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ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ  
L I V I N G C O N D I T I O N S 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
 INCOMES OF POPULATION  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
    Բաժնում բերված են տվյալներ 

բնակչության դրամական եկա-

մուտների ծավալի, դրանց 

կառուցվածքի և օգտագործման, մեկ 

աշխատողի միջին ամսական 

աշխատավարձի, կենսաթոշակա-

ռուների (նպաստառուների) 

թվաքանակի և կենսաթոշակի 

(նպաստի) միջին չափերի 

վերաբերյալ:  

 Բնակչության դրամական 

եկամուտները ներառում են բնակ-

չության բոլոր խմբերի 

աշխատանքի վարձատրությունը, 

կենսաթոշակները, նպաստները, 

կրթաթոշակները և այլ սոցիա-

լական տրանսֆերտները, գյուղա-

տնտեսական մթերքների վաճառ-

քից մուտքերը, սեփականությունից 

եկամուտները՝ ներդրումների, 

արժեթղթերի, շահաբաժինների 

տոկոսների տեսքով, ձեռնարկա-

տիրական գործունեությամբ 

զբաղվածների եկամուտները, 

ինչպես նաև վարկերը, արժե-

թղթերի վաճառքից եկամուտները և 

այլ եկամուտներ: 

 Բնակչության դրամական 

ծախսերը և խնայողությունները 

ներառում են ապրանքների գնման և 

ծառայությունների վճարման 

ծախսերը, պարտադիր վճարները և 

կամավոր մուծումները (hարկեր և 

մուծումներ, ապահովագրական 

վճարներ, հասարակական և 

կոոպերատիվ կազմակերպություն-

ներին անդամավճարներ, բան-

կային և  ապրանքային  վարկերի 

համար տոկոսներ և այլն), ինչպես 

նաև արժեթղթերի ավանդներում 

խնայողությունների հավելաճը 

(նվազումը): 

 Իրական տնօրինված դրամա-

կան եկամուտները ընթացիկ ժա-

մանակաշրջանի դրամական 

եկամուտներն են հանած պար-

տադիր վճարումները` ճշգրտված 

սպառողական ապրանքների և 

ծառայությունների գների ինդեք-

սով: 

 Աշխատողների միջին ամսա-

 The section covers data on the 

volume of money incomes of the 

population, their composition and use, 

average monthly wages and salaries, 

number of pensioners (who get 

pension) and average monthly 

pensions (benefits). 

 

 

 

Money incomes of population 

include labour remuneration of all  

groups  of the population, pensions, 

benefits, grants, and other social 

transfers, returns from agricultural 

products sales, incomes from property 

in the form of interests on deposits, 

securities, dividends, enterpreneurial 

incomes, and also credits, incomes 

from securities sales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

     Money expenditures and savings of 

population include expenses for 

purchasing goods and services, 

compulsory payments and voluntary 

contributions (taxes and duties, 

insurance payments, contributions to 

the public and cooperative 

institutions, repayments of bank 

credits and commodity credit, etc.) 

and increase (decrease) of savings in 

the form of  deposits and securities. 

 

 

 

 

 

Real money incomes are current 

situation money incomes excluding 

the compulsory payments adjusted for 

index of consumer prices for goods 

and services. 

 

 

 

 В разделе приведены данные об 

объеме денежных доходов 

населения, их составе и 

использовании, среднемесячной 

заработной плате, численности 

пенсионеров (получающих 

пособия) и средних размерах 

пенсий (пособий). 

 

 

Денежные доходы населения 

включают оплату по труду всех 

категорий населения, пенсии, 

пособия, стипендии и другие 

социальные трансферты, 

поступления от продажи продуктов 

сельского хозяйства, доходы от 

собственности в виде процентов по 

вкладам, ценным бумагам, 

дивидендов, доходы лиц, занятых 

предпринимательской 

деятельностью, а также кредиты, 

доходы от продажи ценных бумаг и 

другие доходы. 

 
 

 

Денежные расходы и 

сбережения населения включают 

расходы на покупку товаров и 

оплату услуг, обязательные 

платежи и добровольные взносы 

(налоги и сборы, платежи по 

страхованию, взносы в 

общественные и кооперативные 

организации, проценты за 

банковский и товарный кредит и 

др.), а также прирост (уменьшение) 

сбережений во вкладах и ценных 

бумагах. 

 

 

 

Реальные располагаемые 

денежные доходы–это денежные 

доходы текущего периода, 

исключая обязательные платежи 

скорректированные на индекс 

потребительских цен на товары и 

услуги. 
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կան անվանական աշխատա-վարձը 

որոշվում է  դրամական և բնեղեն 

արտահայտությամբ աշ-խատանքի 

վարձատրության  և դրան 

հավասարեցված      այլ      

վճարումների հաշվարկված 

գումարները  հարաբերելով միջին 

աշխատավարձի հաշվարկման 

համար ընդունված աշխատողների 

միջին ցուցակային թվաքանակին և 

տվյալ ժամանակաշրջանի 

ամիսների թվին:  

 Աշխատանքի վարձատրության  

և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումների գումարներում 

ներառվում են աշխատած 

ժամանակի համար բոլոր 

դրամական և բնեղեն արտա-

հայտությամբ հաշվարկված 

գումարները (անկախ ֆինան-

սավորման աղբյուրներից), ինչպես 

նաև վճարված, բայց չաշխատած 

ժամերի համար (օրինակ 

ամենամյա արձակուրդները), 

տարբեր պարգևատրումները, 

լրավճարները, հավելավճարները, 

նյութական օգնությունը և 

սոցիալական բնույթի 

վճարումները: 

 Իրական աշխատավարձի ին-

դեքսը որոշվում է միջին ամսական 

անվանական աշխատավարձի 

ինդեքսը բաժանելով ապրանքների 

և ծառայությունների սպառողական 

գների ինդեքսի վրա: Երկու 

ինդեքսներն էլ վերաբերում են 

միևնույն ժամանակաշրջանին: 

Նշանակված ամսական 

կենսաթոշակի (նպաստի) միջին 

չափը հաշվարկվում է աշխատանքի 

և սոցիալական պաշտ-

պանվածության    մարմիններում 

հաշվառման կանգնած բոլոր 

կենսաթոշակառուներին (նպաստ 

ստացողների) նշանակված 

ամսական կենսաթոշակի 

(նպաստի) ընդհանուր գումարը 

նրանց թվաքանակի վրա հարա-

բերելով: 

Average monthly nominal wages 

and salaries of those employed are 

calculated through dividing total 

labour remuneration fund, both in 

cash and in kind, by the average 

payroll employment, and by the 

number of months in the period.  

 

 

 

 

 

 

Labour remuneration fund 

includes all occurd remuneration 

amounts in cash and in kind 

(irrespective of the source of 

financing) for hours worked off, and 

also for hours not worked off, but 

being paid (for example, annual 

holiday), various bonuses, supple-

ments, material assistance and social 

benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

Index of real wages and salaries is 

computed by dividing the index of 

average monthly nominal wages and      

salaries    by  consumer price index for 

goods and services. Both indices 

should refer to one and the same 

period. 

 

     Average size of assigned monthly 

pension (social benefit) is calculated as 

ratio of the sum total of the monthly 

pensions (social benefits) of all 

pensioners (benefit recipients), 

registered in the agencies of labour 

and social protection, to the number 

of those receiving pensions. 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников 

определена путем деления 

начисленного фонда оплаты труда  

и  приравненных к ним других 

выплат в денежной и натуральной 

формах на среднесписочную 

численность работников, 

принимаемую для исчисления 

средней заработной платы, и на 

количество месяцев в периоде.  

 

 

В фонд оплаты труда и  

приравненные к ним другие 

выплаты  включаются все 

начисленные суммы в денежной и 

натуральной формах (независимо 

от источника финансирования) за 

отработанное время,  а  также  за 

неотработанное, но оплаченное 

время (например, ежегодные 

отпуска), различные премии, 

доплаты, надбавки, материальная 

помощь и выплаты социального 

характера. 

 

 

 

 

Индекс реальной заработной 

платы определяется путем деления 

индекса среднемесячной  

номинальной заработной платы на 

индекс потребительских цен на 

товары и услуги. Оба индекса 

относятся к одному и тому же 

периоду. 

Средний размер назначенной  

месячной пенсии (пособия) 

исчисляется как  отношение  общей 

суммы назначенных месячных 

пенсий (пособий) всем 

пенсионерам (получателям 

пособий), состоящим на учете в 

органах труда и социальной 

защиты, к их численности. 
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58. ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
MAIN  SOCIO-ECONOMIC  INDICATORS  OF LIVING  STANDARDS 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Տնտեսությունում աշխատողների  

միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձը, դրամ   

Average nominal monthly wages 

/salaries to employed in the 

economy,drams 

151058 152707 155433 161181 175522 

Номинальная 

среднемесячная заработная 

плата работающих в 

экономике, драмов 

Ամսական կենսաթոշակի միջին 

չափը, դրամ  

Average size of monthly pensions, 

drams  

42905 43015 42939 43314 44375 Среднемесячный размер 

пенсии, драмов 

Կրթաթոշակների նվազագույն 

չափը, դրամ՝ ամսում 

Minimal monthly grant, drams per 

month 

     Минимальный размер 

стипендии, драмов в месяц 

բուհերի ուսանողների  

students of institute of higher 

edication 

5000 5000 5000 5000 5000 студентов ВУЗ 

միջին մասնագիտական 

ուսումնական 

հաստատությունների 

սովորողների  

students of specialized secondary 

education  

4700 4700 4700 4700 4700 учащихся средних 

специальных учебных 

заведений 

   

59.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ 
MONEY  INCOMES  AND  EXPENDITURES  OF  POPULATION 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

   (փաստացի գործող գներով, մլն դրամ)                          

   (at current prices, mln. drams)                                          (фактически действовавших ценах, млн. драмов)  

  2013 2014 2015 2016  

Բնակչության դրամական 

եկամուտները, ընդամենը 

Money incomes of population, 

total 

136500.4 150907.5 155940.4 161631.4 

 

Денежные доходы 

населения – всего 

  այդ թվում՝    

  of  which: 

     в том числе: 

աշխատանքի 

վարձատրում 

labour remuneration  

73110.6 81425.3 84554.0 86087.3 

 

оплата труда 

սոցիալական 

տրանսֆերտներ  

social transfers 

25137.6 27517.3 26636.7 27876.0 

 

социальные трансферты 
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  2013 2014 2015 2016  

մուտքեր ֆինանսական 

համակարգից, 

եկամուտներ սեփակա-

նությունից, ձեռնար-

կատիրական 

գործունեությունից և այլն 

proceeds from financial 

system, incomes from 

property and enterpre-

neurial activity, etc 

38252.2 41964.9 44749.7 47668.1 поступления из 

финансовой системы, 

доходы от 

собственности, 

предпринимательской 

деятельности и другие 

Բնակչության դրամական 

ծախսերը և 

խնայողությունները, 

ընդամենը     վՈրպսպվՌÿ 

Money expenditures and 

savings of  population total 

135718.8 150466.4 150741.5 155649.4 

 

Денежные расходы и 

сбережения – всего 

  այդ թվում՝    

  of  which: 

     в том числе: 

ապրանքների գնման ու 

ծառայությունների 

վճարման համար և այլ 

ծախսեր   

for purchasing goods and 

services and other expenses   

126429.2 131430.0 115486.5 117729.8 

 

на покупку товаров и 

оплату услуг и другие 

расходы 

պարտադիր վճարներ և 

կամավոր մուծումներ    

compulsory payments and 

voluntary contributions 

7016.1 6755.6 7614.5 6995.4 

 

обязательные платежи и 

добровольные взносы   

խնայողությունների 

կուտակումն 

ավանդներում և 

արժեթղթերում, 

տարադրամի գնում   

accumulation of savings of  

population in deposits and 

securities, purchase of 

currency 

2273.5 12280.8 27640.5 30924.2 накопление сбережений 

во вкладах и ценных 

бумагах, покупка 

валюты 

 

60. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
STRUCTURE  OF  MONEY  INCOMES  AND  EXPENDITURES  OF POPULATION 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
    (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ)  

    (in percents of total)                                                                                                                                      (в процентах к итогу)    

  2013 2014 2015 2016  

Բնակչության դրամական 

եկամուտները,  ընդամենը 

Money incomes of population, 

total 100.0 100.0 100.0 100.0 Денежные доходы населения – всего 

  այդ թվում՝    

  of  which:          в том числе: 

աշխատանքի վարձատրում 

labour remuneration  

53.6 54.0 54.2 53.3 оплата труда  
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  2013 2014 2015 2016  

սոցիալական 

տրանսֆերտներ  

social transfers 18.4 18.2 17.1 17.2 социальные трансферты 

մուտքերը ֆինանսական 

համակարգից, եկամուտ- 

ները սեփականությունից, 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից և այլն 

proceeds from financial 

system, incomes from 

property and enterpre-neurial 

activity, etc. 28.0 27.8 28.7 29.5 

поступления из финансовой 

системы, доходы от 

собственности, 

предпринимательской 

деятельности и другие 

Բնակչության դրամական 

ծախսերը և խնայողու-

թյունները,  ընդամենը     վՈրպսպվՌÿ 

Money expenditures and savings 

of  population total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Денежные расходы и сбережения – 

всего 

  այդ թվում՝    

  of  which:      в том числе: 

ապրանքների գնման ու ծա-

ռայությունների վճարման 

համար և այլ ծախսեր   

for purchasing goods and 

services and other expenses   93.2 87.3 76.6 75.6 

на покупку товаров и оплату 

услуг и другие расходы 

պարտադիր վճարներ և 

կամավոր մուծումներ    

compulsory payments and 

voluntary contributions 5.2 4.5 5.1 4.5 

обязательные платежи и 

добровольные взносы   

խնայողությունների 

կուտակումն ավանդներում 

և արժեթղթերում, 

տարադրամի գնում   

accumulation of savings of  

population in deposits and 

securities, purchase of 

currency 1.6 8.2 18.3 19.9 

накопление сбережений во 

вкладах и ценных бумагах, 

покупка валюты 

61. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ                               
AVERAGE MONTHLY NOMINAL AND REAL WAGE                                           

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
  

 

 Անվանական, դրամ 
Nominal, dram 

Номинальная, драм 

Նախորդ տարվա 
նկատմամբ,  

In % of previous year  
К предыдущему году, % 

Իրական, դրամ 
Real, dram 

Реальная, драм 
 

Նախորդ տարվա 
նկատմամբ,  

In % of previous year  
К предыдущему году, % 

2015 151058 107.0 145950 103.4 

2016 152707 101.1 155032 102.6 

2017 155433 101.8 156214 102.3 

2018 161181 103.7 158331 101.9 

2019 175522 108.9 174302 108.1 
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62. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

ԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(դրամ) 
(drams)  (драмов) 

 2017 2018 2019  

Ընդամենը 

 Total  
155433 161181 175522 

Всего 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և  ձկնորսություն 

Agriculture, forestry and fishing 

 

109884 121281 129873 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 

Հանքագործական արդյունաբերություն 
և բացահանքերի շահագործում 

Mining and quarrying 

329367 377990 395460 
Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

открытых карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 

Manufacturing   

104248 98935 150329 
Обрабатывающая 

промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում 

Electricity,  gas, steam and air conditioning 
supply 

165862 170901 180316 
Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным 

воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և 

վերամշակում 

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities 

110503 106625 98862 Водоснабжение, очистка, 

обработка отходов и получение 

вторичного сырья 

Շինարարություն 

Construction 

185599 197514 215875 Строительство 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլերի 
նորոգում 

Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

80679 86759 92357 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 

Transportation and storage 

96467 111885 144347 

Перевозки и складское 

хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում 

Accommodation and food service activities   

                

97127 97725 105553 Организация проживания и 

общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 

Information and communication 

197184 196906 207359 Коммуникация и связь 

Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն 

Financial and insurance activities 

271655 247946 284378 Финансовая и страховая 

деятельность 
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 2017 2018 2019  
Անշարժ գույքի հետ կապված 

գործունեություն 

Real estate activities 

111409 107563 106882 Операция с недвижимым 

имуществом 

Մասնագիտական, գիտական և 

տեխնիկական  գործունեություն 

Professional, scientific and technical 

activities 

126896 153042 139546 Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ 

գործունեություն 

Administrative and support service 

activities 

96668 101117 103519 Административная и 

дополнительная деятельность 

Պետական կառավարում և 
պաշտպանություն, պարտադիր 
սոցիալական ապահովություն 

240223 241730 243514 Государственное управление и 

оборона; обязательное 

социальное обеспечение 
Կրթություն 

Education   
104544 107324 107809 Образование 

Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական  սպասարկում 

Human health and social work activities 

110218 112310 125684 Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 

Arts, entertainment and recreation 
83748 86195 87673 Культура, развлечения и отдых 

Սպասարկման այլ ծառայություններ 

Other service activities 

102168 111691 123143 Прочее обслуживание 

Օտարերկրյա կազմակերպությունների և 
մարմինների գործունեություն 

Activities of extraterritorial organisations 

307624 307624 307624 Деятельность иностранных 

организации и органов 

 

63.    ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

CHANGES OF AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY BRANCHES  OF    ECONOMIC 

ACTIVITY 
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  (տոկոսներով՝ նախորդ տարվա նկատմամ)  

           (in percents to previous year)                                                                (в процентах к предыдущему году) 

 2018 2019  

Ընդամենը 

 Total  
103.7 108.9 Всего 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և  ձկնորսություն 

Agriculture, forestry and fishing 

 

110.4 107.1 Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 

Հանքագործական արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում 

Mining and quarrying 

114.8 104.6 Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

открытых карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 

Manufacturing   

94.9 151.9 Обрабатывающая промышленность 
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 2018 2019  

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում 

Electricity,  gas, steam and air conditioning 
supply 

103.0 105.5 Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և վերամշակում 

Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities 

96.5 92.7 Водоснабжение, очистка, обработка 

отходов и получение вторичного 

сырья 

Շինարարություն 

Construction 

106.4 109.3 Строительство 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլերի նորոգում 

Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

107.5 106.5 Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и мотоциклов 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն 

Transportation and storage 

116.0 129.0 Перевозки и складское хозяйство 

Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում 

Accommodation and food service activities                  

100.6 108.0 Организация проживания и 

общественного питания 

Տեղեկատվություն և կապ 

Information and communication 

99.9 105.3 Коммуникация и связь 

Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն 

Financial and insurance activities 

91.3 114.7 Финансовая и страховая деятельность 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 

Real estate activities 
96.5 99.4 Операция с недвижимым 

имуществом 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական  

գործունեություն 

Professional, scientific and technical activities 

120.6 91.2 Профессиональная, научная и техни- 

ческая деятельность 

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 

Administrative and support service activities 
104.6 102.4 Административная и 

дополнительная деятельность 

Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 
պարտադիր սոցիալական ապահովություն 

100.6 100.7 Государственное управление и 

оборона; обязательное социальное 

обеспечение 
Կրթություն 

Education   
102.7 100.5 Образование 

Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական  սպասարկում 

Human health and social work activities 

101.9 111.9 Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 

Arts, entertainment and recreation 
102.9 101.7 Культура, развлечения и отдых 

Սպասարկման այլ ծառայություններ 

Other service activities 

109.3 110.3 Прочее обслуживание 

Օտարերկրյա կազմակերպությունների և 
մարմինների գործունեություն 

Activities of extraterritorial organisations 

100.0 100.0 Деятельность иностранных 

организации и органов 
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64. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ 

MINIMAL  SIZE  OF  WAGE 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 (դրամ՝ ամսում)      

 (drams per month)         (драмов в месяц)   

 Տարիներ 

Years 

Годы 

Հունվար 

January 

Январь 

Ապրիլ 

April 

Апрель 

Հուլիս 

July 

Июль 

Հոկտեմբեր 

October 

Октябрь 

2015 50000 50000 55000 55000 

2016 55000 55000 55000 55000 

2017 55000 55000 55000 55000 

2018 55000 55000 55000 55000 

2019 55000 55000 55000 55000 

65. ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ  ՍԵՌԻ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY SEX 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ПОЛУ 
 2018 2019  

Ընդամենը, դրամ 

Total, drams 
161181 175522 

                  Всего, драмов 

 

              տղամարդ  

              males 
204582 220004 

                Мужчины 

 

              կին  

              females 
109113 113593 

               Женщины 

 

Ընդամենի նկատմամբ, %   

In % to total 
  

              К итогу, %  

 

              տղամարդ  

             males 
126.9 125.3 

               Мужчины 

 

             կին 

            females 
67.7 64.7 

               Женщины 

 

66.   ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԴՐԱՄՈՎ ԵՎ ԱՄՆ  ԴՈԼԱՐՈՎ,  

ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ    

ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

AVERAGE   MONTHLY   NOMINAL  WAGE   IN  DRAMS  AND  USA  DOLLARS,  CHANGES OF 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES AND CONSUMER PRICE INDEX      

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ДРАМАХ И 

ДОЛЛАРАХ США, ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

И  ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 

Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը  

Average monthly nominal wage  
Среднемесячная номинальная 

заработная плата 

Միջին ամսական 
անվանական աշխատա-

վարձի աճի տեմպը 
Growth rates of average 
monthly nominal wage 
Темпы роста средне-

месячной номинальной 
заработной платы 

Սպառողական 
գների ինդեքսը 
Consumer prices 

index 

Индекс потреби-
тельских цен 

դրամով 
 in drams  
в драмах 

ԱՄՆ դոլարով  
in USA dollars 

в долларах США 
2015 151058 316.1 107.0 103.5 

2016 152707 317.8 101.1 98.5 

2017 155433 322.0 101.8 99.5 

2018 161181 295.6 103.7 101.8 

2019 175522 365.3 108.9 100.7 
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67. ՆՊԱՍՏԱՌՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ  ԵՎ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, տարեվերջին 

NUMBER OF FAMILIES AND CHILDREN RECEIVING ALLOWANCES, at the end of the year 

ЧИСЛО СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ, на конец года 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Նպաստառու ընտանիքների 
ընդհանուր թիվը 
Number of families receiving 
allowances 10012 9770 9517 9415 9011 

Число семей, 
получающих пособия 

Երեխաների թիվը 
Number of children 19042 18988 18899 18680 19126 Число детей 

Մինչև 2 տարեկան երեխա 
ունեցող մայրեր 
Mothers with children aged under 
2 years old 4328 4247 3901 3900 4488 

Матери, имеющие детей 
до 2 лет 

Երեխաների թիվը 
Number of children 5320 5199 4911 4782 4796 Число детей 

Քաշաթաղի և Շահումյանի 
շրջաններում վերոնշված 
խմբերին չպատկանող 2-16 
տարեկան երեխաների 
ընտանիքներ  

not entering to above-stated 
group of families with children 
from 2-16 years оf Qashatagh and 
Shahoumyan regions 

386 332 275 209 156    Не входящая к 
вышеуказаннoй группе 
семей с детьми от 2-16 
лет   Кашатагского  и 
Шаумянского районов 

Երեխաների թիվը 
Number of children 

536 445 350 259 179 Число детей 

 
 

68. ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՆՊԱՍՏԻ ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՉԱՓԸ 

AVERAGE MONTHLY SIZE OF ALLOWANCES 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НАЗНАЧЕННЫХ ПОСОБИЙ  

(դրամ ) 

 (drams)                                                                                                                                                                                       (драмов) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Նպաստառու մեկ ընտանիքի 
հաշվով 
Per  family receiving allowances 22190 22790 23246 23205 24261 

На семью, получающую 
пособия 

Մեկ երեխայի հաշվով 
Per  child 11667 11726 11706 11696 11430               На одного ребенка 

Մինչև 2 տարեկան երեխա 
ունեցող մոր հաշվով 
Mothers with children aged 
under 2 years old 18438 18362 18884 18392 16029 

На мать, имеющую детей 
до 2 лет 

Մեկ երեխայի հաշվով 
Per  child 15000 15000 15000 15000 15000 

              На одного ребенка 

Քաշաթաղի և Շահումյանի 
շրջաններում վերոնշված 
խմբերին չպատկանող 2-16 
տարեկան երեխաների մեկ 
ընտանիքի հաշվով 
In Qashatagh and Shahoumyan 
regions per family of children aged 
2-16 

2777 2681 2545 2478 2295 В Кашатагском и 
Шаумянском районах на 
семью детей от 2 до 16 
лет 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

Մեկ երեխայի հաշվով 
          Per  child 2000 2000 2000 2000 2000 

На одного ребенка 

 

69.   ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ  ԵՎ  ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ 

 ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՉԱՓԸ 

NUMBER OF PENSIONERS AND AVERAGE MONTHLY  SIZE OF PENSION 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ                                                                                            
    (մարդ) 

(persons)                                                                                                                                                                                         (человек)                                                                                                                                                                                                                            

 2015 2016 2017 2018 2019  
Ընդամենը  
կենսաթոշակառուներ 
Total pensioners 31004 31336 31340 30400 30693 Всего  пенсионеров 

այդ թվում` 
of which:      в том числе: 

Ընդհանուր 
աշխատանքային 
կենսաթոշակառուներ 
Pensioners with their 
employment invalidity 

 
20786 20665 20587 19429 19526 

Общетрудовые 
пенсионеры 

Ընդհանուր սոցիալական 
կենսաթոշակառուներ 
Total social pensioners 2440 2469 2486 2476 2534 

Социальные 
пенсионеры 

Պետական պաշտոն 
զբաղեցրած 
կենսաթոշակառուներ 
Pensioners, who took up state 
posts - - - 31 38 

Пенсионеры, 
занимающие 
государственную 
должность 

Զինծառայության հետ 
կապված 
կենսաթոշակառուներ 
Pensioners for army 7778 8202 8267 8464 8595 

Пенсионеры военной 
службы 

Կենսաթոշակի միջին 
ամսական չափը, դրամ 

Average monthly pensions, 
drams 

42905 43015 42939 43314 44375 

Средний размер  
месячной пенсии, 

драмов 
 

այդ թվում` 
of which: 

 
    

в том числе: 

Ընդհանուր աշխատանքային 
With their employment 
invalidity 43166 43076 42929 42975 43120 

Общетрудовые 

Ընդհանուր սոցիալական 
Total social 19961 19699 19342 18306 25603 

Социальные 

Զինծառայության հետ կապված 
   Pensioners for army 49407 49883 50060 50994 53022 

По военной службе 

* Առանց լրավճարի: 
   Without bonus. 

Без надбавки 
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70.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՐԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

MAIN  SOCIAL GUARANTEES  GIVEN  TO  POPULATION  BY  STATE 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ              

НАСЕЛЕНИЮ 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Կենսաթոշակի նվազագույն 
չափը, դրամ 
Minimal size of pension, drams 

16000 16000 16000 16000 16000 
Минимальный размер 
пенсии, драмов 

Աշխատավարձի սահմանված 
նվազագույն չափը, դրամ 
Fixed minimal wage size, drams 

55000 55000 55000 55000 55000 

Минимальный  размер 
установленной 
заработной платы, 
драмов 

Կենսաթոշակների միջին 
չափը, դրամ` ամսում 
Average size of pensions, drams 
per months 

42905 43015 42939 43314 44375 
Средний размер пенсии, 
драмов в месяц 

երկարամյա* 
ծառայության 
pensioners for long service 

37484 37504 38204 46850 46850 за выслугу лет 

երկարամյա** 
ծառայության 
pensioners for long service 

75499 76715 76631 76531 76392 за выслугу лет 

ընդհանուր հիվանդու-
թյունների հետևանքով 
հաշմանդամություն 
disability pensioners due  to 
general illness 

39500 39443 39426 39730 40103 
по инвалидности 
вследствие общего 
заболевания 

այդ թվում` 
of which 

     в  том числе: 

I խումբ 
I group 

46103 45482 45660 45525 45822 I группы 

II խումբ 
II group 

40439 40518 40443 40801 41162 II группы 

III խումբ 
III group 

36505 36648 36822 37146 37616 III группы 

հաշմանդամ երեխաներ 
disabled children 

18000 18000 18000 18000 18000 дети инвалиды 

միակողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ ունեցող 
ընտանիքներ (ստացողի 
անունով) 
children without one parent 
(for recipent) 

38188 37875 37213 36501 36515 

семьи, где есть дети 
потерявшие одного из 
родителей 
(на получателя) 

երկկողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ ունեցող 
ընտանիքներ  
families,with orphans (for 
recipent) 

54250 54000 47600 50400 50909 

семьи, где есть дети 
потерявшие обоих 
родителей 
(на получателя) 

Կրթաթոշակների 
նվազագույն չափը, դրամ՝ 
ամսում 
Minimal monthly grant, drams 
per month 

     
Минимальный размер 
стипендии, драмов в 
месяц 

բուհերի ուսանողների 
students of institute of higher 
edication 

5000 5000 5000 5000 5000 студентов ВУЗ 

միջնակարգ մասնագիտական 
ուսումնական 
հաստատությունների 
սովորողների 
students of specialized 
secondary education 

4700 4700 4700 4700 4700 
учащихся средних 
специальных учебных 
заведений 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

ԲՈՒՀ-երին և գիտատեխ-
նիկական հիմնարկներին կից 
ասպիրանտուրայում 
արտադրությունից կտրված 
ուսուցումով սովորող 
ասպիրանտների 
post –graduate students 
discontinuing work learning post 
graduate course at institutes of 
higher education and scientific 
and research institutions 

24000 18750 22500 22860 23750 

аспирантов, 
обучаюшихся с отрывом 
от производства в 
аспирантуре при ВУЗ-ах 
и научно-
исследовательских 
учреждениях 

*առանց ուժային համակարգի  

   without power complex  

áåç ñèëîâîé ñòðóêòóðû 

**զինծառայության հետ կապված 

    pensioners for army 
   ïåíñèîíåðû âîåííîé ñëóæáû 

71. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, տարեվերջին 

    DEPOSITS  OF  POPULATION  IN  BANKING  SYSTEM, at the end of  the year 

          ВКЛАДЫ  НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, на конец года 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ավանդների 

քանակը 

Quantity of deposits 

137128 134172 133869 153 707.0 153571 

Количество вкладов 

այդ թվում՝ 

of which: 
       

из них: 

ցպահանջ 

demand 
117444 115083 112119 133764.0 132314 

до востребования 

ժամկետային 

overdue 
8511 8700 10652 8 610.0 9648 

срочных 

նպատակային՝ երե-

խաների համար 

children purpose-

oriented 

11173 10389 11098 11 333.0 11609 

целевых: для детей 

Ավանդների գու-

մարը (մնացորդը), 

մլն դրամ 

Amount (balance) of 

deposits, mln. drams 

36191.9 41538.4 53264.5 66 846.3 76032.0 Сумма (остаток) 

вкладов, млн. 

драмов 

այդ թվում՝ 

of which: 
      

из них: 

ցպահանջ 

demand 
5274.6 5669.4 6770.4 7 586.5 8928.7 

до востребования 

ժամկետային 

overdue 
25430.7 30453.6 40642.3 53 173.5 60773.7 

срочных 

նպատակային՝ 

երեխաների համար 

children purpose-

oriented 

5486.6 5415.4 5851.8 6 086.3 6329.6 

целевых: для детей 

Ավանդների միջին 

չափը մեկ ավանդի 

հաշվով, հազ. դրամ 

Average size of 

263.9 309.6 397.9 434.9 495.1 

Средний размер 

вкладов в расчете на 

одного  вклада, 

тыс.драмов 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

deposits per 

deposit,thsd. drams 

այդ թվում՝ 

of which: 
      из них: 

ցպահանջ 

demand 
44.9 49.3 60.4 56.7 67.5 

до востребования 

ժամկետային 

overdue 
2988.0 3500.4 3815.5 6 175.8 6299.1 

срочных 

նպատակային՝ 

երեխաների համար 

children purpose-

oriented 

491.1 521.3 527.3 537.0 545.2 

целевых: для детей 

Ավանդի միջին 

չափը բնակչության 

մեկ շնչի հաշվով, 

դրամ 
Average size of 

deposit per capita, 

drams 

249772 285095 363332 453170 512345 Средний размер 

вклада в расчете на 

душу населения, 

драмов 

Բանկերում 

սպասարկվող 

ֆիզիկական 

անձինք, 1 000 մարդ 
Number of natural 

persons served in the 

banks, 1000 persons 

112 105 95 113 129 

Число 

обслуживаемых 

физических лиц в 

банковской 

системе, 1000 

человек 
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îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜÜºðÆ ºÎ²ØàôîÜºðÀ, Ì²ÊêºðԸ, 

êä²èàôØÀ ºì ²Ôø²îàôÂÚ²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÀ 

INCOMES, EXPENDITURES,  CONSUMPTION  OF  HOUSEHOLDS  AND  POVERTY INDICATORS 

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОКАЗАТЕЛИ 

БЕДНОСТИ 
 

 

Տնային տնտեսություն-

ների վիճակագրությունը 

սոցիալ-տնտեսական վի-

ճակագրության ոլորտնե-

րից մեկն է, որն ուսումնա-

սիրում է բնակչության 

կենսամակարդակը:     

Տնային տնտեսություն-

ների կենսապայմանների 

ամբողջացված հետազո-

տությունը ԱՀ Ազգային  

վիճակագրական 

ծառայության  (ԱՀ  ԱՎԾ) 

կողմից տվյալների 

հավաքման առավել 

կարևոր գործունեության  

տեսակներից է: Նման 

հետազոտությունների 

միջոցով տնային 

տնտեսությունների  և 

առանձին անհատների 

կենսամակարդակի  

վերաբերյալ հավաքվում է 

բավականին հարուստ 

տեղեկատվություն,  ինչը  

հնարավորություն  է 

ընձեռում ԱՀ ԱՎԾ-ին 

տարեկան կտրվածքով 

հանրությանը արդիական 

տեղեկատվություն տրա-

մադրել երկրում 

աղքատության մակար-

դակի    փոփոխության  

վերաբերյալ:  

    Տնային տնտեսություն-

ների կենսապայմանների  

ամբողջացված հետազո-

տությունն (ՏՏԿԱՀ) առաջին 

անգամ Արցախում    անց   է  

կացվել 2014թ., այն 

իրականացվում է ամեն 

տարի, պետական բյուջեի 

ֆինանսավորմամբ: 

Հետազոտություններն իրա-

կանացվել են տնային 

տնտեսությունների  և 

բնակավայրերի ամենամ-

Households’ statistics is one 

of the spheres of social and economic 

statistics, dealing with the study of 

population living standard. A household 

survey is among the most important 

statistical data collection activities of 

the RA National Statistical Service 

(NSS RA). It provides a wealth of 

information on households and 

individuals welfare and allows the NSS 

RA to inform the public at large on 

annual changes in poverty situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Integrated Living 

Conditions Survey (ILCS) was first 

introduced in Artsakh in 2014 and has 

been carried out annually by state 

budget finance. These surveys were 

conducted with monthly rotation of 

households and settlements. The 

survey results serve primarily to assess 

the level of consumption-based poverty 

in the country. 

 

 

Статистика домашних хозяйств- 

одна из сфер социально-

экономической статистики, 

изучающая уровень жизни 

населения. Обследования 

домашних хозяйств являются 

одними из важнейших для 

Национальной статистической 

службы РА (НСС РА) видов 

деятельности по сбору 

статистических данных. Благодаря 

обследованиям собирается 

довольно богатая информация об 

уровне благосостояния домашних 

хозяйств и населения, что дает 

возможность информировать 

общественность о ежегодных 

изменениях в уровне бедности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированное обследование 

уровня жизни домашних хозяйств 

(ИОУЖДХ) впервые было 

проведено в Арцахе в 2014г. 

ежегодно, финансируется  за счет 

Госбюджета РА. 

 

 

 

 

 

Эти обследования проводились с 

ежемесячной ротацией домашних 

хозяйств и населенных пунктов. 

Итоги обследований, в основном, 
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սյա փոփոխմամբ 

(ռոտացիայով): 

Հետազոտության արդյունք-

ները հիմնականում 

կիրառվում են երկրում 

սպառման վրա հիմնված 

աղքատության մակարդակի 

գնահատման համար:  

     2014թ. ՏՏԿԱՀ 

իրականացվել է տարեկան 

2376, սկսած 2015թ.՝ 

տարեկան 1620 տնային 

տնտեսությունների ընտ-

րանքի չափով: 

  2017թ.-ին արդիականաց-

վեց ՏՏԿԱ  հետազոտության 

ընտրանքի շրջանակը` 

օգտագործելով 2015թ.-ի 

մարդահամարի տեղեկա-

տվական բազան:  

Տնային տնտեսությունը մեկ 

անձ է կամ անձանց խումբ, 

որոնց համար ընդհանուր է 

բյուջեն և բնակվելու վայրը: 

Ընդ որում, բարեկամական 

կապերը պարտադիր չեն 

համարվում: 

Տնային տնտեսությունների 

սպառողական ծախսերը 

սննդի և ոչ պարենային 

ապրանքների գնման վրա 

կատարված դրամական, 

ինչպես նաև ոչ դրամական 

ծախսերն են և ծառայության 

դիմաց կատարված 

վճարները: 

Եկամուտների կենտրոնաց-

ման գործակիցը (Ջիննի 

ինդեքսը) բնակչության 

եկամուտների բաշխման 

փաստացի ծավալի շեղումն է 

դրանց հավասա- րաչափ 

բաշխման գծից: 

Հավասարաչափ բաշխման 

դեպքում այն հավասար է 

զրոյի, բացարձակ անհավա-

սարության պայմաններում 

այն հավասար է մեկի: 

 Սպառման ագրեգացված 

ցուցանիշն օգտագործվում է 

Արցախում բարեկեցության   

մակարդակը   գնահատելու 

համար: Ենթադրվում է, որ 

հարցման ժամանակ 

 

 

 

 

 

In 2014 ILCS has been funded 

with 2376 annually, starting from 2015 

with a sample size 1620 h/h. 

 

 

 

The sample frame for the 

Integrated Leaving Conditions Survey 

was updated in 2017 using the 2015 

Population Census data. 

 

 

 

Household – is a person or a group of 

people who share the budget and the 

housing unit, ties of relationship are not 

obligatory. 

 

 

 

Consumer expenditures of households 

are monetary and non-monetary 

expenditures on food and non-foods, as 

well as payment for services. 

 

 

 

 

Index of income concentration (Gini 

index) is the deviation of actual volum 

of households’ income from the uniform 

distribution, Gini index equals to zero, 

for absolute inequality it equals to one. 

 

 

 

 

 

 

 

A consumption aggregate is used to 

approximate well-being in Artsakh. It is 

assumed that consumption is better 

declared and is less sensitive to short-

term fluctuations than income1, 

especially in transition countries.  

служат для оценки уровня 

бедности в стране на основе 

потребления. 

 

 

 

 

 

 

В 2014г.  ИОУЖДХ осуществилось 

с размером выборки 2376, начиная 

с 2015г.-1620 д/х в год. 

 

 

 

 

В 2017г. модернизирована основа 

выборки ИОУЖДХ на базе 

переписи населения 2015г..  

 

 

 

Домашнее хозяйство-одно лицо 

или группа лиц, для которых 

общими являются бюджет и место 

проживания. При этом, 

родственные связи не являются 

обязательными. 

 

 

Потребительские расходы домаш- 

них хозяйств-это денежные и 

неденежные расходы на питание и 

покупку непродовольственных 

товаров, а также на оплату услуг. 

 

 

 

Коэффициент концентрации 

доходов (индекс Джинни)- 

отклонение фактического объема 

распределения доходов населения 

от линии их равномерного 

распределения. При равномерном 

распределении он равен нулю, в 

условиях абсолютного неравенства 

он равен единице. 

 

 

 

Агрегат потребления 

используется для оценки уровня 

благосостояния в Арцахе. 

Предполагается, что информация о 

потреблении лучше представляется 

и она менее чувствительна к 
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սպառման մասին   

տեղեկատվությունն  ավելի 

ճիշտ է գրանցվում և որ  

սպառումն այնքան էլ զգայուն 

չէ կարճատև տատանումների 

նկատմամբ, քան եկամտի1 

ցուցանիշը` հատկապես 

անցումային տնտեսությամբ 

երկրներում:  

Սպառման ագրեգացված 

ցուցանիշը հաշվարկվել է 

տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների 

ամբողջացված  

հետազոտության  հիման վրա 

և ներառում է հետևյալ 

բաղկացուցիչները 

- սպառված պարենային և ոչ 

պարենային ապրանքների 

արժեքը, 

-երկարատև   օգտագործման 

ապրանքների հաշվարկային 

արժեքը: 

Սպառումը գնահատվել է մեկ 

չափահաս անձի հաշվով: 

Աղքատության ցուցանիշները 

հաշվարկվել են օգտագոր-

ծելով 2009թ.-ի ՀՀ ՎԿ-ի 

կողմից տրամադրված 

մեթոդաբանությամբ  հաշ-

վարկված նվազագույն  

պարենային զամբյուղը և 

գնահատված ոչ պարենային 

ապրանքների մասնաբա-

ժինը: Աղքատության գծերը 

ճշգրտվել են գնաճը հաշվի 

առած:  

Աղքատ են համարվում 

նրանք, ում սպառումը մեկ 

չափահաս անձի հաշվով 

ցածր է աղքատության 

ընդհանուր գծից, իսկ 

ծայրահեղ աղքատ 

համարվում են նրանք, ում 

սպառումը մեկ չափահաս 

անձի հաշվով ցածր է 

պարենային (կամ ծայրահեղ) 

աղքատության գծից: 

Աղքատության խորության 

տոկոսային գնահատականը 

ցույց է տալիս, որ եթե երկիրը 

հնարավորություն ունենար 

յուրաքանչյուր անհատի 

հաշվով (և աղքատ և ոչ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The consumption aggregate is estimated 

based   on ILCS and includes the 

following components: 

 

-food and non-food components, 

-estimates of the rental value of 

durables. 

 

 

 

 

 

 

 

The consumption aggregate is 

measured per adult equivalent 

approach. Poverty indicators are 

computed using the  2009 R A  

S C   minimum food basket and the 

non-food share estimated in 2009. 

Poverty lines are adjusted for 

inflation. 

 

 

 

 

 

 

Poor are defined as those with 

consumption per adult equivalent 

below the upper poverty line, while 

extremely poor are defined as those 

with consumption per adult 

equivalent below the food (extreme) 

poverty line. 

 

 

 

The poverty gap of in percent indicates 

that if the country could mobilize 

resources equal to those percent of the 

poverty line for each individual (both 

poor and non-poor) and if these 

resources were allocated to the poor, 

краткосрочным колебаниям чем 

доходы1, особенно в странах с 

переходной экономикой. Он 

оценен на основе 

интегрированного обследования 

уровня жизни домашних хозяйств 

(ИОУЖДХ) Арцаха и включает 

следующие компоненты: 

-стоимость питания и непродо- 

вольственного потребления, 

-условно-исчисленную стоимость 

услуг от пользования товарами 

длительного пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление измерено в расчете на 

эквивалент взрослого.  

Показатели бедности рассчитаны с 

использованием минимальной 

продовольственной корзины 2009г. 

СК РА, и оценки доли непро- 

довольственной части. Линии 

бедности пересчитываются с 

учетом инфляции. 

 

 

 

 

 

 

Бедными считаются те, у которых 

потребление в расчете на взрослого 

ниже общей линии бедности, а 

крайне бедными считаются те, у 

которых потребление в расчете на 

взрослого ниже продовольственной 

(экстремальной) линии  бедности. 

 

 

 

 

 

 

Глубина бедности в процентном 

выражении показывает, что если 

страна сможет мобилизовать 

ресурсы, равные этим процентам 

от величины линии бедности для 

каждого (как бедного, так и не 

бедного) и если распределить эти 
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աղքատ) համախմբելու 

աղքատության գծի այդ 

տոկոսին  համարժեք  ռե-

սուրսներ  և եթե այդ 

ռեսուրսները հատկացվեին 

աղքատներին, ապա աղքա-

տությունը տեսականորեն 

կվերացվեր, ենթադրելով, որ 

աղքատներին ուղղված 

աջակցությունն ամբողջու-

թյամբ հատկացվում է 

աղքատներին: Եթե հաշ-

վարկվում է միայն աղքատ 

բնակչության հաշվով, ապա 

աղքատության խորությունը 

ցույց է տալիս աղքատության 

պակասուրդը, այսինքն` այն 

ցույց է տալիս, թե որքանով է 

աղքատների միջին սպա-

ռումը ցածր աղքատության 

գծից: 

Աղքատության   սրությունը 

ցույց է տալիս աղքատների 

միջև եղած անհավասարու-

թյունը. այն հաշվի է առնում, 

որ որոշ աղքատների 

սպառումը շատ է հեռու 

աղքատության գծից, իսկ 

որոշ աղքատների սպառումը 

շատ է մոտ աղքատության 

գծին: 

poverty would be theoretically 

eliminated, assuming that the 

assistance to them were perfectly 

allocated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If calculated over the poor population 

only, the poverty gap indicates 

poverty shortfall or deficit, i. e. it shows 

how much the average consumption of 

the poor falls short of the poverty line. 

 

 

 

 

The severity of poverty measures 

the inequality among the poor; it takes 

into account that some poor are 

further away from the poverty 

line, while some have consumption 

closer to it. 

 

ресурсы среди бедных, то бедность 

теоретически будет искоренена в 

случае направления помощи только 

бедным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если расчеты вести только  на  

бедное население, то глубина 

бедности определяет недостаток 

или дефицит бедности, т. е. она 

показывает насколько в среднем 

потребление бедных недостает до 

линии бедности. 

 

 

 

Острота бедности измеряет не- 

равенство среди бедных, принимая 

во внимание, что некоторые 

бедные находятся далеко от линии 

бедности, тогда как потребление 

других ближе к ней. 

 

 

 
1 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: 

1Absolute data on income is less 

reliable, as the respondents often tend to 

hide or under- report their income (the 

effect of the propensity for non-disclosure 

of income), as well as the strongly 

expressed seasonal nature of certain 

types of income. 

 

1 Абсолютные данные о доходах 

менее надежны, так как они часто 

скрываются или представляются 

респондентами не полностью 

(эффект тенденции неразглашения 

доходов), а также потому, что 

некоторым видам доходов присуща 

выраженная сезонность. 
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72.îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜÜºðÆ ¸ð²Ø²Î²Ü ºÎ²ØàôîÜºðÆ, 

êä²èàÔ²Î²Ü   Ì²ÊêºðÆ Î²¼ØÀ ºì ¸ð²Üò Î²èàôòì²ÌøÀ 
COMPOSITION  OF  MONETARY INCOME, CONSUMER EXPENDITURES OF HOUSEHOLDS 

AND THEIR STRUCTURE 
СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

И ИХ СТРУКТУРА 
 

 2015 2016 2017 2018 2019  

´áÉáñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÙÇçÇÝÁ Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³Ùë³Ï³Ý, 

¹ñ³Ù 

All households average monthly per 

capita, drams 

     Все домашние хозяйства в 
среднем на душу в месяц, 

драмов 

¸ñ³Ù³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

Monetary incomes – total 
 
 

46 409 44 704 48 396 49 727 56 131 Денежные доходы - всего 
 
 
 

³Û¹ ÃíáõÙª 

of which: 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ եÏ³ÙáõïÝ»ñ 

labour incomes 

33 054 31 144 34 357 37 031 41 600 

    в том числе: 
      трудовые доходы 

 

ëáóÇ³É³Ï³Ý տñ³Ýëý»ñïÝ»ñ 

social transfers 

11 326 11 320 11 852 10 786 11 915 социальные трансферты 

»Ï³ÙáõïÝ»ñ բáÉáñ ï»ë³ÏÇ 

í³×³éùÝ»ñÇó 

income from all types of sales 

522 1099 815 1040 1 447 доходы от всех видов 
продаж 

 

³ÛÉ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñ 

other cash earnings 

 

 

1 507 1 141 1 372 870 1169 прочие денежные 
поступления 

 
êå³éáÕ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 

Consumer expenditures 
38 744 40 170 41 458 40 243 42 321 Потребительские  расходы 

 

³Û¹ ÃíáõÙª 

of which: 

å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³    

(Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ËáïÁ) 

on food goods (including to bacco) 

25 620 24 181 25 018 23 195 24 582 в том числе: 
на продовольственные 

товары 
(включая табак) 
 

áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ 

on non-food goods 

1 241 1 752 1 778 2 062 1 723 на непродовольствен-
ные товары 

 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³  

on services 
11 883 14 237 14 662 14 986 16 016 на услуги 

ÀÝ¹³Ù»ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùբ, % 

In % of total 

 
¸ñ³Ù³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 

     К  итогу, % 
 

Դրամական եկամուտները, 

ընդամենը 

Monetary incomes - total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Денежные доходы - всего 

³Û¹ ÃíáõÙª     

 of which:               

³ßË³ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ  

labour remuneration 

71.2 69.7 71.0 74.5 74.1       в том числе: 
 
оплата труда 
 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ  

social transfers 

24.4 25.3 24.5 21.7 21.2 социальные 
трансферты 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

»Ï³ÙáõïÝ»ñ բáÉáñ ï»ë³ÏÇ 

í³×³éùÝ»ñÇó 

income from all types of sales 

1.1 2.5 1.7 2.1 2.6 доходы от всех  видов 
продаж 

³ÛÉ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñ  

other cash earnings 

3.3 2.5 2.8 1.7 2.1 прочие денежные 
поступления 

êå³éáÕ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 

Consumer expenditures 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Потребительские  расходы 

 

³Û¹ ÃíáõÙª 

of which: 

å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³    

(Ý»ñ³éÛ³É ÍË³ËáïÁ) 

on food goods (including tobacco) 

66.1 60.2 60.3 57.7 

 

 

58.0 

в том числе: 
на продовольственные 

товары 
(включая табак) 

 

áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ 

on non-food goods 

3.2 4.4 4.3 5.1 4.1 на непродовольственные 
товары 

 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³  

on services 
30.7 35.4 35.4 37.2 37.9 на услуги 

 

73.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
MAIN  POVERTY INDICATORS 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕДНОСТИ 
(%) 

 Ընդամենը 

Total 

Всего 

Քաղաքային բնակավայրեր 
Urban Communities 

Городская местность 
 

Գյուղական բնակավայրեր 
Rural Communities 
Сельская местность 

 

 
Ոչ 

աղքատ 

No poor 

Не бедные 

 
Աղքատ 

Poor 
Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Ոչ 

աղքատ 

No  poor 

Не 

бедные 

 
Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Ոչ 

աղքատ 

No poor 

Не 

бедные 

 
Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

2015 77.2 22.8 6.5 73.8 26.2 9.8 80.9 19.1 2.8 

2016 76.7 23.3 6.2 81.6 18.4 2.6 72.2 27.8 9.5 

2017 78.4 21.6 6.1 78.7 21.3 4.2 78.2 21.8 8.0 

2018 78.2 21.8 4.9 75.3 24.7 4.8 81.4 18.6 5.0 

2019 78.1 21.9 5.3 79.4 20.6 3.9 76.7 23.3 6.9 

 

74.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾԵՐԸ   
POVERTY LINES  

ЛИНИИ  БЕДНОСТИ 
(դրամ) 

(drams )                                                                                                                                                                             (драм ) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ծայրահեղ 

(պարենային) 

աղքատության գիծ 
Extreme 

(food) poverty line 

24 284 23 580 23 745 24 291 24 728 
Экстремальная 
(продовольственная) 
линия бедности 
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Աղքատության 

ընդհանուր գիծ 
Complete poverty line 

35 880 35 142 35 121 35 804 36 218 Общая линия бедности 

 

75.ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
POVERTY BY CONSUMPTION AND INCOME INDICATORS 

БЕДНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОХОДА 

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Սպառումը մեկ 

չափահասին համարժեք 

(ամսական), դրամ, 

համապատասխան 

տարվա միջին 

հանրապետական գներով 
Monthly consumption per 

adult equivalent (AMD, in 

average national prices) 

 
55 441.8 

 
56 074.1 

 
55 344.8 

 
52 365.6 

 

55 812.4 
Потребление в 

пересчете на одного 

взрослого человека (в 

месяц) в драмах, 

республиканские 

средние цены 

соответствующего 

года 

Եկամուտը, մեկ 

չափահասին համարժեք, 

(ամսական), դրամ, 

համապատասխան 

տարվա միջին 

հանրապետական գներով 
Monthly income per adult 

equivalent (AMD, in average 

national prices) 

 
72 511.7 

 
78 902.1 

 

85 661.9 

 

76 782.6 

 

83 428.0 
Доход  в пересчете на 

одного взрослого 

человека (в месяц) в 

драмах, 

республиканские 

средние цены 

соответствующего 

года 

Եկամուտ/սպառում 

հարաբերությունը 

Income/consumption  ratio 

1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 Соотношение 

доход/потребление  

Սպառման ցուցանիշով  աղքատներ 

Consumption-based poor  

Бедные по индексу потребления 
 Ծայրահեղ աղքատներ 

Extremely poor 

6.5 6.2 6.1 4.9 5.3 Крайне бедные 

Աղքատներ 

Poor 
22.8 23.3 21.6 21.8 21.9 Бедные 

Եկամտի ցուցանիշով աղքատներ 

Income-based poor 

Бедные по индексу дохода 

 

 

 

 

. 

           Бедные по индексу дохода 
 

Ծայրահեղ աղքատներ 

Extremely poor 

7.7 8.1 9.5 8.8 6.7 Крайне бедные 

Աղքատներ 

Poor 

15.3 17.5 15.8 15.9 14.0 Бедные 

Նշում. Եկամուտը հաշվարկվել է որպես ընդամենը տնօրինվող եկամուտ և ներառում է դրամական 
եկամուտները. բնամթերային տեսքով սպառման դրամային արժեքը և խնայողություններից 
օգտագործված միջոցները: 

Note. Income is defined as simply disposable income and includes monetary income, monetary value of 

consumption in kind, and consumed savings. 

Примечание:Доход рассчитывался как просто распологаемый доход и включает денежные 

доходы:денежная стимость потребления в натуральном выражении и средства, используемые 

сбережениями.  
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76.ՍՊԱՌՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

INEQUALITY OF CONSUMPTION AGGREGATE AND INCOMES 

НЕРАВЕНСТВО АГРЕГАТА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОХОДОВ 
 

Ջինիի գործակից -Gini coefficient-Коэффициент Джини 

  2015 2016 2017 2018 2019  

Սպառում 

Consumption 
0.258 0.287 0.314 0.262 0.276 Расходы 

Եկամուտ 

Incomes 
0.307 0.388 0.416 0.332 0.351 Доходы 

 

77.      ²Ôø²îàôÂÚ²Ü Ø²Î²ð¸²ÎÜ Àêî îÜ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü â²öÆ 
POVERTY MEASURES BY  HOUSEHOLD SIZE 

БЕДНОСТЬ ПО РАЗМЕРУ ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА 

(%) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Տնային 

տնտեսու 

թյան 

անդամների 

թվաքանակը 
Number of 
household 

members 

Число членов 

домашнего 

хозяйства 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

Ծայրահեղ 

աղքատ 

Extremely 

poor 

Крайне 

бедные 

Աղքատ 
Poor 

Бедные 

 

1 - 6.3 1.7 4.4 0.6 1.0 3.0 4.6 0.9 5.7 

2 2.4 7.0 1.1 9.9 0.4 4.1 2.2 6.8 0.8 6.0 

3 1.4 9.6 3.1 18.1 4.2 13.2 1.4 11.0 1.8 12.1 

4 6.0 20.0 5.9 20.4 1.4 16.1 3.5 16.4 4.3 21.9 

5 7.1 21.7 6.3 24.7 4.4 23.3 3.6 22.7 4.8 18.7 

6 5.7 25.3 6.7 25.0 6.2 24.7 3.7 26.1 6.5 26.3 

7 և ավելի 

7 or more 

7 и более 

12.4 41.5 9.5 31.7 16.3 35.8 12.4 38.6 10.1 34.3 

Ընդամենը 

Total 

Всего 

6.5 22.8 6.2 23.3 6.1 21.6 4.9 21.8 5.3 21.9 
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ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՄԻՋԻՆ ՉԱՓԸ 

NUMBER OF PENSIONERS AND AVERAGE SIZE OF PENSIONS 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ 

 

 
 

 

 

ՆՊԱՍՏԱՌՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՄԵԿ  ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ 

ՄԻՋԻՆ  ՉԱՓԸ 

NUMBER OF FAMILIES  GETTING BENEFITS AND AVERAGE SIZE OF BENEFIT PER FAMILY 

ЧИСЛО СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ И РАЗМЕР СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ОДНУ 

СЕМЬЮ 
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ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  

ԸՍՏ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԱՌ  01.01.2020թ. 

STRUCTURE  OF  NUMBER OF PENSIONERS  BY  REGIONS AS OF  01.01.2020 

СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ ПО РАЙОНАМ НА 01.01.2020г. 

 
 

 

 

ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ 

AVERAGE MONTHLY NOMINAL WAGES BY SECTORS OF ECONOMY 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

դրամ – drams – драмов 

 

 

 
 

 


