցում է սննդամթերքի, ոչ պարենային ապրանքների և 

ծառայությունների ձեռք բերման համար կատարած իր բոլոր ծախսերը` տալով դրանց 

մանրամասն նկարագիրը, օրինակ` գնված սննդամթերքի համար նշվում է ապրանքի անվա-

նումը, քաշը, արժեքը և այն վայրը, որտեղից գնվել է այդ ապրանքը: Բացի այդ, օրագրում 
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տնային տնտեսությունը նշում է ինչպես սեփական հողից և կենդանիներից ստացված և 

օգտագործված սննդամթերքը, այնպես էլ այլ աղբյուրներից (նվեր, մարդասիրական 

օգնություն) ստացված սննդամթերքը: Օրագրում լրացվում են նաև գնված և անվճար ձեռք-

բերված ոչ պարենային ապրանքները և ստացված ծառայությունները: Օրագրում տնային 

տնտեսությունը նշում է նաև ամսվա ընթացքում ստացված եկամուտները: Ամսվա վերջում 

լրացվում է նաև քիչ քանակությամբ սպառվող սննդամթերքի և երկարաժամկետ օգտագործ-

ման ապրանքների կամ ծիսակատարությունների մասին տեղեկատվությունը: Օրագրում 

կատարված գրանցումները ստուգվում են հարցազրուցավարի կողմից հետազոտվող ամսվա 

ընթացքում տնային տնտեսություն կատարած այցելությունների ժամանակ: Հետազոտության 

օրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. (1) oրվա ընթացքում գնված սննդամթերք, (2) 

oրվա ընթացքում տանը սպառված սննդամթերք, (3) տնից դուրս սպառված սննդամթերքի 

վրա կատարած ծախսեր, (4) գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված 

ծառայություններ, (5) անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ, (6) 

տնային տնտեսության եկամուտներ և դրամական մուտքեր, (7) սննդամթերքի տեսակներ, 

որոնք սովորաբար օրվա ընթացքում  սպառվում են  քիչ քանակությամբ,  (8)  անշարժ գույքի, 

երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների և ծիսական ծառայությունների ցանկ: 

Հարցազրուցավարի ուղեցույցը մանրամասն հրահանգավորում է հարցաթերթի և 

օրագրի լրացման կարգը:  

Օրագրում գրանցված տվյալները կոդավորվում են «Ըստ նպատակների անհատական 

սպառման դասակարգչի» (COICOP) համաձայն: 
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ՄԱՍ 1.  
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԼՂՀ-ում 2015թ. 

 

Գլուխ 1.Ժողովրդագրություն և միգրացիա 

1.1. Բնակչության թվաքանակի միտումները  
 

Բնակչության թվաքանակի ընթացիկ հաշվառումն իրականացվում է ԼՂՀ 

մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշով, որպես հաշվարկի հիմք ընդունելով 

ԼՂՀ 2005թ.-ի մարդահամարի արդյունքները: Դրանք արդիականացվում են 

եռամսյակային պարբերականությամբ, հաշվետու ժամանակաշրջանում արձանագրված 

բնակչության բնական  հավելաճի (գրանցված ծնվածների և մահերի տարբերություն) և 

միգրացիայի մնացորդի (հաշվառման կանգնած և հաշվառումից դուրս գրվածների 

տարբերություն) տվյալներով: Գյուղական բնակչության թվաքանակը տարվա կտրվածքով 

արդիականացվում է «Գյուղական բնակչության սեռա-տարիքային կազմի մասին» Ձև թիվ 

9-Ս պետական վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալներով: 

 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ԼՂՀ մշտական բնակչության թվաքանակի 

ցուցանիշը կազմել է 148.1 հազ.մարդ և 2015թ. տարեսկզբի համեմատ այն Ýí³½»É է 0.8 

հազ.մարդով (տես` աղյուսակ 1.1): 

 2016թ հունվարի 1-ի դրությամբ ԼՂՀ մշտական բնակչության կազմում քաղաքային 

բնակչության տեսակարար կշիռը կազմել է 56.8%, իսկ գյուղականինը՝ 43.2%,  ԼՂՀ  2005թ. 

մարդահամարին արձանագրված՝ 51.2%-ի և 48.8%-ի համեմատ: 

2016թ. տարեսկզբին ԼՂՀ մշտական բնակչության`  48.4 %-ը կազմել է արական, 

իսկ 51.6%-ը` իգական սեռի բնակչությունը: Բնակչության միջին տարիքը, 2016թ.-ի 

տարեսկզբի դրությամբ, կազմել է 33.4 տարի, արական սեռի համար` 31.9, իսկ իգականի 

համար` 34.8 տարին: 

Աղյուսակ 1.1. ԼՂՀ մշտական բնակչությունը, 1996-2016թթ. 

(տարեսկզբին) 
Տարիներ Ամբողջ բնակչությունը 

(հազ. մարդ) 
Տոկոսով ընդամենը բնակչության 

նկատմամբ 
քաղաքային գյուղական 

1996 122.6 55.1 44.9 
1999 130.6 51.9 48.1 

 20051 137.7 51.2 48.8 
2011 143.6 52.5 47.5 
2012 144.7 52.9 47.1 
2013 146.6 53.1 46.9 
2014 148.1 53.4 46.6 
2015 148.9 56.8 43.2 
2016 148.1 56.8 43.2 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

                                                           
1
 ԼՂՀ մարդահամար: 
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Բնակչության բնական շարժը:  Ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 2015թ.-ին, 

1000 բնակչի հաշվով, կազմել է 17.4 պրոմիլ, 2014թ. 16.3 պրոմիլի համեմատ: 

Պտղաբերության (ծնելիության գումարային) գործակիցը` ծնունակ տարիքի (15-49 

տարեկան) 1 կնոջ հաշվով 2015թ. կազմել է 2.3415 միավոր, 2014թ.` 2.134 միավորի 

համեմատ: Հարկ է նշել, որ  բնակչության պարզ վերարտադրության2  համար անհրաժեշտ 

է, որ ցուցանիշը կազմի 2.150 միավոր: Բնակչության վերարտադրության Բրուտտո 

գործակիցը (ծնունակ տարիքում միջին հաշվով քանի աղջիկ երեխա կծնի կինը, 

ծնելիության տվյալ տարվա մակարդակի պահպանման դեպքում) 2015թ.կազմել է 1.102, 

իսկ բնակչության վերարտադրության Նետտո գործակիցը (միջին հաշվով քանի աղջիկ 

երեխա կծնի մեկ կինն իր ողջ կյանքի ընթացքում, որոնք կհասնեն մոր տարիքին, իրենց 

ծնվելուց` յուրաքանչյուր տարիքում ծնելիության և մահացության տվյալ 

ժամանակաշրջանի մակարդակների պահպանման դեպքում) կազմել է 1.059:  

 

Աղյուսակ 1.2. ԼՂՀ. Ծնելիության տարիքային գործակիցները 2014-2015թթ. 

 
Տարիներ Ծնվածների միջին թվաքանակը համապատասխան տարիքի 1000 կնոջ հաշվով 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 
2014թ.- 

Ընդամենը 17.1 131.2 151.7 91.0 30.7 4.2 0.9 62.4 
Քաղաքային 9.7 116.2 159.8 84.1 31.7 4.2 - 58.6 
Գյուղական 33.7 160.9 138.9 101.7 29.2 4.3 2.4 68.8 

2015թ.- 
Ընդամենը 11.9 107.2 189.6 112.3 41.3 5.6 0.4 66.5 

Քաղաքային 7.2 91.9 191.1 115.2 46.2 6.4 - 60.6 
Գյուղական 22.7 138.0 187.3 107.6 34.1 4.3 1.0 76.7 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 
 

2015թ. մոր միջին տարիքը երեխայի ծննդյան ժամանակ կազմել է 27.2 տարի, իսկ 

առաջին երեխայի ծննդյան ժամանակ` 24.8 տարի, 2015թ. համապատասխանաբար` 26.8 և 

24.2 տարի: 

Ըստ ծննդի հաջորդականության` երրորդ և բարձր կարգի ծնունդները 2015թ. 

կազմել են հանրապետության կենդանի ծնվածների ընդհանուր թվաքանակի 33.0 %-ը և 

նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշը ա×ել է 3.7 %-ային կետով: 

 

Աղյուսակ 1.3. ԼՂՀ. Ծնվածների բաշխումն ըստ ծննդի հաջորդականության 
  (մարդ) 

Տարի Ընդամենը 
ծնվածներ 

այդ թվում`ըստ ծննդի կարգի 

առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ հինգերորդ և 
բարձր 

2005 2 004 858 661 316 91 78 
2010 2 694 981 841 544 192 136 
2011 2 586  1 007 841 461 163 114 
2012 2 500 904 836 451 174 135 
2013 2 371 877 790 423 172 109 
2014 2 428 877 839 430 141 141 
2015 2 582 888 843 505 208 138 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

                                                           
2 Պարզ վերարտադրության  դեպքում  ծնողներին փոխարինող երեխաների սերունդը և ծնողների սերունդը հավասար են 

իրենց բացարձակ թվաքանակներով: 
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2015թ.-ին գրանցված կենդանի ծնվածների շուրջ 8.9%-ը չգրանցված 

ամուսնություններից են (այդ թվում` արտաամուսնական): 

2015թ.-ին` նախորդ տարվա համեմատ, արձանագրվել է մահվան դեպքերի նվա-

զում` 1.5%-ով, իսկ մահացության ընդհանուր գործակիցը նվազել է 0.1 պրոմիլային կետով 

և կազմել 8.7 պրոմիլ: Ընդ որում, մահացության ընդհանուր գործակիցը քաղաքային 

վայրերում աճել է 0.1 պրոմիլային կետով և կազմել  7.4 պրոմիլ, իսկ գյուղական 

վայրերում՝ նվազել է 0.2 պրոմիլային կետով և կազմել` 10.5 պրոմիլ: 

 

Աղյուսակ 1.4. ԼՂՀ. Ծնելիության ու մահացության ցուցանիշները 

 
 Ծնունդ Մահ 

մարդ  1000 բնակչի հաշվով մարդ 1000 բնակչի հաշվով 

Ընդա
մենը 

Քա-
ղաք Գյուղ Ընդա

մենը 
Քա-
ղաք Գյուղ Ընդա

մենը 
Քա-
ղաք Գյուղ Ընդա

մենը 
Քա-
ղաք Գյուղ 

2000   2 228 1 164 1 064 16.6 17.0 16.1 1 185 566 619 8.8 8.3 9.4 

2005 2 004 1 132 872 14.6 16.1 13.0 1 260 640 620 9.2 9.1 9.2 

2010 2 694 1 382 1 312 18.8 18.3 19.3 1 341 594 747 9.3 7.9 11.0 

2011 2 586 1 456 1 130 17.9 19.0 16.6 1 297 581 716 9.0 7.6 10.5 

2012 2 500 1 417 1 083 17.0 18.2 15.7 1 232 572 660 8.4 7.3 9.6 

2013 2 371 1 343 1 028 16.0 17.0 14.9 1 344 654 690 9.1 8.3 10.0 

2014 2 428 1 446 982 16.3 17.1 15.2 1 309 621 688 8.8 7.3 10.7 

2015 2 582 1 496 1 086 17.4 17.8 17.0 1 290 619 671 8.7 7.4 10.5 
Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

 

2015թ. արձանագրված մահացության կառուցվածքում 50.7 %-ը կազմել են 

տղամարդկանց, իսկ 49.3 %-ը` կանանց մահվան դեպքերը, 2014թ.-ին արձանագրված, 

համապատասխանաբար՝ 48.0% և 52.0%-ի համեմատ: Արական և իգական սեռերի 

մահացության տարբեր մակարդակներով պայմանավորված, տարբեր է նաև կյանքի 

սպասվող միջին տևողության ցուցանիշը տղամարդկանց և կանանց շրջանում: 2015թ.-ին 

կյանքի սպասվող միջին տևողությունը տղամարդկանց համար կազմել է 71.5 տարի, իսկ 

կանանց համար` 76.6  տարի: Քաղաքային բնակչության կազմում այդ ցուցանիշը 

տղամարդկանց համար կազմել է 70.8,  կանանց համար` 76.3 տարի, իսկ գյուղական 

բնակչության համար, համապատասխանաբար` 72.1  և  77.0 տարի: 

Մահացության հիմնական պատճառները: Մահացության կառուցվածքում 

գերակշռում են արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից և 

նորագոյացություններից արձանագրված դեպքերը, որոնք կազմում են մահացության 

ընդհանուր դեպքերի 81.8%-ը: 
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Աղյուսակ 1.5. ԼՂՀ. Մահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների, 2015թ. 
 

Մահացության պատճառները Ընդամենը մահեր,  
մարդ 

Ցուցանիշը, 1000 
բնակչի հաշվով 

տղամարդ կին տղամարդ կին 

Մահացածներ 654 636 9.1 8.3 

          դրանցից` ըստ պատճառների.     

Արյան շրջանառության համակարգի 

հիվանդություններից 
423 448 5.9 5.9 

Նորագոյացություններից 88 96 1.2 1.3 

Մահացություն արտաքին պատճառներից 

(դժբախտ պատահարներ, թունավորումներ, 

վնասվածքներ և այլն) 

39 16 0.5 0.2 

Շնչառական օրգանների հիվանդություններից 22 30 0.3 0.4 

Մարսողական օրգանների հիվանդություններից 24 22 0.3 0.3 

Նյարդային համակարգի հիվանդություններից 6 2 0.1 - 

Միզասեռական օրգանների հիվանդություններից 6 5 0.1 0.1 

Այլ հիվանդություններից 46 17 0.5 0.2 
Աղբյուրը. ԼՂՀԱՎԾ 

 

Ծննդյան և մահվան ցուցանիշների տարբերությունն արտահայտում է 

բնակչության բնական հավելաճի ցուցանիշը, որը 2015թ. կազմել է 1292 մարդ` 2014թ.՝ 1119 

մարդու համեմատ (2005թ.՝ 744 մարդ ): 2015թ.-ին ԼՂՀ բնակչության բնական հավելաճի 

ընդհանուր ·áñÍ³ÏÇóÁ (1000 µÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí) կազմել է 8.7 պրոմիլ, նախորդ տարվա 

համեմատ արձանագրվել է 0.1 պրոմիլային կետով Ýí³½áõÙ: 

Միգրացիա: Ըստ ԼՂՀ ՏՏԿԱՀ 2015թ. արդյունքների, տնային տնտեսությունների 

3.4%-ը 2013-2015թթ. ներգրավված են եղել արտաքին և ներքին միգրացիոն 

գործընթացներում, որոնք կազմել են տ/տ 15 և բարձր տարիքի անդամների 3.7%-Á: 2013-

2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված 15 և բարձր տարիքի տ/տ 

անդամների շուրջ 85.4%-ը 2015թ. դրությամբ դեռևս բացակայել են և գտնվել են ԼՂՀ այլ 

շրջանում, տվյալ շրջանի այլ բնակավայրում, ՀՀ-ում կամ այլ երկրում, 14.4%-ը` 

վերադարձել են մեկնումներից, իսկ 0.2%-ը առաջին անգամ են ժամանել տվյալ 

բնակավայր: 

Աղյուսակ 1.6. ԼՂՀ. 2013-2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված  տնային 

տնտեսությունների` 15 և բարձր տարիքի անդամներն ԼՂՀ շրջանների  և 

միգրացիոն գործընթացներում  ներգրավվածության 
 (%) 

 Ներգրավված են եղել միգրացիոն գործընթացներում 
Ընդամենը 

մեկնել են և չեն 
վերադարձել 

մեկնել են և 
վերադարձել են 

առաջին անգամ են 
ժամանել 

ք.Ստեփանակերտ 29.1 0.0 0.0 24.7 

Ասկերան 11.8 11.1 0.0 11.7 

Հադրութ 8.7 8.2 0.0 8.6 

Մարտակերտ 8.0 16.2 100.0 9.4 

Մարտունի 28.5 48.8 0.0 31.5 

Շահումյան 1.9 0.0 0.0 1.7 

Շուշի 0.0 0.0 0.0 0.0 

Քաշաթաղ 12.0 16.5 0.0 12.5 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Նշված ժամանակահատվածում արտաքին և ներքին միգրացիոն տեղաշարժերում 

ընդգրկված տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի անդամների 40.8%-ի 

տեղաշարժերը 2015թ. դրությամբ եղել են ներհանրապետական, 15.1%-ը` ՀՀ-ում, 42.7%-ը` 

ՌԴ-ում, իսկ մնացած 1.4%-ը` այլ երկրներում: Ըստ հարցվածներից ստացված 

պատասխանների` ՌԴ մեկնած/ժամանած տ/տ անդամների մեծամասնության համար` 

որպես մեկնելու/ժամանելու հիմնական պատճառ  է նշվել աշխատելը, այդ թվում` 

սեզոնային, և աշխատանք փնտրելը: 

 

Աղյուսակ 1.7.  ԼՂՀ.  2013-2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված տնային 

տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի անդամներն ըստ 

մեկնելու/վերադառնալու պատճառների և գտնվելու/վերադառնալու վայրի, 

2015թ.  

(%) 

Մեկնելու /վերադառնալու հիմնական պատճառը 

Գտնվելու/վերադառնալու վայրը 

Ընդամենը 
ԼՂՀ 

շրջաններ 
ՀՀ ՌԴ այլ  

Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը 0.0 9.8 90.2 0.0 100.0 

Ընտանեկան 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին 

 

0.0 21.7 73.2 5.1 100.0 

Զբոսաշրջություն 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 

Ուսում/վերապատրաստում 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 

Գործնական 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Բուժում/առողջական 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Ընդամենը 0.0 19.7 76.9 3.4 100.0 

Աղբյուրը. 2015թ. ՏՏԿԱՀ 

 

Աղյուսակ1.8. ԼՂՀ. 2013-2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված և 2015թ. 

դրությամբ վերադարձած տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի 

անդամների բաշխումն` ըստ վերադառնալու պատճառի և բացակայության 

տևողության  

(%) 

Վերադառնալու հիմնական պատճառը 

Բացակայության տևողությունը Ընդամենը 

≤3ամիս 4 11ամիս ≥ 12 

 Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը 0.0 2.2 47.6 23.4 

Ընտանեկան 0.0 3.6 0.0 1.5 

 Մասնավոր այց բարեկամներին, 

ընկերներին 

 

47.8 84.5 46.6 62.7 

 Զբոսաշրջություն 52.2 0.0 0.0 5.5 

Ուսում/վերապատրաստում 0.0 6.5 0.0 2.7 

Գործնական 0.0 0.0 5.8 2.7 

 Բուժում/առողջական 0.0 3.2 0.0 1.4 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. 2015թ. ՏՏԿԱՀ 
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Միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված և մեկնումներից վերադարձած տ/տ 

անդամներից` 70.4 %-ի բացակայության տևողությունը եղել է մինչև մեկ տարի (այդ 

թվում՝ 24.7%-ինը՝ երեք ամիս և պակաս), իսկ 29.6%-ինը` մեկ տարի և ավելի: Ընդ որում, 

վերադարձածների շուրջ 77%-ը վերադարձել է Ռուսաստանի Դաշնությունից: 

 

Աղյուսակ1.9 ԼՂՀ.  2013-2015թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված և 2015թ. 

դրությամբ դեռևս չվերադաձած տնային տնտեսությունների 15 և բարձր 

տարիքի անդամներն` ըստ բացակայության տևողության և մեկնելու 

պատճառի 
 (%) 

Մեկնելու հիմնական պատճառը 

Բացակայության տևողությունը Ընդամենը 

≤3ամիս 4 -11ամիս ≥ 12 

Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը 

 

 

15.8 49.8 31.4 38.0 

Ընտանեկան 

 

0.0 0.7 8.9 5.4 

Բնակությունը 0.0 0.0 0.7 0.4 

Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին 

 

0.0 2.6 1.8 2.1 

Ուսում/վերապատրաստում 

 

 

84.2 25.5 12.0 19.5 

Բուժում/առողջական 0.0 0.4 2.0 1.3 

Այլ 0.0 20.9 43.3 33.2 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. 2015թ. ՏՏԿԱՀ 
 

2013-2015թթ.-ին իրենց մշտական բնակավայրից բացակայած՝ մեկնած և 2015թ.-ի 

դրությամբ դեռևս չվերադարձած, 15 և բարձր տարիքի տ/տ անդամների 25.6%-ի 

բացակայության տևողությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կազմել է՝ 3 

ամիս և պակաս, 30.9%-ինը՝ 4-12 ամիս, իսկ 43.5%-ինը՝ մեկ տարի և ավելի: 

 

Աղյուսակ1.10. 2013-2015թթ. 3 ամիս և ավելի տևողությամբ միգրացիոն գործընթացներում 

ներգրավված և 2015թ. դրությամբ դեռևս չվերադաձած տնային 

տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի անդամներն ըստ մեկնելու 

պատճառի և գտնվելու վայրի  
(%) 

Մեկնելու hիմնական պատճառը 

Գտնվելու վայրը 

ԼՂՀ 

շրջաններ 

ՀՀ ՌԴ այլ 

երկիր 

Ընդամենը 

Աշխատելը/ աշխատանք փնտրելը 18,8 2,5 78,7 0,0 100,0 

Ընտանեկան 46,9 17,2 17,2 18,8 100,0 

Բնակությունը 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Մասնավոր այց բարեկամներին, ընկերներին 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Ուսում/վերապատրաստում 37,8 53,3 8,9 0,0 100,0 

Բուժում/առողջական 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Այլ 93,4 2,7 3,9 0,0 100,0 

Ընդամենը 48,5 13,2 37,2 1,0 100,0 

Աղբյուրը. 2015թ. ՏՏԿԱՀ 
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2013-2015թթ. 3 ամիս և ավելի ժամկետով իրենց մշտական բնակավայրից 

բացակայած՝ մեկնած և 2015թ.-ի դրությամբ, դեռևս չվերադարձած 15 և բարձր տարիքի 

տ/տ անդամների 48.5 %-ը գտնվել են ԼՂՀ տարածքում, 13.2%-ը` ՀՀ -ում,  37.2%-ի 

գտնվելու վայրը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, 1.0 %-ինը՝ այլ երկրներ:  

2013-2015թթ. 3 ամիս և ավելի տևողությամբ արտաքին միգրացիոն գործընթացնե-

րում ներգրավված և 2015թ. դրությամբ դեռևս արտերկրներից չվերադարձած տ/տ անդամ-

ների (առանց ներհանրապետական տեղաշարժերի) շուրջ 56%-ի ԼՂՀ-ից բացակայելու 

տևողությունը կազմել է 4-12 ամիս, իսկ 44%-ինը` մեկ տարի և ավելի:  

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում (2013-2015թթ.) արտաքին 

միգրանտները, ըստ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված միջազգային մեթոդաբանության, կազմել 

են հաշվառման ժամանակ երկրից 3 ամիս և ավելի ժամկետով բացակայած տ/տ 

անդամների (չվերադարձածների)` 51.0%-ը: Ընդ որում, նրանցից՝  4-12 ամիս 

տևողությամբ երկրից բացակայածները, այն է կարճաժամկետ միգրանտները կազմել են 

արտաքին միգրանտների համակցության 57.0%-ը, իսկ երկարաժամկետ միգրանտները` 

մեկ տարի և ավելի ժամկետով բացակայածները` 43.0%-ը: 

Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում տ/տ 15 և բարձր տարիքի 

միգրանտ անդամների ավելի քան 22%-ը գումար և/կամ ապրանք են ուղարկել իրենց 

ընտանիքներին և/կամ ընկեր/բարեկամներին: 

 

1.2. Տարիքային կառուցվածքը և տնային տնտեսությունների կազմը  
 

ԼՂՀ 2005թ. մարդահամարի հիմքով վարվող մշտական բնակչության թվաքանակի 

ընթացիկ հաշվառմամբ 2016թ. տարեսկզբի դրությամբ ԼՂՀ մշտական բնակչության 

թվաքանակի 60.3%-ը կազմել է աշխատունակ տարիքի բնակչությունը (16-62 տարեկան), 

25.9%-ը` 0-15 տարեկան երեխաները,  իսկ 13.8%-ը` աշխատունակ տարիքից բարձր (63 և 

բարձր տարիքի) բնակչությունը: Հանրապետության 1000 աշխատունակ տարիքի  

բնակչությանը բաժին է ընկել 658 տարեց և անչափահաս (0-15 տարեկան) անձ: 

 

Գծապատկեր 1.1.ԼՂՀ. Բնակչության հիմնական տարիքային կառուցվածքը3 

(տարեսկզբի դրությամբ)  

                                                                                                                                     (%) 

 
                                                           
3
 Համադրելիության տեսանկյունից ց ուցանիշները հաշվարկված են գործող կենսաթոշակային 

տարիքային խմբերով: 
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Ըստ 2015թ.-ի տ/տ հետազոտության արդյունքների՝ մշտական բնակչության հաշ-

վարկով, տնային տնտեսության անդամների միջին թվաքանակը կազմել է 4.0 մարդ` 4.2 

քաղաքային բնակավայրերում և 3.9 գյուղական բնակավայրերում, իսկ առկա բնակչու-

թյան հաշվարկով՝ համապատասխանաբար, 3.9, 4.0, 3.8 մարդ:  

2015թ.-ին 3 և պակաս անդամ ունեցող տ/տ-ների տեսակարար կշիռը  44% էր` 

2014թ. 43%-ի համեմատ (աղյուսակ 1.11): Բազմանդամ (6 և ավելի անդամ ունեցող)  տ/տ-

երը գերակշռել են քաղաքային բնակավայրերում`22.6%,  գյուղականի`  22.2%-ի 

համեմատ: 

ԼՂՀ գյուղական  բնակավայրերում գերակշռել են 4 և պակաս անդամից բաղկացած 

տ/տ-երը, որոնց մասնաբաժինը գյուղական տ/տ-երում կազմել է 62.5%, քաղաքայինի` 

59.7%-ի համեմատ: 

 

Աղյուսակ  1.11. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ դրանց կազմի 

2014-2015թթ. (ըստ մշտական բնակչության) 

 (% ) 

Տնային 

տնտեսություն 
ների կազմը 

2014թ. 
2015թ. 

ընդամենը քաղաքային գյուղական ընդամենը քաղաքային գյուղական 

Տնային 
տնտեսություններ 
կազմված` 

100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 

մեկ անդամից  10.9 10.7 11.1 9.8 8.2 11.5 

2 անդամից 16.8 15.6 17.9 18.9 15.4 22.4 

3 անդամից 15.2 16.0 14.4 15.2 15.5 14.9 

4 անդամից 16.7 19.9 13.4 17.2 20.6 13.8 

5 անդամից 16.2 17.4 15.1 16.5 17.8 15.3 

6 և ավելի 
անդամներից 

24.2 20.4 28.1 22.4 22.6 22.2 

Աղբյուրը. 2014-2015թթ. ՏՏԿԱՀ 

 

 2015թ.-ին մինչև 16 տարեկան երեխա չունեցող տնային տնտեսությունների 

մասնաբաժինը  կազմել է 53.5%` 2014թ. 51.4%-ի համեմատ: Քաղաքային բնակավայրերում 

այդ ցուցանիշը կազմել է 48.7% (2014թ.`47.4%), իսկ գյուղականում՝ 58.3% (2014թ.`55.4%): 

Նախորդ տարվա համեմատ նվազել են երեխա ունեցող տ/տ-երի մասնաբաժինները 

(աղյուսակ 1.12): 
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Աղյուսակ 1.12. ԼՂՀ. Մինչև 16 տարեկան երեխա ունեցող տնային տնտեսությունները)  

2014-2015թթ. (ըստ մշտական բնակչության)  
(% ) 

Տնային տնտեսությունների 
կազմը 

2014թ. 2015թ. 

ընդա 

մենը 

քաղա 

քային 

գյուղա 

կան 

ընդա 

մենը 

քաղա 

քային 

գյուղա 

կան 
Տնային տնտեսություններ 
ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

այդ թվում` ըստ երեխաների 
թվաքանակի. 

 
   

   

1 երեխա ունեցող 18.1 21.6 14.5 16,0 17,2 14,8 

2 երեխա ունեցող 17.5 20.7 14.2 17,1 20,4 13,8 

3 երեխա ունեցող 8.9 7.4 10.5 9,8 10,3 9,4 

4 երեխա ունեցող 3.0 2.1 4.0 2,6 2,1 3,2 

5 և ավելի երեխա ունեցող 1.1 0.8 1.4 1,0 1,3 0,6 

երեխա չունեցող 51.4 47.4 55.4 53,5 48,7 58,3 

Աղբյուրը. 2014-2015 թթ. ՏՏԿԱՀ. 

 

Հանրապետությունում տնային տնտեսությունների գերակշիռ մասի գլխավորը 

հանդիսացել են տղամարդիկ` 73%, իսկ կին գլխավոր ունեցող տնային տնտեսություննե-

րի մասնաբաժինը կազմել է` 27% (քաղաքային բնակավայրերում համապատասխա-

նաբար` 70% և 30%,  իսկ գյուղական բնակավայրերում` 77% և 23%):  

2015թ. արձանագրվել է ամուսնության 1186 դեպք, 2014թ.՝ 1412, 2013թ.` 962 և 

2012թ.՝ 872 դեպքերի համեմատ: 2015թ. ամուսնալուծության դեպքերը նախորդ տարվա 

համեմատ նվազել են 15.1 տոկոսով և կազմել է 180 դեպք, ամուսնալուծության ընդհանուր 

գործակիցը կազմել է 1.2‰: 

 Գրանցված ամուսնության միջին տարիքը 2015թ.-ին տղամարդկանց համար 

կազմել է 28.5, իսկ կանանց համար` 24.9 տարեկանը, 2014թ.-ի` համապատասխանաբար` 

28.2 և 24.6 տարեկանի համեմատ: Առաջին ամուսնության միջին տարիքը 2015թ.-ին 

տղամարդկանց համար կազմել է 27.7, իսկ կանանց համար` 24.4 տարեկանը, 2014թ.-ին` 

համապատասխանաբար` 27.4 և 24.0 տարեկանի համեմատ: 
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Գլուխ 2. ԼՂՀ-ի տնտեսական զարգացումների ամփոփ  նկարագիրը  

2010-2015թթ.-ին 

2.1. Մակրոտնտեսական միջավայրը 
 

ԼՂՀ-ում 2000-ականների ընթացքում պահպանվել է կայուն տնտեսական աճի 

վարքագիծ: Վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսությունը 

բնութագրվել է տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներով, մասնավորապես 2011-2015 

թվականներին գրանցվել է համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 9.1%, 9.9%, 9.3%, 8.9% և 

9.1% իրական աճ: Այդ տարիների տնտեսական աճին նպաստել են տնտեսության բոլոր 

ճյուղերը:  

2015 թվականի ՀՆԱ-ն իրական արտահայտությամբ նախորդ տարվա 

նկատմամբ աճել է 9.1 %-ով և կազմել 209.3 մլրդ դրամ: ՀՆԱ-ի արձանագրված 9.1 

տոկոս հավելաճի տեմպի 4.4 տոկոսային կետն ապահովել է` պետական 

կառավարում և պաշտպանությունը, պարտադիր սոցիալական ապահովությունը, 1.8 

տոկոսային կետը` գյուղատնտեսությունը, անտառային տնտեսությունը և 

ձկնորսությունը, 1.0 տոկոսային կետը` ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեությունը: (Աղյուսակ 2.1):  
 

Աղյուսակ 2.1. ԼՂՀ. ՀՆԱ-ի կառուցվածքն, իրական ծավալի ինդեքսներն ու ՀՆԱ-ի հավելաճին 

նպաստման չափերն արտադրական եղանակով 2014-2015թթ. 
 

Ì³ÍÏ³·ÇñÝ 

Áëï î¶îÐ¸ 

ËÙµ.2 
 

2014 2015 

ÐÜ²-Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ(%) 

2014Ã.ÑáõÝ-

í³ñ- 

դեկï»Ùµ»ñ 

2015Ã.ÑáõÝ-

í³ñ- 

դեկï»Ùµ»ñ 

 Ü»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù (Ñ³Ù³Ë³éÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý 

·Ý»ñáí), ÙÉÝ ¹ñ³Ù 
188840.3 209345.7 100.0 100.0 

 
²ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³ñÏ»ñ (Ñ³Ý³Í ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñ)  11907.1 11036.1 6.3 5.3 

 ²í»É³óí³Í ³ñÅ»ù (Ñ³Ù³Ë³éÝ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

·Ý»ñáí)  
176933.2 198309.6 93.7 94.7 

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý  

ã³÷íáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ (-)       
-9861.4 -10664.5 -5.2 -5.1 

A ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³ÛÇÝ 

ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ  
24889.2 27925.1 13.2 13.3 

B+C+ D+E ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñ³éÛ³É ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³  31786.8 34361.8 16.8 16.4 

F ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 27354.2 27749 14.5 13.3 

G+H+I+J+K 

L+M+ N+O+P+ 

Q+R+S+T 

²é¨ïáõñ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ 102764.4 118938.2 54.4 56.8 
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Աղյուսակ 2.2. ԼՂՀ. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 2010-2015թթ.  
 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Անվանական ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 
118.2 135.5 150.0 168.6 188.8 209.3 

Անվանական ՀՆԱ (մլն. ԱՄՆ դոլար) 316.3 363.8 373.4 411.5 454.0 438.0 

Իրական ՀՆԱ-ի աճ (տարեկան 
տոկոսային աճ) 

5.5 9.1 9.9 9.3 8.9 9.1 

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեք 

(ժամանակաշրջանի միջին) 373.65 372.49 401.79 409.63 415.92 477.92 

Պաշտոնական գործազրկության 

մակարդակ, (տոկոսներով) 5.6 5.2 4.6 4.0 2.5 1.9 

Միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձ (դրամ) 
92736 98453 102777 111580 

128621* 
134310* 151058 

Գնաճ (միջին տարեկան) 10.6 4.0 3.0 5.9 4.5 3.5 

Համախմբված բյուջեի ծախսեր (ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ տոկոս) 53.5 50.4 45.5 41.9 41.9 40.4 

Համախմբված բյուջեի պակասուրդ 

(ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոս) -32.6 -30.8 -25.7 -24.8 -24.8 -23.5 
 

*2013-2014թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով 2013թ. ցուցանիշը 

վերահաշվարկվել է ըստ 01.01.2014թ.-ից ուժի մեջ մտած §Եկամտային հարկի մասին¦ ԼՂՀ օրենքի  (ՀՕ-86-Ն)` 

գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային 

(պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով: 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

 

Աղյուսակ 2.3. ԼՂՀ. Համախմբված բյուջեի ամփոփ ցուցանիշները, 2010-2015թթ. 
( ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ընդամենը եկամուտներ և 

պաշտոնական տրանսֆերտներ 
20.8 19.6 19.8 17.1 17.1 16.9 

որից`հարկեր և տուրքեր  13.5 13.0 13.0 11.2 16.3 16.1 

Ընդամենը ծախսեր 53.5 50.4 45.5 41.9 41.9 40.4 

Պակասուրդ -32.6 -30.8 -25.7 -24.8 -24.8 -23.5 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

 

2011 թվականին համախմբված բյուջետային ծախսերում սոցիալական ոլորտներին 

ուղղված ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմում էր 45.7%, 2010-2015 թթ.-ին այս ցուցանիշը 

նվազել է, կազմելով համապատասխանաբար` 44.8%, 45.7%, 49.0%, 47.0%,  49.0 և 47.6%: 

(Աղյուսակ 2.4):  
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Աղյուսակ 2.4. ԼՂՀ. Համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի 

ծախսերը* 2010-2015թթ. 

 

(տոկոսներով համախմբված բյուջեի ընդամենը ծախսերի նկատմամբ) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Կրթության ոլորտ  14.6 14.8 15.7 15.6 15.4 15.7 

Առողջապահության ոլորտ 4.7 5.4 6.0 6.3 6.7 6.5 

Մշակույթ, տեղեկատվություն, սպորտ, կրոն 3.1 3.8 4.3 3.8 3.7 3.6 

Կենսաթոշակներ**  13.4 13.1 13.9 13.3 13.5 14.2 

Կենսաթոշակներ, ՀՆԱ-ի նկատմամբ, 

(տոկոսներով) 7.2 6.6 6.3 5.6 5.6 5.7 

Այլ սոցիալական ծրագրեր  9.0 8.6 9.1 8.0 9.7 9.4 

Ընդամենը hամախմբված բյուջեի 

սոցիալական ոլորտներին ուղղված 

փաստացի ծախսեր 
44.8 45.7 49.0 47.0 49.0 49.4 

Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ 

Նշում. * Ներառում է ԼՂՀ պետական և համայնքների բյուջեներից սոցիալական ոլորտներին ուղղվող ծախսերը: 
 ** Ներառում է տարիքային, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում տրամադրվող  

    կենսաթոշակները: 
 

Աղյուսակ 2.5. ԼՂՀ. ՀՆԱ-ի* նկատմամբ աղքատության էլաստիկության գնահատականները 

2012-2015թթ.  

                                                       (տոկոսային կետ) 

 2014-2015թթ. 

Ընդհանուր աղքատության նվազեցում  

/ ՀՆԱ էլաստիկություն  

-8.1 

ա) քաղաքային աղքատության նվազեցում  

/ ՀՆԱ էլաստիկություն 

-3.6 

բ) գյուղական աղքատության նվազեցում 

 / ՀՆԱ էլաստիկություն 

-14.2 

գ)գյուղական աղքատության նվազեցում /գյուղատնտեսության ավելացված 

արժեքի էլաստիկություն  

-1.7 

 Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ, ՏՏԿԱՀ  
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Գլուխ 3. Աղքատության պատկերը ԼՂՀ-ում 2014-2015թթ.-ին 

 

3.1. Հիմնական հասկացություններ 

Բնակչության բարեկեցության, կենսամակարդակի գնահատման կարևոր քանակական 

ցուցանիշ է համարվում տվյալ երկրում աղքատության մակարդակը: Աղքատությունն 

արտահայտվում է տարբեր ձևերով և շոշափում կյանքի տարբեր կողմերը` սպառում, 

պարենային անվտանգություն, առողջություն, կրթություն, իրավունքներ, ներառյալ ձայնի, 

անվտանգության, արժանապատվության և արժանապատիվ աշխատանքի իրավունքը: 

Բնակչության կենսամակարդակի փոփոխության դինամիկան նկարագրվում է 

նյութական և ոչ նյութական աղքատության տեսանկյունից:  

Ոչ նյութական աղքատության բնորոշիչներն են` վատ առողջությունը, կրթության ցածր 

մակարդակը կամ անգրագիտությունը, սոցիալական անտեսվածությունը կամ մերժվածու-

թյունը, անպաշտպանվածությունը, իրավունքների և խոսքի ազատության անկիրառելիու-

թյունը, այն է՝ գործնականում սեփական խնդիրների մասին հայտնելու անկարողությունը: Ոչ 

նյութական աղքատության հաղթահարման հիմնական ուղղությունը կրթական, առողջապա-

հական և սոցիալական ծառայությունների մատչելիության բարելավումն է, այն է՝ անվճար 

ծառայությունների հասցեականության առավել հստակությունը և վճարովի ծառայություն-

ներից օգտվելու կարողությունների աճը: 

Սույն զեկույցում աղքատությունը գնահատվում է նյութական (դրամային) ցուցանիշ-

ների միջոցով: Նշված համատեքստում, համաձայն Համաշխարհային բանկի սահմանման, 

աղքատությունը որոշակի կենսամակարդակի ընդունելի նվազագույնի ապահովման 

անկարողությունն է: Այս գլխում նաև առաջին անգամ ներկայացվում են աղքատության 

բազմաչափ համաթվի մեթոդաբանության կիրառմամբ ԼՂՀ-ում ոչ նյութական աղքատության 

մակարդակի վերաբերյալ որոշ գնահատականներ: 

ԼՂՀ-ում բարեկեցության մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվում է սպառման 

ագրեգացված ցուցանիշը: Սպառումը տնտեսական բարեկեցության ցուցանիշ է: Միջազգային 

փորձից ելնելով, ընդունված է, որ սպառումն ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն է ներկայացնում 

և այդքան էլ զգայուն չէ կարճատև տատանումների նկատմամբ, քան եկամտի ցուցանիշը, 

հատկապես անցումային տնտեսությամբ երկրներում: 

Սպառման ագրեգացված ցուցանիշը ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները. (ա) 

սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքների արժեքը, ներառյալ սեփական 

արտադրության ապրանքները, մարդասիրական կազմակերպություններից և այլ աղբյուրներից 

ստացված օգնությունը և (բ) երկարատև օգտագործման ապրանքների հաշվարկային արժեքը: 

ԼՂՀ-ում նյութական աղքատությունը գնահատելու համար օգտագործվում է բացարձակ 

աղքատության հայեցակարգը: ԼՂՀ-ի բնակչությունն, ըստ կենսամակարդակի, բաժանվում է 

աղքատների և ոչ աղքատների: Աղքատներն իրենց մեջ ներառում են` ծայրահեղ աղքատներ:  

Աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել 

աղքատության ընդհանուր գծից, ծայրահեղ աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ 

չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության պարենային գծից: 2015 թ.-ին աղքատ է 

ԼՂՀ բնակչության 22.8 %-ը, 2014 թ-ին այդ ցուցանիշը կազմում էր 26.2 %: 
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Չնայած նրան, որ աղքատությունը գնահատելու համար ավելի հաճախ օգտագործվող 

(տարածված) ցուցանիշներից է աղքատության մակարդակը, այդուհանդերձ այն հաշվի չի 

առնում աղքատության ինտենսիվությունը, ինչը նշանակում է, որ այն զգայուն չէ 

աղքատության խորության նկատմամբ: 

Եթե աղքատության խորությունը հաշվարկվում է միայն աղքատ բնակչության հաշվով, 

ապա այն ցույց է տալիս աղքատության պակասուրդը, այսինքն` թե որքանով է աղքատների 

միջին եկամուտը1 (կամ սպառումը) ցածր աղքատության գծից: Աղքատության խորության 

(2015թ.-ի համար 5.2 %) գնահատականը նաև ցույց է տալիս, որ եթե երկիրը հնարավորություն 

ունենար յուրաքանչյուր անհատի հաշվով (և աղքատ, և ոչ աղքատ) հավաքագրելու 

(մոբիլիզացնելու) աղքատության գծի 5.2 %-ին համարժեք ռեսուրսներ, և եթե այդ ռեսուրսները 

հատկացվեին աղքատներին, ապա աղքատությունը տեսականորեն կվերանար, ենթադրելով, 

որ աղքատներին ուղղված աջակցությունն ամբողջությամբ հատկացվում է աղքատներին:  

  Աղքատության սրությունը արտացոլում է աղքատների միջև եղած անհավասարու-

թյունը: Այն արտացոլում է այն փաստը, որ որոշ աղքատների սպառումը շատ է հեռու աղքա-

տության գծից, իսկ որոշ աղքատներինը` շատ մոտ: 2015թ.-ին աղքատության սրությունը եղել է  

1.7%: 

2015թ.-ին բնակչության 22.8 %-ը, եղել է աղքատ իսկ նրանցից 6.5%-ը` ծայրահեղ 

աղքատ: 2015թ.-ին աղքատների թվաքանակը կազմել է մոտ 31646 մարդ (մշտական 

բնակչության ցուցանիշի հաշվով2), որից ծայրահեղ աղքատների թվաքանակը՝ մոտ 9022 մարդ: 

Այսինքն, աղքատների ընդհանուր թվաքանակի մեջ 28.5 %-ը ծայրահեղ աղքատ են: Ինչպես 

վերը նշվեց, աղքատության խորությունը 2015թ.-ի համար գնահատվել է 5.2%, իսկ 

աղքատության սրությունը՝ 1.7%: 

Աղքատությունը 2015թ.-ին տարբերվում է ըստ քաղաքային (26.2%) և գյուղական 

բնակավայրերի (19.1%):  

3.2. Աղքատության ցուցանիշներն ու միտումները  
 

  Աղքատության միտումները: 2015թ.-ի ընթացքում ԼՂՀ-ում աղքատության մակարդակը 

կազմել է  22.8%: Իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը ամբողջ բնակչության մեջ 2015թ.-

ին կազմել է 6.5%( Աղյուսակ 3.1):  

Աղքատության գծի նկատմամբ աղքատների համար անհրաժեշտ լրացուցիչ սպառման 

միջին պակասուրդը, արտահայտված տոկոսներով, կազմել է 22.7 %:  

Աղքատության ցուցանիշները հաշվարկելու համար օգտագործվող աղքատության 

գծերը բերված են Աղյուսակ 3.3-ում: 2015թ.-ին աղքատության գիծը հաշվարկվել է` 

օգտագործելով  2009թ.-ի ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից տրամադրված մեթոդաբանությամբ հաշվարկված 

(էմպիրիկ եղանակով ստացված) նվազագույն պարենային զամբյուղը և գնահատված ոչ 

պարենային ապրանքների մասնաբաժինը (տես` Մեթոդաբանական պարզաբանումները): 

 

 

 

 

                                            
1
 ԼՂՀ-ի դեպքում` սպառումը: 

2
 Ըստ 2015թ. մշտական բնակչության միջին տարեկան թվաքանակի ցուցանիշի: 
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Աղյուսակ 3.1. ԼՂՀ. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2014-2015թթ. 

 
 (տոկոսներով) 

  2014թ. 2015թ. 

  

Ծայ-

րահեղ  

աղ-

քատ 

Աղ-

քատ 

%-ը 

 աղքատ 

բնակչու-

թյան մեջ 

 

Աղքատու-

թյան 

 խորու-

թյուն 

Աղքատու-

թյան  

սրութ 

յուն 

Ծայ-

րահեղ  

 աղ-

քատ 

Աղ-քատ %-ը 

 աղքատ 

բնակչու-

թյան մեջ 

 

Աղքատու-

թյան 

 խորու-

թյուն 

Աղքատու-

թյան  

սրութ 

յուն 

Քաղաքային 

բնակավայրեր 6,9 27.8 52,1 6.3 2.1 9.8  26.2  60.4  6.8  2.4  

Գյուղական 

բնակավայրեր 5,1 24.7 47,9 5.3 1.7 2.8  19.1  39.6  3.4  0.9  

Ընդամենը 6.0 26.2 100.0 5.8 1.9  6.5  22.8 100.0  5.2  1.7  

Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
 
 

 

 

Գծապատկեր 3.1. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակի ցուցանիշները, 2014-2015թթ.  
 

 (տոկոսներով) 

 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

 

 

Աղյուսակ 3.2. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակի ցուցանիշների դինամիկան 2014-2015թթ. 
 

(տոկոսներով) 

 
Ոչ աղքատ բնակչության 

մակարդակը 

Աղքատ բնակչության 

մակարդակը 

նրանցից` ծայրահեղ աղքատ 

բնակչության մակարդակը 

2014 73.8 26.2 6.0 

2015 77.2 22.8 6.5 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ 
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Գծապատկեր 3.2. ԼՂՀ. Աղքատության ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի, 2014-2015թթ.  
 

 (տոկոսներով) 

 
Աղբյուրը. 2014-2015թթ. ՏՏԿԱՀ 

 

Աղյուսակ 3.3. ԼՂՀ. Աղքատության գծերը  անվանական 2014-2015թթ.-ին մեկ չափահաս անձի 

հաշվով, մեկ   ամսվա համար   
(դրամ) 

Աղքատության գծերը 2014թ. 2015թ. 

Աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գիծ 23 463 24 284 

Աղքատության ընդհանուր գիծ 34 722 35 880 

 Աղբյուրը. 2014-2015թթ. ՏՏԿԱՀ  
 

2015թ.-ին աղքատության ընդհանուր և ծայրահեղ աղքատության գծերը, արտահայտված 

մեկ չափահաս անձի հաշվով, մեկ ամսվա համար գնահատվել են` 35880.9 դրամ (կամ 75.1 

ԱՄՆ դոլար) և 24284.2 դրամ (կամ 50.8 ԱՄՆ դոլար):  

ՏՏԿԱՀ-ով փաստագրված (էմպիրիկ եղանակով ստացված) աղքատության գիծը, որը 

ստացվել է ՏՏԿԱՀ-ի տվյալների հիման վրա, չպետք է շփոթել աղքատության նորմատիվային 

գծի հետ, որը մշակվում է ոչ թե վիճակագրական, այլ վարչարարական նպատակներով` ըստ 

առողջապահական և սոցիալական նվազագույն նորմատիվային պահանջների:  

Պետք է նշել, որ Աղյուսակ 3.3-ում բերված աղքատության գծերի արժեքները 

հաշվարկված են ՏՏԿԱՀ 2015թ.-ի տվյալներից ստացված միջին տարեկան հանրապետական 

գներով, որոնք ներառում են ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի գները:  
 

        

Աղքատությունն ըստ բնակավայրերի. Երբ բնակչության կենսամակարդակը 

դիտարկվում է ըստ քաղաք-գյուղ բաշխվածության, աղքատների և ծայրահեղ աղքատների մեծ 

մասը (60.4%) քաղաքաբնակներ են:  

Նման ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ բնամթերային գյուղատնտեսությունը կարևոր 

դեր ունի շատ մարդկանց աղքատությունից դուրս բերելու գործում: Սակայն, հարկ է նշել, որ 

գյուղաբնակ աղքատները հիմնականում զբաղված են գյուղատնտեսական գործունեությամբ, 

իսկ ոչ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղված է նրանց միայն շատ չնչին մասը: 
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Մինչդեռ, զբաղվածությունը ոչ գյուղատնտեսական հատվածում, ըստ Եվրոպայի և 

Կենտրոնական Ասիայի երկրներում իրականացված մի շարք ուսումնասիրությունների հիման 

վրա ստացված փաստացի տվյալների, միջին հաշվով առավել եկամտաբեր է, քան ցանկացած 

տեսակի գյուղատնտեսական գործունեություն և կարող է լինել գյուղաբնակ աղքատների 

համար եկամուտների ավելացման և, հետևաբար, գյուղական աղքատության կրճատումը 

պայմանավորող հիմնական գործոն:  

 

3.3 Աղքատությունը ԼՂՀ-ում ըստ տարածաշրջանների 

 

 ԼՂՀ-ն, ըստ հետազոտության բաժանվել է 4 տարածաշրջանի` Կենտրոնական, 

Հարավային, Հյուսիսային և Վերաբնակեցված: Աղյուսակ 3.4-ում ներկայացված են աղքատու-

թյան հիմնական ցուցանիշները 2014-2015թթ.-ին: ԼՂՀ ԱՎԾ-ի կողմից իրականացված տնային 

տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունն ապահովում են 

տարածաշրջանային կտրվածքով նվազագույն ներկայացուցչականություն: Քանի որ 

աղքատության մակարդակի ցուցանիշներն ունեն նվազագույն ներկայացուցչականություն, 

ապա դրանք պետք է դիտարկվեն` հաշվի առնելով ստանդարտ սխալները և վստահության 

միջակայքը: 

2015թ.-ին աղքատության մակարդակի տարբերությունն ըստ տարածաշրջանների  

միջին հանրապետական մակարդակի համեմատ տատանվում է: Միջին հանրապետականից 

բարձր են Կենտրոնական և Վերաբնակեցված տարածաշրջանների աղքատության 

մակարդակը: Հարավային տարածաշրջանի աղքատության մակարդակը չնչին տարբերվում է 

միջին հանրապետականից: 
 

Աղյուսակ 3.4.ԼՂՀ. Աղքատության հիմնական ցուցանիշներն ըստ տարածաշրջանների, 2014-

2015թթ {95% վստահության միջակայք ձևավոր փակագծերով} 

 
                                                                                                          (տոկոսներով) 

 2014թ 2015թ 

 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատների  

մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

առկա  
բնակչության 

մեջ 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատների  

մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

առկա  
բնակչության 

մեջ 

Կենտրոնա
կան 

5.8    [1.2] 26,3    [1.9] 53,7 53,5 9.6    [1.7] 25.7    [2.3] 60.7 54.0 

{3.6;8.1} {22.6;30.1}   {6.3;12.9} {21.1;30.2}   

Հարավային 
 

5.4   [1.2] 29,8     [2.3] 25,6 22,5 2.3   [0.9] 20.8     [2.8] 21.1 23.1 

{3.1;7.7} {25.2;34.3}   {0.5;4.1} {15.3;26.4}   

Հյուսիսային 
1.6      [0.8] 11,5     [2.4] 6,9 15,7 0.0      [0.0] 10.0      [3.0] 5.5 12.7 

{0;3.2} {6.7;16.3}   {0;0.0.0} {4.1;15.8} 
  

Վերաբնակե
ցված 
 

16.7      [2.4] 43,6     [2.8] 13,8 8,3 7.3      [1.8] 28.4     [3.0] 12.6 10.2 

{11.9;21.4} {38.0;49.2}   {3.7;10.8} {22.5;34.4} 
  

Ընդամենը 
  

6.0      [0.7] 26,2     [1.3] 100.0 100.0 6.5        [1.0] 22.8     [1.5] 100.0 100.0 

{4.6;7.4} {32.9;38.1}   {4.5;8.4} {19.9;25.8} 
  

Աղբյուրը. 2014-2015թթ.ՏՏԿԱՀ 
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Աղքատության մակարդակի զգայունությունն աղքատության գծի փոփոխության 

նկատմամբ. Ծայրահեղ աղքատության մակարդակի փոփոխությունն առավել զգայուն է 

աղքատության գծի փոփոխության նկատմամբ, քան ընդհանուր աղքատության մակարդակը, 

ինչը վկայում է այն մասին, որ բնակչության կենտրոնացումն ծայրահեղ աղքատության գծի 

շուրջ ավելին է, քան ընդհանուր աղքատության գծի շուրջ: Աղյուսակ 3.5–ում ներկայացված է 

աղքատության մակարդակն ըստ աղքատության գծի փոփոխության: Եթե աղքատության գիծն 

ավելանա 5%-ով, ապա ծայրահեղ աղքատությունը կկազմի 7.3%, իսկ ընդհանուր աղքա-

տությունը` 26.0%: Աղքատության մակարդակի փոփոխությունները վիճակագրականորեն 

նշանակալի են (1% նշանակալիության մակարդակի դեպքում), երբ աղքատության գիծը 

նվազեցվում կամ բարձրացվում է 5, 10 և 20 %-ով: 
 

Աղյուսակ 3.5. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակի փոփոխություններն ըստ աղքատության գծի   

փոփոխության, 2015թ. 
(տոկոսներով) 

Աղքատության գծի փոփոխություններ Ծայրահեղ աղքատ Աղքատ 

Անփոփոխ, 0% 6.5 22.8 

+5% 7.3 26.0 

-5% 5.1 20.0 

+10% 8.8 28.8 

-10% 4.0 17.7 

+20% 12.0 35.2 

-20% 2.5 11.5 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014թ. 
 

Աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների. Աղյուսակ 3.6-ում 

ներկայացված է ԼՂՀ-ում 2015թ.-ի աղքատության` ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշները: 

Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ եկամտի ցուցանիշի հիման վրա գնահատված աղքատության 

մակարդակը մոտ 1,3 անգամ գերազանցում է սպառման ցուցանիշով աղքատության 

մակարդակը: Միևնույն ժամանակ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը ըստ եկամտի 

ցուցանիշի 1,2 անգամ գերազանցում է սպառման ցուցանիշով ծայրահեղ աղքատության 

մակարդակը: Այդ տարբերությունը հիմնականում բացատրվում է սպառման բաշխման 

համեմատ եկամուտների բաշխման առավել բարձր անհավասարությամբ: 
 

Աղյուսակ 3.6. ԼՂՀ. Աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների 2014-2015թթ. 

 

 2014թ 2015թ 

Սպառումը մեկ չափահասին համարժեք (ամսական), դրամ, 2014թ.-ի 

միջին հանրապետական գներով 

52 485.8 55 441.8 

Եկամուտը, մեկ չափահասին համարժեք, (ամսական), դրամ, 2014թ.-ի 

միջին հանրապետական գներով 

76 344.9 72 511.7 

Եկամուտ/սպառում հարաբերությունը 1.5 1.3 

Սպառման ցուցանիշով աղքատներ(տոկոսներով) 

Ծայրահեղ աղքատներ 6.0 6.5 

Աղքատներ 26.2 22.8 

Եկամտի ցուցանիշով աղքատներ, (տոկոսներով) 

Ծայրահեղ աղքատներ 7.9 7.7 

Աղքատներ 17.8 15.3 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
Նշում. Եկամուտը հաշվարկվել է որպես ընդամենը տնօրինվող եկամուտ և ներառում է դրամական եկամուտները,   
           բնամթերային տեսքով սպառման դրամային արժեքը և խնայողություններից օգտագործված միջոցները:  
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Գծապատկեր 3.3. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակն ըստ սպառման և եկամտի  ցուցանիշների, 

2014-2015թթ.  
 

 (տոկոսներով)  

 
 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-015թթ. 
 

Որքան կարժենա աղքատության հաղթահարումը 2015թ.-ին. Աղքատության 

հաղթահարման համար ԼՂՀ-ին անհրաժեշտ է 2,8 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1,3% կազմող 

գումար` ի լրումն սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված միջոցների, 

ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր հասցեականությամբ կտրամադրվի 

միայն աղքատներին (Աղյուսակ 3.7):  

Ծայրահեղ աղքատության վերացումը կպահանջի 0,4 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 0.2 %-ը` ի 

հավելումն ծայրահեղ աղքատներին արդեն իսկ ուղղված սոցիալական աջակցության և 

ապահովելով բարձր հասցեականություն:  

Միջազգային փորձը վկայում է, որ սոցիալական աջակցության տրամադրման անթերի 

հասցեականություն ապահովելը շատ անհավանական է, ուստի աղքատության 

հաղթահարման համար պահանջվող փաստացի միջոցներն իրականում շատ ավելին են: 

Բարձր հասցեականություն ապահովելու նպատակով պահանջվող ռեսուրսների 

համեմատ, ազատական տնտեսակարգով երկրներում, աղքատության հաղթահարման համար 

պահանջվող նվազագույն ռեսուրսները հարկ է առնվազն կրկնապատկել: 
 

Աղյուսակ 3.7. ԼՂՀ. Աղքատության հաղթահարման դրամական արժեքը, 2015թ. 
 

 
Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ 

Աղքատների միջին սպառումը (դրամ, մեկ չափահասին համարժեք, 
ամսական) 20 512.5 27 735.9 

Աղքատության գիծ (դրամ, մեկ չափահասին համարժեք, ամսական) 24 284.2 35 880.9 

Աղքատներին պահանջվող լրացուցիչ սպառում (դրամ, ամսական) 3 771.7 8 145.0 

Պակասուրդը` աղքատների համար անհրաժեշտ լրացուցիչ  

սպառում աղքատության գծի նկատմամբ, (տոկոսներով) 15.5 22.7 

ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 209.3 

Անհրաժեշտ բյուջե (մլրդ. դրամ)  0.4 * 2.8 * 

Անհրաժեշտ բյուջեն որպես տոկոս ՀՆԱ-ի նկատմամբ 0.2 1.3 
Աղբյուրը. ԼՂՀ ԱՎԾ և ՏՏԿԱՀ 2015թ.  
*Հաշվարկվում է բազմապատկելով մշտական բնակչության միջին տարեկան թվաքանակն աղքատության մակարդակով և 

աղքատներին պահանջվող լրացուցիչ տարեկան (աղյուսակ 3.7-ում բերված է ամսական պահանջվող լրացուցիչ սպառումը) 

սպառման մեծությամբ: 
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3.4. Աղքատության կառուցվածքային պատկերը 2014-2015թթ.-ին 
 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում աղքատության կառուցվածքային պատկերն 

հետևյալն է. 

(ա) Աղքատության մակարդակի տարբերությունն ըստ սեռի նշանակալի չէ (աղքատության 

մակարդակի տարբերությունը նկատվել է ըստ տնային տնտեսության գլխավորի սեռի, 

տես`Աղյուսակ 3.8): 

 (բ) Մինչև հինգ տարեկան, 6-9, 15-17 տարեկան երեխաների շրջանում աղքատության 

մակարդակն ավելի բարձր է այլ տարիքային խմբերի համեմատ: 45-49 տարիքային 

խմբերում 2015թ.-ին աղքատության մակարդակն ամենացածրն է (Աղյուսակ 3.8):  

 

 

Աղյուսակ 3.8. ԼՂՀ. Աղքատության ցուցանիշներն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի,     

2014-2015թթ.-ին 
(տոկոսներով) 

 

2014թ 2015թ 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչությ
ան մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

բնակչության 
մեջ 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն աղքատ 
բնակչության 

մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

բնակչության 
մեջ 

Սեռը         

 Կանայք 5.7 25.2 72.7 75.7 6.2 22.7 47.5 47.9 

 Տղամարդիկ  6.8 29.4 27.3 24.3 6.7 23.0 52.5 52.1 

Տարիքային 
խմբեր 

        

 Երեխաներ 0-5 6.3 29.6 11.1 9.9 9.1 27.4 11.5 9.6 

 6-9 տարեկան 6.7 29.0 5.1 4.6 8.3 29.8 7.4 5.6 

 10-14 9.0 32.4 10.0 8.1 8.6 24.0 7.8 7.4 

 15-17 9.3 31.6 5.9 4.9 9.4 33.3 7.0 4.8 

 18-19 8.6 27.0 2.2 2.1 5.1 19.0 2.0 2.4 

 20-24  6.4 29.5 8.7 7.7 3.6 22.3 7.1 7.3 

 25-29  5.1 25.0 8.1 8.5 7.3 26.1 9.4 8.2 

 30-34  3.5 24.7 6.7 7.1 8.3 25.1 7.9 7.2 

 35-39  5.6 26.7 6.2 6.1 7.4 21.7 6.1 6.4 

 40-44  7.6 24.3 4.7 5.1 4.6 23.0 5.0 5.0 

 45-49  4.9 20.4 4.7 6.0 3.4 17.7 4.4 5.7 

 50-54  4.4 21.6 6.3 7.6 5.8 18.6 5.8 7.1 

 55-59  5.6 25.7 6.0 6.2 4.2 18.2 5.2 6.5 

 60-64  2.8 23.0 4.5 5.1 3.8 19.2 4.3 5.1 

 65+  5.8 23.3 9.9 11.1 5.7 17.9 9.2 11.7 

Ընդամենը 6.0 26.2 100  100 6.5 22.8 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
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(գ) Բազմանդամ և երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում աղքատ լինելու 

հավանականությունն ավելի մեծ է: Աղքատության հարաբերական ռիսկն աճում է տնային 

տնտեսության չափին զուգահեռ (Աղյուսակ 3.9): Բազմանդամ ընտանիքներում 

կախվածության գործակիցը հանդիսանում է աղքատությունը բացատրող կարևորագույն 

գործոն: Բազմանդամ տնային տնտեսություններն ունեն ավելի շատ երեխաներ, ուստի և 

փոքր տնային տնտեսությունների համեմատ` եկամուտ ստացողների ավելի ցածր 

մասնաբաժին, որն էլ հանգեցնում է նրանց սպառման ցածր մակարդակի:  

 

Աղյուսակ 3.9. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակն ըստ տնային տնտեսության չափի, 2014-2015թթ 

 
 (տոկոսներով) 

Տնային 
տնտեսության 
անդամների 
թվաքանակը 

2014թ 2015թ 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 
բնակչու
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 
բնակչությա

ն մեջ 

Ծայրահեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչութ
յան մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 
բնակչությա

ն մեջ 

1 1.4 7.5 0.9 3.0 0.0 6.3 0.7 2.7 

2 0.7 9.1 3.3 9.5 2.4 7.0 3.2 10.3 

3 3.5 13.9 6.3 11.8 1.4 9.6 5.3 12.7 

4 2.3 20.8 13.3 16.8 6.0 20.0 14.7 16.8 

5 3.6 24.0 18.6 20.2 7.1 21.7 19.0 20.0 

6  6.3 33.4 20.4 16.0 5.7 25.3 17.5 15.8 
7 և ավելի 

14.7 43.1 37.3 22.7 12.4 41.5 39.5 21.8 

Ընդամենը 6.0 26.2 100.0 100.0 6.5 22.8 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 
 

 (դ) ԼՂՀ-ում մինչև 6 տարեկան երեք և ավելի երեխաներ ունեցող տնային տնտեսություններն 

ունեն աղքատության ավելի բարձր ռիսկ (51.8%)` հանրապետական միջին մակարդակի 

համեմատ (22.8%), ինչպես նաև ավելի բարձր ռիսկ այն տնային տնտեսությունների 

համեմատ, որտեղ առկա են թվով ավելի քիչ երեխաներ, օրինակ` 2 երեխա ունեցող 

տնային տնտեսությունների համեմատ` մոտ 1.8 անգամ: Այնուամենայնիվ, այդ 

արդյունքները պետք է դիտարկվեն որոշակի զգուշությամբ, քանզի դրանք հիմնականում 

բխում են համարժեքության սանդղակի և մասշտաբի տնտեսման ենթադրություններից 

(Լանժոու և Ռավալիոն, 1995թ.): 
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Աղյուսակ 3.10. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակն ըստ առկա երեխաների (մինչև 6 տարեկան) և                  

                                       տարեցների ( 60-ից բարձր տարիք) թվաքանակի, 2014-2015թթ.-ին 

 
          (տոկոսներով) 

Առկա 

երեխաների 

և տարեցների 

թվաքանակը 

2014թ 2015թ 

Ծայրա
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 
բնակչու
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

բնակչության 
մեջ 

Ծայրա
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 
բնակչու
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհանուր 

բնակչության 
մեջ 

Երեխաների 

թվաքանակը 

        

0 երեխա 4.9 23.1 54.1 61.4 5.9 19.9 53.6 61.6 

1 երեխա 8.9 31.6 26.8 22.2 2.2 23.4 22.6 22.1 

2 երեխա 5.3 27.7 14.0 13.2 12.4 28.1 15.5 12.6 

3 երեխա և 

ավելի 

9.4 41.7 5.1 3.2 21.3 51.8 8.3 3.7 

Տարեցների 

թվաքանակը 

        

0 տարեց 5.0 23.9 52.0 57.0 5.8 20.8 52.2 57.3 

1 տարեց 5.5 29.2 29.5 26.4 7.5 25.9 29.4 26.0 

2 տարեց և 

ավելի  

9.9 29.3 18.5 16.6 6.9 25.1 18.4 16.7 

Ընդամենը 6.0 26.2 100.0 100.0 6.5 22.8 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 

 

(ե) Մեծահասակների (60-ից բարձր տարիք) առկայությունն ավելացնում է աղքատության 

մակարդակը: Այն տնային տնտեսությունը, որը բաղկացած է երկու չափահաս, մեկ տարեց 

անդամից և երկու մինչև 6 տարեկան երեխայից և երեխաներ ունեցող մեկ չափահասի 

ընտանիքի աղքատության ռիսկն բավականին բարձր է, քան հանրապետական միջինը 

(37.6%-ական տոկոս): Միայն տարեցներից բաղկացած և առանց երեխա մեկ չափահասից 

տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակը բավական ցածր է (3.8 և 3.3 անգամ) 

միջին հանրապետական մակարդակից: 

 

Աղյուսակ 3.11. ԼՂՀ. Աղքատության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսության կազմի,  2014-

2015թթ  
 

 (տոկոսներով) 

Տնային տնտեսության կազմը* 

2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

1 չափահաս` առանց երեխա 2.9 13.9 1.0 1.9 0.0 6.9 0.5 1.7 

1 չափահաս` երեխաներով 6.6 21.7 0.6 0.7 5.3 37.6 0.8 .5 

2 չափահաս, առանց երեխա 1.2 13.2 5.4 10.8 5.1 16.2 9.2 12.9 

2 չափահաս, 2 երեխա 1.3 16.4 1.8 2.9 8.7 36.4 2.5 1.6 
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Տնային տնտեսության կազմը* 

2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

2 չափահաս, 2 երեխա, 1 տարեց  8.2 19.5 0.7 0.9 17.3 37.6 1.2 0.7 

2 չափահաս, 2 երեխա, 2 տարեց  9.2 29.8 0.6 0.5 17.2 17.2 0.8 1.0 

Տարեց մարդ, առանց երեխա, 

առանց չափահասի 
1.0 11.5 2.6 5.9 

3.2 6.0 1.6 5.9 

3 չափահաս 8.9 29.8 24.0 21.0 9.1 26.8 28.1 23.9 

4 չափահաս 6.3 26.5 18.9 18.7 5.4 20.4 15.5 17.4 

 Այլ 6.7 31.8 44.4 36.6 5.9 26.4 40.0 34.5 

Ընդամենը 6.0 26.2 100.0 100.0 6.5 22.8 100.0 100.0 

Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

* չափահաս` 18 և բարձր տարիքի, երեխա` մինչև 6 տարեկան, տարեց` 60 տարեկանից ավելին: 

 

(զ) Կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակը բարձր է 

տղամարդու գլխավորությամբ տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակից 

(27.6%): 2015թ.-ին կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները կազմել են 

աղքատների և ամբողջ բնակչության համապատասխանաբար 27,4 և 22.7%-ը: Միջին 

հանրապետական մակարդակի համեմատ` մինչև 6 տարեկան երեխա ունեցող կնոջ 

գլխավորությամբ տնային տնտեսություններն աղքատ լինելու ավելի մեծ (1.3 անգամ) ռիսկ 

ունեն (Աղյուսակ 3.12):  

 

Աղյուսակ 3.12. ԼՂՀ. Աղքատության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսության գլխավորի  

սեռի, 2014-2015թթ 

 
(տոկոսներով) 

 

2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-հեղ 
աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն ընդհա-
նուր 

բնակչու-
թյան մեջ 

Տղամարդ` գլխավոր 5.7 25.2 72.7 75.7 5.4 21.4 72.6 77.3 

Կին` գլխավոր, 

 այդ թվում` 
6.8 29.4 27.3 24.3 10.1 27.6 27.4 22.7 

Կինգլխավոր`առանց 

մինչև 6 տարեկան 

երեխայի  

5.5 25.1 55.1 64.4 9.3 24.6 57.7 64.8 

Կին գլխավոր`մինչև 

6 տարեկան 

երեխաներով   

9.1 37.2 44.9 35.6 11.7 33.2 42.3 35.2 

Ընդամենը 6.0 26.2 100.0 100.0 6.5 22.8 100.0 100.0 

Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
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Գծապատկեր 3.4. ԼՂՀ. Աղքատության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսության գլխավորի 

սեռի, ըստ առկա բնակչության, 2014-2015թթ.-ին 

 
 (տոկոսներով) 

 
 Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

(է) Լավ կրթություն ունեցող անձանց համար աղքատ լինելու հավանականությունն ավելի 

փոքր է (Աղյուսակ 3.13): Բարձրագույն կրթությամբ անձանց շրջանում աղքատության 

մակարդակն ամենացածրն է` այն մոտ 1.5 անգամ ցածր է 16-ից բարձր տարիքի 

բնակչության միջին հանրապետական աղքատության մակարդակից, և  2.0 անգամ 

ցածր, քան թերի միջնակարգ կրթություն ունեցողների աղքատության մակարդակը: 

Միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ անձինք աղքատ բնակչության շրջանում կազմում 

են ամենամեծ խումբը (42.7 %): 16-ից բարձր տարիքի բնակչության կազմում, այս խումբը 

դժվարությունների է հանդիպում աշխատանք փնտրելիս: 

 

Աղյուսակ 3.13. ԼՂՀ. Աղքատությունն ըստ կրթության մակարդակի, 2014-2015թթ 

(16 և բարձր տարիքի բնակչություն) 
 (տոկոսներով)  

 

2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Տարրական և ցածր 6.5 34.1 3.5 2.6 5.8 21.7 2.4 2.3 

Թերի միջնակարգ 10.8 35.0 17.7 12.5 10.6 29.5 16.6 12.0 

Միջնակարգ ընդհանուր 4.6 26.0 35.2 33.5 5.8 24.0 42.7 38.0 

Միջնակարգ 
մասնագիտական 5.1 22.4 24.1 26.6 5.4 19.8 22.3 24.1 

Բարձրագույն 4.0 19.4 19.5 24.9 2.9 14.5 16.0 23.6 

Ընդամենը 5.4 24.7 100.0 100.0 5.6 21.4 100.0 100.0 
Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
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Գծապատկեր 3.5. ԼՂՀ. Աղքատությունն ըստ կրթության մակարդակի, 2014-2015թթ 

                                           (16 և բարձր տարիքի բնակչություն) 
 

 (տոկոսներով)  

 
 Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

 

Աղյուսակ 3.14. ԼՂՀ. Աշխատուժի մասնակցությունն ու աղքատությունը, 2014,2015թթ. 

                                            (15 -75 տարիքի բնակչություն) 
 

                                                                                                                                                          (տոկոսներով) 

 

2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ընդամենը բնակչություն         

Մասնակիցներ 5.3 23.1 55.8 60.5 4.9 20.4 57.2 61.6 

 Վարձու աշխատողներ 4.3 21.1 38.1 45.0 4.6 19.4 42.3 48.1 

 Ինքնազբաղվածներ 9.4 28.3 8.1 7.1 2.3 13.0 3.5 6.0 

 Այլ զբաղվածներ 20.1 40.1 0.5 0.3 0.0 1.8 0.0 0.5 

 Գործազուրկներ 6.9 28.6 9.2 8.0 9.2 35.1 11.3 7.1 

Ոչ մասնակիցներ 5.9 27.9 44.2 39.5 7.3 24.6 42.8 38.4 

 Կենսաթոշակառուներ 5.7 25.7 11.7 11.4 7.1 22.1 9.8 9.7 

 Ուսանողներ 7.9 27.1 8.5 7.9 8.6 29.8 11.3 8.4 

 Այլ ոչ մասնակիցներ 5.3 29.4 23.9 20.3 6.8 23.6 21.7 20.3 

Քաղաքային բնակավայրեր         

Մասնակիցներ 5.7 23.5 56.3 63.9 7.5 24.0 60.0 64.6 

 Վարձու աշխատողներ 5.2 23.2 45.3 52.0 7.2 23.1 47.5 53.1 

 Ինքնազբաղվածներ 0.5 14.3 1.6 3.0 2.0 17.8 2.0 2.9 

 Այլ զբաղվածներ 23.6 47.2 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 

 Գործազուրկներ 9.1 27.3 8.5 8.3 11.7 33.6 10.5 8.1 

Ոչ մասնակիցներ 8.2 32.3 43.7 36.1 12.0 29.2 40.0 35.4 

 Կենսաթոշակառուներ 7.4 30.4 12.5 11.0 10.5 27.8 10.1 9.4 

 Ուսանողներ 11.6 32.8 9.4 7.6 13.3 31.8 10.6 8.6 

 Այլ ոչ մասնակիցներ 7.1 33.2 21.8 17.5 12.2 28.6 19.3 17.4 
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2014թ 2015թ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Աղքատ %-ն 
աղքատ 

բնակչու-
թյան մեջ 

%-ն 
ընդհա-

նուր 
բնակչու-
թյան մեջ 

Գյուղական բնակավայրեր         

Մասնակիցներ 4.9 22.5 55.3 57.1 1.8 16.0 52.6 58.3 

 Վարձու աշխատողներ 3.0 18.3 29.9 38.0 1.1 14.2 33.9 42.5 

 Ինքնազբաղվածներ 11.8 32.0 15.4 11.2 2.4 11.3 6.0 9.4 

 Այլ զբաղվածներ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.5 0.1 0.4 

 Գործազուրկներ 4.6 29.9 10.0 7.8 5.5 37.4 12.6 6.0 

Ոչ մասնակիցներ 4.0 24.2 44.7 42.9 2.8 20.2 47.4 41.7 

 Կենսաթոշակառուներ 4.1 21.4 10.9 11.8 3.6 16.3 9.2 10.1 

 Ուսանողներ 4.3 21.8 7.6 8.1 2.9 27.4 12.4 8.1 

 Այլ ոչ մասնակիցներ 3.9 26.6 26.2 23.0 2.4 19.4 25.8 23.6 

Ընդամենը 5.6 25.0 100.0 100 5.8 22.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ.  

 3.5 Սպառումը, եկամուտը և դրանց բաշխվածության անհավասարությունը 
 

Անհավասարությունը գնահատվում է ողջ բնակչության համար: Ջինիի գործակցի 

միջոցով գնահատված անհավասարության ցուցանիշները վկայում են, որ ԼՂՀ-ում 

բնակչության բևեռացումն, ըստ եկամուտների ցուցանիշի, ավելի խորն է սպառման ագրեգատի 

ցուցանիշի համեմատ:  

 2015թ.-ին սպառման անհավասարությունը, որը չափվում է Ջինիի գործակցով, կազմել է 

0.258, 2014թ-ի 0.263-ի փոխարեն: Ըստ ամբողջական եկամուտների` անհավասարությունը 

կազմել է 0.307,  2014թ. է  0.380-ի դիմաց: 
 

Աղյուսակ 3.15. ԼՂՀ. Սպառման ագրեգատի և եկամուտների անհավասարությունը, 2015թ 
  

Ջինիի գործակից 

 2014թ 2015թ 

Սպառում 0.263 0.258 

Եկամուտ 0.380 0.307 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-205թթ. 
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Գլուխ 4. Աղքատությունը գյուղական վայրերում 
    

 2015թ.-ին, համաձայն ստացված արդյունքների, աղքատության մակարդակը գյուղական 

բնակավայրերում ավելի ցածր է միջին հանրապետականից:  Դիտարկվող ժամանակաշրջանում 

գյուղական բնակչությունը ներքին ռեսուրսների հաշվին ավելի հաջող է հաղթահարել իր 

պարենային խնդիրները, քան քաղաքային բնակչությունը: 2015թ.-ին հող կամ 

գյուղատնտեսական կենդանի ունեցող գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 75.0%-ը ցույց է 

տվել գյուղատնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտ: 

2015թ.-ին գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 66.7%-ը զբաղվել է բուսաբուծությամբ, 

83.6%-ը` անասնաբուծությամբ: 2015թ. գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 58.0%-ը 

զբաղվել է միաժամանակ թե´ բուսաբուծությամբ, թե´ անասնաբուծությամբ: 

  

4.1 Աղքատության մակարդակի միտումները գյուղական վայրերում 
 

2015թ.-ին ընդհանուր աղքատության մակարդակի տարբերությունը քաղաքային և 

գյուղական բնակավայրերի միջև ի համեմատ 2014թ-ի ավելացել էֈ Գյուղական 

բնակավայրերում այն կազմել է 19.1%,  քաղաքային բնակավայրերում` 26.2% (Աղյուսակ 4.1, 

Գծապատկեր 4.1): 

 

Աղյուսակ 4.1. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակի միտումները գյուղական և քաղաքային  

բնակավայրերում, 2014-2015թթ.  
(տոկոսներով) 

 2014թ 2015թ 2015թ./ 2014թ. փոփո-

խությունը %-ային կետով 

 
Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ 

Գյուղական 

բնակավայրեր  

5.1 24.7 2.8 19.1  -2.3 -5.6 

Քաղաքային 

բնակավայրեր  

6.9 27.8 9.8 26.2  2.9 -1.6 

Ընդամենը  6.0 26.2  6.5  22.8 0.5 -3.4 
 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 

2015թ.-ին ծայրահեղ աղքատ է գյուղական բնակչության 2.8%-ը: Ինչպես ընդհանուր, 

այնպես էլ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը քաղաքային բնակավայրերում բարձր է:  

 

Գծապատկեր 4.1. ԼՂՀ. Աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի,  2014-2015թթ.-ին 
 (տոկոսներով) 

 
Աղբյուրը: ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ.  
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4.2. Ովքեր էին աղքատ գյուղական վայրերում 2015թ.-ին  
 
 

Ներկայացված տվյալների համաձայն, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ ֆինանսական 

ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը (ճանապարհներ, ոռոգման համակարգ, գյուղ-

մթերքի մշակման, մթերման, պահպանման հնարավորություններ, ֆինանսավորման հնարա-

վորություններ և այլն), հանդիսանում է ԼՂՀ-ում գյուղական վայրերի զարգացմանը խոչընդոտող 

հիմնական գործոններից մեկը: Հետևաբար, աղքատության մակարդակը բարձր է այն տնային 

տնտեսություններում, որոնք հողազուրկ են կամ ունեն շատ փոքր հողակտոր, հողի ոռոգման 

սահմանափակ հնարավորություն, չունեն կամ ունեն շատ քիչ գյուղտեխնիկա կամ 

արտադրական հնարավորություններ, ունեն սահմանափակ ֆինանսական աղբյուրներ:  

Հողի առկայությունը. Հողի սեփականությունը մեծ դեր է խաղում գյուղական վայրերում 

աղքատության մակարդակի կրճատման գործում: Հողակտոր չունեցող տնային 

տնտեսությունների շրջանում աղքատության մակարդակն ավելի բարձր է` 16.8% (2014թ.՝ 

18.3%), քան բոլոր գյուղական վայրերի տնային տնտեսությունների աղքատության միջին 

մակարդակը, որը կազմում է 13.4% (2014թ.՝ 15.9%) (Աղյուսակ 4.2): Ամենացածր աղքատության 

մակարդակը գրանցվեց ավելի քան 1.0 հա հողակտոր ունեցողների մոտ:  

 

Աղյուսակ 4.2. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակը գյուղական    

վայրերում ըստ հողակտորի առկայության և չափերի, 2014-2015թթ  

 
(տոկոսներով) 

 2014թ 2015թ 

 Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ 

(առանց 

ծայրահեղ 

աղքատների) 

%-ն 

աղքա

տների 

մեջ 

%-ն  

գյուղաբնակ 

տնային 

տնտեսու-

թյունների 

մեջ 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ 

(առանց 

ծայրահեղ 

աղքատների) 

%-ն 

աղքա

տների 

մեջ 

%-ն  

գյուղաբնակ 

տնային 

տնտեսու-

թյունների 

մեջ 

0 հա 5.1 18.3 9.8 8.2 4.1 16.8 13.1 10.4 

Մինչև 0.2 հա 3.3 15.4 27.4 28.4 0.9 13.3 25.7 26.0 

0.2 – 0.5 հա 6.4 18.0 12.6 10.1 0.7 18.5 9.7 7.0 

0.5 – 1 հա 6.1 21.9 9.1 6.3 0.8 6.2 3.1 6.6 

Ավելի քան 1 հա 2.5 14.5 41.1 47.0 3.0 13.0 48.5 50.0 

Գյուղական վայրեր, 

ընդամենը ըստ 

տնային 

տնտեսությունների 
3.5 15.9 100.0 100.0 2.3 13.4 100.0 100.0 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

2015թ.-ին գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների շրջանում հողակտորի առկայու-

թյունն ու օգտագործումն ուներ հետևյալ պատկերը` տնային տնտեսությունների 66.7%-ը 

ունեցած հողն օգտագործում է լրիվ կամ մասամբ, իսկ 22.9%-ը ունեցած հողը չի օգտագործում, 

մնացած (10.4%) տնային տնտեսությունները հող չունեն:  

Հողի որակը. Տնային տնտեսությունների հետազոտությամբ բավարար տեղեկատվու-

թյուն չի ստացվում հողի որակի մասին, ուստի, որպես հողի որակի ցուցանիշ, դիտարկվում է 
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հողը ջրելու հնարավորությունը: Հողը ջրելու եղանակներից մեկը ոռոգումն է: Ըստ հետազոտու-

թյան տվյալների` հող մշակող տնային տնտեսությունների 21.2%-ի մշակվող հողը ոռոգվել է: 

Միևնույն ժամանակ, ոռոգված հողատարածքների մասնաբաժինը կազմել է մշակվող հողի 

ընդամենը 6.3%:  

 

 

Աղյուսակ 4.3. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների կողմից մշակվող հողատարածքների բաշխումն 

ըստ ջրման եղանակի, 2015թ. 

 
(տոկոսներով) 

Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը,  

որոնք ունեն 

Ընդամենը մշակվող 

հողատարածքներ 

այդ թվում` 

տնամերձ ոչ տնամերձ 

Ոռոգման ջուր (ջրատար/ջրանցք) 1.7 13.7 1.0 

Խմելու ջուր կամ խորքային հոր  13.2 46.5 11.1 

Միայն բնական աղբյուրներ (գետեր և այլն)  1.3 5.7 1.0 

Միաժամանակ ոռոգում և խմելու ջուր կամ խորքային հոր  4.6 1.5 4.8 

Միաժամանակ ոռոգում և բնական աղբյուրներ (գետեր և այլն) 0.0 0.1 0.0 

Ջրման եղանակների այլ զուգորդություններ 0.0 0.0 0.0 

Հավաքած անձրևաջուր, ձնհալից ջուր  9.2 3.6 9.6 

Միայն անձրևաջուր 69.9 28.9 72.6 

Ընդամենը հողատարածք 
100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների կողմից մշակելի հողատարածքների ոռոգվող 

մասնաբաժինը ներկայացվում է ստորև` 75-100%-ով ոռոգվել է հողատարածքների միայն  

14.2%-ը, իսկ հողատարածքների կեսից ավելին` 63.0%-ը, ոռոգվել է մինչև 25%-ը: 

 
 

Աղյուսակ 4.4. ԼՂՀ. Հող մշակող բնակչության ոռոգվող հողատարածքների բաշխումն ըստ 

ոռոգված տարածքների մասնաբաժնի և տնային տնտեսությունների 

աղքատության մակարդակի, 2015թ. 
 

(տոկոսներով) 

Ոռոգվող հողատարածքների 

մասնաբաժինը 

Ոչ 

աղքատ 

Աղքատ (առանց 

ծայրահեղ 

աղքատների) 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Ընդամենը 

Մինչև 25% 
62.0 63.0 70.6 63.0 

25-50% 
9.4 12.3 11.8 10.4 

50-75% 
9.6 19.9 5.9 12.3 

75%-100% 
18.9 4.8 11.8 14.2 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
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Գծապատկեր 4.2. ԼՂՀ. Հող մշակող բնակչության ոռոգվող հողատարածքների բաշխումն 

ըստ  ոռոգված տարածքների մասնաբաժնի և տնային 

տնտեսությունների աղքատության մակարդակի, 2015թ.-ին  

 

 (տոկոսներով)  

 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Վերաբնակեցված տարածաշրջանի (Քաշաթաղի շրջան) բերրի հողերի 33.8%-ը  և 

կենտրոնական տարածաշրջանի 42.9%-ը ոռոգվել է 75%-ից 100%-ով (Աղյուսակ 4.5): 

 

Աղյուսակ 4.5. ԼՂՀ. Հող մշակող բնակչության ոռոգվող հողատարածքների բաշխումն ըստ  

ոռոգված տարածքների մասնաբաժնի և տարածաշրջանների, 2015թ. 
 

 (տոկոսներով) 

 Մինչև 25% 25-50% 50-75%  75%-100% Ընդամենը 

Կենտրոնական 42.9 14.3  0.0 42.9 100.0 

Հարավային 88.4 2.9 8.7  0.0 100.0 

Հյուսիսային 62.4 18.6 0.0 19.0 100.0 

Վերաբնակեցված 20.6 23.5 22.1 33.8 100.0 

Ընդամենը  59.8 12.6 7.2 20.4 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

 

Ըստ հետազոտության տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսություններից նրանք, 

ովքեր օգտագործվող հողատարածքը ոռոգել են ամբողջությամբ կամ մասամբ (այլ ձևերի հետ 

միաժամանակ)` 60.6%-ը, ջրօգտագործողների ընկերության անդամ են: Չանդամագրված 

տնային տնտեսությունների 88.8%-ը պատասխանել է, որ իրենց գյուղում նման ընկերություն 

չկա, 10.0%-ը չի ցանկացել անդամակցել ջրօգտագործողների ընկերությանը, իսկ մնացածը նշել 

են այլ պատճառներ:  
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Ըստ հետազոտության տվյալների, տնային տնտեսությունների 85.0%-ը ստացել է 

ոռոգման ջուր` բավարար քանակությամբ և ժամանակին,  2.7%-ը` բավարար քանակությամբ, 

բայց ոչ ժամանակին, 2.5%-ը` ժամանակին, բայց ոչ բավարար քանակությամբ, իսկ տնային 

տնտեսությունների 8.4%-ը ստացել է ոռոգման ջուր` ո´չ բավարար քանակությամբ, և ո´չ էլ 

ժամանակին:  

Ոռոգման ջրի մատակարարման ընդհատումների պատճառներից որպես ամենա-

կարևորներ նշվել են` ջրատարների տեխնիկական անբավարար վիճակը (23.2%-ը), տեղական 

ցանցի խնդիրները (27.4%), վճարումներ չկատարելը (3.2%), պոմպերի հետ կապված վթարները 

(25.3%) և այլն: 

Օգտագործած ոռոգման ջրի դիմաց վճարել է լրիվ կամ մասամբ տնային տնտեսություն-

ների 85.6%-ը, իսկ տնային տնտեսությունների 14.4%-ը չի վճարել, որից` ոռոգման ջրի ոչ 

ժամանակին մատակարարելու պատճառով`16.8%-ը, ոռոգման ջրի անհրաժեշտ քանակություն 

չստանալու պատճառով` 25.2%-ը, գումար չունենալու պատճառով` 29.9%-ը:  

Հետազոտության ընթացքում տնային տնտեսությունները հարցվել են ոռոգման համա-

կարգերի աշխատանքների վերաբերյալ նաև նախորդ երկու տարիների գյուղատնտեսական սե-

զոններում: Հարցվողների 17%-ի մոտ 2014թ.-ի գյուղատնտեսական սեզոնում 2013թ.-ի 

համեմատ, ոռոգման համակարգի աշխատանքը փոխվել է, որոնց 32.3%-ը գտնում է, որ այն 

էապես կամ որոշ չափով բարելավվել է: 

2014թ.-ին 2013թ.-ի համեմատ հարցվողների 5.4%-ը գտնում է, որ փոխվել են 

հողատարածքի չափերը, ընդ որում, նրանցից 26.5%-ը համարում է, որ դրանք էապես կամ որոշ 

չափով ընդլայնվել են, իսկ մնացածը` որ կրճատվել են:  
 

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար վարկ կամ պարտք վերցնելու 

հնարավորությունը. 2015թ.-ին գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար վարկ 

կամ պարտք վերցրել է հետազոտված տնային տնտեսությունների 6.8%-ը, որից գյուղական 

բնակավայրերից` 75.4%-ը և քաղաքային բնակավայրերից` 24.6%: Նշված համախմբի տնային 

տնտեսությունների 57.5%-ը վարկ է վերցրել բանկից, իսկ 42.5%-ը` պարտք է վերցրել 

ընկերներից, ծնողներից, բարեկամներից կամ այլ աղբյուրներից:  

2015թ.-ին գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար վարկ կամ պարտք 

վերցրել է հետազոտված գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 6.1%-ը: Վարկ կամ պարտք 

վերցնող գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 49.0%-ը օգտվել է բանկից, որից` 85.2%-ը ոչ 

աղքատ տնային տնտեսությունները, 9.3%-ը` աղքատ տնային տնտեսությունները (առանց 

ծայրահեղ աղքատների), իսկ ծայրահեղ աղքատները` ընդամենը 5.6%-ը:  

Միջին հաշվով գյուղատնտեսության եկամտաբեր չլինելը, ինչպես նաև հողի ոռոգման 

հնարավորության և ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, հանդիսանում են 2015թ.-ին 

հողը չմշակելու հիմնական պատճառները` համապատասխանաբար կազմելով 31.9%, 17.6% և 

19.0%, տրված պատասխանների շարքում: Հողը չմշակելու հաջորդ հիմնական պատճառներից 

են` հողի հեռու լինելը և վատ որակը, համապատասխանաբար` 5.3 և 14.2%: Հողը չմշակելու 

պատճառներն, ըստ քվինտիլային խմբերի, բերված են Աղյուսակ 4.6-ում:  
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Աղյուսակ 4.6. ԼՂՀ. Հող ունեցող բնակչության հողի չմշակման պատճառներն ըստ 

քվինտիլային  խմբերի, 2015թ.  

 
(տոկոսներով) 

Հողը չմշակելու 

պատճառները 

Սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբեր* 

Առաջին  Երկրորդ  Երրորդ  Չորրորդ  Հինգերոր

դ  

Ընդամեն

ը 
Շատ հեռու է 8.4 6.8 3.8 3.6 3.8 5.3 

Հողը վատորակ է 15.3 17.7 11.5 13.6 11.9 14.2 

Հողը չի ոռոգվում 17.1 14.3 17.4 21.4 18.6 17.6 

Մշակելը ձեռնտու չէ 36.1 30.4 30.9 31.3 31.1 31.9 

Մշակելու համար փող չկա 14.8 20.4 22.0 18.5 19.3 19.0 

Հիվանդ է, ծեր է 7.9 8.5 12.4 9.6 14.3 10.4 

Այլ 0.5 2.0 1.9 2.1 0.9 1.5 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

* սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի բաշխումը կատարվել է գյուղաբնակների ներքո: 
 
 
 

Վերջին գյուղատնտեսական սեզոնի ընթացքում ավելի հաճախ հանդիպած հիմնական 

դժվարություններն են` ըստ առաջնահերթության սկզբունքի` մեծածախ շուկաների 

բացակայությունը (8.7%), գյուղտեխնիկայի ձեռք բերումը (7.9%) աշխատուժի պակասը (4.9%)ֈ  

Հարցվողների 67.8%-ը վերջին սեզոնի ընթացքում դժվարությունների չեն հանդիպելֈ 
 

 

4.3.Գյուղական ճանապարհների վիճակը և երթևեկության միջոցներից օգտվելը  
 

Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների ազդեցությունը հիմնականում 

կանխատեսելի է: Գյուղերում բնակվող այն տնային տնտեսությունները, որոնք տեղակայված 

են կոշտ ծածկույթով ճանապարհների և շուկաների մոտակայքում, առավել ունևոր են:  

2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ-ի տվյալներով, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 35.1%-ն ունի 

որևէ տրանսպորտային միջոց` մարդատար, բեռնատար մեքենա կամ այլ ավտոտրանսպոր-

տային միջոց: Այդ տնային տնտեսությունները, հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների 

ընթացքում, վառելիքի վրա ծախսել են միջինը 531.2 հազար դրամ, մեքենայի պահպանման 

համար, այդ թվում`պահեստամասեր և աշխատանքի դիմաց վճարումներ` 229.3 հազար դրամ, 

իսկ ավտոբուսի, երթուղային տաքսու և տաքսու վրա կատարած ծախսերը կազմել են 37.0 

հազար դրամ: 

2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ-ի տվյալները ցույց են տալիս, թե սովորաբար ամսվա ընթացքում քանի 

օր են գյուղաբնակ տնային տնտեսությունները ծախսում ներքոհիշյալ փոխադրումների վրա` 

պարարտանյութ, սերմեր գնելու համար` 2.3 օր, գյուղմթերք վաճառելու համար` 4.2 օր, 

համայնքից դուրս աշխատելու համար` 18.6 օր, այլ նպատակների համար` 5.9 օր: Աղյուսակ 

4.7-ում բերված են ճանապարհների և երթևեկության միջոցների որակի գնահատման 

ցուցանիշները գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների կողմից:  
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Աղյուսակ 4.7. ԼՂՀ. Ճանապարհների և երթևեկության միջոցների որակի գնահատումը    

գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների կողմից, 2015թ. 

 
(տոկոսներով) 

 Ընդամենը Վատ Միջին Լավ Գերազանց 

Ներհամայնքային ճանապարհներ 100.0 51.1 45.0 3.9 0.0 

Շրջկենտրոնի, քաղաքների, շուկաների 

հետ կապող ճանապարհներ 
100.0 27.5 57.5 14.6 0.4 

Ավտոբուսներ,միկրոավտոբուսներ, 

երթևեկության այլ միջոցներ 
100.0 28.4 59.9 11.6 0.0 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

 

Ինչպես ցույց են տալիս ՏՏԿԱՀ-ի տվյալները, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 

51.1%-ը, ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը գնահատել է վատ: 

Շրջկենտրոնի, քաղաքների, շուկաների հետ կապող ճանապարհների վիճակը 

գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 27.5 %-ի կողմից գնահատվել է վատ: 

 Երթևեկության միջոցների (ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ, երթևեկության այլ 

միջոցներ) որակը գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 28.4%-ի կողմից գնահատվել է 

վատ` շուրջ  

Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների համար սոցիալ-տնտեսական ենթակառուց-

վածքների մատչելիությունը բերվում է ստորև ներկայացված աղյուսակում:  

 

Աղյուսակ 4.8. ԼՂՀ. Հեռավորությունը մինչև մոտակա ծառայություն տրամադրող 

հաստատություններ, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների համար, 2015թ. 

 
(տոկոսներով) 

Ծառայություններ տրամադրող 
հաստատություններ Մինչև 1 կմ 1-3կմ 4-5կմ 6-10կմ 10 կմ և ավել 

Բուժկետ 76.6 15.8 0.9 0.4 6.4 

Հիվանդանոց 15.0 10.8 6.5 13.3 54.4 

Դեղատուն 14.8 9.2 6.2 9.8 60.1 

Գյուղապետարան 77.7 17.6 0.6 1.2 3.0 

Նախադպրոցական հաստատություն 40.9 11.7 8.0 7.0 32.4 

Միջնակարգ դպրոց 74.7 21.4 0.9 2.1 1.0 

Գյուղարտադրանքի վաճառքի շուկա 10.8 5.5 2.7 5.7 75.3 

Բանկ/ֆինանսական ծառայություն 2.3 5.5 6.8 9. 2 76.2 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 
Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունները բուժկետ հասնելու համար ծախսում են 

միջինում 16.5 րոպե, հիվանդանոց` 31.9 րոպե, դեղատուն` 33.5 րոպե, գյուղապետարան` 12.0 

րոպե, մանկապարտեզ` 25.1 րոպե, միջնակարգ դպրոց` 13.3 րոպե, գյուղարտադրանքի 

վաճառքի շուկա` 46.7 րոպե և բանկ/ֆինանսական ծառայություն` 41 րոպե: 

Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների համար միջին հեռավորությունը մինչև մոտա-

կա բուժկետ կազմել է 2.8  կմ, հիվանդանոց` 18.9 կմ, դեղատուն` 18.7 կմ, գյուղապետարան` 0.9 

կմ, մանկապարտեզ` 9.8  կմ, միջնակարգ դպրոց` 1.3 կմ, գյուղարտադրանքի վաճառքի շուկա` 

33.9 կմ և բանկ/ֆինանսական ծառայություն` 41.3 կմ:  
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Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների մեծ մասը ծառայություններ տրամադրող որոշ 

հաստատություններ (այն է` բուժկետ, գյուղապետարան, միջնակարգ դպրոց, նախադպրոցա-

կան հաստատություն) հասնելու համար չի օգտագործում ո´չ մեքենա, ո´չ էլ ավտոբուս/ 

միկրոավտոբուս: Իսկ հիվանդանոց, բանկ, գյուղարտադրանքի վաճառքի շուկա և դեղատուն 

հասնելու համար գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների մեծ մասը օգտվում է մեքենայից 

կամ ավտոբուսից: Ավելի մանրամասն տվյալները բերված են Աղյուսակ 4.9-ում: 
 

 

Աղյուսակ 4.9. ԼՂՀ. Գյուղական բնակավայրերում ծառայություններ տրամադրող հաստատու-

թյուններ հասնելու համար օգտագործվող երթևեկության միջոցներ, 2015թ. 
 

(տոկոսներով)  

Ծառայություններ տրամադրող 
հաստատություններ 

Ընդամենը Մեքենա Ավտոբուս/ 
միկրոավտո-

բուս 

Այլ (ոտքով,տաքսի, 
սայլ, հեծանիվ, մոտո-

ցիկլ, ձի, ավանակ) 

Բուժկետ 100.0 7.4 0.8 91.8 

Հիվանդանոց 100.0 58.5 11.6 29.9 

Դեղատուն 100.0 56.3 16.1 27.6 

Գյուղապետարան 100.0 5.2 0.1 94.7 

Նախադպրոցական հաստատություն 100.0 34.8 9.8 55.4 

Միջնակարգ դպրոց 100.0 3.7 0.0 96.3 

Գյուղարտադրանքի վաճառքի շուկա 100.0 63.9 16.0 20.1 

Բանկ/ֆինանսական ծառայություն 100.0 67.5 19.2 13.3 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
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Գլուխ 5. Աշխատանքի շուկա1 

5.1. Աշխատանքի շուկայի զարգացումները  

5.1. Համառոտ մեթոդաբանություն 

Աշխատուժի մասնակցությունը բնութագրող ցուցանիշները հիմնված են տնային 

տնտեսությունների 15-75 տարեկան (հետազոտվող խումբ) անդամների պատասխանների վրա: 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանը եղել է յուրաքանչյուր ամսվա հարցմանը նախորդող վերջին մեկ 

շաբաթը: Յուրաքանչյուր հարցվող ըստ տնտեսական ակտիվության կարգավիճակի 

դասակարգվել է միմյանց բացառող հետևյալ երեք խմբերի` զբաղված, գործազուրկ, տնտեսապես 

ոչ ակտիվ:  

Հետազոտության հիմքում դրված հասկացությունները, ցուցանիշների համախումբը և 

հաշվարկման մեթոդաբանությունը հիմնականում համապատասխանում են ԱՄԿ և (կամ)2 

Եվրոստատի կողմից առաջարկվող սահմանումներին և դրույթներին` հնարավորինս հաշվի 

առնելով ԼՂՀ-ում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: Այսպես. 

Զբաղված համարվել է անձն, ով. 

 հետազոտվող շաբաթում ունեցել է վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք, անկախ այն 

հանգամանքից` աշխատանքը եղել է մշտական, ժամանակավոր կամ սեզոնային, 

միանգամյա կամ պատահական, նույնիսկ, եթե այդ աշխատանքը հետազոտվող 

շաբաթվա ընթացքում կազմել է ընդամենը մեկ ժամ. 

 տարբեր պատճառներով ժամանակավորապես բացակայել է աշխատանքից. 

 զբաղված է եղել տնային կամ գյուղացիական տնտեսությունում, իսկ թողարկված 

արտադրանքը նախատեսված է եղել լրիվ կամ մասնակի իրացման, կամ բացառապես 

սեփական վերջնական սպառման համար, եթե այդ արտադրանքը նշանակալի 

մասնաբաժին է կազմել տնային տնտեսության սպառման մեջ:   

Գործազուրկ համարվել է անձն (համաձայն ԱՄԿ ստանդարտ սահմանման), ով 

հետազոտությանը նախորդող վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում (ներառյալ հետազոտվող շաբաթը) 

միաժամանակ բավարարել է հետևյալ երեք պայմաններին. 

 չի ունեցել աշխատանք կամ եկամտաբեր զբաղմունք. 

 ակտիվորեն փնտրել է աշխատանք` օգտագործելով ցանկացած միջոց, այսինքն` 

դիմել է զբաղվածության պետական և (կամ) մասնավոր ծառայություն, աշխատանք է 

փնտրել ծանոթների, բարեկամների, հայտարարությունների միջոցով կամ ցանկացած 

այլ եղանակով. 

 պատրաստ է եղել անմիջապես (այսինքն` առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում) 

անցնել աշխատանքի: 

 Գործազուրկ համարվել է նաև անձն, ով հետազոտությանը նախորդող վերջին չորս 

շաբաթվա ընթացքում չի ունեցել և չի փնտրել աշխատանք, որովհետև արդեն գտել է և կսկսի 

աշխատել առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում: 

                                                           
1 Սույն բաժնում ներկայացված տվյալների բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև առանձին դեպքերում առկա 
աննշան տարբերությունները բացատրվում են տվյալների կլորացմամբ:  
2 ԱՄԿ-ի և Եվրոստատի կողմից առաջարկվող սահմանումներում առանձին դեպքերում առկա են որոշ 
տարբերություններ: Մասնավորապես, պարտադիր ժամկետային զինծառայողներն ըստ ԱՄԿ մեթոդաբանության 
դասվում են զբաղվածների (տե’ս ILO, ISCO-88), իսկ ըստ Եվրոստատի (տե’ս European Commission, The European Union 
labour force survey, Methods and definitions-2001)` տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության խմբին: Տվյալ դեպքում ԼՂՀ ԱՎԾ-
ն հիմք է ընդունել վերջինս, որը կիրառվում է Եվրամիության անդամ երկրներում:     
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 Տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ ներառվել են զբաղվածները և գործազուրկները, ովքեր 

դիտարկվող ժամանակահատվածում աշխատանքի շուկայում ապահովել են աշխատուժի առաջարկը` 

ապրանքների և ծառայությունների արտադրության համար:  

 Տնտեսապես ոչ ակտիվ  համարվել է անձն, ով հետազոտվող ժամանակաշրջանում չի եղել զբաղված 

կամ գործազուրկ:  

 Աշխատանքային ռեսուրսները տնտեսապես ակտիվ և ոչ ակտիվ բնակչության հանրագումարն են: 

Առկա բնակչություն, ընդամենը 

100%,  որից 

 15 

տարեկան 

22% 

15-75 տարեկան (աշխատանքային ռեսուրսներ) 

71 %, որից 

75 

տարեկան 

7% 

 Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն 

62%,      որից 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն,  

38 %,   որից 

 

 Զբաղված 

 

55% 

Գործա-

զուրկ 

45% 

Սովորող, 

Ուսանող 

22% 

 

 

ՏՏ 

վարող 

24% 

 

Կենսա 

թոշա-

կառու 

25% 

 

Աշխատանք 

չունեցող այլ 

անձինք 

29% 

 

 ըստ կարգավիճակի 

վարձու աշխատող  88% 

գործատու, ինքնազբաղված    

11%        

առանց վարձատրության աշխա-

տող ընտանիքի անդամ, այլ      

1%               

      

 ըստ ոլորտների 

գյուղատնտեսություն   11% 

արդյունաբերություն      9% 

շինարարություն              3%          

ծառայություններ           77% 

      

 

Աղյուսակ 5.1. Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշները, 2014-2015թթ. 

 
Ընդամենը Տղամարդ Կին Քաղաք Գյուղ 

2014թ 2015թ 2014թ 2015թ 2014թ 2015թ 2014թ 2015թ 2014թ 2015

թ Աշխատանքային ռեսուրսներ1, մարդ 101207 99215 48335 46208 52872 53007 50394 52387 50813 46828 

Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն 60400 61121 33426 32581 26974 28540 31770 33828 28630 27293 

Զբաղվածներ 52365 54079 29326 29425 23039 24654 27641 29598 24724 24481 

Գործազուրկներ 8034 7042 4100 3156 3934 3886 4129 4230 3906 2812 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ 

բնակչություն 

40808 38094 14909 13627 25899 24467 18624 18559 22184 19535 

Տնտեսական ակտիվության 

մակարդակը2, % 

59,7 61,6 69,2 70,5 51,0 53,84 63 64,6 56,3 58,3 

Զբաղվածության մակարդակը2, % 51,7 54,5 60,7 63,7 43,6 46,51 54,8 56,5 48,7 52,3 

Գործազրկության մակարդակը3, % 13,3 11,5 12,3 9,7 14,6 13,62 13 12,5 13,6 10,3 

Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

                                                           
1 Այստեղ և հետայսու` տվյալները վերաբերում են 15-75 տարեկաններին: 
2 Այստեղ և հետայսու` հաշվարկված է աշխատանքային ռեսուրսների (ըստ առկա բնակչության թվաքանակի ցուցանիշի) թվաքանակի    

նկատմամբ: 
3 Այստեղ և հետայսու` հաշվարկված է տնտեսապես ակտիվ բնակչության նկատմամբ: 
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Աղյուսակ 5.2. Տնտեսական ակտիվությունն ըստ տարիքային խմբերի, 2014-2015թթ. 

 
 Տնտեսապես 

ակտիվ 

բնակչություն, 

մարդ 

այդ թվում Տնտեսական 

ակտիվության 

մակարդակը, % 

Զբաղվածու-

թյան մա-

կարդակը, 

 % 

Գործազըր- 

կության  

մակարդակը, 

% 
զբաղված գործազուրկ 

2014թ 2015

թ 

2014

թ 

2015

թ 

2014

թ 

2015

թ 

2014

թ 

2015թ 2014

թ 

2015

թ 

2014

թ 

2015թ 

Ընդամենը 60400 6112

1 

5236

5 

5407

9 

8035 7042 59.7 61.6 51.7 54.5 13.3 11.5 

15 - 24 8288 6584 5768 4979 2520 1605 38.4 32.9 26.7 24.9 30.4 24.4 

25 - 34 15279 1598

0 

1314

7 

1379

7 

2131 2183 71.4 74.6 61.4 64.4 13.9 13.7 

35 - 44 11445 1232

9 

1033

5 

1110

5 

1110 1224 74.1 78.1 66.9 70.4 9.7 9.9 

45 - 54 13791 1339

0 

1235

3 

1238

8 

1438 1002 73.6 75.3 65.9 69.7 10.4 7.5 

55 - 64 9409 1033

7 

8629 9557 780 780 60.7 64 55.7 59.2 8.3 7.5 

65 - 75 2188 2501 2133 2253 56 248 25.7 30.7 25 27.7 2.6 9.9 

Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

 

Գծապատկեր 5.1. ԼՂՀ. Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը ըստ տարիքային խմբերի.  

2014-2015թթ. 

 

 
 

 

Աղյուսակ 5.3. Տնտեսական ակտիվությունն ըստ կրթական մակարդակի. 2014-2015թթ. 
 

 
Տնտեսապես 

ակտիվ 

բնակչություն. 

մարդ 

այդ թվում Տնտեսական 

ակտիվության 

մակարդակը. 

% 

Զբաղվածու-

թյան մա-

կարդակը. 

% 

Գործազըր- 

կության  

մակարդակը. 

% 
զբաղված գործազուրկ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ընդամենը 60400 61121 52365 54079 8035 7042 59.7 61.6 51.7 54.5 13.3 11.5 

Բարձրագույն. 

հետբուհական 

20100 19043 18241 17419 1859 1624 78.8 92.0 84.5 84.1 9.2 8.5 

Միջին մասնագի-

տական. թերի 

13753 14676 12206 13210 1547 1466 61.6 66.8 57.0 60.1 11.2 10.0 
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Տնտեսապես 

ակտիվ 

բնակչություն. 

մարդ 

այդ թվում Տնտեսական 

ակտիվության 

մակարդակը. 

% 

Զբաղվածու-

թյան մա-

կարդակը. 

% 

Գործազըր- 

կության  

մակարդակը. 

% 
զբաղված գործազուրկ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

բարձրագույն 

Նախամասնագի

տական (արհես-

տագործական) 

3200 2107 2707 1852 493 255 63.9 11.1 17.5 9.7 15.4 12.1 

Միջնակարգ 

ընդհանուր 

17285 20404 14115 17928 3170 2476 50.5 95.9 75.3 84.3 18.3 12.1 

Հիմնական 

ընդհանուր 

5797 4548 4927 3466 870 1082 46.0 41.5 31.8 31.6 15.0 23.8 

Տարրական. ոչ   

լրիվ տարրական 

265 343 169 204 96 139 17.0 6.5 2.0 3.9 36.2 40.5 

Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

Գծապատկեր 5.2. Տնտեսական ակտիվ բնակչությունն ըստ կրթական մակարդակի. 2015թթ 

մարդ 

 
 

Աղյուսակ 5.4.   Զբաղվածներն ըստ տնտեսական գործունեության  տեսակների և 

աշխատանքի բնույթի. 2015թ. 
(մարդ) 

 Ընդամենը Մշտական Ոչ մշտական 

Ընդամենը 54079 49296 4783 

Բաժին A-B1 6053 3811 2242 

Բաժին C – E2 4966 4556 410 

Բաժին F3 1726 1122 604 

Բաժին G – I4 4521 4194 327 

Բաժին J5 982 982 0 

Բաժին K- L 6 597 597 0 

Բաժին M-N1 2080 1992 88 

                                                           
1
 Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և ձկնաբուծություն 

2 Արդյունաբերություն 
3 Շինարարություն 
4 Առևտուր,  նորոգում, փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 
5 Տեղեկատություն  և կապ 
6 Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն  
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 Ընդամենը Մշտական Ոչ մշտական 

Բաժին O – Q2 30613 29818 795 

Բաժին R – U9 2541 2224 317 

Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

Աղյուսակ 5.5. Զբաղվածներն ըստ գործունեության ոլորտների և զբաղվածության 

կարգավիճակի. 2015թ. 
(մարդ} 

 
Ընդամենը Գյուղատնտեսական Ոչ 

գյուղատնտեսական 

Ընդամենը 54079 6053 48026 

Վարձու աշխատող 47685 1325 46360 

Գործատու 666 117 549 

Ինքնազբաղված 5532 4611 921 

Այլ 196 - 48026 
Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2015թթ. 

 

Գծապատկեր 5.3. ԼՂՀ. Զբաղվածների կառուցվածքն  ըստ զբաղվածության կարգավիճակի. 2015թ 
                                                                                                                     % 

 
 

Աղյուսակ 5.6. Երկրորդ աշխատանք ունեցողներն ըստ գործունեության ոլորտների և  

գործունեության բնույթի       
                                                                                    

 Ընդամենը. մարդ Ընդամենի նկատմամբ. % 

2014 2015 2014 2015 

Ընդամենը 2827 3777 100.0 100.0 
Տղամարդ 1947 2403 68.9 63.6 

Կին 880 1374 31.1 36.4 

Քաղաք 752 1251 26.6 33.1 

Գյուղ 2075 2526 73.4 66.9 

Աղբյուրը` ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
                                                           

                                                                                                                                                                                                    
1 Մասնագիտական և գիտական, տեխնիկական, վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 
8 Պետական կառավարում, կրթություն, առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 
9Այլ ծառայություններ 
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ՄԱՍ 2. ԼՂՀ. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ, ԾԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 

 

Գլուխ 6. Տնային տնտեսությունների եկամուտները*, ծախսերը և 

հիմնական սննդամթերքի սպառումը 

 

Սույն բաժնում ներկայացված  է տնային տնտեսությունների եկամուտները, ծախսերը 

և հիմնական սննդամթերքի սպառումը  2014-2015 թթ.: Ներկայացվող վերլուծությունը 

հիմնված է տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտությունների արդյունքների վրա: Տեղեկատվության աղբյուրն է` ընթացիկ 

ծախսերի, սպառման և եկամուտների օրագիրը: Այս գլխում ներկայացված տնային 

տնտեսությունների կենսապայմանների բոլոր ցուցանիշները գնահատվել են ըստ մեկ շնչի 

հաշվով կատարված հաշվարկների:  

 

6.1. Տնային տնտեսությունների տնօրինվող եկամուտները 

Տնային տնտեսության եկամուտը հանդիսանում է բնակչության կենսամակարդակը 

գնահատող կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը:  

Տնային տնտեսության ամբողջական եկամուտների ներքո հասկացվում են դրամական 

և ոչ դրամական եկամուտները:  

Տնային տնտեսության  դրամական եկամուտներն իրենց մեջ ներառում են` տնային 

տնտեսության անդամների կողմից իբրև աշխատանքի վարձատրություն ստացված գումար-

ները, ինքնազբաղվածության արդյունքում կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունից 

ստացված գումարները, սոցիալական տրանսֆերտները (կենսաթոշակները, դրամական 

սոցիալական աջակցությունը, ներառյալ գործազրկության նպաստը, ընտանեկան նպաստը, 

երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստները և այլ նպաստներ), մասնավոր տրանսֆերտները, 

վարձակալության տրված սեփականության դիմաց վարձավճարները, տոկոսավճարները, 

դիվիդենտները, շահաբաժինները, բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի վաճառքից ստացված 

գումարները, անշարժ գույքի և տան ունեցվածքի, գյուղատնտեսական կենդանիների, 

սեփական տնտեսությունից ստացված մթերքի վաճառքի գումարները, կրթաթոշակների, 

ինչպես նաև բարեկամների և այլ անձանց կողմից տրամադրված օժանդակության կամ այլ 

դրամական եկամուտների տեսքով ստացված գումարները: 

                                                           
*
 Եկամուտների վերաբերյալ բացարձակ ցուցանիշները պակաս վստահելի են, քանի որ եկամուտները հաճախ թաքցվում կամ 

ավելի պակաս են նշվում հարցվողների կողմից (եկամուտները չբացահայտելու հակվածության էֆեկտը), ինչպես նաև, 

եկամուտների որոշ տեսակների բնորոշ է խիստ ընդգծված սեզոնայնությունը: 
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Տնային տնտեսության ամբողջական եկամուտը կազմված է դրամական եկամուտների 

բոլոր հոդվածներից և այնպիսի ոչ դրամական եկամուտներից, ինչպիսիք են` տնային 

տնտեսության կողմից սպառվող (օգտագործվող), սեփական տնտեսությունից ստացված 

սննդամթերքը` դրամով արտահայտված, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից 

անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծառայությունները: 

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով դրամական անվանական եկամուտների չափն 

ու կառուցվածքը  բերված է Աղյուսակ 6.1-ում: 

 

Աղյուսակ 6.1. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների 

տեսակները, 2014-2015թթ. 
 

 Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, միջին 

ամսական 

դրամ % 

 2014 2015 2014 2015 

1.Դրամական եկամուտներ 41 999 46 409 91.2 91.8 

այդ թվում՝     

 վարձու աշխատանք 24 440 28 478 53,1 61.4 

 ինքնազբաղվածություն 5 007 4 576 10.9 9.9 

 գյուղմթերքի և կենդանիների վաճառք 312 522 0.7 1.1 

 սեփականություն (վարձակալության 

վճարներ, տոկոսավճարներ, շահաբաժիններ) 
41 42 0.1 

0.1 

 պետական թոշակներ և նպաստներ 10 533 11 326 22.9 24.4 

 տրանսֆերտներ 518 445 1.1 1.0 

  դրանցից` 

   - ԼՂՀ-ում ապրող բարեկամներից  
102 62 0.2 

0.1 

   - ԼՂՀ-ից դուրս ապրող      414 354 0.9 0.8 

 այլ եկամուտներ 1 149 1 020 2.5 2.2 

2.Ոչ դրամական եկամուտներ 4 042 4 159 8.8 8.2 

    այդ թվում` 

սննդամթերքի սպառում սեփական 

տնտեսությունից 

3 826 4 057 8.3 

8.0 

անվճար ոչ պարենային ապրանքներ և 

ծառայություններ
217 101 0.5 

0.2 

Ընդամենը ամբողջական եկամուտ 46 042 50 568 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
 

        Դիտարկելով տնային տնտեսությունների եկամուտների աղբյուրներն ըստ 

բնակավայրերի` ակնհայտ է դառնում, որ վարձու աշխատանքից ստացված եկամուտների 

կարևորությունը մեծ է հատկապես քաղաքաբնակների համար, որտեղ այն 2015թ.-ին կազմել է 

ամբողջական եկամուտների 62.4%-ը, 2014թ.-ի 58.5%-ի փոխարեն: Մյուս կողմից` գյուղաբնակ 

տնային տնտեսություններում վարձու աշխատանքից ստացվող եկամուտների մասնաբաժինը 

կազմել է ամբողջական  եկամուտների 60.0%-ը, 2014թ.-ի 46.7%-ի փոխարեն: Գյուղաբնակ 

տնային տնտեսությունների մոտ ոչ դրամական եկամուտների մասնաբաժինը 2015թ.-ին 2014թ-

ի համեմատ մնացել է անփոփոխ և կազմել է 15.7%, իսկ ահա քաղաքաբնակների համար այն 

կազմել է միայն 1.9%, նախորդ տարվա 2.8%-ի փոխարեն: Հարկ է նշել նաև, որ  քաղաքաբնակ 

տնային տնտեսությունների մասնավոր տրանսֆերտների մասնաբաժինը կազմել է 1.3%, իսկ 

գյուղաբնակներինը՝ 0.5% (Աղյուսակ 6.2): 
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Աղյուսակ 6.2. Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների աղբյուրներն ըստ  

 բնակավայրի տեսակի, 2014-2015թթ. 
  (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական) 

 Քաղաքային բնակավայր Գյուղական բնակավայր 

դրամ % դրամ % 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1.Դրամական եկամուտներ 48 854 51 215 97.2 98.1 35 363 41 073 84.3 84.3 

    այդ թվում` 

 վարձու աշխատանք  
29 434 31 949 58.5 62.4 19 604 24 624 46.7 60.0 

  ինքնազբաղվածություն 6 698 6 528 13.3 12.7 3 369 2 408 8.0 5.9 

 գյուղմթերքի և կենդանիների վաճառք 74 104 0.1 0.2 542 986 1.3 2.4 

 սեփականություն (վարձակալության 

վճարներ, տոկոսավճարներ, 

շահաբաժիններ) 

66 80 0.1 0.2 17 1 0.0 0.0 

 պետական թոշակներ և նպաստներ 10 372 10 787 20.6 21.1 10 689 11 925 25.5 29.0 

 տրանսֆերտներ 758 664 1.5 1.3 285 202 0.7 0.5 

  դրանցից` 

  - ԼՂՀ-ում ապրող բարեկամներից  
199 104 0.4 0.2 8 15 0.0 0.1 

  - ԼՂՀ-ից դուրս ապրող      555 509 1.1 1.0 276 182 0.7 0.4 

 այլ եկամուտներ 1 451 1 104 2.9 2.2 856 927 2.0 2.3 

2.Ոչ դրամական եկամուտներ 1 425 1 016 2.8 1.9 6 576 7 648 15.7 15.7 

    այդ թվում` 

 սննդամթերքի սպառում   

         սեփական տնտեսությունից 

1 171 914 2.3 1.7 6 395 7 548 15.2 15.5 

 անվճար ոչ պարենային ապրանքներ և 

ծառայություններ 
254 103 0.5 0.2 180 100 0.4 0.2 

Ընդամենը ամբողջական եկամուտ 50 279 52 232 100.0 100.0 41 939 48 720 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 

Աղյուսակ 6.3-ում բերված է դրամական եկամուտների կառուցվածքն`ըստ դրամական 

եկամուտների դեցիլային խմբերի: Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների 

ուսումնասիրությունը  ցույց է տալիս եկամտի աղբյուրների բաշխվածությունը:  

 

Աղյուսակ 6.3. Դրամական անվանական եկամուտների շարժընթացն ըստ տնային 
                        տնտեսությունների դրամական եկամուտների դեցիլային խմբերի 2014-2015թթ.-ին* 

 

(մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական,  դրամով) 

2014 
Դեցիլային խմբեր ըստ դրամական եկամուտների 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Դրամական եկամուտները 9 300.2 17 411.5 23 653.6 29 173.4 34 072.2 39 583.1 46 492.3 54 490.3 68 163.3 105 631.7 

      այդ թվում ` 

եկամուտներ 

աշխատանքից 

3 095.2 9 557.8 14 184.7 18 687.2 21 797.1 26 424.7 31 814.3 39 507.2 51 028.7 84 036.8 

թոշակներ, նպաստներ,            

կրթաթոշակներ 
5 639.5 7 395.1 8 725.2 9 375.9 11 193.9 12 398.7 13 570.5 11 860.7 13 191.6 13 856.9 

եկամուտներ 

գյուղմթերքի   վաճառքից 
306.5 139.1 179.1 339.6  316.9 291.9  148.5 452.5 249.2 760.7 

տրանսֆերտներ  59.1 266.0 139.3 336.1 112.4 378.8 235.4 876.0 1 258.3 1 624.8 

      որից ` 

- ԼՂՀ-ում ապրող 

բարեկամներից   

17.1 91.8 117.7 73.0 0.0 0.0 41.0 196.9 0.0 504.6 

- ԼՂՀ-ից դուրս 

ապրող 

բարեկամներից   

42.0 174.2 4.1 263.1 112.4 378.8 194.3 673.5 1 258.3 1 120.2 

այլ եկամուտներ 200.0 53.5 425.3 434.6 651.8 89.0 723.7 1 794.0 2 435.6 5 352.5 
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2015 
Դեցիլային խմբեր ըստ դրամական եկամուտների 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Դրամական եկամուտները 10 354 21 169 28 048 34 096 40 376 45 133 51 671 62 186 75 006 110 468 

      այդ թվում ` 

եկամուտներ 

աշխատանքից 

4 365 11 165 20 398 22 766 24 688 30 109 37 200 46 808 57 963 85 328 

թոշակներ, նպաստներ,            

կրթաթոշակներ 
5 262 8 820 6 781 10 075 14 286 13 109 13 189 13 924 14 484 16 859 

եկամուտներ 

գյուղմթերքի   վաճառքից 
218 106 290 317 394 465 303 39 419 2830 

տրանսֆերտներ  207 154   559 265 146 185 48 1 445 1 594 

      որից ` 

- ԼՂՀ-ում ապրող 

բարեկամներից   

54 154 - - -  -  -  -  331 99 

- ԼՂՀ-ից դուրս 

ապրող 

բարեկամներից   

78 -  -  443 265 146 185 48 1 000 1 495 

այլ եկամուտներ 302 923 579 379 743 1 304 795 1 367 695 3 857 

 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 * Բացառությամբ եկամուտը ցույց չտված տնային տնտեսությունների 

 
Գծապատկեր 6.1.  Տասներորդ դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների դրամական  

եկամուտների հարաբերությունն առաջին դեցիլային խմբի տնային                                                          

տնտեսությունների դրամական եկամուտներին` ըստ եկամուտների                                           

աղբյուրների 2014-2015թթ.-ին*  
                                          (մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական, անգամ) 

 

 
Աղբյուրը.ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
*) Բացառությամբ եկամուտը ցույց չտված տնային տնտեսությունների 
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Թոշակներն ու նպաստները դրամական  եկամտի հիմնական աղբյուր են հենց 

առաջին դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների համար՝ 50.8% (2014թ.` 60.6%), իսկ 

տասներորդ դեցիլային խմբում եկամտի այդ աղբյուրի մասնաբաժինը շատ փոքր է՝ 15.3% 

(2014թ.` 13.1%) (Աղյուսակ 6.4 և Գծապատկեր 6.2): Աշխատանքից ստացած եկամուտների 

առավելագույն ցուցանիշը արձանագրվել է X դեցիլային խմբում` 77.2% (2014թ.` 79.6%), 

ամենացածրը` I դեցիլային խմբում` 42.2% (2014թ.` 33.3%): 
 

 

Աղյուսակ  6.4.  Դրամական եկամուտների կառուցվածքն ըստ դրամական եկամուտների 

դեցիլային խմբերի 2015-ին, (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական) 
 

(տոկոսներով) 

դրամական 

եկամուտ-

ների դեցի- 

լային խմբեր 

տարիներ 

դրամա- 

կան եկա-

մուտներ 

այդ թվում` 

աշխա- 

տանքից 

թոշակներ, 

նպաստներ     

կրթաթո- 

շակներ 

եկամուտ-

ներ գյուղ-

մթերքի   

վաճառքից 

տրանս- 

ֆերտ- 

ներ 

որից` այլ 

եկա-

մուտ-

ներ 

ԼՂՀում  

ապրող  բարե-

կամներից 

ԼՂՀ-ից դուրս 

ապրող բարե-

կամներից 

I 

2014 100.0 33.28 60.64 3.3 0.64 0.18 0.45 2.15 

2015 
100.0 42.2 50.8 2.1 2.0 0.5 0.8 2.9 

II 

2014 100.0 54.89 42.47 0.8 1.53 0.53 1.0 0.31 

2015 
100.0 52.7 41.7 0.5 0.7 0.7 0.0 4.4 

III 

2014 
100.0 59.97 36.89 0.76 0.59 0.5 0.02 1.8 

2015 
100.0 72.7 24.2 1.0 0.0 0.0 0.0 2.1 

IV 

2014 
100.0 64.06 32.14 1.16 1.15 0.25 0.9 1.49 

2015 100.0 66.8 29.6 0.9 1.6 0.0 1.3 1.1 

V 

2014 
100.0 63.97 32.85 0.93 0.33 0.0 0.33 1.91 

2015 
100.0 61.1 35.4 1.0 0.7 0.0 0.7 1.8 

VI 

2014 
100.0 66.76 31.32 0.74 0.96 0.0 0.96 0.22 

2015 
100.0 66.7 29.0 1.0 0.3 0.0 0.3 2.9 

VII 

2014 100.0 68.43 29.19 0.32 0.51 0.09 0.42 1.56 

2015 
100.0 72.0 25.5 0.6 0.4 0.0 0.4 1.5 

VIII 

2014 100.0 72.5 21.77 0.83 1.61 0.36 1.24 3.29 

2015 
100.0 75.3 22.4 0.1 0.1 0.0 0.1 2.2 

IX 

2014 
100.0 74.86 19.35 0.37 1.85 0.0 1.85 3.57 

2015 
100.0 77.3 19.3 0.6 1.9 0.4 1.3 0.9 

X 

2014 
100.0 79.56 13.12 0.72 1.54 0.48 1.06 5.07 

2015 100.0 77.2 15.3 2.6 1.4 0.1 1.4 3.5 

 Աղբյուրը.  ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
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Գծապատկեր   6.2.  ԼՂՀ. Դրամական եկամուտների  կառուցվածքն  առաջին և տասներորդ դեցիլային    

խմբերի տնային տնտեսությունների շրջանում, 2014-2015թթ. (մեկ շնչի 

հաշվով, միջին ամսական) 
 

(տոկոսներով) 

 
 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
 
 

6.2 Տնային տնտեսությունների ծախսերը 
 

Տնային տնտեսությունների նյութական վիճակը բնութագրող հաջորդ ցուցանիշը 

տնային տնտեսության ամբողջական սպառողական ծախսերն են: Տնային տնտեսության 

ամբողջական սպառողական ծախսերի ներքո հասկացվում են դրամական և ոչ դրամական   

սպառողական ծախսերը: 

Տնային տնտեսությունների ամբողջական սպառողական ծախսերը ներառում են  

տնային տնտեսությունների կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք բերված 

պարենային (ներառյալ տնից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերն ու 

տնային տնտեսության կողմից սպառվող (օգտագործվող) սեփական տնտեսությունից 

ստացված, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից անվճար ստացված  սննդա-

մթերքը`դրամով արտահայտված) և ոչ պարենային (ներառյալ երկարաժամկետ օգտագործ-

ման ապրանքների վրա կատարված ծախսերը) ապրանքների ու ծառայությունների դիմաց 

կատարված վճարումները, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից անվճար 

ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծառայությունները` դրամով արտահայտված:  

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերը չեն ներառում հարկեր, դրամա-

հավաքներ, պարտքերի մարում, ալիմենտների վճարում, բարեկամներին օգնություն, 

տուգանքներ, վարկերի մարում և այլ սպառման հետ չկապված ծախսեր, կուտակումներ, 

ինչպես նաև`տնային տնտեսությունների արտադրողական գործունեության հետ կապված 

ծախսեր (սերմերի, կենդանիների, հումքի ձեռքբերում): 
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Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերը 6.2.1 ենթաբաժնում  բերվում են 

ըստ COICOP դասակարգչի: 

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերն ըստ COICOP դասակարգչի 

ներառում  են. 

    1. Սննդամթերք եվ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, 

             2. Ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ, 

3. Հագուստ և կոշիկ, 

4. Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ 

և վառելիքի  այլ տեսակներ ,  

5. Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և 

բնակարանի ընթացիկ սպասարկում, 

6. Առողջապահություն, 

7. Տրանսպորտ, 

8. Կապ, 

9. Հանգիստ եվ մշակույթ, 

10. Կրթություն, 

11. Հյուրանոցներ, սրճարաններ և ռեստորաններ,  

12. Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ 

 

 
Աղյուսակ  6.7.  ԼՂՀ.  Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական ծախսերի  

                                                 կառուցվածքը, մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական, ըստ նպատակների   

                                       խմբավորված1,  2014-2015թթ. 
                                                                                                                                   դրամ  

 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
1)Համաձայն ըստ նպատակների անհատական սպառման ազգային դասակարգչի,  հարմոնիզացված  

 Եվրամիության «Ըստ նպատակների անհատական սպառման դասակարգում» (COICOP-HBS) հետ: 

 

Ծախսերի հոդվածները Ընդամենը 

հանրապետություն 

այդ թվում` 

քաղաքային 

բնակավայր 

գյուղական 

բնակավայր 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Սպառողական ծախսեր 35 984 38 744 
 

37 551 38 834 31 496 38 645 

    այդ թվում`         

սննդամթերք և  ոչ ալկոհոլային խմիչքներ 22 461 23 833 21 944 22 230 19 341 25 614 

ալկոհոլային խմիչքներ  և ծխախոտ 1 743 1 787 1 821 1 790 1 480 1 784 

հագուստ և կոշիկ 1 679 1 241 1 711 1 309 1 720 1 164 

բնակ-կոմունալ ծառայություններ և վառելիք 2 953 2 939 3 984 3 867 2 639 1 910 

տնային գործածության առարկաներ, 
կենցաղային տեխնիկա և բնակարանի 
ընթացիկ սպասարկում 

1 477 1 362 1 407 
1 362 

1 313 
1 362 

Առողջապահություն 724 2 628 836 2 606 559 2 654 

Տրանսպորտ 577  713 626 662 543 769 

Կապ 1 712 1 744 2 001 1 881 1 553 1 593 

 հանգիստ և մշակույթ 115 79 162 78 116 80 

Կրթություն 153 248 116 251 83 245 

հյուրանոցներ, սրճարաններ և 
ռեստորաններ 

510 340 697 528 423 131 

այլ ծառայություններ 1 879 1 830 2 246 2 272 1 726 1 339 
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Աղյուսակ  6.8. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական ծախսերի  

կառուցվածքը, մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական, ըստ նպատակների 

խմբավորված1), 2014-2015թթ. 
(տոկոսներով) 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 

1)  Համաձայն ըստ նպատակների անհատական սպառման ազգային դասակարգչի, հարմոնիզացված Եվրոմիության «Ըստ 

նպատակների անհատական սպառման դասակարգում» (COICOP-HBS) հետ: 
 

6.3. Եկամուտների ու ծախսերի անհավասար բաշխվածության գնահատումը 

Տնային տնտեսությունների ծախսերի ցուցանիշն առավել վստահելի ցուցանիշ է եկա-

մուտների ցուցանիշների համեմատ, քանի որ եկամուտները հաճախ թաքցվում կամ ավելի 

պակաս են նշվում հարցվողների կողմից (եկամուտները չբացահայտելու հակվածության 

էֆեկտը): 

Բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի տարբերակման համար հաշվարկվում է 

«բևեռային»  քվինտիլների հարաբերության գործակիցը: Այն է` 20% առավել ապահովված 

բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությունը 20% նվազագույն 

ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին:  

 

Աղյուսակ  6.9. ԼՂՀ.  20 տոկոս ամենաապահով և 20 տոկոս ամենաանապահով բնակչության  

                                  եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցությունը, 2014-2015թթ. 
                                                                                                                                                         անգամ 

 2014 2015 
Ըստ դրամական եկամուտների 6.5 

 

5.9 
 Ըստ սպառողական  ծախսերի 5.7 

 
5.5 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
 

Աղյուսակ  6.10. ԼՂՀ.  10 տոկոս ամենաապահով և 10 տոկոս ամենաանապահով բնակչության    

                      եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցությունը, 2014-2015թթ. 
                                                                                                                                                           անգամ 

 2014 2015 
Ըստ դրամական եկամուտների 11.1 

 

10.7 
Ըստ սպառողական  ծախսերի 9.2 

 

8.8 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 

Ծախսերի հոդվածները Ընդամենը 

հանրապե-

տություն 

այդ թվում` 

քաղաքային 

բնակավայր 

գյուղական 

բնակավայր 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Սպառողական ծախսեր 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

    այդ թվում`        

պարենային ապրանքներ և ոչ ալկոհոլային 
խմիչքներ 

62.4 61.5 58.4 57.2 61.4 66.3 

ալկոհոլային խմիչքներ  և ծխախոտ 4.8 4.6 4.8 4.6 4.7 4.6 

հագուստ և կոշիկ  4.7 3.2 4.6 3.4 5.5 3.0 

բնակ-կոմունալ ծառայություններ և ջեռուցում 8.2 7.6 10.6 10.0 8.4 4.9 

տնային գործածության առարկաներ, կենցա-
ղային տեխնիկա և բնակարանի ընթացիկ 
սպասարկում 

4.1 3.5 3.7 3.5 4.2 3.5 

առողջապահություն 2.0 6.8 2.2 6.7 1.8 6.9 

տրանսպորտ 1.6 1.8 1.7 1.7 1.7 2.0 

կապ 4.8 4.5 5.3 4.8 4.9 4.1 

 հանգիստ և մշակույթ 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 

կրթություն 0.4 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 

հյուրանոցներ, սրճարաններ և ռեստորաններ 1.4 0.9 1.9 1.4 1.3 0.3 

այլ ծառայություններ 5.2 4.7 6.0 5.9 5.5 3.5 
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Բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի «բևեռային»  դեցիլների հարաբերության 

գործակիցը (այն է, 10% առավել ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի 

մակարդակի հարաբերությունը 10% նվազագույն ապահովված բնակչության եկամուտների 

կամ ծախսերի մակարդակին) ավելի ցայտուն է, քան քվինտիլային հարաբերության 

գործակիցը: 2015թ.-ին այդ հարաբերակցությունն, ըստ սպառողական ծախսերի կազմել է 8.8, 

2014թ.ի 9.2 անգամի փոխարեն, իսկ ըստ բնակչության դրամական  եկամուտների 

հարաբերակցությունը` 10.7 անգամ, 2014թ.ի 11.1 անգամի փոխարեն:  

Ինչպես և սպասվում էր, անապահով տնային տնտեսությունների սննդի համար 

կատարվող ծախսերի մասնաբաժինն ընդհանուր սպառողական ծախսերի կազմում ավելի 

մեծ է, քան միջին հանրապետականը: Տասներորդ դեցիլի տնային տնտեսություններն 

առաջին դեցիլի տնային տնտեսությունների համեմատ ավելի շատ են օգտվել թե՛ 

ծառայություններից, և թե՛ ձեռք բերել ոչ պարենային ապրանքներ: 

 

Աղյուսակ 6.11. ԼՂՀ. Սպառողական ծախսերի կառուցվածքն ըստ սպառողական ծախսերի    

դեցիլային խմբերի 2014-2015թթ.-ին, (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական) 

 
(տոկոսներով) 

Դեցիլային 
խմբեր ըստ 

սպառողական 
ծախսերի 

տարիներ 
Սպառողա- 

կան ծախսեր 

այդ թվում` 

սննդա- 
մթերք* 

ալկոհոլա- 
յին խմիչք 

ծխախոտ 
ոչ պարենային 
ապրանքներ 

ծառայու- 
թյուններ 

I 2014 100.0 75.6 0.4 2.4 7.0 14.6 
2015 100.0 75.0 0.8 1.8 8.8 13.5 

II 2014 100.0 75.8 0.9 3.0 6.5 13.7 

2015 100.0 72.4 0.5 2.4 11.9 12.7 
III 2014 100.0 72.8 0.6 2.9 9.8 13.9 

2015 100.0 71.4 1.0 3.1 11.4 13.1 
IV 2014 100.0 70.1 1.0 4.0 10.8 14.1 

2015 100.0 68.0 1.1 5.3 12.9 12.7 
V 2014 100.0 70.9 1.3 3.8 9.2 14.8 

2015 100.0 65.2 1.1 4.1 14.7 14.8 
VI 2014 100.0 68.8 1.2 3.7 10.6 15.8 

2015 100.0 66.6 1.0 4.1 14.0 14.3 
VII 2014 100.0 67.3 1.6 3.9 12.8 14.3 

2015 100.0 65.5 1.4 3.3 14.2 15.6 
VIII 2014 100.0 64.5 1.7 3.9 15.5 14.4 

2015 100.0 60.7 1.4 3.5 16.8 17.6 
IX 2014 100.0 60.4 2.0 2.7 16.4 18.5 

2015 100.0 60.5 1.8 3.2 18.8 15.8 
X 2014 100.0 51.7 2.0 2.6 23.2 20.5 

2015 100.0 53.5 1.5 2.4 22.0 20.6 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
*) ներառյալ սեփական արտադրության սննդամթերքի սպառման արժեքը 
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Գծապատկեր  6.3. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքն I-ին  

                                          և X-րդ դեցիլային խմբերում 2014-2015թթ. (մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական) 

 

(տոկոսներով) 

 
Աղբյուրը.ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
* ներառյալ սեփական արտադրության սննդամթերքի սպառման արժեքը 

 

    Երբ Էներգակիրների վրա ծախսվող գումարները դիտարկվում են ըստ սպառողական 

ծախսերի դեցիլային խմբերի բաշխվածության, ապա պարզ երևում են սպառման մեջ առկա 

տարբերությունները: Այսպես, 2015թ.-ին գազի վրա I-ին դեցիլային խումբը միջինում մեկ շնչի 

հաշվով ծախսել էր ամսական 225 դրամ, X-րդ դեցիլային խումբը`2282 դրամ, իսկ Էլեկտրա-

էներգիայի վրա, համապատասխանաբար` 864 և  3437 դրամ: 

 

6.4 Տնային    տնտեսությունների   սպառումը 
 

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշներից է 

սննդամթերքի սպառումը: Սպառված սննդամթերքին է վերաբերվում այն մթերքը, որը 

հաշվետու ժամանակահատվածում գնվել, ստացվել է սեփական տնտեսությունից կամ որպես 

նվիրատվություն:  

Սննդամթերքի սպառումը ներկայացված է հետևյալ սննդախմբերի կտրվածքով` 

− հացամթերք 

− կարտոֆիլ 

− բանջարեղեն և բոստանային մշակաբույսեր 

− մրգեր  և  հատապտուղներ, ներառյալ  չորացված 

− շաքարավազ 

− միս և մսամթերք 

− ձկնամթերք 

− կաթ և մածուն 

− ձու 

− պանիր 

− կարագ և յուղ 

− բուսական և այլ  յուղեր: 
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     Երբ սննդամթերքի սպառումը դիտարկվում է ըստ սպառողական ծախսերի դեցիլային 

խմբերի բաշխվածության, ապա պարզ երևում են սպառման մեջ առկա տարբերությունները:      

Այսպես, 2015 թվականին կարագի սպառումը մեկ ամսվա կտրվածքով մեկ շնչի հաշվով 

տասներորդ դեցիլում 3.4 անգամ գերազանցում է այդ սննդամթերքի սպառմանն առաջին 

դեցիլում, մսամթերքի սպառումը` 5.4 անգամ, մրգերի սպառումը գերազանցում է 9.4 անգամ, 

ձվի սպառումը` 2.7 անգամ, բանջարեղենի և բոստանային մշակաբույսերի սպառումը` 3.4 

անգամ,  կաթի և մածունի սպառումը`3.3 անգամ:  

Աղյուսակ 6.12–ում բերված է հիմնական սննդամթերքի միջին ամսական սպառումն 

ըստ սպառողական ծախսերի դեցիլային խմբերի բաշխվածության 2014-2015թ.-ին (տնային 

տնտեսության մեկ անդամի հաշվով): 

 

Աղյուսակ 6.12. ԼՂՀ. Հիմնական սննդամթերքի սպառումն ըստ սպառողական ծախսերի դեցիլային 

խմբերի 2014-2015թթ.-ին 
        (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական, կիլոգրամներով) 

2014 
Ընդա- 
մենը 

Ըստ սպառողական ծախսերի  դեցիլային խմբերի 

I II III IV V VI VII VII IX X 

Հացամթերք 12.1 9.2 10.2 11.3 11.5 12.5 11.9 13.0 13.0 13.2 15.1 

Կարտոֆիլ 3.0 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 3.0 3.1 3.2 3.7 4.6 

Բանջարեղեն և բոստանային 
մշակաբույսեր 5.5 3.0 3.6 3.8 4.9 5.1 5.9 5.9 6.2 7.2 9.2 

Մրգեր և հատապտուղներ, 
ներառյալ չորացված 1.6 0.5 0.8 1.0 1.1 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 3.6 

Միս և մսամթերք 2.2 0.9 1.1 1.3 1.5 2.0 2.2 2.4 2.8 3.4 4.7 

Կաթ և մածուն, լիտր 1.3 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 

Պանիր 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 

Կարագ և յուղ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 

Ձու, հատ 11.3 7.3 10.4 9.1 11.2 11.8 10.9 11.6 12.5 13.2 15.4 

Ձկնամթերք 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 

Շաքար 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 

Բուսական յուղ և այլ յուղեր, 
լիտր 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 

 

2015 
Ընդա- 
մենը 

Ըստ սպառողական ծախսերի  դեցիլային խմբերի 

I II III IV V VI VII VII IX X 

Հացամթերք 11.66 9.46 9.56 10.15 10.58 10.94 11.23 12.82 12.24 13.70 15.78 

Կարտոֆիլ 3.18 3.29 2.68 2.50 2.59 2.72 2.89 3.52 3.18 3.66 4.71 

Բանջարեղեն և բոստանային 
մշակաբույսեր 5.89 2.97 4.02 4.24 4.81 5.43 5.92 6.31 6.67 8.38 10.00 

Մրգեր և հատապտուղներ, 
ներառյալ չորացված 1.61 0.35 0.75 0.81 1.27 1.40 1.72 2.12 1.94 2.36 3.28 

Միս և մսամթերք 2.14 0.80 1.07 1.43 1.60 1.95 2.04 2.31 2.67 3.14 4.34 

Կաթ և մածուն, լիտր 1.17 0.62 0.68 0.92 0.83 1.01 1.06 1.50 1.41 1.59 2.05 

Պանիր 0.73 0.58 0.51 0.54 0.64 0.71 0.62 0.81 0.85 0.94 1.12 

Կարագ և յուղ 0.25 0.14 0.12 0.15 0.16 0.27 0.21 0.26 0.27 0.39 0.47 

Ձու, հատ 9.94 6.00 5.44 6.98 8.07 8.98 9.13 12.61 11.95 13.88 16.13 

Ձկնամթերք 0.25 0.02 0.09 0.09 0.13 0.22 0.28 0.29 0.33 0.39 0.62 

Շաքար 0.71 0.42 0.35 0.51 0.65 0.69 0.74 0.86 0.78 0.95 1.14 

Բուսական յուղ և այլ յուղեր, 
լիտր 0.90 0.70 0.75 0.68 0.80 0.82 0.84 0.99 0.94 1.10 1.40 

Աղբյուրը.ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 



 

 

64 

ՄԱՍ 3. ԼՂՀ. 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Գլուխ 7. Առողջապահությունը և աղքատությունը 

 

Առողջ բնակչությունը ոչ միայն որոշիչ նախապայման է երկրի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման համար, այլև կարևոր նախադրյալ, թե´ տնային տնտեսությունների, թե´ հենց 

անհատների բարգավաճման համար: 

ԼՂՀ-ն կարողացել է ապահովել առողջապահության հետևյալ ցուցանիշները՝ չնայած 

Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) շատ երկրների համեմատ բավական ցածր 

պետական ֆինանսավորմանը: 

2015թ.-ին կյանքի սպասվող տևողությունը` ծնվելու պահից, տղամարդկանց մոտ կազմել 

է 71.5 տարի, որն ավելի բարձր ցուցանիշ է, քան ԵԿԱ շատ այլ երկրներում, իսկ կանանց 

մոտ`76.6 տարի: Այդ երկու ցուցանիշն էլ նվազել  են 2014թ.-ին գրանցված համապատասխան 

մակարդակների համեմատությամբ, որոնք կազմել են համապատասխանաբար՝ 71.6 և 76.8 

տարի: 

Պաշտոնական վիճակագրությունը գրանցել է մինչև մեկ տարեկան մանկական 

մահացության ցուցանիշի աí»É³óáõÙ: 2015թ.-ի ընթացքում, կյանքի առաջին տարում, արձանա-

գրվել է երեխաների մահացության 28 դեպք, իսկ մանկական մահացության գործակիցը 1000 

կենդանածնի հաշվով կազմել է 10.8 պրոմիլ, 2014թ.-ի` 8.6 պրոմիլի դիմաց: Մինչև 5 

տարեկանների մահացության գործակիցը (1000 կենդանի ծնվածի հաշվով) 2015թ.-ին կազմել է` 

14.7 պրոմիլ, 2014թ.-ի` 10.3 պրոմիլի դիմաց: 2015թ.-ին մայրական մահացության դեպք չի 

արձանագրվել: 

2015թ.-ին առողջապահության ոլորտի մասով համախմբված բյուջեի ծախսերի 

մասնաբաժինը կազմել է 6.5%: 

Ներդիր 7.1 
 

Առողջապահական համակարգի նկարագիրը և հիմնական ցուցանիշները:  
        2014թ. հանրապետությունում բնակչության ստացիոնար բուժումն իրականացվել է 21 հիվանդանոցներում, որոնց 

69.0%-ը ԼՂՀ առողջապահության նախարարության ենթակայության են: Վերջինիս ենթակայությանն են նաև 

հանրապետությունում գործող 25 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկները: Առողջապահական հիմնարկները և 

ներուժը հիմնականում  կենտրոնացված են  հանրապետության քաղաքներում (հիմնականում ք.Ստեփանակերտում, 

բժիշկների 72.0%-ը, ստացիոնար բուժհիմնարկների`42.8%-ը, հիվանդանոցային մահճակալների` 62.1%-ը, 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների` 36.0%-ը): 

Առողջապահության հիմնական ցուցանիշները, 2010-2015թթ.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Բոլոր մասնագիտությունների 

բժիշկների թվքանակը, մարդ 

ընդամենը 349 358 366 379 368 374 

10 000 բնակչի հաշվով 24.3 24.7 24.9 25.6 24.7 25.2 

Բնակչության թվաքանակը մեկ բժշկի հաշվով, մարդ 
411.5 404.2 400.5 390.9 404.7 395.9 

Միջին բժշկական անձնակազմի 

թվաքանակը, մարդ 

ընդամենը 1369 1381 1383 1228 124 1353 

10 000 բնակչի հաշվով 95.4 95.4 94.3 82.9 88.9 91.4 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Հիվանդանոցային հիմնարկների քանակը, միավոր 
 21 21 21 21 21 

 Հիվանդանոցային մահճակալ-

ների քանակը, միավոր 

ընդամենը 656 657 657 657 678 690 

10 000 բնակչի հաշվով 4.7 45.4 44.8 44.3 45.5 46.6 

Հիվանդանոցներ ընդունված հի-

վանդներիթվաանակը, մարդ 

ընդամենը 18270 18679 18815 18153 19305 20468 

100 բնակչի հաշվով 12.7 12.9 12.8 12.3 13.0 13.8 

Մեկ մահճակալի տարեկան միջին զբաղվածությունը, օր 208.0 211.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   212.0 203.0 199.0 200.0 

Մեկ հիվանդի ստացիոնար բուժման միջին տևողությունը 

(մեկ հիվանդի կողմից հիվանդանոցային մահճակալի 

զբաղեցրած օրերի միջին քանակը), օր 

7.7 7.5 7.4 7.3 7.0 6.7 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

հիմնարկների քանակը, միավոր 

ընդամենը 
25 25 25 22 25 26 

10 000 բնակչի հաշվով 
1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1.8 

Հիվանդ երեխաների համար 

նախատեսված մահճակալների 

քանակը, միավոր 

ընդամենը 82 82 81 127 101 101 

10 000 երեխայի հաշվով 28.2 8.1 27.8 29.6 28.3 29.4 

Շտապ բժշկական օգնության  

կայանների քանակը, 

միավոր 
6 6 6 8 8 8 

Կանչերի քանակը, 

միավոր 
17004 17359 18838 19843 20983 20947 

 

Առողջապահական համակարգի տեսակարար ցուցանիշներն ըստ ԼՂՀ  շրջանների և Ստեփանակերտ  

քաղաքի, 2015թ. 

 

Հիվանդանոցներ 

ընդունված 

հիվանդների 

թվաքանակը  

100 բնակչի 

հաշվով,  

մարդ 

Հիվանդանոցային 

մահճակալների 

քանակը  

10 000 բնակչի 

հաշվով,  

միավոր 

Մեկ հիվանդի 

ստացիոնար 

բուժման միջին 

տևողությունը,  

օր 

Ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական 

հիմնարկների 

քանակը  

10 000 բնակչի 

հաշվով,  

միավոր 

Հաճախումների 

քանակն ամբու-

լատոր-պոլի-

կլինիկական 

հիմնարկներ 

մեկ բնակչի 

հաշվով 

ք.Ստեփանակետ 25.9 77.6 7.0 1.6 5.4 

Ասկերան 2.3 8.3 6.8 1.1 1.8 

Հադրութ 6.3 29.6 7.2 2.2 1.6 

Մարտակերտ 10.8 39.4 5.4 2.5 2.8 

Մարտունի 6.2 26.3 6.5 1.4 2.5 

Շահումյան 4.9 30.8 7.3 3.1 1.0 

Շուշի 7.5 45.3 5.4 1.8 1.8 

Քաշաթաղ 6.5 30.1 6.1 1.9 1.5 

Ընդամենը ԼՂՀ 13.8 45.6 6.7 1.8 3.4 

 

Բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի թվաքանակն ըստ ԼՂՀ  շրջանների և Ստեփանակերտ  քաղաքի, 2015թ. 

 մարդ 

 Բժիշկների թվաքանակը Միջին բուժանձնակազմի թվաքանակը 

ընամենը 10 000 բնակչի հաշվով ընդամենը 10 000 բնակչի հաշվով 

ք.Ստեփանակերտ 271 18.3 658 44.4 

Ասկերան 13 0.9 114 7.7 

Հադրութ 14 0.9 109 7.4 

Մարտակերտ 27 1.8 174 11.8 

Մարտունի 20 1.4 157 .6 

Շահումյան 4 0.3 21 1.4 

Շուշի 5 0.3 32 2.2 

Քաշաթաղ 20 1.4 88 .9 

Ընդամենը ԼՂՀ 374 25.2 1353 91.4 
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Ամբուլատորիաների քանակը գյուղական համայնքներում  ըստ ԼՂՀ շրջանների, 2010-2015թ.թ. 

 

 

Ամբուլատորիաների քանակը 

Ընդամենը 100 000 գյուղական բնակչի հաշվով 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ասկերան 4 4 4 4 4 4 25.4 25.4 25.6 25.5 25.4 25.3 

Հադրութ 4 4 4 4 4 4 42.6 43.3 42.2 41.1 41.9 41.5 

Մարտակերտ 2 2 3 3 3 4 12.7 12.9 19.0 19.2 19.6 25.4 

Մարտունի 5 5 5 5 5 5 27.4 .5 27.3 27.2 35.6 41.6 

Շահումյան 1 1 - - - - 44.8 43.3 - - - - 

Շոշի - - - - - - - - - - - - 

Քաշաթաղ 3 2 3 1 3 3 54.9 33.6 49.6 16.7 49.4 42.6 

Ընդամենը ԼՂՀ 19 18 19 17 19 20 27.9 26.4 27.6 24.6 29.5 31.3 

 

Հիվանդանոցների գործունեություն: 2015թ. ստացիոնար բուժման նպատակով հիվանդանոց են ընդունվել   

19305 մարդ, 1000 բնակչի հաշվով նրանք կազմել են 129.6: Հիվանդանոցային մահճակալի տարեկան միջին 

զբաղվածությունը կազմել է 199 մահճակալ/օր, իսկ մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը` 7.0 մահճակալ/օր: 

 

Շտապ բուժօգնության գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2010-2015թ.թ. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Շտապ բժշկական օգնության կայանների քանակը, միավոր 6 6 6 6 8 8 

Շտապ բժշկական օգնության կանչերի քանակը, միավոր 17004 17359 18838 19843 20983 20947 

Կանչերով սպասարկվա 

անձանց թվաքանակը, մարդ 

ընդամենը 17442 7172 18962 20011 21098 21163 

1 000 բնակչի հաշվով 120.5 121.1 129.3 135.1 141.7 142.9 
 

 

7.1. Առողջապահության ծառայությունների մատչելիություն  

 

Համաձայն 2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ արդյունքների, առողջական վիճակի սուբյեկտիվ գնահատականները 

բաշխվել են հետևյալ կերպ` նորմալ, լավ և շատ լավ գնահատականը ստացվել է 88.2% բնակչության 

կողմից, իսկ վատ և շատ վատ գնահատականը` 11.8%-ի կողմից: Երբ առողջական վիճակի սուբյեկտիվ 

գնահատականները դիտարկվում են ըստ աղքատության մակարդակի, ապա վատառողջ են ոչ 

աղքատների 12.4%-ը, աղքատների` 9.8% և ծայրահեղ աղքատների` 9.5%-ը: Համաձայն 2015թ.-ի ՏՏԿԱՀ 

արդյունքների, հետազոտությանը նախորդող մեկ ամսվա ընթացքում հիվանդացել են հարցվածների 

7.6%-ը: 

Հիվանդության ժամանակ դիմել է առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) 

ծառայություններին բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման համար հիվանդների մեկ երկրորդից 

պակասը (42.7%), ընդ որում քաղաքներում բնակվողները (45.6%) և գյուղաբնակները (40.7%): Բուժման 

դիմածների տեսակարար կշիռն ըստ աղքատության մակարդակի տարբերվում է: Եթե հիվանդության 

դեպքում ոչ աղքատների 44.7%-ն է դիմել բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման, ապա աղքատների 

(առանց ծայրահեղ աղքատների)` 35.7%-ը և ծայրահեղ աղքատների` 13.9%-ը: 

Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններին բժշկական խորհրդատվության կամ 

բուժման համար բնակչությունը մեկ ամսվա մեջ դիմում է միջինը 2.2 անգամ, այդ թվում` ոչ աղքատները` 

2.2 անգամ, աղքատները (առանց ծայրահեղ աղքատների)`2.0, ծայրահեղ աղքատները` 1.7 անգամ: 

Հետազոտության մեկ ամսվա ընթացքում վերջին այցի ժամանակ որևէ պատճառով բուժհիմնարկների 

մասնագետներին դիմած բնակչության բաշխումն` ըստ բուժհիմնարկների մասնագետների, բերվում է 

ստորև (տվյալները հաշվարկված են բոլոր պատասխանների նկատմամբ). 

 



 

 

67 

 

Աղյուսակ 7.1. ԼՂՀ. Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ առողջության առաջնային  

պահպանման (ԱԱՊ) ծառայություններին դիմած բնակչության բաշխումն  

ըստ բուժհիմնարկի մասնագետների և աղքատության մակարդակի, 2015թ. 

(տոկոսներով) 

Բուժհիմնարկների 

մասնագետների ցանկ 

Ոչ աղքատներ Աղքատներ 

(առանց ծայրահեղ 

աղքատների) 

Ծայրահեղ 

աղքատներ 

Ընդամենը 

Մանկաբույժ 2.4 0.0 0.0 2.2 

Մանկաբարձ/ գինեկոլոգ 4.1 0.0 0.0 3.7 

Թերապևտ 50.7 48.3 34.7 50.3 

Նեղ մասնագետ 4.4 0.0 0.0 4.0 

Ատամնաբույժ 0.9 0.0 0.0 0.8 

Մասնավոր բժիշկ 0.4 0.0 0.0 0.3 

Դիագնոստիկ կենտրոն 1.9 15.1 0.0 2.8 

Շտապ օգնություն 3.9 4.7 65.3 4.8 

Այլ 31.4 31.9 0.0 31.1 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ.  

 

Հարկ է նշել, որ բնակչության 50.3%-ը հիվանդանալու դեպքում խորհրդատվության 

համար դիմել է թերապևտին, 2.2%-ը՝ մանկաբույժին, 4.0%-ը նեղ մասնագետին, 0.3%-ը՝ 

մասնավոր բժշկին, այն դեպքում, երբ ատամնաբույժերին է դիմել ընդամենը 0.8%-ը:  

 

Աղյուսակ 7.2. ԼՂՀ. Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ առողջության առաջնային  

պահպանման (ԱԱՊ) ծառայություններին դիմած բնակչության բաշխումն  

ըստ բուժհիմնարկի մասնագետների և բնակության վայրի, 2015թ. 

 (տոկոսներով) 

Բուժհիմնարկի մասնագետների ցանկ Քաղաքներ Գյուղեր Ընդամենը 

Մանկաբույժ 3.3 1.4 1.4 

Մանկաբարձ/ գինեկոլոգ 5.4 2.5 2.5 

Թերապևտ 66.5 38.0 38.0 

Նեղ մասնագետ 3.6 4.3 4.3 

Ատամնաբույժ 0.8 0.8 0.8 

Մասնավոր բժիշկ 0.8 0.0 0.0 

Դիագնոստիկ կենտրոն 3.9 2.0 2.0 

Շտապ օգնություն 9.5 1.2 1.2 

Այլ 6.3 49.8 31.1 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Հարկ է նշել, որ հիվանդանալու դեպքում խորհրդատվության համար քաղաքների և 

գյուղերի բնակչությունն ավելի հաճախ դիմել է թերապևտին: 
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Աղյուսակ 7.3. ԼՂՀ. Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ օգնության համար  

առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններին դիմած  

բնակչության վճարումների բաշխումը, 2015թ. 

 (տոկոսներով) 

 

Բուժհիմնարկի 

մասնագետների ցանկ 

Ընդամենը 

վճարվել է 

այդ թվում՝ 

անձնակազմից 

որևէ մեկին 

գնացուցակով 

նվերներ կամ 

ծառայություն 

ներ 

 

խորհրդատվության հետ 

կապված վճարումներ 

(ռենտգեն/ լաբորատոր 

հետազոտություն) 

Մանկաբույժ 100.0 24.4 71.0 4.7 

Մանկաբարձ/ գինեկոլոգ 100.0 36.3 2.3 61.4 

Թերապևտ 100.0 66.9 0.2 32.9 

Նեղ մասնագետ 100.0 100.0 0.0 0.0 

Ատամնաբույժ 100.0 86.2 3.7 10.2 

Մասնավոր բժիշկ 100.0 0.0 0.0 100.0 

Դիագնոստիկ կենտրոն 100.0 55.3 0.0 44.7 

Շտապ օգնություն 100.0 79.8 0.0 20.2 

Այլ 100.0 48.8 0.0 51.2 

Ընդամենը 100.0 57.3 4.5 38.2 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ, պոլիկլինիկական բուժհիմնարկների  

մասնագետների օգնությանը դիմած բնակչությունը, միջինում իր ծախսերի 57.3%-ը վճարել է 

անձնակազմից որևէ մեկին գնացուցակով, միայն 4.5%-ը` նվերների տեսքով, իսկ 38.2%-ը` ռենտգենի կամ 

լաբորատոր հետազոտության համար: 

Վճարումների չափը տարբերվում է ըստ աղքատության մակարդակի: Օրինակ՝ ոչ աղքատների 

կողմից խորհրդատվության հետ կապված վճարումները (ռենտգեն/ լաբորատոր հետազոտություն) 70.0 

անգամ գերազանցել են աղքատների կողմից կատարված վճարումներին: 

Պոլիկլինիկական բուժհիմնարկների մասնագետներին դիմած հիվանդների 37.9%-ի մոտ 

ախտորոշվել է հիպերտոնիա: Վերջին այցի ժամանակ էլեկտրակարդիոգրաֆիա անցել են դիմած 

հիվանդների 42.0%-ը, իսկ խոլեստերինը ստուգվել է դիմած հիվանդների 39.6%-ի մոտ:   

Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններին չդիմելու հիմնական պատճառն 

ինքնաբուժումն է` 61.1%, խնդրի ոչ լուրջ լինելը՝ 15.5% և ֆինանսական վատ վիճակը`15.2%, իսկ 

բժշկական խորհրդատվության կամ բուժման համար չդիմածների տեսակարար կշիռն` ըստ 

պատճառների և բնակության վայրի, բերված է ստորև. 

Աղյուսակ 7.4. ԼՂՀ. Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ առողջության առաջնային  

պահպանման ծառայություններին չդիմելու հիմնական պատճառներն  

ըստ բնակության վայրի, 2015թ.  

(տոկոսներով) 

 Ընդամենը  Քաղաքներ Գյուղեր 

Ընդամենը, այդ թվում` 100.0 100.0 100.0 

Ինքնաբուժում 61.1 25.0 38.8 

Ֆինանսապես ի վիճակի չէի բուժվելու 15.2 25.7 21.7 

Շատ հեռու է 0.0 3.5 2.1 

Խնդիրը լուրջ չէր 15.5 13.0 14.0 

Կարիք չի եղել  4.5 22.3 15.5 

Բժիշկը բարեկամ/ընկեր է 3.7 4.2 4.0 

Այլ  0.0 6.3 3.9 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
  

Ըստ բնակության վայրի, հետազոտված բնակչությունը, որպես բժշկական խորհրդատվության 

կամ բուժման չդիմելու հիմնական պատճառ, նշել է ինքնաբուժումը քաղաքների բնակչությունը` 25.0% և 
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գյուղական բնակչությունը` 38.8%, ֆինանսականը` գյուղական բնակչություն` 21.7%, քաղաքների 

բնակչություն`25.7%: Ֆինանսական պատճառը բնակության բոլոր վայրերում նշվել է որպես երկրորդ 

կարևոր պատճառ: 

2015թ.-ի հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում բնակչությունը հիվանդանոցներ 

է դիմել բուժօգնության համար միջինում 4.1 անգամ: Գիշերը հիվանդանոցում է մնացել հիվանդանոց 

վերջին այցի ժամանակ դիմածների 24.1%-ը, որոնք հիվանդանոցում պառկել են միջինում 11.5 օր: 

Հիվանդանոցներում բուժում ստացած (պառկած) բնակչությունն, ըստ այնտեղ մնալու տևողության, 

բաշխվել է հետևյալ կերպ, մեկ շաբաթից պակաս` 46.1%, մեկ շաբաթից մինչև երկու շաբաթ` 33.4% և 

երկու շաբաթից ավել` 20.5% 

 

Աղյուսակ 7.5. ԼՂՀ. Հետազոտվող ամսվա վերջին այցի ժամանակ բուժօգնության համար  

հիվանդանոց դիմած բնակչության բաշխվածությունն ըստ վճարման  

ձևի, մեկ հիվանդի հաշվով, 2015թ.  
(տոկոսներով)  

 

 

Ընդա-

մենը 

այդ թվում 

Հիվանդա-

նոցի 

գանձա-

պահին  

 

Վճարումներ 

անմիջապես 

բուժ. անձնա-

կազմին 

(բժիշկներ, բուժ. 

քույրեր և այլն) 

Նվեր (սննդամթերք 

և այլն) կամ որևէ 

մատուցած 

ծառայություն բուժ. 

անձնակազմից 

որևէ մեկին 

Այլ վճարումներ, այդ 

թվում` լաբորատոր և 

ռենտգեն 

հետազոտու- 

թյունների կամ 

դեղորայքի համար 

Վիրաբույժ 100.0 58.9 30.8 0.1 10.2 

Ռեանիմատոլոգ 100.0 21.2 11.1 2.1 65.5 

Թերապևտ 100.0 24.9 4.8 13.0 57.3 

 Սրտաբան 100.0 82.7 1.9 0.6 14.8 

 Մանկաբարձ- 

գինեկոլոգ 

100.0 55.7 8.2 3.6 32.4 

 Ուռոլոգ 100.0 9.7 43.8 0.0 46.5 

 Գաստրոէնտերոլոգ 100.0 15.6 0.0 0.0 84.4 

 Ուռուցքաբան 100.0 8.0 0.2 0.0 91.8 

 Էնդոկրինոլոգ 100.0 27.7 16.1 0.0 56.1 

 Նյարդաբան 100.0 44.3 0.0 0.0 55.6 

 Այլ 100.0 48.2 4.6 0.0 47.2 

Ընդամենը 100.0 45.9 9.0 2.5 42.6 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, միջինում, յուրաքանչյուր հիվանդ, հիվանդանոցի գանձապահին 

վճարել է ողջ գումարի 45.9%-ը, անմիջապես բուժ. անձնակազմին` 9.0%-ը, բացի այդ նվերների տեսքով` 

2.5%-ը, այլ վճարումների տեսքով (լաբորատոր և ռենտգեն հետազոտությունների կամ դեղորայքի 

համար)` 42.6%-ը: Գանձապահական վճարումներից ամենաբարձր տեսակարար կշիռը գրանցվել է 

սրտաբանների, վիրաբույժների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների մոտ, համապատասխանաբար՝ 24.5, 22.1 և 

14.0 տոկոս: Իսկ անմիջապես բուժանձնակազմին վճարումների ամենաբարձր տեսակարար կշիռը 

դիտվել է վիրաբույժների և ուռոլոգների մոտ, համապատասխանաբար՝ 48.8 և 21.7 տոկոսֈ  

Պետական պատվերի իրավունք ունեցել է բնակչության 25.5%-ը: Ըստ աղքատության 

մակարդակի` պետական պատվերի իրավունք ունեցել է ծայրահեղ աղքատների 17.6 %-ը, աղքատների 

(առանց ծայրահեղ աղքատների)` 21.1%-ը և ոչ աղքատների` 27.1%-ը: 

 Ոչ պակաս կարևոր ցուցանիշ է ամենամոտ բուժկետի հեռավորությունը տնային 

տնտեսությունից: Ըստ 2015թ.-ի հետազոտության, նման տվյալներ ստացվել են միայն գյուղական 

բնակավայրերով: Ըստ այդ տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 76.5%-ը պատասխանել է, 

որ բուժկետը գտնվում է մինչև 1 կմ հեռավորության վրա: Միևնույն ժամանակ, տնային 

տնտեսությունների 6.4 %-ը պատասխանել է, որ այն գտնվում է 10 կմ-ից հեռու: Ըստ սպառման 

քվինտիլային խմբերի, տվյալները բերված են աղյուսակ 7.6-ում: Գյուղական բնակավայրերում բուժկետի 
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մատչելիությունն ըստ սպառման քվինտիլների տարբերվում է: Այն տնային տնտեսությունների 

տեսակարար կշիռը, որոնց կողմից արձանագրվել է բուժկետի` ավելի քան 10 կմ հեռու գտնվելու փաստը, 

ըստ սպառման քվինտիլների տատանվում է 5.3%-ից չորրորդ քվինտիլում մինչև 7.8 %-ը առաջին 

քվինտիլում:  

Աղյուսակ 7.6. ԼՂՀ. Գյուղական բնակավայրերում բուժհիմնարկի մատչելիությունն ըստ 

սպառման քվինտիլների, 2015թ.  

(տոկոսներով)  

Հեռավորությունը 
Քվինտիլներ 

Ընդամենը 
1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

0-1 կմ  72.3 84.6 73.2 82.0 71.2 76.5 

1-3 կմ  17.0 6.7 18.4 10.4 19.7 14.8 

4-5 կմ  2.6 0.8 1.2 1.5 1.6 1.5 

          6-10 կմ 0.5 1.2 0.6 0.8 1.0 0.8 

>10 կմ 7.8 6.8 6.6 5.3 6.5 6.4 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ 
 

Հետազոտված տնային տնտեսությունների ծախսերի մեջ դեղորայքի ձեռք բերման համար  

կատարված ծախսերը կազմել են 12.7%: Դեղորայքի ձեռք բերման համար կատարված ամսական 

ծախսերը մեկ շնչի հաշվով կազմել են ընդամենը 374.2 դրամ, ընդ որում, ոչ աղքատներինը` 416.1 դրամ, 

աղքատներինը`167.4 դրամ և ծայրահեղ աղքատներինը`89.8 դրամ: Ոչ աղքատ բնակչության դեղորայքի 

ձեռք բերման համար կատարված ամսական ծախսերը մեկ շնչի հաշվով ավելի քան 2.5 անգամ 

գերազանցում են աղքատների նույնանման ծախսերին, իսկ ծայրահեղ աղքատների նկատմամբ 4.5 

անգամ:  

Կարևոր ցուցանիշներից է նաև ամենամոտ դեղատան հեռավորությունը տնային 

տնտեսությունից: Եթե քաղաքային բնակավայրերում դեղատների ցանցը բավականին զարգացած է, ապա 

գյուղական վայրերում կան մատչելիության խնդիրներ: Ըստ 2015թ.-ի հետազոտության տվյալների 

գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 14.6%-ը պատասխանել է, որ դեղատունը գտնվում է մինչև 1 կմ 

հեռավորության վրա, կեսից ավելին` 59.1%-ը, պատասխանել է, որ այն գտնվում է 10 կմ-ից հեռու: Ըստ 

քվինտիլային խմբերի, տվյալները բերված են Աղյուսակ 7.7-ում: Տնային տնտեսությունների տեսակարար 

կշիռը, որոնք նշել են, որ ամենամոտ դեղատունը գտնվում է գյուղից ավելի քան 10 կմ հեռու, ըստ 

սպառման քվինտիլների, տատանվում է 53.1-ից մինչև 76.2%-ը: 
 

Աղյուսակ 7.7. ԼՂՀ. Դեղատան մատչելիությունը գյուղական բնակավայրերում 2015թ.-ին,  

ըստ սպառման քվինտիլների 
(տոկոսներով)  

Հեռավորությունը 
Քվինտիլներ 

Ընդամենը 
1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

0-1 կմ  2.0 8.5 20.6 20.6 14.4 14.6 

1-3 կմ  7.1 5.5 5.9 10.3 15.1 9.9 

4-5 կմ  3.4 8.2 10.3 6.8 4.8 6.7 

6-10 կմ 11.3 12.9 5.0 6.6 12.6 9.8 

>10 կմ 76.2 65.0 58.2 55.7 53.1 59.1 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ.  

  

Մինչև 5 տարեկան երեխա ունեցող տնային տնտեսությունները պրոֆիլակտիկ զննման կամ 

հետծննդյան խորհրդատվության համար հետազոտությանը նախորդող մեկ ամսվա ընթացքում նշված տարիքի 

երեխաների 40.2%-ին բերել են պոլիկլինիկա, իսկ չհաճախման պատճառները (պատասխանների նկատմամբ) 

բաշխվել են հետևյալ կերպ` ծառայություններն անհրաժեշտ չեն` 57.3%, բուժսպասարկման որակը 

անբավարար է` 0.4%, շատ հեռու է` 3.1%, շատ թանկ է`0.6%, բուժհաստատությունը փակ է` 0.8%, մնացածները 

տվել են այլ պատասխաններ:  
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Գլուխ 8. Կրթությունը և աղքատությունը 

 
 

  Կրթությունը կարող է օգնել մարդկանց դուրս գալու աղքատությունից: Կրթությունը 

դռներ է բացում աշխատանքի և ֆինանսական վարկերի առջև: Կրթությունը տալիս է 

մարդկանց գիտելիք և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են եկամուտների ավելացման և 

զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնման համար: Երբ կրթությունն ունի լայն 

տարածում և հասանելի է աղքատներին, կանանց և խոցելի խմբերին, ապա այն ունի նաև 

տնտեսական աճի լայն վերաբաշխվածության հեռանկար: Մյուս կողմից, աղքատությունը 

դրդում է ծնողներին երեխաներին հանել դպրոցից և ուղարկել աշխատելու, քանի որ 

վճարունակ չեն: 

ԼՂՀ-ում գրեթե ողջ բնակչությունը գրագետ է: Հանրակրթությունը մատչելի է բոլորի 

համար թե´ տղաների և թե´ աղջիկների, բայց ոչ հավասարապես: 2015/2016 ուսումնական 

տարում հանրակրթական դպրոցների տղաների թվաքանակի նկատմամբ աղջիկների 

թվաքանակի հարաբերակցության գործակիցը կազմել է 0.99: 

 

 
 

Ներդիր 8.1 

Կրթության ոլորտի 2015 թվականի գործունեության վերաբերյալ 

 

Կրթության բնագավառի գերխնդիրն է կրթության որակի բարձրացումը` ապահովելով 

համակարգի արդյունավետ գործունեությունը և քաղաքացիների` իրենց ձգտումներին և 

ընդունակություններին համապատասխան կրթություն ստանալու հավասար մատչելիությունը: 

Երեխաների համակողմանի զարգացման և հանրակրթության որակի ապահովման 

տեսանկյունից 2015 թվականի կարևոր խնդիրներից է երեխաների վաղ ընդգրկումը կրթական 

ծրագրերում: Նախադպրոցական կրթության մատչելիության մեծացումը և նախակրթարանների 

ստեղծումը դիտարկվում է որպես գերակա ուղղություն: 2015 թվականին հանրապետության 8  

ßñç³ÝÝ»ñáõÙ  ·áñÍ»É  ¿ 47 նախադպրոցական հաստատություններ, որոնցում ընդգրկվել են  3592 

երեխաներ: 

  

2011-2012 ուսումնական տարվանից հանրապետության դպրոցների 2-րդ դասարանից սկսած, 

ուսումնական պլանով ներդրվեց «Շախմատ» առարկան, որի դասավանդումն ավարտվում է 4-րդ 

դասարանում:  

     Կրթության բնագավառի զարգացումներում կարևոր տեղ է տրվել մասնագիտական կրթության 

ոլորտին: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներկա փուլում 

էական նշանակություն ունեն մասնագիտական կրթության ապահովումն ու մատչելիությունը, որը 

հանրապետության տնտեսական աճի, աղքատության ու անհավասարության մեղմման կարևորագույն 

գործոններից մեկն է: 

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

ոլորտի բարեփոխումներն ուղղված են եղել մասնագիտական կրթության որակի բարելավմանը, 

աշխատաշուկայի պահանջներին և միջազգային չափանիշներին համապատասխան կադրերի 

պատրաստման կարողությունների հզորացմանը: 

Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի 2015 թվականի գերակա խնդրի 

լուծմանն ուղղված քայլերն են եղել մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգի 

մարդկային ռեսուրսների կարողությունների շարունակական հզորացումը, կառավարման 

արդյունավետության բարձրացումը. ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կադրերի 

և ղեկավար անձնակազմի վերապատրաստումը: 
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2015 թվականին բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտի գերակա խնդիրն է եղել 

կրթության որակի, մատչելիության և մրցունակության խթանումը, որը պայմանավորված էր ԼՂՀ-ում 

տեխնոլոգիաների և նորարարության զարգացմամբ, գիտելիքահեն հասարակության կազմավորմամբ, 

բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի բարելավմամբ: 

 

Ներդիր 8.2 

 

Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեություն 

 

2015թ. ԼՂՀ-ում գործել է 47 Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ (Ü¸Ð): ՆԴՀ-ների ընդհանուր քանակից 

33-ըª å»ï³Ï³Ý ¿, 14-ը` ոչ պետական: ¶áñÍáÕ Ü¸Ð-Ý»ñ Ñ³×³Ë»É ¿ 3592 »ñ»Ë³, ³Û¹ ÃíáõÙ` 1770 ³ÕçÇÏ: 

¶áñÍ»É ¿ 115 ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ËáõÙµ, ï»Õ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 3564: Ø»Ï ËÙµáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇçÇÝ 

Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 31: 

ØÇçÇÝ Ñ³ßíáí Ù»Ï Ü¸Ð Ñ³×³Ë»É ¿ 76 »ñ»Ë³: Ü¸Ð-Ý»ñáõÙ  ³ßË³ï»É ¿ 710 Ù³ñ¹, Ýñ³ÝóÇó` 309-

Á (43.5 ïáÏáëÁ) Ù³ÝÏ³í³ñÅ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ: ØÇçÇÝ Ñ³ßíáí Ù»Ï Ù³ÝÏ³í³ñÅÇÝ 

µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏ»É 12 »ñ»Ë³: 
 

 ՆԴՀ-ների գործունեության ցուցանիշներն ըստ ԼՂՀ շրջանների, 2015թ.  

 

 ՆԴՀ-ների 

քանակը, 

միավոր 

Խմբերի քանակը, միավոր Տեղերի քանակը, 

միավոր 

Երեխաների թվաքանակը, 

մարդ 

Ընդա 

մենը 

որից` 3 և բարձր տա- 

րիքի երեխաների 

ընդամենը նրանցից` 

աղջիկներ 

ք.Ստեփանակերտ 7 30 29 1195 1392 723 

Ասկերան 7 12 11 303 297 154 

Հադրութ 6 9 9 275 230 115 

Մարտակերտ 9 21 18 584 595 278 

Մարտունի 9 28 23 751 679 325 

Շահումյան 2 2 2 53 49 20 

Շուշի 3 5 5 151 146 63 

Քաշաթաղ 4 8 6 252 204 92 

Ընդամենը ԼՂՀ 47 115 103 3564 3592 1770 

 

ՆԴՀ-ներ հաճախող երեխաների թվաքանակն ըստ տարիքի, 

ըստ ԼՂՀ շրջանների, 2015թ. 

մարդ 

 

Մինչև 1.5 
տարեկան 

1.5–ից մինչև 3 տարեկան 3 ïարեկան ¨ µ³ñÓñ 

ընդամենը նրանցից` 
աղջիկ 

ներ 

ընդամենը նրանցից` 
 աղջիկ 

ներ 

ընդամենը նրանցից` 
աղջիկ 

ներ 

ք.Ստեփանակերտ 125 60 513 253 754 410 

Ասկերան 1 1 48 27 248 126 

Հադրութ - - 16 5 214 110 

Մարտակերտ - - 54 27 541 251 

Մարտունի 3 - 103 60 573 265 

Շահումյան - - 6 3 43 17 

Շուշի - - - - 146 63 

Քաշաթաղ - - 32 17 172 75 

Ընդամենը ԼՂՀ 129 61 772 392 2691 1317 
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Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ Áëï ÈÔÐ ßñç³ÝÝ»ñÇ ¨  

êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ, 2010-2015ÃÃ. 

միավոր 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ք.Ստեփանակերտ 14 14 14 14 14 14 

Ասկերան 38 33 32 32 32 32 

Հադրութ 28 

28 

25 25 25 25 25 

Մարտակերտ 40 36 36 36 35 35 

Մարտունի 38 36 36 36 36 36 

Շահումյան 16 16 16 16 16 16 

Շուշի 9 9 9 9 9 8 

Քաշաթաղ 47 49 51 51 52 52 

Ընդամենը ԼՂՀ 230 218 219 219 219 218 

 

Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ Áëï ë»éÇ, Áëï ÈÔÐ ßñç³ÝÝ»ñÇ ¨ 

êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ, 2010-2015ÃÃ. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ք.Ստեփանակերտ 6915 7250 7086 7136 7307 7758 

Ասկերան 2325 2381 2228 2258 2287 2339 

Հադրութ 1886 2032 2010 1993 1943 2007 

Մարտակերտ 3020 3159 3186 3207 3283 3403 

Մարտունի 3585 3826 3621 3566 3594 3674 

Շահումյան 595 641 647 675 674 705 

Շուշի 811 871 820 783 834 876 

Քաշաթաղ 1479 1682 1716 1759 1786 1891 

Ընդամենը ԼՂՀ 20616 21842 21314 21377 21708 22653 

Ýñ³ÝóÇó` ³ÕçÇÏÝ»ñ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ք.Ստեփանակերտ 6915 7250 7086 7136 7307 3925 

Ասկերան 2325 2381 2228 2258 2287 1171 

Հադրութ 1886 2032 2010 1993 1943 969 

Մարտակերտ 3020 3159 3186 3207 3283 1687 

Մարտունի 3585 3826 3621 3566 3594 1787 

Շահումյան 595 641 647 675 674 341 

Շուշի 811 871 820 783 834 452 

Քաշաթաղ 1479 1682 1716 1759 1786 937 

Ընդամենը ԼՂՀ 20616 21842 21314 21377 21708 11269 

 

Հանրակրթական դպրոցների հիմնական կրթությամբ շրջանավարտների  

թվաքանակն ըստ ԼՂՀ շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի, 2015թ. 

մարդ 

 

Ավարտական 
վկայական 

ստացածներ 

նրանցից` 
շարունակել են ուսումը 

ավագ դպրոցում 
àõëáõÙÁ ÏÇë³ï 

ÃáÕ³ÍÝ»ñÁ 
գերազանց առա-
ջադիմությամբ 

ընդա- 
մենը 

աղջիկ- 
ներ 

ընդա- 
մենը 

աղջիկ- 
ներ 

ընդա- 
մենը 

աղջիկ- 
ներ 

ընդա- 
մենը 

աղջիկ- 
ներ 

ք.Ստեփանակերտ 341 154 2 2 67 31 95 46 

Ասկերան 159 79 - - - - - - 

Հադրութ 108 51 - - 7 4 7 4 

Մարտակերտ 203 113 - - 23 12 29 15 

Մարտունի 230 100 - - 11 3 17 6 

Շահումյան 43 26 - - 4 1 8 3 

Շուշի 41 17 - - - - - - 

Քաշաթաղ 77 34 - - 1 - 16 10 

Ընդամենը ԼՂՀ 1202 574 2 2 113 51 172 84 
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Հանրակրթական դպրոցների միջնակարգ կրթությամբ շրջանավարտների  

թվաքանակն ըստ ԼՂՀ մարզերի և Ստեփանակերտ քաղաքի, 2015թ. 

մարդ 

 

Ավարտական փաստա-

թուղթ ստացածներ 

նրանցից` 

գերազանցության  

մեդալով 

նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ 

քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով 

ավարտական փաստաթուղթ 

չստացածներ 

ընդամենը աղջիկներ ընդամենը աղջիկներ ընդամենը աղջիկներ 

ք.Ստեփանակերտ 375 218 - - 2 1 

Ասկերան 156 94 - - - - 

Հադրութ 150 81 - - - - 

Մարտակերտ 171 115 - - - - 

Մարտունի 229 101 - - - - 

Շահումյան 36 18 - - - - 

Շուշի 40 28 - - - - 

Քաշաթաղ 101 57 - - 1 1 

Ընդամենը ԼՂՀ 1258 712 - - 3 2 

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 
 

2015/2016 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել են նախնական մասնագի-

տական (արհեստագործական) ծրագիր իրականացնող 2 պետական ուսումնական հաստատություն-

ներ, որոնցáõÙ áõëáõÝ³éáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³Ýí×³ñ: Ուսանողների թվաքանակը կազմել է 413 

մարդ, որոնց 37.3 %-ը կանայք են: àõëáõÝ³éáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùéñÇ íñ³: 

 

Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

Ãí³ù³Ý³ÏÇ ß³ñÅÁ, 2015-2016 áõë. ï³ñÇ 
մարդ 

 Ընդունվածների 
թվաքանակը 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` ²í³ñï»Éáõ »Ý 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
կանայք 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
կանայք 

ընդա- 
մենը 

նրանցից` 
կանայք 

ք.Ստեփանակերտ 102 44 232 80 128 51 

³Û¹ ÃíáõÙ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 

50 14 180 50 76 21 

ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 52 30 52 30 52 30 

Ø³ñïáõÝÇ 108 56 214 78 137 65 

³Û¹ ÃíáõÙ`ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 

34 4 140 26 3 1 

ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 74 52 74 52 74 52 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  ÈÔÐ 210 100 446 158 265 116 

³Û¹ ÃíáõÙ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 

84 18 320 76 139 34 

ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ 126 82 126 82 126 82 

 

Ü³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý) áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ  2015/2016 ուս. ïարի 
 

 14 ¨ 

ó³Íñ 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ¨ 

µաñÓñ 

àõë³- 

ÝáÕÝ»ñÇ 

Ãí³ù³ 

Ý³ÏÁ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 4 81 109 81 29 10 12 16 14 10 9 71 

Ï³Ý³Ûù 2 14 22 22 16 9 6 8 7 6 6 40 

Ýñ³ÝóÇóª 

հÇÙÝ³- 

Ï³Ý 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 4 81 109 73 18 5 6 10 5 3 2 4 

Ï³Ý³Ûù 2 14 22 16 7 4 4 4 1 - - 2 
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Միջին մասնագիտական կրթություն 

 

            Հանրապետության 4 միջին մասնագիտական պետական ուսումնական 

հաստատություններում (ՄՄՈւՀ) 2014/2015 ուսումնական տարում ընդունվել է 486 (կանայք` 50.2%), 

սովորել` 1964 (կանայք` 47.4%), ավարտել` 400 (կանայք` 46.0%) մարդ: Ուսումնառությունն 

իրականացվել է հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքի վրա:  

 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի շարժն ըստ 

ուսուցման ձևի, ըստ ԼՂՀ շրջանների և Ստեփանակերտ քաղաքի, 2015/2016 ուս. տարի 

 
 

ՄՄՈՒՀ-ների 

քանակը, 

միավոր 

Ընդունվել են, 

մարդ 

Ուսանողների թվա-

քանակը, մարդ 

Ավարտել  »Ý 

մարդ 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ք.Ստեփանակերտ 5 245 143 1477 727 352 151 

Շուշի 1 32 19 171 100 58 39 

Ընդամենը ԼՂՀ 6 27 162 1648 827 410 190 

 

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 

 

Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատությունների գործունեություն: 2015/2016 ուսումնական տարում 

հանրապետության 5 բարձրագույն պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ 

(ԲՈւՀ) բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում իրականացրել են մասնագիտական 

կրթություն բակալավրի ծրագրերով: Այդ հաստատություններ ընդունվել է 907 (կանայք` 52.3%), 

սովորել` 4236 (կանայք` 53.6%), ավարտել` 1156 (կանայք` 55.0%) մարդ:  

 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի շարժն  

ըստ ուսուցման ձևի, 2015/2016 ուս. տարի 

 
 ԲՈւՀ-երի 

քանակը, 

միավոր 

Ընդունվել են, 

մարդ 

Ուսանողների 

թվաքանակը, մարդ 

Ավարտել են 2015թ., 

մարդ 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

²éÏ³ áõëáõóÙ³Ùµ 
5 563 372 2345 1646 160 35 

Ð»é³Ï³ 

áõëáõóÙ³Ùµ 
5 490 213 2413 1013 494 179 

Ընդամենը ԼՂՀ 
5 1053 585 4758 2659 654 214 

 

Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող 

կազմակերպությունների գործունեություն: 2015/2016 ուսումնական տարում հանրապետության 5 

բարձրագույն պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ (ԲՈՒՀ) բարձրագույն 

կրթության երկրորդ աստիճանում իրականացրել են մասնագիտական կրթություն մագիստրոսի 

ծրագրերով: Այդ կազմակերպություններ ընդունվել է 332 (կանայք` 70.8%), սովորել` 716 (կանայք` 

70.9%), ավարտել` 437 (կանայք` 76.7%) մարդ:  
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Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների  շարժն ըստ ³Ýí×³ñ ¨ í×³ñáíÇ 

áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 2015/2016 áõë.ï³ñի  

 
 Ուսանողների 

թվաքանակը, մարդ 
³Û¹ ÃíáõÙª 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

³Ýí×³ñ í×³ñáíÇ 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

կանայք 

ընդա- 

մենը 

նրանցից` 

 կանայք 

ÀÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÇ 

Ãí³ù³Ý³ÏÁ 

387 249 241 169 146 80 

êáíáñáÕÝ»ñÇ 

Ãí³ù³Ý³ÏÁ 

801 577 434 329 367 248 

³Û¹ ÃíáõÙª 
 I ÏáõñëáõÙ 

368 248 220 157 14 91 

II ÏáõñëáõÙ 404 310 214 172 190 138 

III  ÏáõñëáõÙ 29 19 - - 29 19 

Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 

Ãí³ù³Ý³ÏÁ, 2015Ã. 

425 298 213 168 212 130 

 

 

 

8.1. Ընդգրկվածությունը կրթության համակարգում 
 

ԼՂՀ-ն կարողացել է պահպանել բարձր ընդգրկվածություն հիմնական կրթության 

համակարգում: Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների համախառն 

ընդգրկվածությունն ըստ կրթական ծրագրերի ներկայացված է Գծապատկեր 8.1-ում1: 

Տվյալները վկայում են հիմնական կրթական համակարգում շատ բարձր համախառն 

ընդգրկվածության աստիճանի մասին: 

 

Գծապատկեր 8.1. ԼՂՀ. Հանրակրթական դպրոցներում աշակերտների համախառն  

                                        ընդգրկվածությունն ըստ  կրթական ծրագրերի, 2015թ. 
 

  

 
 

                  Աղբյուրը. ԼՂՀԱՎԾ 2015թ. 

                                                           
1
 Կրթության համակարգում համախառն ընդգրկվածության աստիճանը կարող է տարբերվել վարչական ռեգիստրների   կողմից 

տրամադրված տեղեկատվությունից: 
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Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` նախադպրոցական հաստատություններում համախառն ընդգրկվածությունը 

(մինչև 6 տարեկան երեխաների թվաքանակից) կազմել է 26.0% և տարբերվում է ըստ 

աղքատության մակարդակի: Ոչ աղքատ տնային տնտեսություններում այն կազմել է 26.0%, 

աղքատ տնային տնտեսություններում (առանց ծայրահեղ աղքատների)` 24.0%, ծայրահեղ 

աղքատ տնային տնտեսություններում`30.0%: Նախադպրոցական հաստատություններում 

համախառն ընդգրկվածությունը (մինչև 6 տարեկան երեխաների թվաքանակից) տարբերվում է 

ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի: Առաջին քվինտիլային խմբում այն կազմել է 

28.0%, երկրորդում`18.0%, երրորդում`24.0%, չորրորդում`28.0%, հինգերորդում` 34.0%: 

Տնային տնտեսությունների կողմից ուսման համար կատարված վճարները 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների, 2015թ.-ին ուսման համար կատարված վճարները տնային տնտեսությունների 

անվանական սպառողական  ծախսերում կազմել են 0,4% (Աղյուսակ 6.8):  

 Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների, 2015թ.-ին, ընդհանուր առմամբ, մինչև 6 տարեկան 10 երեխայից ավելի քան 7-ը 

չի հաճախել նախադպրոցական հաստատություն: Պատասխաններից երևում է, որ որպես 

պատճառներ նշել են, որ երեխայի մայրը չի աշխատում` 41.3%, մանկապարտեզ չկա` 27.8%, 

արդեն դպրոց է գնում՝ 25.1%, դրանից օգտվելը թանկ է` 2.2% (Աղյուսակ 8.1):  

 

Աղյուսակ 8.1. ԼՂՀ.Նախադպրոցական հաստատություն չհաճախելու պատճառները , 2015թ. 

 

 (տոկոսներով)  

  Քվինտիլներ 

Ընդամենը 1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

Շատ թանկ է  8.3 0.9 0.0 0.0 0.0 2.2 

Վատ են կերակրում 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Վարակիչ հիվանդությունների վտանգ կա 1.3 1.7 5.9 0.5 0.0 2.0 

Նախադպրոցական հաստատությունը փակ է 1.8 1.9 0.0 1.1 0.0 1.1 

Աշխատանքային ժամերը հարմար չեն 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 

Ծառայության որակը ցածր է 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.4 

Մայրը չի աշխատում  46.2 36.4 39.2 43.7 40.8 41.3 

Մանկապարտեզ չկա 24.4 32.8 24.8 25.1 34.5 27.8 

Արդեն դպրոց է գնում  18.0 26.0 28.1 29.7 24.7 25.1 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
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Ամենաաղքատ և ամենահարուստ քվինտիլային խմբերի միջև առկա է տարբերություն: 

Ամենաաղքատ 1-ին քվինտիլի հարցվողների 8.3%-ը նշել է, որ նախադպրոցական կրթությունը 

շատ թանկ է, այն ժամանակ, երբ ամենահարուստ քվինտիլի հարցվողները չեն նշել այդ 

հանգամանքը որպես պատճառ: 

Մատչելիության կարևոր ցուցանիշներից է ամենամոտ նախադպրոցական 

հաստատության հեռավորությունը տնային տնտեսությունից: Ըստ 2015թ.-ի հետազոտության 

տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 40.5%-ը պատասխանել է, որ 

նախադպրոցական հաստատությունը գտնվում է մինչև 1 կմ հեռավորության վրա: Միևնույն 

ժամանակ տնային տնտեսությունների 31.3%-ը պատասխանել է, որ այն գտնվում է 10 կմ-ից 

հեռու: Ըստ քվինտիլային խմբերի, տվյալները բերված են Աղյուսակ 8.2-ում: Ամենաաղքատ 

քվինտիլի 32.4%-ը նշել է, որ ամենամոտ նախադպրոցական հաստատությունը գտնվում է մինչև 

1կմ հեռավորության վրա, այն դեպքում, երբ նույն հեռավորության մասին նշել է 

ամենահարուստ քվինտիլի հարցվողների 41.1%-ը: Ամենահարուստների 25.3%-ը և 

ամենաաղքատների 38.2%-ը պատասխանել են, որ մոտակա նախադպրոցական 

հաստատությունը գտնվում է ավելի քան 10 կմ հեռավորության վրա: 

 

Աղյուսակ 8.2. ԼՂՀ. Նախադպրոցական հաստատությունների մատչելիությունը գյուղական  

բնակավայրերում, 2015թ. 
(տոկոսներով)  

Գյուղական վայրեր 

Քվինտիլներ 
Ընդամենը 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

Ամենամոտ նախադպրոցական հաստատության հեռավորությունը 

0-1 կմ 
32.4 42.3 35.0 48.8 41.1 40.5 

1-3 կմ 
17.2 4.1 16.1 11.3 16.8 13.0 

4-5 կմ 
4.7 8.8 12.5 6.7 10.3 8.7 

6-10 կմ 
7.6 8.0 5.6 5.2 6.4 6.5 

>10 կմ 
38.2 36.8 30.8 27.9 25.3 31.3 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Երթևեկության միջոցը նախադպրոցական հաստատություն հասնելու համար 

Մեքենա 
38.1 37.9 37.4 32.1 28.2 34.3 

Ավտոբուս 
13.4 10.7 12.2 5.3 9.2 9.9 

Տաքսի 
0.6 6.7 2.2 3.0 4.4 3.5 

Ոտքով 
48.0 44.7 48.2 59.6 58.3 52.2 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Տարրական (1-4 ) դասարաններ 
 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` տարրական (1-4) դասարաններում համախառն ընդգրկվածությունը 2015թ.-ին 

կազմել է 101.0%: Տարրական դպրոցներում համախառն ընդգրկվածությունը ոչ աղքատ տնային 

տնտեսությունների համար կազմել է 105.0%, աղքատ տնային տնտեսությունների (առանց 
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ծայրահեղ աղքատների) համար` 98.0%, իսկ ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների 

համար՝ 77.0%: Ամենաաղքատ առաջին քվինտիլում համախառն ընդգրկվածությունը կազմել է 

91.0%, երկրորդում` 105.0%, երրորդում` 100.0%  չորրորդում` 109.0% և հինգերորդում` 102.0%: 

Տարրական դպրոցներում սովորող երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների միջին 

ամսական ծախսը մեկ աշակերտի հաշվով կազմել է 6685.3 դրամ, որից դասագրքերի վրա` 

26.9%, այլ ծախսերի վրա` 69.4%, մասնավոր դասերի համար` 3.7%: Եթե տարրական 

դպրոցներում սովորող երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսը 

մեկ աշակերտի հաշվով կազմել է 6685.3 դրամ, ապա աղքատներինը (առանց ծայրահեղ 

աղքատների)` 7205.6  դրամ և ծայրահեղ աղքատներինը` 5306.3 դրամ: 

 

Հիմնական (5-9) դասարաններ 

Ինչ վերաբերում է հիմնական դասարանների (5-9) համախառն ընդգրկվածությանը, 

ապա ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` հիմնական դասարանների (5-9) համախառն ընդգրկվածությունը 2015թ.-ին 

կազմել է 99.0% և ըստ աղքատության մակարդակի` այն բարձր է ինչպես աղքատների, այնպես 

էլ ոչ աղքատների համար: Հիմնական դպրոցներում ընդգրկվածությունը ոչ աղքատ տնային 

տնտեսությունների համար կազմել է 96.0%, աղքատ (առանց ծայրահեղ աղքատների) տնային 

տնտեսությունների համար`97.0% և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների 

համար`134.0%: Հիմնական դասարաններում համախառն ընդգրկվածությունը ամենաաղքատ 

քվինտիլում կազմել է 113.0%, երկրորդում՝ 98.0%, երրորդում` 99.0%, չորրորդում և 

հինգերորդում համապատասխանաբար` 90.0% և 96.0%: 

Այն տնային տնտեսությունները, որոնք 2015թ.-ին ունեին հիմնական դպրոցում սովորող 

աշակերտ, միջինում ծախսել են մեկ աշակերտի հաշվով ամսական 7252.1 դրամ, որից` 

դասագրքերի և գրենական պիտույքների վրա` 24.2%, մասնավոր դասերի համար`5.8%, իսկ 

կրթության այլ ծախսերի վրա` 70.0%: Եթե հիմնական դպրոցում սովորող աշակերտ ունեցող 

տնային տնտեսությունը մեկ աշակերտի հաշվով միջինում ծախսել է ամսական 7252.1  դրամ, 

ապա աղքատները (առանց ծայրահեղ աղքատների)` 8309.3 դրամ և ծայրահեղ աղքատները` 

4370.0 դրամ: 

Հիմնական կրթությունը պարտադիր է ԼՂՀ-ում: Հիմնական կրթություն ստանալուց 

հետո կրթական համակարգից համապատասխան տարիքի երեխաների մի մասը դուրս է մնում: 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների, ընդհանուր առմամբ, 2015թ.-ի ընթացքում 15-17 տարեկան երեխաների 11.2%-ը 

որևէ ուսումնական հաստատություն չի հաճախել: Նրանց գերակշիռ մասը` 90.2%-ը, 

պատճառաբանել է, որ ավարտել է դպրոցը կամ կրթությունը, 4.1%-ը չի ցանկացել այլևս 

սովորել, 4.9%-ը դպրոց չի հաճախել առողջական խնդիրների պատճառով: Մնացածը չեն 

հաճախել դպրոց այլ պատճառներով: 

Քանի որ պարտադիր կրթությունը ԼՂՀ-ում անվճար է, ուսումնական ծախսերը 

տարրական և հիմնական կրթության մակարդակներում սովորողներ ունեցող տնային 

տնտեսությունների համար այդքան էլ խնդիր չեն: Այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ ուսումնական 

ծախսերը բեռ են տնային տնտեսությունների համար: 

Ավելի ծանր բեռ է տնային տնտեսությունների համար, հատկապես բարձր 

դասարաններում սովորող երեխաներ ունենալը:  
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Ավագ դպրոց 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` ավագ դպրոցներում ընդգրկվածությունը (15-17 տարիքային խումբ) կազմել է 

58.0%: Ոչ աղքատ, աղքատ(առանց ծայրահեղ աղքատների) և ծայրահեղ աղքատ տնային 

տնտեսությունների ավագ դպրոցներում ընդգրկվածությունը կազմել է համապատաս-

խանաբար` 65.0%, 52.0% և 29.0%: 

Ավագ դասարաններում սովորող երեխա ունեցող տնային տնտեսություններում միջին 

ամսական ծախսը մեկ աշակերտի հաշվով կազմել է 9422.5 դրամ, որից դասագրքերի վրա` 

18.3%, այլ ծախսերի վրա` 61.4%, մասնավոր դասերի վրա` 18.5%: Ավագ դասարաններում 

սովորող երեխա ունեցող տնային տնտեսություններում միջին ամսական ծախսը մեկ 

աշակերտի հաշվով, ըստ աղքատության մակարդակի կազմել է` ոչ աղքատների համար 11205.7 

դրամ, որից դասագրքերի վրա` 18.4%, այլ ծախսերի վրա` 58.1%, մասնավոր դասերի վրա` 

21.4% , աղքատների (առանց ծայրահեղ աղքատների) համար համապատասխանաբար` 8222 

դրամ, որից դասագրքերի վրա` 16.0%, այլ ծախսերի վրա` 82.2%, մասնավոր դասերի վրա` 

1.75%, ծայրահեղ աղքատների համար` 5492.5 դրամ, որից դասագրքերի վրա` 30.7%, այլ 

ծախսերի վրա` 69.3%, մասնավոր դասերի վրա գումար չի ծախսվել: 

 

Բարձրագույն կրթական հաստատություններ 

Ինչպես արդեն նշվեց, ի տարբերություն հիմնական կրթության, միջնակարգ դպրոցի 

բարձր դասարաններում և բարձրագույն կրթական հաստատություններում սովորողների 

ընդգրկվածությունը համեմատաբար ավելի ցածր է, իսկ աղքատների և ոչ աղքատների 

ընգրկվածության տարբերությունը բավականին ակնհայտ: Բարձրագույն կրթության հետ 

կապված մեծ ծախսերը, և հատկապես, դրանց մատչելիությունը, կրթություն ստանալուց հետո 

բարձր աշխատավարձ ստանալու ցածր հավանականությունը, այն հիմնական պատճառներն 

են, որով կարելի է բացատրել հիմնական և, մասնավորապես, ընդհանուր միջնակարգ դպրոցն 

ավարտելուց հետո աղքատ տնային տնտեսությունների համապատասխան տարիքի 

բնակչության կրթական համակարգից դուրս մնալը:  

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` բարձրագույն կրթական հաստատություններում ընդգրկվածությունը (18-22 

տարիքային խումբ) կազմել է 55.0%: Բարձրագույն կրթական հաստատություններում ոչ 

աղքատ տնային տնտեսությունների ընդգրկվածությունը կազմել է 54.0%, աղքատ (առանց 

ծայրահեղ աղքատների) տնային տնտեսություններինը` 58.0% և ծայրահեղ աղքատ տնային 

տնտեսություններինը` 44.0%: Բարձրագույն կրթական հաստատություններում համախառն 

ընդգրկվածությունն ամենաաղքատ քվինտիլում կազմել է 52.0%, երկրորդում` 54.0%, 

երրորդում` 49.0%, չորրորդում` 63.0% և հինգերորդում` 58.0%: 

Բարձրագույն կրթական հաստատություններում սովորող երեխա ունեցող տնային 

տնտեսություններում միջին ամսական ծախսը մեկ սովորողի հաշվով կազմել է 24100.0 դրամ, 

որից վարձավճարի վրա` 60.5%, դասագրքերի վրա` 7.7%, այլ ծախսերի վրա` 29.9%, մասնավոր 

դասերի վրա` 1.9%:   

Կրթության մատչելիության ամենակարևոր ցուցանիշներից է ամենամոտ դպրոցական 

հաստատության (միջնակարգ դպրոցի) հեռավորությունը տնային տնտեսությունից: Ըստ 
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2015թ.-ի հետազոտության տվյալների, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 72.8%-ը 

պատասխանել է, որ միջնակարգ դպրոցը գտնվում է մինչև 1 կմ հեռավորության վրա: 

Միևնույն ժամանակ տնային տնտեսությունների 4.9%-ը պատասխանել է, որ այն գտնվում է 4 

և ավելի կմ հեռու, այդ թվում 0.9%-ը պատասխանել է, որ մոտակա միջնակարգ դպրոցը 

գտնվում է ավելի քան 10 կմ հեռավորության վրա: Տվյալները, ըստ քվինտիլային խմբերի, 

բերված են Աղյուսակ  8.3-ում: 

 
Աղյուսակ 8.3. ԼՂՀ. Գյուղական բնակավայրեր. Ամենամոտ դպրոցական հաստատության  

(միջնակարգ դպրոցի) հեռավորությունը և այնտեղ հասնելու երթևեկության  

միջոցը, 2015թ. 
(տոկոսներով)  

Գյուղական վայրեր 
Քվինտիլներ 

Ընդամենը 
1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

Ամենամոտ միջնակարգ դպրոցի հեռավորությունը 

0-1 կմ 
63.2 80.0 73.3 74.9 70.7 72.8 

1-3 կմ 
32.7 13.0 24.2 19.8 24.2 22.3 

4-5 կմ 
1.7 0.3 1.1 2.5 2.1 1.6 

6-10 կմ 
2.1 5.9 1.4 2.8 0.3 2.4 

>10 կմ 
0.4 0.8  0.0  0.0 2.7 0.9 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Երթևեկության միջոցը դպրոցական հաստատություն հասնելու համար 

Մեքենա 
5.2 7.8 1.6 4.6 3.2 4.5 

Ավտոբուս 
      0.6  0.1 

Տաքսի 
        0.7 0.1 

Ոտքով 
94.8 92.2 98.4 94.8 96.2 95.2 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

16-20 տարեկան ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների կարծիքով, կրթությունը 

չշարունակելու հիմնական պատճառը հանդիսանում է միջնակարգ դպրոցի ավարտը 

(համապատասխան 36.4% և 38.0%): Միևնույն ժամանակ տղաների միայն 2.8%-ը, իսկ 

աղջիկների 1.3%-ը նշել է, որ կրթությունը չի շարունակել, որովհետև չի ուզում սովորել: Ըստ 

քվինտիլային խմբերի տվյալները բերված են Աղյուսակ 8.4-ում:   

 

Աղյուսակ 8.4. ԼՂՀ. 16-20 տարեկան անձանց կրթությունը չշարունակելու պատճառներն  

ըստ սեռի, 2015թ. 
 (տոկոսներով)  

  Քվինտիլներ 
Ընդամենը 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

 Տղաներ       

Հիվանդությունը 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.3 

Ստիպված է աշխատել 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  Քվինտիլներ 
Ընդամենը 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 

Տրանսպորտային 

դժվարություններ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Թանկ է 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Չեմ ուզում սովորել 11.3 3.8 0.0 0.0 0.0 2.8 

Ժամանակավորապես չեմ 

հաճախում, բայց կշարունակեմ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ընտանեկան պատճառներ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ավարտել եմ հիմնական 

դպրոցը  (9-րդ դաս.)  

5.7 36.6 7.8 38.8 22.1 24.5 

Ավարտել եմ միջնակարգ 

դպրոցը (12-րդ դաս.)  

77.4 40.6 29.0 16.6 21.9 36.4 

Ավարտել եմ կրթությունս  5.7 17.5 63.2 34.6 48.6 33.0 

Այլ 0.0 1.5 0.0 10.0 0.0 2.0 

Ընդամենը 100 .0 100.0  100.0  100.0  100.0  100 .0 

Աղջիկներ 

Հիվանդությունը 0.0 0.0 0.0 12.1 5.3 2.8 

Ստիպված է աշխատել 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Տրանսպորտային 

դժվարություններ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Թանկ է 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Չի ցանկանում սովորել 2.5 0.0 3.5 0.0 0.0 1.3 

Ժամանակավորապես չեմ 

հաճախում, բայց կշարունակեմ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ընտանեկան պատճառներ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Ավարտել եմ հիմնական 

դպրոցը  (9-րդ դաս.)  

27.2 7.1 12.9 0.0 4.5 11.8 

Ավարտել եմ միջնակարգ 

դպրոցը (12-րդ դաս.)  

55.0 37.5 28.4 58.6 16.9 38.0 

Ավարտել եմ կրթությունս  15.3 55.4 55.1 29.3 73.3 46.1 

Այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ընդամենը 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

Ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 

արդյունքների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների 76.3%-ը ոչ 

աղքատ տնային տնտեսություններից են, 17.2%-ը` աղքատ (առանց ծայրահեղ աղքատների) 

տնային տնտեսություններից և  6.5%-ը` ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններից: 
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8.2. Դասընթացներ կրթական հաստատություններ չհաճախող անձանց համար  

(14 և բարձր տարեկանների համար) 

 
2015թ.-ի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետա-

զոտության տվյալները վկայում են, որ 14 և բարձր տարիքի կրթական հաստատություններ 

չհաճախող անձանցից միայն 0.2%-ը հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 

հաճախել են որևէ դասընթացի: Դասընթացներն ըստ տևողության բաշխվել են հետևյալ կերպ. 1 

ամսից ավել` 29.9%, մինչև 2 շաբաթ` 70.1%: Դասընթացների համար վճարել է հիմնականում 

պետությունը/համայնքը 57.7%: Դասընթացների հիմնական նպատակն է. որակավորման 

բարձրացումը` 47.6%, ուսուցումը` 18.3%, վերաորակավորումը` 34.2%: Ավելի հաճախ 

բնակչությունը հաճախել է դասընթացների ըստ հետևյալ առարկաների. համակարգիչ` 6.3%, 

օտար լեզու` 13.7%, հաշվապահական հաշվառում` 10.9%, արհեստ` 19.0%: Տնային 

տնտեսության միջին ծախսը ամսական մեկ դասընթացի հաշվով կազմել է մոտ 36 հազար, իսկ 

առավելագույն վճարը` 53 հազար դրամ: 
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Գլուխ 9. Սոցիալական տրանսֆերտները ԼՂՀ-ում և դրանց 

ներգործությունն աղքատության կրճատման գործում 

 

9.1 Սոցիալական տրանսֆերտների համակարգը ԼՂՀ-ում 
 

Սոցիալական տրանսֆերտները ներառում են կենսաթոշակները և դրամական 

սոցիալական աջակցությունը: Կենսաթոշակները եկամտի կարևոր աղբյուր են բնակչության 

համար, հատկապես կենսաթոշակառուների համար այն շատ դեպքերում եկամտի միակ 

աղբյուրն է, ուստի կենսաթոշակի չափը պայմանավորում է այդ խմբի բնակչության 

բարեկեցության աստիճանը:  

9.2 Աղքատության մակարդակի կրճատման վրա սոցիալական տրանսֆերտների 

ազդեցության գնահատումը 
 

Թեև սոցիալական տրանսֆերտներին ուղղված համախմբված բյուջեի ծախսերը տարեց 

տարի ավելանում են, դրանք շարունակում են ՀՆԱ-ի նկատմամբ մնալ բավական սահմանա-

փակ մակարդակում (2015թ. 9.2%): Այդուհանդերձ սոցիալական տրանսֆերտները զգալիորեն 

նպաստում են աղքատության մակարդակի կրճատմանը: Ամբողջ բնակչության հաշվով, եթե 

դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների վճարումը, իսկ տնային տնտեսությունները 

բավարար ռեսուրսների բացակայությամբ պայմանավորված, չկարողանան փոխհատուցել 

այդ կորուստը, ապա աղքատության մակարդակը զգալիորեն կաճի. էապես կխորանա և 

կսրվի: Իրավիճակն ավելի կսրվի հատկապես սոցիալական տրանսֆերտներ ստացող 

բնակչության համար:  

Կենսաթոշակները, որպես սոցիալական տրանսֆերտների առավել մեծ բաղադրիչ, 

առավել մեծ ներգործություն ունեն աղքատության հաղթահարման գործում, քան դրամական 

սոցիալական աջակցությունը:  
 

 

 

Մեթոդաբանությունը 
 

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի ներգործությունը երկրում աղքատության 

մակարդակի փոփոխության վրա գնահատվում է տնային տնտեսությունների 

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության միջոցով: Վերլուծությունը ներառում է 

սոցիալական պաշտպանության երկու հիմնական ծրագրեր՝ կենսաթոշակները և պետական 

դրամական աջակցությունը, որտեղ ներառվել են բոլոր տեսակի սոցիալական դրամական 

աջակցությունները: Սոցիալական տրանսֆերտների (կենսաթոշակների և պետական 

դրամական աջակցության) ներգործությունն աղքատության մակարդակի վրա գնահատելու 

համար կիրառվել է հետևյալ մոտեցումը. հետազոտությամբ դիտարկված աղքատության 

մակարդակի արդյունքները («հետտրանսֆերտային մակարդակ») համեմատվել են այն 

արդյունքների հետ, որոնք կստացվեին, եթե այդ տրանսֆերտները չվճարվեին 

(«նախատրանսֆերտային մակարդակ»): Գնահատման մեթոդաբանությունն այսպիսին է. 

տնային տնտեսությունների համար հաշվարկվել է «նախատրանսֆերտային» սպառման 

ագրեգատը՝ տնային տնտեսությունների համար հաշվարկված ընդհանուր սպառման 
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ագրեգատից հանելով սոցիալական տրանսֆերտների գումարը (կենսաթոշակների գումարը, 

դրամական սոցիալական աջակցության գումարը, կամ երկուսը միասին), ելնելով այն 

ենթավարկածից, որ սոցիալական տրասֆերտների ամբողջ գումարը սպառվում է տնային 

տնտեսության կողմից (իրավիճակ, որը շատ բնորոշ է ԼՂՀ-ի նման զարգացող երկրներին): 

Այդպիսով, «նախատրանսֆերտային» և «հետտրանսֆերտային» աղքատության 

մակարդակների տարբերությունն իրենից ներկայացնում է աղքատության մակարդակի 

փոփոխության վրա սոցիալական տրանսֆերտների ներգործության գնահատականը: Այս 

մեթոդաբանությունը հատկապես կարևորվում է սոցիալական աջակցության 

հասցեականության բարելավման տեսանկյունից: Սոցիալական աջակցության համար 

նպատակային բնակչությունը «նախատրանսֆերտային» աղքատներն են, քանզի սոցիալական 

աջակցություն ստանալուց հետո աղքատ բնակչության մի որոշ խումբ անցնում է 

աղքատության շեմը, ուստի «հետտրանսֆերտային» բնակչությունը, որպես նպատակային 

խմբի դիտարկում, կարող է իր մեջ բավական մեծ անճշտություն պարունակել:  

Կենսաթոշակների ներգործությունն աղքատության մակարդակի վրա գնահատվել է` 

համեմատելով «նախատրանսֆերտային» աղքատության մակարդակը կենսաթոշակները 

ստանալուց հետո աղքատության մակարդակի հետ, այսինքն «հետկենսաթոշակային», բայց 

առանց «նախասոցիալական աջակցության», աղքատության մակարդակի հետ1: 
 

9.3. Ինչպիսի՞ն է ԼՂՀ-ում սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն 

աղքատության մակարդակի վրա:  
 

 Սոցիալական նպաստների և կենսաթոշակների համար ԼՂՀ պետական բյուջեից 

Արցախում 2015թ.-ին հատկացվել է 19.3 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 9.2%-ը: Ամենամեծ 

սոցիալական տրանսֆերտները կենսաթոշակներն են, որոնք ներառում են տարիքային, 

զինվորական և սոցիալական կենսաթոշակները:  

   Ըստ ՏՏԿԱՀ արդյունքների, 2015թ.-ին կենսաթոշակները, որպես եկամտի աղբյուր, նշել է 

հարցվածների 55.0%-ը և գործազրկության նպաստը՝  0.1%-ը, երեխայի ծննդյան և խնամքի 

հետ կապված նպաստները՝ 8.8%-ը և այլ նպաստները` ներառյալ արտոնությունները՝ 8.7%-ը 

(Աղյուսակ 9.1):  
 

Աղյուսակ 9.1. ԼՂՀ. Սոցիալական տրանսֆերտները որպես եկամտի աղբյուր նշած  

տ/տ-ների մասնաբաժինը 2014-2015թթ-ին 
(տոկոսներով)  

 2014 2015 

Կենսաթոշակ 58.2 55.0 

2 Տարեկանից բարձր երեխաներին տրվող նպաստ 1.7 1.7 

Գործազրկության նպաստ 0.1 0.1 

Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստ 10.6 8.8 

Այլ նպաստներ 10.8 8.7 

 Աղբյուրը. 2014-2015թթ., ՏՏԿԱՀ 

                                                           
1 Հետազոտությամբ ստացված արդյունքները որոշակի վիճակագրական սխալով (շեղմամբ) են ներկայացնում ԼՂՀ 

բնակչության պատկերը: Նման վիճակագրական սխալ պարունակում են նաև նախատրանսֆերտային և հետ-

տրանսֆերտային աղքատության մակարդակները: Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն աղքատու-

թյան մակարդակի վրա ունի վիճակագրական նշանակություն, եթե նախատրանսֆերտային և հետ-

տրանսֆերտային աղքատության միջին մակարդակների վստահության միջակայքերը չեն համընկնում: 
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2015թ.-ի հետազոտությամբ ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է 

եզրակացնել, որ թեև սոցիալական տրանսֆերտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ փոքր գումար են 

կազմում, դրանք շարունակում են կարևոր գործիք լինել աղքատության հաղթահարմանն 

ուղղված քաղաքականության համար: Եթե դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների 

(կենսաթոշակներ և դրամական սոցիալական աջակցություն) վճարումը, իսկ աղքատ 

բնակչությունը չկարողանա այլ աղբյուրների հաշվին փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա 

աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակները զգալիորեն կաճեն (Աղյուսակ 

9.2): Աղքատության մակարդակը 22.8%-ից կբարձրանա 45.6%-ի, աղքատներն ավելի 

կաղքատանան, քանզի աղքատության խորությունը՝ աղքատության գծի նկատմամբ նրանց 

միջին սպառման պակասուրդը 5.2%-ից կկազմի 23.9%: Նման անբարենպաստ ազդեցությունն 

առավել նկատելի կլինի ծայրահեղ աղքատ բնակչության համար: Եթե դադարեցվի 

սոցիալական տրանսֆերտների (կենսաթոշակներ և դրամական սոցիալական աջակցություն) 

վճարումը, իսկ ծայրահեղ աղքատ բնակչությունը չկարողանա այլ աղբյուրների հաշվին 

փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 6,5%-ից 

կբարձրանա 28.1%-ի, ծայրահեղ աղքատներն ավելի կաղքատանան, քանզի աղքատության 

խորությունը՝ ծայրահեղ աղքատության գծի նկատմամբ նրանց միջին սպառման 

պակասուրդը 1,0%-ից կկազմի 18.0%:   

Աղյուսակ 9.2. ԼՂՀ. Սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունն աղքատության   

մեղմացման վրա, 2015թ.  
(տոկոսներով)  

 

 

Աղքատներ Ծայրահեղ աղքատներ 

Աղքա-

տության 

մակարդակ 

Աղքա-

տության 

խորություն 

Աղքա-

տության 

մակարդակ 

Աղքա-

տության 

խորություն 

Հետտրանսֆերտային մակարդակ 

(հետ կ/թոշակային և հետ 

սոցիալական աջակցություն) 22.8 5.2 6.5 1.0 

Նախատրանսֆերտային 

մակարդակ (նախակ/թոշակային 

և նախասոցիալական 

աջակցություն)  45.6 23.9 28.1 18.0 

Նախքան կենսաթոշակների 

վճարումը(նախակ/թոշակային և 

հետսոցիալական աջակցություն) 42.9 20.9 25.5 14.8 

 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ.  

Կենսաթոշակները, որպես առավել մեծ սոցիալական տրանսֆերտներ, աղքատության 

հաղթահարման իմաստով ավելի զգալի դեր ունեն: Աղքատության մակարդակի վրա 

սոցիալական տրանսֆերտների ներգործության դիտարկումը 2015թ.-ի ընթացքում, ցույց է 

տալիս սոցիալական տրանսֆերտների կենսական կարևորությունը:  

Աղյուսակ 9.3-ում ներկայացված են աղքատության նախատրանսֆերտային և 

հետտրանսֆերտային մակարդակները միայն այն տնային տնտեսությունների համար, որոնք 

ստանում են այդ սոցիալական տրանսֆերտները: Սոցիալական տրանսֆերտների չվճարման 

դեպքում էապես կդժվարանա նման տնային տնտեսությունների ապրուստը: Ակնհայտ է, որ 

պատկերն այս դեպքում շատ ավելի ծանր կլինի, քան նախորդ աղյուսակի միջոցով՝ ողջ 

բնակչության կտրվածքով, գնահատված սոցիալական տրանսֆերտների չվճարման 

ազդեցությունը: Եթե չվճարվեն կենսաթոշակները, իսկ կենսաթոշակառու բնակչությունը 

չկարողանա փոխհատուցել այդ կորուստն այլ աղբյուրների հաշվին, ապա աղքատության 
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մակարդակը կենսաթոշակառուների շրջանում էապես կավելանա` 8.6%-ից կազմելով 40.8%, 

իսկ ծայրահեղ աղքատների տեսակարար կշիռը կենսաթոշակառուների շրջանում 

կավելանա 26.9%-ից մինչև 58.1%:  
 

Աղյուսակ 9.3. ԼՂՀ. Կենսաթոշակ ստացող տնային տնտեսությունների աղքատության    

մակարդակի վրա սոցիալական տրանսֆերտների ներգործությունը, 2015թ. 
(տոկոսներով)  

 

Ծայրահեղ 

աղքատներ 

Աղքատներ Աղքատության 

խորություն 

(P1/P0) 

Աղքատության 

սրություն 

Կենսաթոշակ ստացող տնային տնտեսություններ 

Կենսաթոշակ ստանալուց հետո 26.9 8.6 6.2 2.1 

Մինչև կենսաթոշակ ստանալը 58.1 40.0 33.2 31.1 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ.  

 Նշում. Աղքատության խորությունը (P1/P0) ցույց է տալիս աղքատ կամ ծայրահեղ աղքատ բնակչության սպառման 
միջին պակասուրդը, համապատասխանաբար, աղքատության ընդհանուր կամ պարենային գծի նկատմամբ: 

Եթե դադարեցվի դրամական աջակցությունը, ապա դա ոչ միայն կավելացնի 

աղքատության գծից ցած գտնվողների թվաքանակը, այլև կհանգեցնի աղքատության 

խորության ու սրության սաստկացման: Այսպիսով, սոցիալական տրանսֆերտներն էական 

ազդեցություն ունեն նպաստառու տնային տնտեսությունների աղքատության մակարդակի 

կրճատման վրա, թեև ոչ բոլոր նպաստառուներն են կարողանում հաղթահարել 

աղքատության բեռը դրամական աջակցություն ստանալուց հետո, նրանց շրջանում էապես 

կրճատվում է թե´ աղքատության խորությունը, և թե´ աղքատության սրությունը:  

 

9.4. Սոցիալական տրանսֆերտների արդյունավետությունը 
 

Ովքե՞ր են ստանում սոցիալական տրանսֆերտներ: Տնային տնտեությունների 

հետազոտության տվյալների հիման վրա սոցիալական տրանսֆերտների արդյունավետու-

թյունը գնահատելու համար դիտարկվել է «նախատրանսֆերտային» աղքատ, ծայրահեղ 

աղքատ, ինչպես նաև ոչ աղքատ բնակչության ընդգրկվածությունը սոցիալական 

աջակցության ծրագրերում: Որքան բարձր է աղքատ և ծայրահեղ աղքատ բնակչության, և 

ցածր` ոչ աղքատ բնակչության ընդգրկվածությունը, այնքան արդյունավետ է սոցիալական 

աջակցությունը, այնքան բարձր է հասցեականությունն ուղղված առավել կարիքավորներին:  

Հարկ է նշել, որ կենսաթոշակները, ի տարբերություն այլ սոցիալական նպաստների, 

վճարվում են բոլոր կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցողներին՝ առանց աղքատության 

մակարդակը հաշվի առնելու: Ուստի ընդգրկվածության խնդիր այս բնագավառում չկա: Իսկ 

մնացած այլ նպաստների ծրագրում նման խնդիր առկա է: 

Աղյուսակ 9.4. ԼՂՀ. Ովքե՞ր են ստացել սոցիալական տրանսֆերտներ 2014-2015թթ.-ին 

                              (տոկոսներով)  

 

Մինչև սոցիալական աջակցություն 

ստանալը 
Մինչև կենսաթոշակ ստանալը 

 2014 2015 2014 2015 

Աղքատներ 33.9 31.5 77.7 75.1 

Ծայրահեղ աղքատներ 57.8 49.0 93.7 87.0 

Ոչ աղքատներ 16.8 14.4 41.7 40.6 

 Աղբյուրը. 2014-2015թթ., ՏՏԿԱՀ 
 Նշում. աղքատների և ծայրահեղ աղքատների ընդգրկվածությունն ավելի բարձր է, քան ոչ աղքատների 
ընդգրկվածությունը: 
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 Գլուխ 10. Բնակչության բնակարանային պայմանները 

 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություններն 

(ՏՏԿԱՀ) առանձնահատուկ հնարավորություն են ընձեռում հավաքագրելու տվյալներ` 

բնակչության կենցաղային պայմանների, կոմունալ ծառայությունների մատչելիության և 

բնակարանային խնդիրներին առնչվող այլ հարցերի շուրջ: Այս գլխում ներկայացված է 2015թ. 

ՏՏԿԱՀ-ի տվյալներով ստացված, բնակարանային պայմանների հիմնական ցուցանիշների 

մասին վերլուծություն: 

10.1. Բնակչության բնակարանային պայմանները 

ԼՂՀ-ում 2015թ. տնային տնտեսությունների գերակշիռ մասը (98.2%-ը) հանդիսանում է 

իր կացարանի սեփականատերը: Թե քաղաքային, թե գյուղական բնակավայրերում տնային 

տնտեսությունները գլխավորապես բնակվում են առանձնատներում, 

համապատասխանաբար՝ 50.7%-ը և 98.2%-ը (Աղյուսակ 10.1): 2015թ.-ին 

հանրակացարաններում ապրող տնային տնտեսությունները բնակվում էին քաղաքներում:  

 

Աղյուսակ 10.1. ԼՂՀ: Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ կացարանի տեսակի,  

                               բնակավայրի, աղքատության մակարդակի և սպառման քվինտիլային խմբերի, 2015թ. 

 (տոկոսներով)  

 

Ընդամենը այդ թվում` ըստ կացարանի տեսակի 

առանձնա-

տուն 

բնակարան հանրակա-

ցարան 

ժամանակավոր 

կացարան 

այլ տեսակի 

կացարան 

Ըստ բնակության վայրի 

Քաղաք 100.0 50.7 44.9 4.0 0.1 0.3 

Գյուղ 100.0 98.2 1.6 0.0 0.1 0.1 

Ընդամենը 100.0 74.1 23.6 2.0 0.1 0.2 

Ըստ աղքատության մակարդակի 

Ոչ աղքատ 100.0 75.2 23.0 1.6 0.1 0.1 

Աղքատ, առանց 

ծայրահեղ 

աղքատների 100.0 69.7 25.8 3.5 0.0 0.9 

ծայրահեղ 

աղքատներ 100.0 67.1 28.0 4.8 0.0 0.0 

Ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի 

Առաջին  100.0 68.8 27.4 3.0 0.0 0.8 

Երկրորդ 100.0 75.5 22.6 1.8 0.0 0.0 

Երրորդ   100.0 74.3 23.0 2.3 0.0 0.5 

Չորրորդ  100.0 74.4 23.4 2.2 0.0 0.0 

Հինգերորդ 100.0 75.7 22.7 1.3 0.4 0.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Կացարանների ծանրաբեռնվածությունը լուրջ խնդիր է երկրում: 2015թ.-ի 

հետազոտության տվյալներով մեկ սենյականոց բնակարանների ծանրաբեռնվածությունը 

կազմել է 2.8 մարդ: Կացարանների ծանրաբեռնվածությունը կախված է աղքատության 

մակարդակից: Այսպես, հետազոտության տվյալների համաձայն, մեկ սենյականոց բնակա-

րանների ծանրաբեռնվածությունն ամենացածր քվինտիլում 1.6 անգամ գերազանցում է 
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ամենաբարձր քվինտիլում գրանցված ցուցանիշը: 2015թ.-ին այդ ծանրաբեռնվածությունն 

ամենացածր քվինտիլում կազմել է 4.1 մարդ, իսկ ամենաբարձր քվինտիլում` 1.6  մարդ: 2015թ.-

ին գյուղական բնակչության ապահովվածությունն ընդհանուր մակերեսով բավական 

գերազանցել է քաղաքայինին (Աղյուսակ 10.2): Միևնույն ժամանակ, բնակարանային ֆոնդի 

բարեկարգվածությունը գյուղում անհամեմատ ցածր է, քան քաղաքում: Խոհանոցի, սառը ջրի, 

ողողվող զուգարանի և լոգարանի միաժամանակյա առկայություն (գործող) գրանցվել է 

գյուղական բնակավայրերի միայն 15.3% տնային տնտեսությունների մոտ, իսկ քաղաքային 

բնակավայրերում նման տնային տնտեսությունները կազմել են 71.3%:  

 

Աղյուսակ 10.2. ԼՂՀ. Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով ապահովվածությունն  

ընդհանուր մակերեսով, 2015թ.  
(քառ.մ.) 

Ընդամենը  20.6 

 այդ թվում` քաղաքային համայնքներում  16.7 

 գյուղական համայնքներում  25.0 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Հետազոտության արդյունքում ստացվել են նաև տնային տնտեսությունների սուբյեկ-

տիվ գնահատականներն իրենց բնակարանային պայմանների վերաբերյալ (Աղյուսակ 10.3): 

2015թ.-ին տնային տնտեսությունների մեծ մասի` 66.3%-ի գնահատմամբ իրենց բնակարա-

նային պայմանները բավարար են, 18.9%-ը, իր բնակարանային պայմանները գնահատել է 

վատ, իսկ 3.4%-ը` շատ վատ: Միայն 11.5%-ն է իր բնակարանային պայմաններին տվել լավ 

կամ շատ լավ գնահատական: Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային 

տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականները դիտարկվել են նաև ըստ բնակության 

վայրի, աղքատության մակարդակի և ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի: 

2015թ.-ին գյուղաբնակ տնային տնտեսություններն ավելի բավարարված են իրենց 

բնակարանային պայմաններից, քան նմանատիպ քաղաքաբնակ տնային տնտեսությունները 

(Աղյուսակ 10.3):  

Առավել աղքատ տնային տնտեսությունները, որոնք գտնվում են ամենացածր 

քվինտիլային խմբերում, իրենց բնակարանային պայմաններից ավելի դժգոհ են, քան 

աղքատները, հինգերորդ քվինտիլում բնակարանային պայմաններից բավարարվածության 

մակարդակն ամենաբարձրն է՝ 69.9%: Ամենաստորին սպառման քվինտիլում 41.0%-ն իր 

բնակարանային պայմանները գնահատել է վատ կամ շատ վատ, իսկ ամենավերին 

քվինտիլում նման տնային տնտեսությունները կազմել են 11.8%:  

 

Աղյուսակ 10.3. ԼՂՀ. Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 

սուբյեկտիվ գնահատականները, 2015թ. 
 (տոկոսներով)  

 

Ընդամենը 
 

Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային 
տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականները 

շատ լավ լավ բավարար վատ շատ վատ 

Ըստ բնակության վայրի  

Քաղաք 100.0 0.3 13.9 57.4 23.3 5.1 

Գյուղ 100.0 0.3 8.3 75.4 14.2 1.7 

Ընդամենը 100.0 0.3 11.2 66.3 18.9 3.4 

Ըստ աղքատության մակարդակի  

Ոչ աղքատ 100.0 0.2 12.0 68.9 16.3 2.5 
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Ընդամենը 
 

Բնակարանային պայմանների վերաբերյալ տնային 
տնտեսությունների սուբյեկտիվ գնահատականները 

շատ լավ լավ բավարար վատ շատ վատ 

Աղքատ, առանց 

ծայրահեղ ղքատների 100.0 0.0 7.5 58.0 29.5 4.9 

ծայրահեղ աղքատներ 100.0 2.4 5.7 41.3 35.2 15.4 

Ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի  
Առաջին  100.0 0.8 5.5 52.7 32.4 8.6 
Երկրորդ  100.0 0.0 8.6 67.3 21.1 2.9 
Երրորդ  100.0 0.5 8.0 69.8 18.2 3.5 
Չորրորդ  100.0 0.1 11.9 68.3 17.2 2.5 
Հինգերորդ  100.0 0.2 18.1 69.9 11.6 0.2 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
Նշում. Աղքատներն այս աղյուսակում գնահատվել են որպես ընդամենը աղքատ տնային տնտեսություններից 
հանած շատ աղքատ տնային տնտեսությունների համամասնություն: 
 

Բնակարանային պայմանները համեմատաբար ավելի վատ են աղքատ և հատկապես 

ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունների մոտ: Եթե, ընդհանուր առմամբ, բնակարանի 

մակերեսի սակավությունից դժգոհել է հարցմանը մասնակից տնային տնտեսությունների 

22.7%-ն, ապա աղքատ(առանց ծայրահեղ աղքատների.) տնային տնտեսությունների շրջանում 

բնակմակերեսի չափից դժգոհ է եղել տնային տնտեսությունների 35.4%-ը, ծայրահեղ աղքատ 

տնային տնտեսությունների 67.0%-ը (Աղյուսակ 10.4.): Նույն կերպ շատ աղքատների համար 

խնդիր է հանդիսացել ջեռուցման պակասը և խոնավությունը, ինչպես նաև` վատ 

լուսավորվածությունը, կաթող տանիքը և վատ ջրամատակարարումը: 

 

Աղյուսակ 10.4. ԼՂՀ. Բնակարանային պայմանների հետ կապված տնային տնտեսությունների  

բողոքները 2015թ.-ին ըստ աղքատության մակարդակի  
(տոկոսներով)  

 Ոչ աղքատ Աղքատ, առանց 
ծայրահեղ 

աղքատների 

Ծայրահեղ 
աղքատներ 

Ընդամենը 100.0* 100.0* 100.0* 

 Մակերեսի սակավություն 20.5 35.4 67.0 

 Աղմուկ հարևաններից և շրջապատից 3.4 2.6 4.8 

 Վատ լուսավորվածություն  11.6 10.7 16.9 

 Ջեռուցման պակաս 18.3 18.0 20.8 

 Խոնավություն 37.6 45.4 60.5 

 Կաթող տանիք 31.6 37.4 45.3 

Քանդված պատեր և հատակ 35.8 45.6 51.4 

 Քանդված փեղկեր և դռներ 32.0 41.0 47.6 

 Երթևեկության խցանում  0.7 - 2.4 

 Արդյունաբերական արտանետում 0.7 - 2.4 

 Վերելակը հաճախակի չի գործում 0.5 - - 

 Ջրամատակարարումը վատ է 14.2 13.2 16.1 

 Աղբահանությունը վատ է 15.6 8.9 7.2 

Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր 
օգտագործման տարածքների և բակերի 
սպասարկումը վատն է 

4.7 4.4 4.6 

Կանաչապատ գոտիների պակաս 17.3 9.0 5.8 

 Այլ  3.7 9.1 - 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 Նշում. *Գումարը գերազանցում է 100%-ը, քանի որ տնային տնտեսությունները կարող էին նշել մի քանի 
պատասխան 
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2015թ.-ին հարցված տնային տնտեսությունների միայն 8.7%-ը կամ 3099 տնային 

տնտեսություն է կարողացել վերանորոգել իր կացարանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ընդ 

որում նրանց մեջ աղքատ տնային տնտեսությունները կազմել են 9.9%: 

 

10.2. Խմելու ջրի մատչելիությունը, ջրահեռացումը և աղբահանությունը 

Խմելու ջրի մատչելիությունը. 

2015թ.-ի հետազոտության տվյալներով կենտրոնացված ջրամատակարարման 

համակարգ ունեն հարցմանը մասնակցած տնային տնտեսությունների մեծամասնությունը: 

Քաղաքաբնակ տնային տնտեսությունների 95.3%-ը և գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների 

72.9%-ն ունեն կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգ (Աղյուսակ 10.5):  

Կենտրոնացված ջրամատակարարում ունեցող տնային տնտեսությունների 72.1%-ի 

մոտ ջրի ծորակը գտնվում է տանը, 24.6%-ի մոտ` բակում, իսկ 3.4%-ի մոտ` փողոցում:  

 

 

Աղյուսակ 10.5. ԼՂՀ. Խմելու ջրի մատչելիությունը տնային տնտեսությունների համար, 

2014-2015թթ. 
 

(տոկոսներով)  

Ջրի հիմնական աղբյուրը 

Ընդամենը 

հանրապետությունում 

Քաղաքային 

բնակավայրերում 

Գյուղական 

բնակավայրերում 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Կենտրոնացված 

ջրամատակարարում 
82.8 84.3 97.3 95.3 68.3 72.9 

Ջրհոր, աղբյուր 8.7 11.7 1.0 4.3 16.5 19.2 

Ջրամատակարարման 

սեփական համակարգ 
2.5 3.7 0.3 0.3 4.8 7.2 

Գետ 0.3 0.3 0.1 0.0 0.5 0.5 

Բերովի ջուր 5.6 0.0 1.4 0.1 9.8 0.0 

Անձրևաջուր 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 

Այլ աղբյուրներ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ 

 

Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգը միշտ չէ, որ ապահովում է 

բավարար ջրամատակարարման ծառայություններ: 2015թ.-ին տնային տնտեսություններն 

օրական ջուր ունեցել են միջինը 19.4 ժամ: Կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգ 

ունեցող տնային տնտեսությունների միայն 77.0%-ն է ունեցել շուրջօրյա ջրամատակարարում: 

2015թ-ին տնային տնտեսությունների 16.0%-ը ջուր է ունեցել օրական 1-5 ժամ: 

Հանրապետության ոչ բոլոր բնակավայրերում է, որ բնակչությանը ջուրը մատուցվել է ամեն 

օր: Ամսվա ընթացքում տնային տնտեսությունները ջուր ունեցել են միջինում 28.5 օր: 2015թ-ին 

քաղաքային բնակավայրերում տնային տնտեսությունների 0.1%-ը ջուր է ունեցել ամսական 1-

7 օր, 1.1%-ը` 2 շաբաթ, 6.3%-ը` 3 շաբաթ, գյուղական բնակավայրերում ջուր է ունեցել տնային 

տնտեսությունների 1.8%-ը` ամսական 1-7 օր, 5.8%-ը` 2 շաբաթ, 5.0%-ը` 3 շաբաթ: 

Հանրապետությունում տնային տնտեսությունների 0.8%-ը ջուր է ունեցել ամսական 1-7 օր, 

3.1%-ը` 2 շաբաթ, 5.8%-ը` 3 շաբաթ: Կենտրոնացված ջրամատակարարում կամ 

ջրամատակարարման սեփական համակարգ ունեցող տնային տնտեսությունների 72.1 

տոկոսի ջրի ծորակը գտնվում է տանը, 24.6%-ինը բակում և միայն 3.4 տոկոսինը փողոցում:      
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Աղյուսակ 10.6. ԼՂՀ Ջրամատակարարման ծառայությունների մատչելիությունն 

 ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի, 2014-2015թթ. 
                                                                                                                                                        (տոկոսներով)  

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 

 2015թ.-ին տնային տնտեսություններում կենտրոնացված ջրամատակարարման 

առկայությունը, ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային բաշխվածության քիչ է տարբերվում 

և կազմում է 84.2-84.8%: 

Այդուհանդերձ, ոչ աղքատ տնային տնտեսությունների 14.2%-ը, աղքատ (առանց 

ծայրահեղ աղքատ) տնային տնտեսությունների 13.2%-ը և ծայրահեղ աղքատ տնային 

տնտեսությունների 16.1%-ը նշել են ջրամատակարարման ծառայության վատ վիճակ 

(Աղյուսակ 10.4): 

Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ. 2014-2015թթ.-ին ջրահեռացման 

կենտրոնացված համակարգից օգտվել են տնային տնտեսությունների 50.9 %-ը (Աղյուսակ 

10.7): 

 

Աղյուսակ 10.7. ԼՂՀ . Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի մատչելիությունը, 2014թ. 

 
(տոկոսներով)  

 

Քաղաքային 

բնակավայրեր 

Գյուղական 

բնակավայրեր 

Ընդամենը 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ջրահեռացման 

կենտրոնացված 

համակարգ 

78.3 81.8 17.7 19.2 48.0 50.9 

Ջրահեռացման 

կենտրոնացված 

համակարգը չի գործում 

21.5 18.2 82.2 80.7 51.8 49.0 

Կոյուղու բացակայություն 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 
 

  

  

Առաջին 

քվինտիլ 

Երկրորդ 

քվինտիլ 

Երրորդ 

քվինտիլ 

Չորրորդ 

քվինտիլ 

Հինգերորդ 

քվինտիլ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Կենտրոնացված 

ջրամատակա- 

րարում 76.8 84.2 84.7 85.4 83.3 82.8 82.0 84.1 85.3 84.8 

Ջրհոր, աղբյուր 10.8 13.3 8.2 11.0 9.1 11.1 9.7 11.1 6.8 12.1 

Ջրամատակա- 

րարման 

սեփական 

համակարգ 5.0 1.7 2.5 3.3 1.9 5.8 2.1 4.5 1.9 2.9 

Գետ 0.5 0.8 0.0 0.3 0.4 0.0 0.2 0.4 0.2 0.1 

Բերովի ջուր 6.7 0.0 4.5 0.0 5.3 0.2 5.7 0.0 5.7 0.0 

Անձրևաջուր 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 

Այլ աղբյուրներ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի առումով բավական զգալի է քաղաք-գյուղ 

տարբերությունը: Քաղաքային բնակավայրերում ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ 

ունեն տնային տնտեսությունների 81.8%-ը, մինչդեռ գյուղական բնակավայրերում 

ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգից օգտվում են տնային տնտեսությունների միայն 

19.2%-ը: Դա լուրջ խնդիր է, քանի որ կոյուղու առկայությունը շատ կարևոր է բավարար սանի-

տարական պայմաններ ապահովելու համար, ինչպես նաև առողջապահության 

տեսանկյունից:  

Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի առկայությունը, ըստ սպառման 

ագրեգատի քվինտիլային խմբերի (Աղյուսակ 10.8), ցույց է տալիս, որ ամենահարուստ` 

հինգերորդ քվինտիլային խումբն ունի ավելի բարձր մատչելիություն համակարգի նկատմամբ, 

քան առաջին` ամենաաղքատ քվինտիլային խումբը ( 50.4% ` 57.7%-ի դիմաց): 
 

Աղյուսակ 10.8. ԼՂՀ. Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգի առկայությունն 

 ըստ սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբերի, 2015թ. 

(տոկոսներով)  
Ջրահեռացման 

համակարգի 

առկայությունը 

Սպառման ագրեգատի քվինտիլային խմբեր 

Առաջին Երկրորդ Երրորդ Չորրորդ Հինգերորդ 

Ջրահեռացման կենտրո 

նացված համակարգ 57.7 46.0 54.6 47.8 50.4 

Ջրահեռացման կենտրո 

նացված համակարգը չի 

գործում 42.3 54.0 45.4 52.2 49.4 

Կոյուղու բացակայություն 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
0.1 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 

Աղբահանությունը. Աղբահանության ծառայությունը համեմատաբար լավ է գործում 

քաղաքային բնակավայրերում, քան գյուղական բնակավայրերում, որտեղ տնային 

տնտեսությունները շատ հաճախ այրում կամ հորում են իրենց աղբը (Աղյուսակ 10.9): 

Բնակչության մի մասը` ծայրահեղ աղքատների 7.2%-ը, աղքատների(առանց ծայրահեղ 

աղքատների) 8.9%-ը և ոչ աղքատների 15.6%-ը բողոքել են, որ աղբահանությունը վատ է 

իրականացվում (Աղյուսակ 10.4): 

 

Աղյուսակ 10.9. ԼՂՀ. Աղբահանությունը, 2014-2015թթ. 
(տոկոսներով)  

 

Քաղաքային 
բնակավայրեր 

Գյուղական 
բնակավայրեր 

Ընդամենը 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Աղբամուղի կամ հատուկ 
մետաղյա արկղի մեջ  

94.5 92.8 5.5 7.2 100.0 100.0 

Հավաքվում է բեռնատարով 81.8 94.0 18.2 6.0 100.0 100.0 

Թափվում է աղբակույտի մեջ 14.3 6.7 85.7 93.3 100.0 100.0 

Այրվում է 6.4 19.8 93.6 80.2 100.0 100.0 

Հորվում է 11.8 14.7 88.2 85.3 100.0 100.0 

Այլ 2.2 0.0 97.8 100.0 100.0 100.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ.  
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10.3.Բնակարանների ջեռուցումը 

Ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական բնակավայրերի տնային տնտեսու-

թյունները ջեռուցել են իրենց բնակարանները (Աղյուսակ 10.10):  

Կացարանների ջեռուցման համար տնային տնտեսություններն օգտագործել են 

փայտը`67.0%-ը, էլեկտրականությունը`20.6%-ը,  բնական գազը` 10.8%-ը   և այլն: 

2015թ. տնային տնտեսությունների 70.0%-ն ունեն կենտրոնացված 

գազամատակարարում: 

 

 
Աղյուսակ 10.10. ԼՂՀ. Կացարանների ջեռուցման տեսակները, 2014-2015թթ 

(տոկոսներով)  

  

Քաղաքային 
բնակավայրեր 

Գյուղական 
բնակավայրեր 

Ընդամենը 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Կենտրոնացված ջեռուցում 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 

Էլեկտրաէներգիա 40.0 39.5 0.4 1.1 20.2 20.6 

Բնական գազ 24.7 18.9 2.4 2.3 13.6 10.8 

Հեղուկ գազ 0.4 0.5 0.6 0.2 0.5 0.4 

Նավթ և դիզ. Վառելիք 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 

Փայտ 34.6 40.2 96.3 96.0 65.4 67.0 

Այլ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ 
 

Եթե քաղաքային բնակավայրերում ջեռուցման հիմնական աղբյուրը 

էլեկտրաէներգիան է, ապա գյուղական բնակավայրերում ջեռուցման համար 

հիմնականում օգտագործվել է փայտը (Աղյուսակ 10.10):  

2015թ.-ին կացարանների ջեռուցման համար օգտագործված սարքերի 

տեսակներից (Աղյուսակ 10.11) բնակչության 68.7%-ը առավել հաճախ օգտագործել է 

ինքնաշեն վառարան: Քաղաքային, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերում 

բնակչությունը նախընտրել է ինքնաշեն վառարանը, համապատասխանաբար՝ 41.8% և 

96.4%:  

 

Աղյուսակ 10.11. ԼՂՀ. Կացարանների ջեռուցման համար օգտագործված սարքերի  

տեսակները, 2015թ. 
(տոկոսներով)  

 Քաղաքային 

բնակավայրեր 

Գյուղական 

բնակավայրեր 

Ընդամենը 

Էլեկտրական սալիկ 0.4 0.2 0.3 

Էլեկտրական ջեռուցիչ 37.4 0.4 19.1 

Գազօջախ 2.3 1.3 1.8 

Ինքնաշեն վառարան 41.8 96.4 68.7 

Գործարանային արտադրու թյան վառարան 14.7 1.4 8.1 

Լոկալ-անհատական կաթսա 2.9 0.2 1.6 

Լոկալ-կոլեկտիվ կաթսա, ամբողջ շենքի համար 0.0 0.0 0.0 

Կենտրոնացված ջեռուցում 0.3 0.1 0.2 

Այլ 0.2 0.0 0.1 

Ընդամենը 100.0 100.0 100.0 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
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Ընդհանուր առմամբ, տնային տնտեսությունների միջին ամսական սպառողա-

կան ծախսերում կոմունալ ծառայությունների համար կատարված ծախսերը կազմել 

են 7.6%, իսկ բնական գազի համար կատարված ծախսերի մասնաբաժինն ամենա-

բարձրն է այլ կոմունալ ծառայությունների համեմատ. 2015թ.-ին այն կազմել է կոմու-

նալ ծախսերի 52.9 %-ը: էլեկտրաէներգիայի համար կատարված ծախսերի մասնա-

բաժինը ևս բարձր է. 2015թ.-ին այն կազմել է կոմունալ ծախսերի 36.8 %-ը: Տնային 

տնտեսությունների միջին ամսական սպառողական ծախսերում կապի ծառայություն-

ների համար կատարված ծախսերը կազմել են 4.5% (Աղյուսակ 6.8):  
 

 

10.4. Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների առկայությունը 

 

ԼՂՀ-ի տնային տնտեսությունները նշել են, որ երկարաժամկետ օգտագործման 

կենցաղային ապրանքների մեծ մասը հիմնականում ձեռք է բերվել տարիներ առաջ: Գրեթե 

բոլոր տնային տնտեսությունները, անկախ բնակության վայրից, ունեն հեռուստացույց, իսկ 

սառնարան, բջջային հեռախոս, գազօջախ և լվացքի մեքենա ունեն նրանց հիմնական մասը: 

2015թ.-ի ընթացքում ձեռք բերված երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների 

շարքում առավել հաճախ գնվել են սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, համակարգիչներ, 

բջջային հեռախոսներ և հեռուստացույցներ:  
 

Աղյուսակ 10.12. ԼՂՀ. Երկարաժամկետ օգտագործման կենցաղային ապրանքների  

 առկայությունը 100 տնային տնտեսությունների հաշվով, 2014-

2015թթ. 
 

(տոկոսներով) 

 Ընդամենը Քաղաք Գյուղ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Բջջային հեռախոս 91.2 91.4 92.3 93.7 90.0 89.1 

Սառնարան 89.4 91.3 90.1 90.9 88.6 91.6 

Հեռուստացույց 88.5 95.6 94.3 94.7 82.8 96.5 

Հեռախոս 73.7 69.7 92.5 88.4 54.9 50.4 

Լվացքի մեքենա 73.5 81.4 81.6 84.9 65.4 77.7 

Գազօջախ 67.0 72.6 81.4 84.1 52.6 60.8 

Արբանյակային 

ալեհավաք 
60.6 66.0 56.0 57.8 65.2 74.5 

Համակարգիչ 45.8 58.1 63.7 73.6 27.7 42.1 

Փոշեկուլ 45.1 50.6 58.9 61.7 31.4 39.2 

Կարի մեքենա 36.2 42.2 39.2 43.5 33.2 40.9 

Տեսամագնիտաֆոն 28.9 32.0 31.2 33.5 26.5 30.4 

Լուսանկարչական 

սարք 
21.6 24.5 27.5 28.3 15.7 20.6 

Երաժշտական 

կենտրոն 
13.5 14.6 19.1 17.0 7.9 12.2 

Տեսախցիկ 9.8 11.8 13.6 15.0 5.9 8.5 

Օդորակիչ 5.6 7.3 9.0 10.0 2.1 4.6 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 
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2015թ. տնային տնտեսությունների 95.0 տոկոսը տանն ունի հեռուստացույց 

(քաղաքներում 94.7%, գյուղերում 96.5%), բջջային հեռախոս՝ 91.4% (քաղաքներում 93.7%, 

գյուղերում 89.1%), սառնարան՝ 91.3%(քաղաքներում 90.9%, գյուղերում 91.6%)ստացիոնար 

հեռախոս` 69.7% (քաղաքներում 88.4%, գյուղերում 50.4%): 

Համաձայն կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների վիճակագրա-

կան տվյալների, 2015թ.-ին բջջային կապի մշտական գծի բաժանորդների քանակը կազմել է 

46.7 հազար, իսկ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդների քանակը կազմել է 24.5 հազար, 

որից բնակարանայինը՝ 22.9 հազար կամ 93.5 %-ը: 

          Այդուհանդերձ, համակարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակը, ըստ 

հետազոտության տվյալների, դեռևս փոքր է (45.8%): 

 

 

Աղյուսակ 10.13. ԼՂՀ. Համակարգչի և ինտերնետային կապի մատչելիությունը տնային  

տնտեսության որևէ անդամին, 2014-2015թթ. 
 

 (տոկոսներով) 

 2014 2015 

Ընդամենը քաղաք գյուղ Ընդամենը քաղաք գյուղ 

Ընդամենը տնային 

տնտեսություններ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 այդ թվում       

Տնային տնտեսության որևէ 

անդամին մատչելի (առկա) է 

համակարգիչը* 38.8 59.9 17.6 54.9 72.2 37.2 

 Տանը 37.8 58.3 17.1 54.3 71.2 36.9 

 Այլ տեղում 1.5 2.0 1.0 1.2 1.1 1.3 

Տնային տնտեսության որևէ 

անդամ օգտվում է ինտերնետից 38.7 59.7 17.7 47.6 59.6 35.2 

 Տանը մշտական և ոչ միշտ 35.4 56.9 13.9 45.4 57.4 33.0 

 Որևէ այլ տեղում* 7.2 8.5 5.8 4.1 3.9 4.3 

 այդ թվում`       

 Աշխատավայրում 2.9 4.6 1.2 1.4 2.0 0.7 

 Ուսումնական 

հաստատությունում 0.9 1.5 0.3 0.2 0.3 - 

Այլ անձանց տանը 0.6 0.6 0.7 0.8 1.4 0.2 

 Ինտերնետի մատչելիության 

(անվճար) կենտրոնում 0.1 0.2 - - - - 

 Ինտերնետի մատչելիության 

(վճարովի) կենտրոնում 0.6 0.5 0.6 0.1 0.2 - 

 Բջջային հեռախոսի միջոցով 

ցանկացած վայրում 3.7 3.2 4.1 2.2 0.9 3.7 

 Այլ վայրում շարժական սարքի 

միջոցով 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015թթ. 

*Գումարը գերազանցում է ընդամենը , քանի որ մեկ անդամը կարող է օգտվել համակարգչից և տանը, և այլ տեղում: 
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 2015թ.-ին տնային տնտեսությունների 54.9%-ին մատչելի է եղել ինտերնետային կապը, 

այդ թվում` քաղաքային բնակավայրերում՝ 72.2%-ին, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 37.2%-

ին: Ինտերնետային կապը մատչելի էր ինչպես տնից, այն պես էլ այլ վայրերից: Այսպես, 

տնային տնտեսությունների 45.4%-ը տանն ուներ մշտական կամ ոչ մշտական ինտերնետային 

կապ: Իսկ տնային տնտեսությունների 4.1%-ն օգտվում է ինտերնետային կապից այլ 

վայրերում, այդ թվում աշխատավայրում`1.4%-ը,  ուսումնական հաստատությունում` 0.2%-ը,  

ինտերնետի մատչելիության վճարովի կենտրոնում`0.1 %-ը, ցանկացած վայրում բջջային 

հեռախոսի միջոցով`2.2 %-ը, այլ վայրում շարժական սարքի միջոցով` 0.1%-ը: 

 

 

Աղյուսակ 10.14. ԼՂՀ. Ինտերնետային կապի մատչելիությունը տնային տնտեսության 

անդամներին վերջին 12 ամիսների ընթացքում ըստ անդամների սեռի և                                                   

տարիքի, 2015թ. 
 (տոկոսներով) 

 Ընդամենը 

բնակչու-

թյուն 

Սեռ Տարիք 

տղամարդ կին <5 5-14 15-24 25+ 

Տնային տնտեսության անդամները 

օգտվում են ինտերնետից 

41.1 39.5 42.5 12.6 41.7 53.8 41.5 

 Տանը մշտական կամ ոչ միշտ  39.9 38.0 41.7 12.6 40.8 51.1 40.5 

Որև է այլ տեղում 1.9 2.2 1.7 - 0.9 5.0 1.7 

 այդ թվում        

 Աշխատավայրում 0.6 0.5 0.7 - 0.1 0.5 0.7 

 Ուսումնական հաստատությունում 0.1 - 0.1 - - 0.3 - 

Այլ անձանց տանը 0.4 0.5 0.4 - 0.4 1.5 0.3 

 Ինտերնետի մատչելիության 

(անվճար) կենտրոնում 
- - - - - - - 

 Ինտերնետի մատչելիության 

(վճարովի) կենտրոնում 
- 0.1 - - - 0.2 - 

 Բջջային հեռախոսի միջոցով 

ցանկացած վայրում 
1.0 1.4 0.7 - 0.3 3.6 0.8 

 Այլ վայրում շարժական սարքի 

միջոցով 
0.0 0.0 0.0 - - - 0.1 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 

 
 2015թ.-ին տնային տնտեսության անդամներից 41.1%-ին մատչելի է եղել ինտերնե-

տային կապը, այդ թվում` տղամարդկանց 39.5%-ին, իսկ կանանց՝ 42.5%-ին: Ինտերնետային 

կապը ավելի շատ մատչելի է եղել 15-24 տարեկաններին (53.8%): 

 2015թ.-ին տնային տնտեսության անդամներից 39.9%-ը տանն ունեցել է մշտական կամ 

ոչ մշտական ինտերնետային կապ, իսկ այլ վայրերում՝ 1.9%-ը, այդ թվում աշխատա-

վայրում`0.6%, ուսումնական հաստատությունում` 0.1%, այլ անձանց տանը՝ 0.4%, ցանկացած 

վայրում բջջային հեռախոսի միջոցով`1.0 %: 
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ՄԱՍ 4. ԼՂՀ. 
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ 

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 2015թ.-ին 
 

Գլուխ 11. Աղքատության և կենսամակարդակի վերաբերյալ 

 սուբյեկտիվ գնահատականները 

 
Աղքատությունը բազմաբնույթ է և այն կարող է չափվել և´ օբյեկտիվ, և´ սուբյեկտիվ 

մոտեցումներով: ԼՂՀ-ում մեկ չափահասին համարժեք սպառման ագրեգատի հիման վրա 

հաշվարկված կենսամակարդակի օբյեկտիվ գնահատականի (22.8%) համեմատ, սուբյեկտիվ 

գնահատականներն (իրենց բարեկեցության վերաբերյալ անհատների անձնական տեսակետ-

ները) ավելի ցածր են (3.3% ): 

 Իրենց ծայրահեղ աղքատ են համարել 0.6%-ը` 6.5% մեկ չափահասին համարժեք 

սպառման ցուցանիշով գնահատված ծայրահեղ աղքատության մակարդակի համեմատ:    

11.1. Բնակչության կարծիքն իր կենսամակարդակի վերաբերյալ  

2015թ.-ի հետազոտության ընթացքում տնային տնտեսությունների 16 և բարձր տարիքի 

առկա անդամներին տրվել են մի շարք հարցեր, որոնց հիման վրա գնահատվել են 

կենսամակարդակի առաջնային խնդիրները:  

 

Աղյուսակ 11.1. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների անդամների համար առավել առաջնային  

խնդիրները, 2015թ. 
 (տոկոսներով) 

 Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ. 
 

2015թ.-ին սննդի ապահովման հարցը հիմնական խնդիր համարող տնային տնտեսու-

թյունների անդամների մասնաբաժինը կազմել է 0.5%: Բնակչության 3.0%-ի գնահատմամբ ոչ 

պարենային կարիքներից բավարարվածությունը համարվում է կարևոր հիմնախնդիր, 12.0%-ը 

գտնում է, որ ամենակարևորը բնակարանային հիմնահարցն է, իսկ 30,5%-ի գնահատմամբ 

առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունից զուրկ լինելու խնդիրն է: 

Հարցվողների 2.3%-ը նշել է երեխաներին բավարար կրթությամբ ապահովելու անկարո-

ղությունը, իսկ 51.7%-ը նշել է այլ առաջնային խնդիրներ:  

 

 

 

Առաջնային խնդիրները 2015թ. 

Սննդի ապահովման խնդիր 0.5 

Ոչ պարենային առաջնային կարիքներ 3.0 

Բնակարանային հիմնահարց 12.0 

Երեխաներին բավարար կրթությամբ ապահովելու խնդիր 2.3 

Առողջության խնդիր 30.5 

Այլ 51.7 
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Աղյուսակ 11.2 ԼՂՀ. Կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականը,  2014-2015թթ.  
 (տոկոսներով)  

  Կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականը 
ծայրահեղ 

աղքատ 
աղքատ 

միջինից 
ցածր 

միջին 
միջինից 
բարձր 

հարուստ 

2014 թ. 0.8 5.1 22.1 67.9 3.8 0.3 

2015 թ. 0.6 3.3 18.7 73.7 3.6 0.1 
Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2014-2015 թթ. 
 

Ըստ կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականի` 2015թ.-ին աղքատ (ներառյալ 

ծայրահեղ աղքատ) են իրենց համարել բնակչության 3.9%-ը: Ըստ հարցվածների 

ինքնագնահատման` 2015թ.-ին. 

 միջին կենսամակարդակ ունեցել են հարցվածների 73.7%-ը 

 18.7%-ի կարծիքով իրենց կենսամակարդակը միջինից ցածր է  

 իրենց հարուստ են համարել 0.1%-ը 

 3.6%-ը գտել է, որ ունի միջինից բարձր կենսամակարդակ:  

Թե որքանով են համընկնում կենսամակարդակի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գնահա-

տականները, երևում է ստորև ներկայացված աղյուսակից, որտեղ տնային տնտեսությունների 

անդամները բաշխվել են ըստ սեփական կենսամակարդակին տրված իրենց իսկ գնահատա-

կանների և ըստ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության անդամների համար հաշվարկված մեկ 

չափահասին համարժեք սպառման ագրեգատի, ինչին համապատասխան նրանք բաշխվել են` 

ըստ աղքատության մակարդակի:  
 

Աղյուսակ 11.3. ԼՂՀ. Կենսամակարդակի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ (ըստ սպառման ագրեգատի  

դեցիլային խմբերի ) գնահատականները (%-ով` յուրաքանչյուր դեցիլային 

խմբի մեջ), 2015թ. 
(տոկոսներով)  

Սպառման ագրեգատի 

դեցիլային խմբեր 

(օբյեկտիվ 

գնահատական) 

Կենսամակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականը 

ծայրահեղ 

աղքատ 

աղքատ միջինից 

ցածր 

միջին միջինից 

բարձր 

հարուստ 

Ընդամենը 0.6 3.3 18.7 73.7 3.6 0.1 
 այդ թվում`      - 
Առաջին դեցիլ 3.7 13.5 36.2 44.0 2.6 - 
II 1.0 3.0 33.8 59.9 1.6 - 
III 0.5 2.2 23.5 71.8 2.0 - 
IV 0.3 4.5 22.1 70.0 3.1 - 
V -  5.4 15.3 74.1 4.3 1.0 
VI 0.4 2.2 14.3 77.2 5.9 - 
VII - 0.2 12.0 84.4 3.5 - 
VIII - 1.5 13.9 81.3 3.3 - 
IX - 0.7 11.5 83.7 3.9 0.2 
Տասներորդ դեցիլ - 5.1 7.8 85.4 5.8 - 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2015թ.  
Նշում. Սպառումը հաշվարկվել է ըստ մեկ չափահասի սպառմանը համարժեք:  
 

Ընդհանուր առմամբ աղքատության սուբյեկտիվ գնահատականն ավելի ցածր է, քան 

օբյեկտիվը: Իրեն աղքատ է համարել (չհաշված ծայրահեղ աղքատներին) բնակչության 3.3 %-ը, 

մինչդեռ մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման հիման վրա աղքատ է գնահատվել նույն 

մոտեցումով բնակչության  16.3 %-ը: Միևնույն ժամանակ բնակչության 0.6%-ն է իրեն գնահատել 

ծայրահեղ աղքատ, մինչդեռ մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման հիման վրա 

գնահատված աղքատության ցուցանիշով, ծայրահեղ աղքատ է գնահատվել բնակչության միայն 

6.5%-ը: Այդ իսկ պատճառով, 2015թ.-ին` ըստ ինքնագնահատման, աղքատության ընդհանուր 
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մակարդակը կազմել է 3.3%, իսկ մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման հիման վրա 

ընդհանուր աղքատության ցուցանիշը գնահատվել է 22.8%: Հետաքրքիրն այն է, որ իրենց 

կենսամակարդակը միջինից բարձր գնահատած տնային տնտեսությունները կազմել են 3.6%, և 

ընդամենը  0.1%-ը իրեն հարուստ է համարել: 

Հետազոտված տնային տնտեսությունները բաշխվել են ըստ իրենց կենսամակարդակին 

տրված գնահատականների և ըստ մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման հիման վրա 

գնահատված աղքատության մակարդակի: Այսպես, մեկ չափահաս անձին համարժեք 

սպառման հիման վրա ոչ աղքատ գնահատված տնային տնտեսությունների 0.2%-ն իրեն 

գնահատել է որպես ծայրահեղ աղքատ, սպառման ագրեգատի հիման վրա աղքատ 

գնահատված տնային տնտեսությունների 1.1%-ը կարծում է, որ ինքը ծայրահեղ աղքատ է:  

Սպառման ագրեգատով ծայրահեղ աղքատ գնահատվածները հետևյալ գնահատական-

ներն են տվել իրենց սոցիալ-տնտեսական վիճակին՝ 5.8%-ն իրեն համարել է ծայրահեղ աղքատ, 

14.0%-ը` աղքատ,  41.1%-ը` միջինից ցածր, 39.1%-ը` միջին և ոչ մի ծայրահեղ աղքատ տնային 

տնտեսություն չի գնահատել իր կենսամակարդակը միջինից բարձր կամ հարուստ:  
 

Հարցման մասնակիցների պատասխաններն այն հարցին, թե ամսական մեկ շնչի 

հաշվով, որքան գումար է անհրաժեշտ լավ և շատ լավ ապրելու կամ գոյատևելու համար, ըստ 

2015թ. հետազոտության արդյունքների, բերվում են ստորև.  

 

Աղյուսակ 11.4. ԼՂՀ. Տնային տնտեսությունների տեսակետն ապրելու համար անհրաժեշտ մեկ  

                                      շնչի հաշվով միջին ամսական եկամտի չափի վերաբերյալ 2014-2015թթ.  
 

 ՀՀ դրամով ԱՄՆ դոլարով 

2014 2015 2014 2015 

Շատ լավ ապրելու համար 425 175 221 060 1022 531 

Լավ ապրելու համար 126 930 130 205 305 313 

Գոյատևելու համար 54 052 47 624 130 114 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ  2014-2015թթ. 

 

         2015թ. հետազոտության ընթացքում կենսամակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ 

տնային տնտեսության 16 և բարձր տարիքի անդամներից նշել են հետևյալը` իմ 

կենսամակարդակը ինձ համար ընդունելի է` 19.2% (2014թ.՝ 26.5%),  պլաններ չունեմ`19.7% 

(2014թ.՝ 24.8%), ինձանից ոչինչ կախված չէ, կառավարությունը պետք է ապահովի աշխատանք և 

լավ պայմաններ 15.1% (2014թ.՝18.7%): Հարցվածների 6.4%-ը նշել է, որ փնտրում է եկամտաբեր 

աշխատանք ԼՂՀ-ում, իսկ 0.4%-ը ԼՂՀ-ից դուրս, 12.0%-ը չգիտի ինչպես դուրս գալ այս 

իրավիճակից և ընդամենը 0.3%-ը սպասումներ չունի և ստիպված է հեռանալ ԼՂՀ-ից: 

  Հարցվածների 27.4%-ը (2014թ.՝ 26.5%) հույս ունի, որ  նոր սերունդն ավելի լավ կապրի, 

իսկ 13.1%-ը (2014թ.՝ 13.1%) համոզված է դրանում, 3.9%-ի կարծիքով  նրանք կապրեն նույն ձևով 

4.1%-ըկարծում է, որ նրանց կյանքը ավելի վատ կլինի, իսկ 27.1%-ը դժվարացել է պատասխանել 

այդ հարցին: 
 

11.2. Բավարարվածությունը մատուցվող վճարովի ծառայությունների որակից 
  

  Հետազոտության ընթացքում պարզվել է հարցմանը մասնակցած տնային տնտեսություն-

ների տեսակետը` տարբեր հաստատությունների կողմից մատուցվող վճարովի ծառայություն-

ների վիճակի վերաբերյալ: Աղյուսակ 11.5-ում ներկայացված է հարցման մասնակիցների 
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բավարարվածությունը մատուցվող վճարովի ծառայություններից: Աղյուսակից երևում է, որ 

2015թ.-ին տնային տնտեսությունները հիմնականում բավարարված են բոլոր տեսակի 

ծառայություններից, դժգոհ են ոռոգման համակարգից,  ջրահեռացման, աղբահանության, 

ջրամատակարարման, հասարակական տրանսպորտի և փոստի ծառայություններից:  

 

 

Աղյուսակ 11.5. ԼՂՀ. Բավարարվածությունը մատուցվող վճարովի ծառայություններից, 2014-2015թթ. 

 
(տոկոսներով)  

Վճարովի ծառայությունների անվանումը 

Բավարարված 

են 

Բավարարված 

չեն 

Դժվարացել են 

պատասխանել 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ջրամատակարարում  75.7 80.7 23.0 18.0 1.3 1.3 

Ջրահեռացում 50.8 54.5 37.1 32.7 12.1 12.8 

Աղբի հավաքում 53.3 61.2 35.1 28.5 11.6 10.3 

Հեռախոս 91.6 92.8 5.9 5.4 2.5 1.8 

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 97.1 97.6 2.6 2.2 0.3 0.2 

Փոստ 53.8 74.4 16.4 13.3 29.8 12.3 

Բանկերի աշխատանք 75.3 90.7 3.9 3.6 20.8 5.8 

Ոռոգում 27.8 35.9 31.4 22.1 40.8 42.0 

Առողջապահություն  78.5 89.9 12.2 6.2 9.3 3.9 

Կրթություն  82.1 90.3 5.0 2.2 12.9 7.4 

Հասարակական տրանսպորտ 72.0 80.1 17.9 14.1 10.1 5.8 

Աղբյուրը. 2014-2015թթ. ՏՏԿԱՀ 

   

Այն հարցին, թե վերջին 12 ամիսների ընթացքում ինչպիսի փոփոխություններ են եղել վերը 

նշված ծառայությունների մատուցման մեջ, հարցմանը մասնակցած տնային տնտեսությունների 

որոշ մասը դրական տեղաշարժ է նկատել, այսպես, 8.8%-ից` (ոռոգում) որպես նվազագույն 

դրական տեղաշարժ, մինչև 32.7%` (էլեկտրաէներգիայի մատակարարում) որպես 

առավելագույն դրական տեղաշարժ:  

Համաձայն 2015թ. ՏՏԿԱՀ արդյունքների, ծառայությունների մատուցման գործում 

արձանագրված ամենաբացասական տեղաշարժերը գրանցվել են ջրամատակարարման (2.0%) 

և հասարակական տրանսպորտի (2.9%) ոլորտներում: 

Ծառայությունների որակի վատացման դեպքում, ոչ միշտ են հարցմանը մասնակցած 

տնային տնտեսությունները դիմել համապատասխան ծառայությունների ղեկավարությանը: 

Աղյուսակ 11.6-ում ներկայացված են ծառայությունների որակի վատացում արձանագրած 

բնակչության ձեռնարկած քայլերը և ստացված արդյունքները: Ինչպես երևում է աղյուսակից, 

բնակչությունը բավական հազվադեպ է դիմում մատուցվող ծառայությունների որակի 

բարելավման հայցով:  

  Բացի քանակական տվյալներից, շատ կարևոր են որակական տվյալները: Այսպես 

օրինակ, ծառայությունների որակի վատանալուց ղեկավարությանը դիմելու դեպքում 43.6% 

(ոռոգում)-91.8% (հեռախոս) ձեռնարկվել են որոշակի քայլեր իրավիճակը բարելավելու համար: 
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Աղյուսակ 11.6. ԼՂՀ.Ծառայությունների որակի վատացման դեպքում դիմելը համապատասխան    

ծառայությունների ղեկավարությանը, 2014-2015թթ. 
 

 (տոկոսներով)  

Վճարովի ծառայությունների 

անվանումը 

Գրանցվել է 

մատուցվող 

ծառայության որակի 

վատացում 

Չեն դիմել 

ղեկավարությանը 

ծառայության որակի 

վատացման դեպքում 

Դիմելու դեպքում 

ղեկավարությունը 

ձեռնարկել է որոշակի 

քայլեր իրավիճակը 

բարելավելու համար 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ջրամատակարարում 8.9 2.0 91.1 96.4 74.3 67.2 

Ջրահեռացում  6.4 1.2 93.6 96.8 70.6 66.3 

Աղբի հավաքում 4.3 0.9 95.7 96.9 63.8 69.3 

Հեռախոս 7.1 0.7 92.9 96.5 87.1 91.8 

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 

 

 

մատա մամատարամատակարարում 

7.6 0.9 92.4 96.2 84.1 91.7 

Փոստ 1.7 0.8 98.3 97.0 62.8 72.3 

Բանկերի աշխատանք 1.8 0.9 98.2 97.2 63.2 72.8 

Ոռոգում 2.2 0.9 97.8 98.6 54.5 43.6 

Առողջապահություն 2.3 1.0 97.7 97.1 63.5 72.6 

Կրթություն 2.3 0.9 97.7 97.1 68.8 88.4 

Հասարակական տրանսպորտ 2.6 2.9 97.4 96.9 58.4 67.1 

 Աղբյուրը.2014-2015թթ. ՏՏԿԱՀ 
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ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼՂՀ-ում 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 
Աղքատության գնահատման մեթոդաբանությունը  

 
ԼՂՀ-ում բարեկեցության մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվում է 

սպառման ագրեգացված ցուցանիշը: Միջազգային փորձից ելնելով` ընդունված է, որ 

սպառումը ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն է ներկայացնում և այդքան էլ զգայուն չէ 

կարճատև տատանումների նկատմամբ, քան եկամտի ցուցանիշը, հատկապես անցումային 

տնտեսությամբ երկրներում: Սպառման ագրեգացված ցուցանիշը հաշվարկվում է տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտու-

թյամբ ստացված տվյալների հիման վրա և ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները. (ա) 

սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքների արժեքը, ներառյալ սեփական 

արտադրության ապրանքները, մարդասիրական կազմակերպություններից ստացված 

օգնությունը և այլ աղբյուրներից ստացված օգնությունը և (բ) երկարատև օգտագործման 

ապրանքների հաշվարկային արժեքը: 

ԼՂՀ-ում աղքատության մակարդակը գնահատելու համար օգտագործվում է աղքատության 

ընդհանուր գիծը: 

Աղքատության գնահատումը  ենթադրում է երեք բաղադրիչներ /տես Գծապատկեր 1/. 

  Բարեկեցության կամ կյանքի պայմանների բաշխվածություն, 

  Աղքատության գիծ, որից ներքև գտնվող անհատները համարվում են  «աղքատ» և 

  Աղքատության չափման միավոր: 

 

Գծապատկեր 1. Աղքատության գնահատման բաղադրիչները 

 



 104 

Սույն բաժնում նկարագրվել է աղքատության մակարդակի գնահատման 

մեթոդաբանությունը, որը կիրառվել է «ԼՂՀ սոցիալական պատկերը  և աղքատությունը» 

զեկույցում: Այլ կերպ ասած, այս բաժնում նկարագրվել  են  աղքատության գնահատման 

բոլոր  երեք բաղադրիչները. 

 Տնային տնտեսությունների հիմնական ցուցանիշի` բարեկեցության գնահատում 

 Աղքատության գծի կառուցում և 

 Աղքատության ցուցիչների հաշվարկ: 

 (i) Պարենային ապրանքների սպառում  

Պարենային ապրանքների  սպառումը ներառում է տանը և տանից  դուրս (այսինքն 

ռեստորաններում և այլն) սպառված սննդամթերքը, ինչպես նաև բնամթերային տեսքով 

ստացված սննդամթերքի`սեփական արտադրության սննդի, որպես նվեր և օգնություն 

ստացված  սննդի, և մարդասիրական  օգնության տեսքով ստացված սննդի սպառումը:  

(ii) Ոչ  պարենային ապրանքների  սպառումը 

Ոչ պարենային ապրանքների   սպառումը ներառում է հետևյալ խմբերը` ոգելից 

խմիչքներ և ծխախոտ, հագուստ և կոշկեղեն, կենցաղային իրեր, տրանսպորտային ծախսեր, 

կոմունալ ծառայություններ,հանգստի, կրթության, առողջապահության հետ կապված 

ծախսեր և երկարաժամկետ գործածության ապրանքների հաշվարկային արժեքը: Այն նաև 

ներառում է բնամթերային տեսքով ոչ պարենային ապրանքների  սպառումը, ինչպես օրինակ 

անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներն ու ծառայությունները /այսինքն` 

մարդասիրական օգնությամբ բնամթերային տեսքով ստացված ոչ պարենային  

ապրանքները, նվերները, տնային տնտեսության անդամների կողմից տրամադրված ոչ 

պարենային ապրանքներն ու ծառայությունները/: Բնամթերային տեսքով ոչ պարենային այդ 

ապրանքների արժեքի գնահատումն իրականացնում են տնային տնտեսությունները: 

Օգտագործելով ամսական կտրվածքով կատարված ծախսերի  տվյալները, գնահատվում են 

ոչ պարենային  ապրանքների համար կատարված ծախսերի դրամական արժեքները: Այս 

խմբերի համար գնային համապատասխանեցումները հիմնված են եղել տվյալ եռամսյակի 

պաշտոնական ՍԳԻ-ի վրա:  

Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների  արժեքի գնահատումն, այսինքն 

տնային տնտեսության տնօրինման տակ գտնվող երկարաժամկետ գործածության 

ապրանքների սպառման արժեքը, ներառվել է սպառման ագրեգատի մեջ: Բնակելի տարածքի 

պայմանական հաշվարկային արժեքը, այդ բնակարանում ապրողի/ սեփականատիրոջ  

օգուտն այդ բնակարանից` որպես սպառման բաղադրիչ, չի գնահատվել, քանի որ ԼՂՀ-ում  

բնակելի տարածքների հետ առնչվող գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները սակավ 

են: 

Տարածաշրջանային ու սեզոնային գների տարբերությունների ճշգրտում 

Անվանական սպառման ագրեգատը ճշգրտվում է տարածաշրջանային գների 

երկչափանի ինդեքսի միջոցով: Պարենային ապրանքների սպառման գների ճշգրտման 

համար դիտարկվող գործոնները հաշվի են առնում եռամսյակային և քաղաքային ու 

գյուղական բնակավայրերի միջև գների տարբերությունները: Ամբողջ սպառման ագրեգատն 

այնուհետև ներկայացվում է միջին տարեկան ազգային գներով:   

                  

(iii) Մեկ չափահաս անձին համարժեք սպառման գնահատումը  

Մեկ չափահաս  անձին  համարժեք սպառումը հաշվարկվում է տնային տնտեսության 

ընդհանուր սպառումը բաժանելով տնային տնտեսությունում չափահաս անձին  համարժեք 

անդամների թվաքանակի վրա (EAi): Չափահաս անձին համարժեք անդամները  
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գնահատվում են օգտագործելով վերոնշյալ համարժեքության սանդղակը և մասշտաբից 

տնտեսումն` ըստ հետևյալ բանաձևի, i-րդ տնային տնտեսության համար 
 

EAi = (Ai  + a Ci)
 

 

որտեղ Ai –ին տնային տնտեսության չափահաս անդամների թվաքանակն է, Ci -ն 

երեխաների թվաքանակն է,  -ն մասշտաբի պարամետրն է (=0.87) և a-ն չափահաս անդամի 

նկատմամբ երեխայի ծախսն է (a=0.65): Երեխա են դիտարկվում մինչև 14 տարեկան 

անհատները:  

1.   Աղքատության  գիծ   

Աղքատության արդիական գծի առկայությունը, որը  համադրելի է երկրի սոցիալ-

տնտեսական ներկա իրողությունների հետ, շատ կարևոր մի տարր է, որը                                          

ԼՂՀ Կառավարությանը հնարավորություն է ընձեռում աղքատության դեմ 

քաղաքականություն իրականացնելու: Վերանայված ազգային աղքատության գիծը կարող է 

կիրառվել սոցիալական աջակցության ծրագրերի աղքատության վրա ունեցած 

ազդեցությունը գնահատելու համար: Այն օրինակ` հաշվի է առնում ապրանքների ու 

ծառայությունների գների տատանումների ազդեցությունը բնակչության կյանքի որակի վրա: 

Աղքատության գիծը սահմանվում  է որպես նվազագույն սպառողական զամբյուղի 

դրամական արժեք, որը հասարակությունում ձևավորված (փաստացի դրսևորված) կյանքի 

նվազագույն մակարդակ ապահովող ապրանքների ու ծառայությունների համադրությունն է: 

Զամբյուղի կազմն ու կառուցվածքը հիմնված է բնակչության կողմից փաստացի ձևավորված 

սպառման վրա` ստացված տնային տնտեսությունների հետազոտության արդյունքում, որի 

արժեքի տատանումներն արտահայտվում են սպառողական գների փոփոխություններով:  

Նվազագույն սպառողական զամբյուղը բաղկացած է  երկու մասից`  նվազագույն 

պարենային զամբյուղ, որը համապատասխանում է հիմնական սննդամթերքի գումարային 

համարժեքին և  ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների արժեք: Հետևաբար, 

աղքատության գիծը   ներառում է երկու բաղադրիչներ`  

 Աղքատության պարենային գիծ  /նվազագույն պարենային զամբյուղի  արժեք/, 

 Ոչ պարենային  ապրանքների ու ծառայությունների արժեք: 

Աղքատության պարենային  գծի գնահատումը 

Աղքատության պարենային գիծը գնահատելու համար կիրառվել է ՀԲ 

մեթոդաբանությունը, որը հիմնված է «Հիմնական պահանջների արժեք» մոտեցման վրա: 

Աղքատության պարենային գծի, որպես նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքի 

գնահատման մեթոդաբանություն, բաղկացած է մի քանի քայլից: Ստորև տրված է այդ 

քայլերի համառոտ սկզբունքային նկարագրությունը, որն ուղղված է աղքատության 

պարենային գծի մշակմանը:  

Սննդակարգի նվազագույն  անհրաժեշտ կալորիականությունը  
Որոշակի սեռատարիքային խմբի համար մեկ անձին բաժին ընկնող սննդային 

էներգետիկ արժեքը համարվում է համարժեք, եթե առողջ կյանքի և ֆիզիկական թեթև 

գործունեության պահպանման կարիքներն ապահովված են: Ամբողջ բնակչության 

նվազագույն էներգետիկ պահանջը բնակչության տարբեր սեռատարիքային խմբերի 

նվազագույն էներգետիկ պահանջի կշռված միջինն է: 

 Մարդու սննդանյութերի պահանջների սահմանումը բոլոր երկրներից պահանջում է 

ընդհանրական հենք, որը հնարավոր կդարձնի մշակել բնակչության սննդակարգի 

վերաբերյալ  ուղեցույցներ: 

ԼՂՀ-ի համար ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից հաշվարկված օրական մեկ շնչի հաշվով  

անհրաժեշտ  միջին կալորիականությունը 2015թ. համար գնահատվեց 2232 կկալ:  



 106 

Նույն անհրաժեշտ կալորիականությունն է օգտագործվել  աղքատության պարենային 

գծի հաշվարկման վերլուծության համար, քանի որ բազիսային (հենքային) բնակչության 

կառուցվածքում արմատական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել: Քանի որ աղքատության 

պարենային գծի արժեքը գծային կախվածություն ունի անհրաժեշտ կալորիականության  

արժեքից, ապա աղքատության պարենային գծի արժեքները` այս զեկույցում բերվածից 

տարբերվող ցանկացած այլ կալորիական պահանջի դեպքում, կարող են հաշվարկվել` 

օգտագործելով համապատասխան սանդղակային գործակիցներ: 

 

Նվազագույն սպառողական զամբյուղի  բազիսային (հենքային)  բնակչությունը  
           Նվազագույն պարենային զամբյուղի բազիսային բնակչության ընտրությունն 

ուղղորդվել է աղքատության գծին մոտ գտնվող տնային տնտեսությունների բնակչության 

համարժեք ներկայացմամբ, այսպիսով արտացոլելով այդ գծի մոտ գտնվող բնակչության 

սննդի սպառումը /արտացոլելով պարենային մի նվազագույն զամբյուղ, որը շատ «աղքատ» 

կամ շատ «հարուստ» չէ/: Այս խմբի պարենային զամբյուղը նպատակ ունի հաշվառելու 

համապատասխան, համեմատաբար աղքատ բնակչության սննդի սպառման 

օրինաչափությունները: Բազիսային   բնակչության ընտրությունը նորմատիվ դատողություն 

է ուղղված աղքատության գծի ձևավորմանը: Լավագույն դեպքում բազիսային   բնակչությունը 

պետք է ընտրվի այնպես, որպեսզի համադրելի լինի աղքատության գնահատականների հետ, 

որոնք հիմնվում են այդ խմբի վարքագծի չափանիշներին: Տեսականորեն, նախ և առաջ 

անհրաժեշտ է մոտարկել, թե ովքեր են աղքատները` բազիսային խումբը սահմանելու և 

աղքատության գիծը հաշվարկելու նպատակով: Որոշ դեպքերում հարկ է լինում բազիսային  

խմբի վերանայմամբ վերահաշվարկել մինչև արդյունքների համադրելի դառնալը: 

         Մեթոդաբանության մշակման ընթացքում որոշվեց նվազագույն  պարենային զամբյուղի 

համար որպես բազիսային  բնակչություն դիտարկել չափահաս-համարժեքի երկրորդ, 

երրորդ և չորրորդ սպառողական դեցիլները: Ավելին, կիրառվեց զգայունության վերլուծու-

թյուն, որպեսզի ստուգվի բազիսային բնակչության ընտրությունից կախված  նվազագույն 

պարենային զամբյուղի կայունությունը: 

Աղքատության պարենային գիծը, որպես նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեք,  

սահմանվեց բազիսային բնակչության փաստացի սպառողական օրինաչափությունների 

համաձայն, դա նշանակում է, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղի  բաղադրությունը  

բազիսային  բնակչության պարենային սպառման կառուցվածքի հետ նույնատեսակ է: Բայց 

սննդամթերքի և  ոչ ալկոհոլային խմիչքի քանակներն այնպես  են համապատասխանեցված, 

որ օրական մեկ շնչի հաշվով կալորիականության արժեքը  կազմում է 2232 կիլոկալորիա: 

Նվազագույն պարենային  զամբյուղի արժեքը 

Հիմնվելով ընտրված հիմնական բնակչության սպառման մասնաբաժնի վրա, օրական 

2232 կիլոկալորիան այնուհետև բաշխվել է սննդամթերքի «առավել կարևոր» տեսակների 

միջև: Նվազագույն պարենային  զամբյուղի դրամական արժեքը, որը հենց պարենային 

աղքատության գիծն է, հաշվարկվում է որպես այս սննդակարգի ընդհանուր արժեք 

արտահայտված` 

)(NS
c

P
FPL f

f
f

f


. 

Որտեղ յուրաքանչյուր  f  սննդատեսակի համար cf   կալորիական արժեքն է,  իսկ Sf  

մասնաբաժինը  ընդհանուր կալորիական արժեքի մեջ  N զամբյուղի սննդատեսակների 

քանակն է: 
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Նվազագույն պարենային զամբյուղում սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների 

տեսակները  

Հաճախ նվազագույն պարենային զամբյուղում տեղ գտած սննդամթերքի 

տեսականու վերաբերյալ սխալ մեկնաբանություններ են լինում, կարծելով, որ զամբյուղում 

որքան  շատ լինի սննդամթերքի տեսականին,  այնքան ավելի լավն ու հարուստ է այն: Դա ոչ 

միշտ է այդպես: Բանն այն է, որ սննդամթերքի նոր տեսակների ավելացումը հնարավոր է  

միայն սննդամթերքի մյուս տեսակների քանակների կրճատման հաշվին, քանի որ հարկ է 

նշել, որ  կալորիականության արժեքը սահմանվել է 2232 կիլոկալորիա, ուստի սննդամթերքի 

ցանկացած նոր տեսակի ընդգրկումը կարող է իրականացվել այլ տեսակի կամ տեսակների 

դուրս մղման  հաշվին /անփոփոխ պահելով կալորիականության արժեքը/:  

Շատ կարևոր է հասկանալ, որ սննդամթերքի ավելի քիչ տեսականիով զամբյուղը ոչ 

միշտ է ենթադրում, որ  «վատն» է: 

Ընդհանրապես, նվազագույն պարենային զամբյուղում ներառված սննդամթերքի 

ցանկն ու քանակն ավելի քիչ են  կախված  առնվազն հետևյալ գործոններից` 

 

 Ի՞նչ կարևորություն ունեն սննդամթերքի այդ տեսակները – ինչպիսի՞ն է բնակչության 

բյուջեում սննդամթերքի  այդ տեսակներին հատկացված գումարի մասնաբաժինը, 

 Արդյո՞ք սննդամթերքի այդ տեսակների գները հասանելի են, հեշտ մշտադիտարկելի 

ու արագ  նորացվող, 

 Սննդամթերքի որոշ տեսակներ կարող են ներառվել պարենային զամբյուղում 

նույնիսկ, եթե նրանց սպառման ծավալն ու արժեքը շատ բարձր չէ, սակայն դրանք 

բնակչության սննդակարգի ու առողջության տեսանկյունից կարևոր դեր ունեն, 

 Որոշ սննդատեսակներ կներառվեն նույնիսկ փոքր քանակությամբ, եթե դրանք 

ավանդաբար սպառվողներից են: 

Փորձ է  արվել պատասխանել այն հարցին, թե ո՞ր սննդատեսակներն ու խմիչքներն են 

ներառվելու  նվազագույն պարենային զամբյուղում:   

Ի դեպ՝ պարենային զամբյուղի արժեքը հիմնված լինելով ավելի փոքրաթիվ 

սննդատեսակների վրա բավականին կայուն է: Ոչ կարևոր սննդատեսակների 

առանձնացումը թույլ է տալիս խուսափել գնման ցածր հաճախականություն ունեցողներից: 

Նման սննդատեսակները կարող են գնահատման ավելի մեծ սխալ ունենալ, թե սպառման 

քանակի, թե գնի տեսանկյունից: 

Ոչ պարենային ծախսերի գնահատումը  

Բնակչությունը պետք է կարողանա հոգալ ոչ միայն իր նվազագույն  պարենային 

պահանջը,այլև նվազագույն  ոչ պարենային ապրանքների պահանջը: Ելնելով վերոնշյալից 

հարկավոր  է  ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների մասնաբաժինն ավելացնել 

նվազագույն պարենային զամբյուղում: Սահմանելով  աղքատության պարենային գիծը, հարց 

է առաջանում, թե ինչպե՞ս գնահատել ոչ պարենային ապրանքների մասնաբաժինը` ստանալ 

ընդհանուր աղքատության գիծը, որը ներառում է երկու` թե պարենային, թե ոչ պարենային 

ծախսերի մասնաբաժինը: Առկա են մի քանի գնահատման մեթոդներ, որոնք տեխնիկական 

տեսանկյունից առանձին-առանձին ունեն իրենց առավելությունները:  

Կատարվել է աղքատության երկու գծերի գնահատում` ստորին և վերին: 

Աղքատության այն  գիծը, որը ներառում է ոչ պարենային մասնաբաժինը համաձայն ՊԾՄ-ի, 

կոչվում է աղքատության վերին գիծ, իսկ  աղքատության այն գիծը, որն ըստ ՍԶՄ-ի ներառում 

է ոչ սննդային մասնաբաժինը, կոչվում է աղքատության ստորին գիծ: 

Աղքատության գծի գնահատման համառոտ նկարագրությունը 

Առաջարկվող աղքատության գծի արժեքը 2015թ.-ի համար գնահատվել էր                   

35880 դրամ մեկ ամսվա համար մեկ չափահաս անձի  հաշվով:  Պարենային գիծը, նախ և 
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առաջ, հաշվարկվում է մեկ շնչի հաշվով,հիմնվելով  մեկ օրվա համար մեկ շնչի համար 

սահմանված կալորիականության` 2232 կկալ արժեքի վրա, ապա ճշգրտվում է 1.113 

համարժեքության սանդղակի գործակցով:  
 
Վերոնշյալ աղքատության գիծը ենթադրաբար պետք է ավելի լավ արտացոլեն իրա-

կանությունը ԼՂՀ-ում և բնակչության սպառման ու ծախսերի օրինաչափությունները: Սակայն, 

հաշվի առնելով սպառման հնարավոր թերագնահատումը, որը կարող է արտացոլված լինել 

ՏՏԿԱՀ տվյալներում, անհրաժեշտություն է առաջացնում վերանայել աղքատության 

գիծը`հիմնվելով ժողովրդագրական մեկ այլ խմբի բնակչության վրա: Ամեն դեպքում ՏՏԿԱՀ-ով 

փաստագրված աղքատության գիծը չպետք է շփոթել աղքատության  նորմատիվային գծի  հետ, 

որը մշակվում է ոչ թե վիճակագրական, այլ վարչարարական նպատակնե-րով`ըստ 

առողջապահական և սոցիալական  նվազագույն նորմատիվային պահանջների:  

 

2.  Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 
Այս զեկույցում, հետևելով միջազգային պրակտիկային, աղքատությունը գնահատվել է 

ըստ աղքատության մակարդակի, աղքատության խորության և սրության ցուցանիշների: 

Աղքատության մակարդակի ամենապարզ և առավել հաճախ կիրառվող գնահատականը դա 

աղքատների ընդհանուր թվաքանակի համաթիվն է, որը պարզապես, իրենից ներկայացնում 

է մեկ չափահաս անդամի հաշվով համարժեք սպառման մակարդակով աղքատության գծից 

ցած գտնվող անհատների հարաբերություն (Ֆոստեր և ուրիշներ 1984թ.): Աղքատության 

խորության համաթիվը ցույց է տալիս, թե որքանով են այդ մարդիկ աղքատ, կամ որքան է 

նրանց սպառումը ցածր աղքատության գծից:  Աղքատության սրության ցուցանիշը կիրառվել 

է գնահատելու աղքատների միջև եղած սպառման անհավասարությունը (որոշ աղքատների 

մոտ սպառումը կարող է շատ մոտ գտնվել աղքատության գծին, իսկ ոմանք սպառման ցու-

ցանիշով կարող են շատ ցած գտնվել աղքատության գծից): Զեկույցում կիրառված 

աղքատության ցուցանիշները նկարագրված են ստորև բանաձևով.   

 

       



 

















 


n

i

i

z

cz

n
P

1

0,max
1

)(

 
 
որտեղ  -ն պարամետր է (նկարագրված է ստորև), z-ը աղքատության գիծն է, ci –ն i-րդ 

անհատի սպառումն է, իսկ n-ն անհատների ընդհանուր թվաքանակը:  Եթե  -ն հավասար է 

զրոի, ստացվում է P(0), կամ աղքատության մակարդակի համաթիվը, որը գնահատում է 

աղքատության գծից ցած գտնվող անհատների  հարաբերությունը: Եթե  -ն հավասար է 1-ի,  

ստացվում է P(1), կամ աղքատության խորությունը, որը հաշվի է առնում, թե որքան են միջին 

հաշվով աղքատները հեռու այդ գծից: P(1)-ը կարող է արտահայտվել հետևյալ  բանաձևով.  

                      )(*)0()1( DeficitAveragePP    
որտեղ միջին պակասուրդը հաշվարկվում է որպես տոկոս աղքատության գծի նկատմամբ, 

որի չափով աղքատների սպառումը միջին հաշվով պակաս է աղքատության գծից: Վերջա-

պես, եթե   -ն հավասար է  2, ստացվում է P(2), կամ աղքատության սրությունը, որը հաշվի է 

առնում աղքատների միջև անհավասարությունը:   

       


