
 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
 

Սոցիալական աջակցության ծրագրերը և աշխատանքի 
ապախթանիչները 

 

 

 

 

 

 

Մարտ 2011թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարդկային զարգացման բաժանմունք 

Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան 

Համաշխարհային բանկ 
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ 

(2011թ. մարտի փոխարժեքով) 

 

Արժույթի միավոր = ՀՀ դրամ (հայկական դրամ) 

1. 00 ՀՀ դրամ = 0. 0027 ԱՄՆ դոլար 

1. 00 ԱՄՆ դոլար= 365 ՀՀ դրամ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԱՐԻ 

Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31 

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 

Անգլերեն Հայերեն Մեկնաբանությունը 
AMD ՀՀ դրամ Հայկական դրամ 
ECA ԵԿԱ Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա 
FBP ԸՆԾ Ընտանեկան նպաստի ծրագիր 
GDP ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 
GOA ՀԿ Հայաստանի կառավարություն 
ILCS ՏՏԿԱՀ Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 

ամբողջացված հետազոտություն 
IV ԳՓ Գործիքային փոփոխական 
MLSI ԱՍՀՆ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
NSS ԱՎԾ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 
OECD ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 

կազմակերպություն 
 

 

Տարածաշրջանային փոխտնօրեն.  Ֆիլիպ դե Հուերո 
Հայաստանյան հարցերով գրասենյակի տնօրեն.  Ասադ Ալամ 

Բաժնի տնօրեն.  Մամթա Մուրթի 
Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար.  Ժան-Միշել Հափփի 

Բաժնի ղեկավար.  Ջեսկո Հենշել 
Աշխատանքային խմբի ղեկավարներ.  Լիրէ Էրսադո, Վիկտորիա Լևին 
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Երախտիքի խոսք 

 

Սույն հաշվետվությունը կազմվել է Հարավային Կովկասում Աղքատության 
ծրագրային գնահատման աշխատանքների շրջանակներում: Հաշվետվության 
կազմման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կողմից 
ներկայացված առաջարկը, ինչպես նաև 2010 թվականի նոյեմբերին Համաշխարհային 
բանկի այցեխմբի` Հայաստան կատարած այցի արդյունքները: Համաշխարհային 
բանկի աշխատանքային խումբն իր երախտագիտությունն է հայտնում Հայաստանի 
կառավարության գործընկերներին` նրանց օգտակար մասնակցության ու 
խորհուրդների համար: Մասնավորապես, ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանին, փոխնախարար Արտեմ 
Ասատրյանին, փոխնախարար Արա Պետրոսյանին, Սոցիալական աջակցության 
ծրագրերի վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանին, ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության ղեկավար Ստեփան Մնացականյանին, Տնային տնտեսությունների 
հետազոտության վարչության պետ Դիանա Մարտիրոսովային, ՀՀ ֆինանսների 
փոխնախարար Վարդան Արամյանին, ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ 
Թումասյանին, Զբաղվածության պետական ծառայության ղեկավար Սոնա 
Հարությունյանին, Ընտանեկան նպաստի և սոցիալական ծառայությունների Արաբկիրի 
կենտրոնի ղեկավար Ադրինե Նիկոյանին և Աբովյանին կենտրոնի ղեկավար Զինավոր 
Սարգսյանին:  

Հաշվետվությունը կազմվել է Լիրէ Էրսադոյի ղեկավարած աշխատանքային խմբի 
կողմից, Վիկտորիա Լևինի հեղինակությամբ և Լիրէ Էրսադոյի, Իսիլ Օրալի, Բասաբ 
Դասգուպտայի ու Նացուկո Կիսոյի գործուն մասնակցությամբ: Հաշվետվության 
կազմման աշխատանքներն ուղղորդել են Ասադ Ալամը (հայաստանյան հարցերով 
գրասենյակի տնօրեն), Մամթա Մուրթին (բաժնի տնօրենի պաշտոնակատար), Ժան-
Միշել Հափփին (hայաստանյան գրասենյակի ղեկավար) և Ջեսկո Հենշելը (բաժնի 
ղեկավար): Հաշվետվությունը վերանայվել է Ալեքսանդրա Պոսարակի, Էնդրյու 
Դաբալենի և Նուոբո Յոշիդայի կողմից: Էնն Անգլիոն, Սույանի Էլին և Կարմեն Լորենթը 
գործուն աջակցություն են ցուցաբերել հաշվետվության կազմման աշխատանքներին:  
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Համառոտ ամփոփագիր 

Ներածություն 

1. Սույն փաստաթղթի նպատակը Հայաստանում ընտանեկան նպաստի ծրագրի 
(ԸՆԾ)` աշխատանքն ապախթանող ազդեցության աստիճանի գնահատումն է: 
Հայաստանի կառավարությունը մտահոգություն է հայտնել իրականացվող 
սոցիալական աջակցության ծրագրերի` աշխատանքն ապախթանող հնարավոր 
ազդեցության վերաբերյալ: Այդ ծրագրերից կարևորագույնը ԸՆԾ-ն է, որի սկիզբը 
դրվել է 1999 թվականին, երբ Հայաստանում դեռևս խորհրդային շրջանից 
ժառանգած, բնակչության որոշակի խմբերի համար նախատեսված նպատակային 
մի քանի ծրագիր միավորվեցին ուղղակի վճարումների վրա հիմնված սոցիալական 
ապահովության ցանցի մեկ ծրագրում: Սույն վերլուծության նպատակից ելնելով, 
ԸՆԾ-ն դիտարկվում է մի քանի տեսանկյունից: Նախ, անդրադարձ է կատարվում 
միջազգային փորձին` ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում, 
ուսումնասիրվում է համանման կառուցվածքով սոցիալական աջակցության 
ծրագրերի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցությունը: Երկրորդ, 
ուսումնասիրվում է նպաստառուների դեմոգրաֆիական և աշխատանքի շուկային 
մասնակցության ընդհանուր նկարագիրը` որոշելու համար այն նպաստառու 
բնակչության քանակը, ովքեր կարող են մասնակցել աշխատանքի շուկային, ինչից 
հետո համեմատվում են վերջիններիս և ոչ նպաստառու բնակչության` 
աշխատանքի շուկային մասնակցության բնութագրիչները: Երրորդ, ծրագրի 
շրջանակներում տրամադրվող նպաստի չափը համադրվում է նպաստառու 
ընտանիքների սպառողական ծախսերի և աշխատանքի շուկայում առկա 
հնարավորությունների հետ` հասկանալու համար, թե արդյո՞ք ԸՆԾ-ի գումարը 
բավականաչափ մեծ է, որպեսզի մարդկանց թույլ տա «ապրուստը հոգալ»` դրանով 
իսկ դառնալով աշխատանքի ուժեղ ապախթանիչ: Չորրորդ, ուսումնասիրվում են 
ծրագրի բոլոր այն ակնհայտ ու ոչ ակնհայտ բնութագրիչները, որոնք կարող են 
ապախթանել ինքնազբաղ եկամտաբեր գործունեության որևէ տեսակին 
մասնակցությունը: Եվ վերջապես, փաստաթուղթը ճշգրիտ էմպիրիկ մեթոդների 
կիրառության միջոցով գնահատում է աշխատանքի` ԸՆԾ-ով պայմանավորված 
ապախթանիչների առկայությունը, դրանց մեծությունն ու նշանակալիությունը:  

Հիմնական եզրահանգումները 

2. Ընդհանուր դիտարկում. Սույն գնահատման եզրահանգմամբ, ԸՆԾ-ն աշխատուժի 
առաջարկին մասնակցության առումով որևէ նշանակալի ապախթանիչներ չի 
ձևավորում: Այդուհանդերձ, ինչպես սոցիալական աջակցության ցանկացած այլ 
ծրագրի դեպքում, աշխատանքն ապախթանելու առումով ԸՆԾ-ի ազդեցությունը 
ապագայում պետք է անմիջական մոնիտորինգի ենթարկվի, հատկապես ծրագրի 
շրջանակներում տրամադրվող նպաստի կառուցվածքի կամ չափի մեջ 
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փոփոխությունների դեպքում: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ծրագրի 
կառուցվածքի որոշակի բնութագրիչներ կարող են օգտագործվել աշխատուժի 
առաջարկի վրա սոցիալական աջակցության ծրագրերի հնարավոր բացասական 
ազդեցությունը չեզոքացնելու համար. նման բնութագրիչների թվին են պատկանում 
եկամտահարկի սահմանային դրույքաչափերը, ծրագրերի շրջանակներում 
տրամադրվող նպաստի փուլավորված նվազեցումը, ծրագրից դուրս եկածներին 
հետ ընդունելու պարզեցված ընթացակարգերը:  

3. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքները միջին հայաստանյան ընտանիքի համեմատ 
բնութագրվում են աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անդամների փոքր 
թվով և կախվածության մեծ գործակցով: Ծրագրի նպաստառու ընտանիքների 
գերակշռող մասում ոչ նպաստառուների համեմատ մեծ է հաշմանդամ ու տարեց 
անդամների քանակը: Այդ ընտանիքների շուրջ 60 տոկոսը երկու կամ ավելի, իսկ 25 
տոկոսը` երեք կամ ավելի երեխա ունի (Գծապատկեր Ա): Սա բազմիցս 
գերազանցում է ոչ նպաստառու բնակչության կազմում բազմանդամ ընտանիքների 
տեսակարար կշիռը: ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների շուրջ 30 տոկոսի դեպքում 
ընտանիքում առնվազն մեկ հաշմանդամ կա, ինչը գրեթե կրկնակի գերազանցում է 
ոչ նպաստառու ընտանիքների համապատասխան ցուցանիշը: Արդյունքում, ԸՆԾ-ի 
նպաստառու ընտանիքները ոչ նպաստառուների համեմատ բնութագրվում են մեկ 
շնչի հաշվով աշխատող, աշխատանքային տարիքի անդամներից ավելի մեծ 
կախվածությամբ: Երեխաների ու տարեցների խնամքի երկարաժամկետ, որակյալ 
ծառայությունների բացակայության պարագայում ողջամիտ է ակնկալել, որ ԸՆԾ-ի 
նպաստառու ընտանիքների առնվազն մեկ անդամ ստիպված կլինի մնալ տանը` 
խնամողի դերը ստանձնելու համար, ինչն իր հերթին նվազեցնում է այն 
նպաստառուների քանակը, որոնց մասով կարելի էր աշխատանքի շուկային 
մասնակցություն ակնկալել:  

Գծապատկեր Ա. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքներում ավելի մեծ է երեխաների ու 
հաշմանդամների քանակը 

 

Հաշմանդամ 
չունեցող 

Հաշմանդամ 
ունեցող 

 

4. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների բոլոր անդամների 18 տոկոսից պակասն է 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի և ակնկալաբար կարող է աշխատել: Եթե 
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ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների 372.612 անդամների թվից հանենք 
հաշմանդամներին, երեխաներին, կենսաթոշակառուներին, չաշխատող այլ խմբերի 
պատկանող անձանց, ինչպիսիք են պետական պատվերով սովորող ուսանողները, 
հղի կանայք, վաղ տարիքում կենսաթոշակի անցածները և դպրոցում կամ այլ կերպ 
սովորողները, ընդամենը 127.339 մարդ ակնկալաբար կարող է մասնակցել 
աշխատուժի առաջարկին: Այս թիվը պետք է ճշգրտվի նաև երեխա կամ 
հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերում հանդես եկող անդամների, 
այսինքն` աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի այն անձանց հաշվով, ովքեր 
աշխատուժի առաջարկին չեն մասնակցում, քանի որ ստիպված են մնալ տանը և 
երեխա կամ հաշմանդամ խնամել: 2009 թվականի տվյալներով, վերը նշված բոլոր 
նվազեցումներից հետո, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամներից ընդամենը 
66.623-ը կարող են աշխատել (Աղյուսակ 4): Այլ խոսքով, ԸՆԾ-ի նպաստառուների 
ընդհանուր թվի ընդամենը 20 տոկոսից պակասը, կամ որ նույնն է` Հայաստանի 
բնակչության շուրջ 2 տոկոսը, ակնկալաբար կարող է աշխատել:  

Աղյուսակ Ա. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամները, ովքեր ակնկալաբար 
կարող են աշխատել 

 Մնացածը 
 Ճշգրտում 

Քանակը 
ԸՆԾ-ի 

նպաստառու-
ների տոկոս 

ՀՀ բնակչության 
տոկոս 

Ընդամենը ԸՆԾ-ի 
նպաստառուներ 

 372.612 100 12.2 

Չաշխատող անդամների հաշվով 
- Ոչ աշխատունակ/ ոչ 
աշխատանքային տարիքի 
չափահասներ 

219.610 153.002 41. 1 5 

- Չաշխատողների այլ 
սոցիալական խմբերի 
պատկանող անձինք 

10.421 142.581 38. 3 4.7 

- Դպրոցում կամ այլ կերպ 
սովորողներ 

15.242 127.339 34.2 4.2 

Երեխա կամ հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերում հանդես եկող անդամների 
հաշվով 

- Աշխատանքային տարիքի, 
աշխատունակ խնամող 

60.716 66.623 17.9 2.2 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

5. Աշխատանքի շուկային մասնակցության բնութագրիչների տեսանկյունից, 
նպաստառու ընտանիքների այն անդամները, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել, միանգամայն նման են ոչ նպաստառու ընտանիքների 
համապատասխան անդամներին: Այս երկու խմբի համար էլ հատկանշական են 
զբաղվածության, գործազրկության և տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակի նույն 
բնութագրիչները: Այդուհանդերձ, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անդամներն ավելի հաճախ են 
աշխատում մասնակի զբաղվածությամբ կամ ոչ ֆորմալ հատվածում (Գծապատկեր 
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Բ): Բացի այդ, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների հիշյալ անդամները ոչ 
նպաստառու ընտանիքների համապատասխան անդամների համեմատ ցածր 
կրթական մակարդակ ունեն, որպես կանոն միջնակարգ կրթություն` ի 
համեմատություն համապատասխան ոչ նպաստառուների միջին մասնագիտական 
կամ տեխնիկական կրթության: Կրթական նույն մակարդակով նպաստառուները և 
ոչ նպաստառուները զբաղվածության նույնպիսի ցուցանիշներ ունեն. այդ առումով, 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի նպաստառուների ու ոչ նպաստառուների 
միջև աշխատուժի առաջարկին մասնակցության առումով էական 
տարբերություններ չկան: Ավելին, ԸՆԾ-ի շրջանակներում տրամադրվող նպաստի 
գումարը բավականաչափ մեծ չէ` աշխատանքի ապախթանիչ հանդիսանալու 
համար:  

Գծապատկեր Բ. Աշխատանքի շուկային մասնակցությունն այն անձանց մասով, ովքեր 
ակնկալաբար կարող են աշխատել (ըստ ԸՆԾ-ի կարգավիճակի) 
 

Նպաստառուներ Ոչ նպաստառուներ 
 

Զբաղված
72%

Մասնակի զբաղված, 
ֆորմալ

0%Ոչ ակտիվ
13%

Գործազուրկ
15%

Մասնակի զբաղված, 
ոչ ֆորմալ

38%

Լրիվ զբաղված, 
ֆորմալ

17%

Լրիվ զբաղված, ոչ
ֆորմալ

17%

 

Մասնակի զբաղված, 
ֆորմալ

2%

Գործազուրկ
13%

Ոչ ակտիվ
17%

Լրիվ զբաղված, 
ֆորմալ

38%
Լրիվ զբաղված, ոչ

ֆորմալ
16%

Մասնակի
զբաղված, ոչ ֆորմալ

14%

Զբաղված
70%

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

6. Մասնավոր տրանսֆերտների ստացումը բացասաբար է անդրադառնում 
աշխատուժի առաջարկին մասնակցության վրա, սակայն ԸՆԾ-ի նպաստառուների 
թվում մասնավոր տրանսֆերտներ ստացողների քանակը շատ փոքր է: 2009 
թվականի դրությամբ հայաստանյան ընտանիքների շուրջ 20 տոկոսը նշել է 
մասնավոր տրանսֆերտներ ստանալու մասին, սակայն այն անձանց թվում, ովքեր 
ակնկալաբար կարող են աշխատել, այդ ցուցանիշն ընդամենը 13 տոկոս է կազմում, 
իսկ ԸՆԾ-ի նպաստառուների թվում այն ավելի փոքր է (շուրջ 10 տոկոս): 
Աշխատանքի շուկային մասնակցության տեսանկյունից, մասնավոր 
տրանսֆերտներ ստանալը նվազեցնում է աշխատուժի առաջարկին 
մասնակցության մակարդակը և, զբաղված լինելու պարագայում, ավելացնում 
մասնակի զբաղվածությամբ աշխատելու հավանականությունը: Մասնավոր 
տրանսֆերտներ ստացողների թվում, ԸՆԾ-ի նպաստառուները զբաղվածության 
մակարդակով զիջում են ոչ նպաստառուներին, սակայն վերջիններիս թվում ավելի 
շատ են տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակում գտնվողները: Այսպես, մասնավոր 
տրանսֆերտներ ստացող ԸՆԾ-ի նպաստառուները գործազրկության ցուցանիշով 
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(շուրջ 40 տոկոս) երկու անգամ գերազանցում են մասնավոր տրանսֆերտներ 
ստացող ոչ նպաստառուներին: Մասնակի և ոչ ֆորմալ զբաղվածության 
ցուցանիշներով ԸՆԾ-ի նպաստառու և ոչ նպաստառու ընտանիքները ըստ 
մասնավոր տրանսֆերտներ ստացողների ու չստացողների դիտարկելիս միմյանցից 
գրեթե չեն տարբերվում:  

7. Եվ վերջապես, ազդեցության գնահատման տարբեր գործիքների կիրառության 
միջոցով կատարված էմպիրիկ վերլուծությունը հիմնավոր կերպով հաստատում է 
սույն փաստաթղթի նկարագրողական մասում ներկայացված եզրահանգումները: 
ԸՆԾ-ն աշխատուժի առաջարկին մասնակցության կամ ֆորմալ հատվածում 
զբաղվածության առումով որևէ նշանակալի ապախթանիչներ չի ձևավորում: Որոշ 
փաստեր խոսում են աշխատած ժամերի քանակի վրա հնարավոր բացասական 
ազդեցության մասին, սակայն դա վերաբերում է միայն գյուղական շրջաններում 
զբաղվածությանը:  
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I. Ներածություն 

Հիմնավորումը և նպատակը 

1. Հայաստանի կառավարությունը մտահոգություն է հայտնել իրականացվող 
սոցիալական աջակցության ծրագրերի` աշխատանքն ապախթանող հնարավոր 
ազդեցության վերաբերյալ: Այդ ծրագրերից կարևորագույնը ընտանեկան նպաստի 
ծրագիրն է (ԸՆԾ), որի սկիզբը դրվել է 1999 թվականին, երբ Հայաստանում դեռևս 
խորհրդային շրջանից ժառանգած, բնակչության որոշակի խմբերի համար 
նախատեսված նպատակային մի քանի ծրագիր միավորվեցին ուղղակի 
վճարումների վրա հիմնված սոցիալական ապահովության ցանցի մեկ ծրագրում: 
Ծրագիրն առաջնահերթություն է տալիս աղքատ և անապահով այնպիսի 
սոցիալական խմբերի, ինչպիսիք են տարեցները, հաշմանդամները, երեխաներ 
ունեցող ընտանիքները: Թեպետ ԸՆԾ-ի հատկացումների շուրջ 72 տոկոսն ուղղվում 
է աղքատներին, ինչը հասցեականության լավ ցուցանիշներ է ապահովում, ծրագրի 
շրջանակներում ներառված է աղքատների մեկ երրորդից պակաս մասը, կամ` 
երկրի բնակչության շուրջ 12 տոկոսը: Կենսաթոշակային համակարգի հետ միասին, 
ծրագիրը կիրառվում է նաև որպես միջոց` լրացուցիչ օժանդակություն 
տրամադրելու համար նպաստառու անհատներին և տնային տնտեսություններին, 
որոնք ենթակա են այնպիսի տնտեսական ցնցումների բացասական ազդեցությանը, 
ինչպիսիք են համաշխարհային վերջին տնտեսական ճգնաժամը, կոմունալ 
ծառայությունների սակագների բարձրացումները, տնային տնտեսությունների 
կողմից ռիսկերի կառավարման ու դժվարությունների հաղթահարման նպատակով 
կիրառվող ռազմավարությունների վրա ազդող այլ գործոնները: Ընդունելով 
հանդերձ այն առանցքային դերը, որ կառավարությունը վերագրում է սոցիալական 
ապահովության կայուն ցանցի պահպանմանը, կարևոր է ապահովել, որ այդ 
ծրագրերը չապախթանեն քաղաքացիների` սեփական ուժերով եկամտաբեր 
գործունեության հնարավորությունների փնտրտուքը, ինչպես սեփական, այնպես էլ 
ամբողջ երկրի աճին ու զարգացմանը ակտիվ մասնակցությունը:  

2. Սույն փաստաթղթի նպատակը Հայաստանում ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող 
ազդեցության աստիճանի գնահատումն է, որ առաջադրվել է կառավարության 
կողմից: Վերլուծությունը մասամբ հիմնված է 2010 թվականի նոյեմբերի 15-ից 22-ը 
Համաշխարհային բանկի` Հայաստան այցելած առաքելության խմբի 
եզրահանգումների վրա: Սույն վերլուծության նպատակից ելնելով, ԸՆԾ-ն 
դիտարկվում է մի քանի տեսանկյունից: Նախ, անդրադարձ է կատարվում 
միջազգային փորձին` ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում, 
ուսումնասիրվում է աղքատության հաղթահարման նպատակային ծրագրերի` 
աշխատանքն ապախթանող ազդեցությունը: Երկրորդ, ուսումնասիրվում է ԸՆԾ-ի 
նպաստառուների ու ոչ նպաստառուների դեմոգրաֆիական պատկերը` որոշելու 
համար այն անձանց, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել, գնահատվում են 
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աշխատանքի շուկային նրանց մասնակցության հնարավորություններն ու 
արդյունքները: Երրորդ, ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող նպաստի չափը 
համադրվում է երկրում նվազագույն աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի և 
հայաստանյան ընտանիքների միջին սպառողական ծախսերի հետ` հասկանալու 
համար, թե նպաստի գումարը ԸՆԾ-ի նպաստառուներին որքանո՞վ կարող է 
բավարարել միայն նպաստի միջոցներով իրենց ապրուստը հոգալու համար, և թե 
կարո՞ղ է արդյոք նպաստը փոխարինել վարձու աշխատանքից ստացվող 
եկամուտներին: Չորրորդ, ուսումնասիրվում են ԸՆԾ-ի բնութագրիչները, նպաստի 
իրավունքի չափանիշներն ու հասցեագրման մեխանիզմները` բացահայտելու 
համար այն հնարավոր, ըստ ամենայնի` ոչ նպատակադրված բացասական 
ազդեցությունը, որ դրանք կարող են ունենալ որպես աշխատանքի ապախթանիչ: 
Եվ վերջապես, փաստաթուղթը ճշգրիտ էմպիրիկ մեթոդների կիրառության միջոցով 
գնահատում է աշխատանքի` ԸՆԾ-ով պայմանավորված ապախթանիչների 
մեծությունը:  

Նախապատմությունը 

3. Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության ծրագրերն ու ինստիտուցիոնալ 
կառույցները երկար` դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանից սկիզբ առնող 
պատմություն ունեն: Ինչպես մասնակցային, այնպես էլ ոչ մասնակցային 
սոցիալական պաշտպանության ծրագրերը կարևոր դեր ունեն անհատներին և 
ընտանիքներին եկամտային ցնցումների հետևանքները հաղթահարելու հարցում 
օժանդակելու և ծերության հետ կապված տարիքային պաշտպանությունն 
իրագործելու տեսանկյունից: Սոցիալական պաշտպանության սխեմաները 
կիրառվում են նաև որպես միջոց` լրացուցիչ օժանդակություն տրամադրելու 
համար նպաստառու անհատներին և տնային տնտեսություններին, որոնք ենթակա 
են այնպիսի տնտեսական ցնցումների բացասական ազդեցությանը, ինչպիսիք են 
համաշխարհային վերջին տնտեսական ճգնաժամը, կոմունալ ծառայությունների 
սակագների բարձրացումները, տնային տնտեսությունների կողմից ռիսկերի 
կառավարման ու դժվարությունների հաղթահարման նպատակով կիրառվող 
ռազմավարությունների վրա ազդող այլ գործոնները: Հայաստանում մասնակցային 
սոցիալական ապահովագրության նպաստները, որոնց թվին են դասվում 
կենսաթոշակները և գործազրկության նպաստները, կախված են պաշտոնապես 
հաշվառված զբաղվածության հանգամանքից և կատարված վճարումներից: Բացի 
մասնակցային հիմունքներով վճարվող կենսաթոշակներից, կենսաթոշակային 
համակարգը սահմանում է աշխատանքի հետ չկապված կենսաթոշակների մի քանի 
տեսակ, որոնց թվին են պատկանում կերակրողին կորցնելու դեպքում 
տրամադրվող, քաղաքացիական և զինվորական հաշմանդամության, տարիքային, 
մատուցված ծառայությունների համար տրամադրվող, սոցիալական 
հաշմանդամության և անհատական կենսաթոշակները:  
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4. Աղքատ և անապահով բնակչությանն օժանդակելու կոչված սոցիալական 
ապահովության պատշաճ գործող ցանց ունենալու կարևորությունը գիտակցելով` 
Հայաստանում ներդրված է նաև սոցիալական աջակցության ոչ մասնակցային 
հատուկ ծրագրերի համակարգ: 1990-ականների վերջին Հայաստանում ոչ 
մասնակցային սոցիալական աջակցության համակարգը բարեփոխվեց` ելնելով 
պարզ, մատչելի, հասցեականության բարձր մակարդակով բնութագրվող 
սոցիալական ապահովության ցանց ունենալու անհրաժեշտությունից: Խորհրդային 
շրջանից ժառանգած, բնակչության որոշակի խմբերի համար նախատեսված 
նպատակային մի քանի ծրագիր միավորվեցին մեկ, ուղղակի վճարումների վրա 
հիմնված սոցիալական ապահովության ցանցի ծրագրում, որով 
առաջնահերթությունը տրվում է սոցիալական ամենաաղքատ ու անապահով 
խմբերին, ինչպիսիք են տարեցները, հաշմանդամները և բազմազավակ աղքատ 
ընտանիքները: Այս փոփոխությունների արդյունքում գործարկվեց ընտանեկան 
նպաստի ծրագիրը` որպես Հայաստանում սոցիալական ապահովության ցանցի 
առաջնային ծրագիր: ԸՆԾ-ի ներդրումը նպատակ ուներ աջակցել եկամուտների 
որոշակի մակարդակից ցածր եկամտով անհատներին ու ընտանիքներին: Նպաստի 
իրավունքը որոշվում է տնային տնտեսությունների` ըստ եկամուտների ու 
աղքատության ռիսկը բնութագրող այլ ցուցանիշների գնահատականի հիման վրա: 
ԸՆԾ-ի նպաստների հասցեականությունն ապահովվում է տնային 
տնտեսությունների աղքատության կամ անապահովության միավորի միջոցով, որը 
հաշվարկվում է ըստ որոշակի բանաձևի (տես Բաժին IV-ը): Անապահովության 
միավորի հաշվարկման բանաձևը դիմորդներին դասակարգում է ըստ նրանց 
գնահատված աղքատության մակարդակի և նախապատվություն է տալիս որոշակի 
սոցիալական խմբերի, ինչպիսիք են հաշմանդամները, միայնակ մայրերը, որբերը և 
բազմազավակ ընտանիքները: Բացի ԸՆԾ-ից, գոյություն ունեն նաև սոցիալական 
աջակցության այլ, փոքրածավալ ծրագրեր ու նպաստների տեսակներ, ինչպիսիք են 
հղիներին և խնամքին մինչև երկու տարեկան երեխա ունեցող աշխատող կանանց 
տրամադրվող միանվագ վճարները, անապահով ընտանիքների անվճար բժշկական 
սպասարկումը և սոցիալական խնամքի ծառայությունների մատուցումը:  

5. 2009 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի շուրջ 6. 8 տոկոսը ծախսվել է սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրերի վրա, ինչը 2007 (4.8 տոկոս) և 2008 (5.8 տոկոս) 
թվականների համեմատ էական աճ է, որպես հետևանք կառավարության` 
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելուն ուղղված 
ջանքերի: Կենսաթոշակների մասով ծախսերը 2007 թվականին ՀՆԱ-ի 3.1 տոկոսից 
2009 թվականին աճել են մինչև ՀՆԱ-ի 5.6 տոկոսը, ինչը հիմնականում 
պայմանավորված է 2008 թվականին կենսաթոշակային վճարումների 60 տոկոս 
ավելացմամբ: 2009 թվականին Հայաստանը ՀՆԱ-ի շուրջ 1.8 տոկոսը ծախսել է 
սոցիալական աջակցության ծրագրերի, այդ թվում` ԸՆԾ-ի, վճարովի հանրային 
աշխատանքների, գործազրկության նպաստների և սոցիալական խնամքի 
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ծառայությունների ֆինանսավորման վրա: ՀՆԱ-ում սոցիալական աջակցության 
ծախսերի տեսակարար կշռի ցուցանիշով Հայաստանը փոքր-ինչ գերազանցում է 
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) երկրներին` միջին 1.7 տոկոս 
ցուցանիշով, սակայն զիջում է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) երկրներին` միջին 2.5 տոկոս ցուցանիշով 
(Գծապատկեր 1, ձախակողմյան պատկերը): Հայաստանում սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրերի նպաստառու են բոլոր տնային տնտեսությունների 
շուրջ 60 տոկոսը: Գործող ծրագրերի թվում ամենամեծ ընդգրկվածությունն ունի 
կենսաթոշակային ապահովության ծրագիրը (51 տոկոս), իսկ ԸՆԾ-ից օգտվում է 
բոլոր տնային տնտեսությունների 12 տոկոսը:  

Գծապատկեր 1. Սոցիալական աջակցության ծրագրերի գծով պետական ծախսերը և 
դրանցում բնակչության ընդգրկվածությունը 
Սոցիալական աջակցության ծրագրերի գծով 
պետական ծախսերը (ՀՆԱ-ի տոկոս) 

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում 
ընդգրկվածությունը (բնակչության տոկոս) 
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Աղբյուր. Հայաստանի վերաբերյալ ՀՀ ԱՎԾ 2009թ. տվյալներ, այլ երկրների վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի 
Պետական ծախսերի ուսումնասիրություններ և ՏՀԶԿ Սոցիալական ծախսերի տվյալների շտեմարան:  

6. Հայաստանը տպավորիչ ցուցանիշներ է արձանագրել սոցիալական 
պաշտպանության ծրագրերում աղքատների և բնակչության ամենակարիքավոր 20 
տոկոսի ընդգրկվածության մասով: Ընդհանուր առմամբ, 2009 թվականին 
սոցիալական պաշտպանությւան ծրագրերում ներառված եղել է ծայրահեղ 
աղքատների 97 տոկոսը և աղքատների 79 տոկոսը, ինչը համապատասխանաբար 
11 և 6 տոկոսային կետով գերազանցում է այդ խմբերի 2007 թվականի ցուցանիշները 
(Գծապատկեր 1, աջակողմյան պատկերը): Կենսաթոշակային ապահովության 
ծրագիրը, աղքատության հաղթահարման ուղղվածություն չունենալով հանդերձ, 
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ընդգրկում է աղքատների (70 տոկոս) և ծայրահեղ աղքատների (91 տոկոս) 
գերակշիռ մասին, ինչի գծով 2007 թվականի համեմատ էական առաջընթաց է 
արձանագրվել: ԸՆԾ-ի հասցեականության բարձր ցուցանիշների հետ մեկտեղ, 
ծրագրում ընդգրկված է Հայաստանի աղքատ բնակչության միայն մի փոքր մասը: 
2009 թվականին ԸՆԾ-ի միջոցների շուրջ 72 տոկոսը հասցեագրվել է աղքատ 
բնակչությանը, ինչը ԵԿԱ տարածաշրջանում ծրագրերի հասցեականության 
լավագույն ցուցանիշներից է (Գծապատկեր 2, աջակողմյան պատկերը): 
Այդուհանդերձ, փաստագրման գործընթացը զգալի դժվարություններ է ստեղծում 
տնային տնտեսությունների համար` կապված բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը 
հավաքելու համար անհրաժեշտ ժամանակի ու ջանքերի հետ: Բազմաթիվ աղքատ 
ընտանիքներ ի վիճակի չեն, կամ կարծում են, որ իր վիճակի չեն, ներկայացնել 
պահանջվող փաստաթղթերը, և ի վերջո դադարում են անգամ դիմել սոցիալական 
ծառայություններին, ինչը հանգեցնում է ԸՆԾ-ում աղքատների ընդգրկվածության 
միանգամայն ցածր (և գնալով վատթարացող) ցուցանիշին (Գծապատկեր 2, 
ձախակողմյան պատկերը):  

Գծապատկեր 2. ԸՆԾ-ն բնութագրվում է հասցեականության բարձր, սակայն 
աղքատների ընդգրկվածության ցածր ցուցանիշներով 

Ընդգրկվածությունը  
(ԸՆԾ-ի նպաստառու բնակչության տարբեր  

խմբերի տոկոս) 

Հասցեականությունը 
(տարբեր խմբերին ուղղվող ԸՆԾ-ի 

միջոցների տոկոս) 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2008 և 2009 
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7. Չնայած աղքատության հաղթահարման գործում ունեցած իր էական դերին, 
Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության համակարգը կանգնած է լուրջ 
մարտահրավերների առջև: Նախ, համակարգը ծախսատար է և ժամանակի 
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ընթացքում գնալով ավելի ծախսատար է դառնում, ինչը մտահոգության տեղիք է 
տալիս դրա ֆիսկալ կայունության ու արդյունավետության տեսանկյունից: 
Երկրորդ, առկա է տարբեր ծրագրերի ներքո նպաստառուների համընկնման զգալի 
թվով դեպքերի խնդիրը: Օրինակ, 2009 թվականին ԸՆԾ-ի նպաստառուների ավելի 
քան 60 տոկոսը նաև կենսաթոշակներ է ստացել: Քանի որ ստացվող կենսաթոշակի 
մեծությունը բացասաբար է անդրադառնում ԸՆԾ-ից նպաստի իրավունքը որոշելու 
համար հաշվարկվող անապահովության միավորի վրա, կենսաթոշակի գումարի 
անգամ փոքր աճի արդյունքում ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքի անապահովության 
միավորը կարող է սահմանայինից ցածր դառնալ, մինչդեռ այս դեպքում 
կենսաթոշակի աճը սովորաբար փոքր է լինում ԸՆԾ-ից զրկվելու արդյունքում 
կորցրած եկամտից: Երրորդ, ինչպես արդեն նշվել է սույն փաստաթղթի սկզբում, 
գնալով ավելի լուրջ մտահոգություն է առաջացնում այն հանգամանքը, թե արդյո՞ք 
սոցիալական աջակցության ոչ մասնակցային ծրագրերը խթանում են նպաստառու 
ընտանիքներում կախվածության մտածելակերպի ձևավորմանը: Ուստի 
փաստաթղթով փորձ է արվում գնահատել ներկայիս ԸՆԾ-ի` աշխատանքն 
ապախթանող ազդեցության աստիճանը:  

Տվյալները 

8. Սույն փաստաթղթում ներկայացված վերլուծության համար տվյալների հիմնական 
աղբյուրը Հայաստանում արդեն մի քանի տարի իրականացվող Տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունն է 
(ՏՏԿԱՀ): ՏՏԿԱՀ-ն իրականացվում է եռամսյակային կտրվածքով շուրջ 2.000 
տնային տնտեսությունների ներկայացուցչական ընտրանքի հարցման միջոցով, 
այսինքն` տարվա ընթացքում հարցված ընտանիքների ընդհանուր քանակը 
կազմում է շուրջ 8.000: Հետազոտությունը ներառում է մանրամասն 
տեղեկատվություն տնային տնտեսությունների կազմի, կրթական մակարդակի, 
առողջական վիճակի, աշխատանքի շուկային մասնակցության, միգրացիայի, 
գյուղատնտեսական գործունեության, եկամուտների, պետական ու մասնավոր 
տրանսֆերտների, ծախսերի, խնայողությունների ու պարտքերի, ինչպես նաև 
մարդկանց ու ընտանիքների սուբյեկտիվ պատկերացումների վերաբերյալ: 
Աշխատանքային խմբի համար հասանելի են նաև ԸՆԾ-ի նպաստառուների ու 
դիմորդների, գրանցված գործազուրկների, աշխատանքի շուկայի գործող ծրագրերի 
մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների շտեմարանները, որոնցից, սակայն, խումբը 
դեռևս չի օգտվել:  

 

II. Աշխատանքի ապախթանիչների վերաբերյալ միջազգային փորձը 

9. Չնայած սոցիալական աջակցության ծրագրերի և աշխատանքի ապախթանիչների 
միջև կապի վերաբերյալ ծավալուն էմպիրիկ գրականության առկայությանը, 
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փաստագրական առկա տվյալների մեծ մասը վերաբերում է զարգացած երկրներին: 
ՏՀԶԿ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ սոցիալական աջակցության 
«առատաձեռն» նպաստները կարող են էապես նվազեցնել որոշակի կարգի 
աշխատողների աշխատելու հավանականությունը1: Բարձր եկամտով հինգ երկրում 
(Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Նորվեգիա, Շվեդիա և Դանիա) 
հաշմանդամների զբաղվածության վրա սոցիալական աջակցության ծրագրերի 
ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով կատարված 16 հետազոտու-
թյունների` վերջերս իրականացված ամփոփ վերլուծության արդյունքներով, դրանց 
մեծ մասի դեպքում նպաստի իրավունքը որոշող չափանիշների փոփոխությունը 
աշխատանքի ապախթանիչներ ձևավորելու տեսանկյունից որևէ տեսանելի 
ազդեցություն չի ունեցել: Միայն մեկ հետազոտությամբ է նշվում այն մասին, որ 
նպաստի իրավունքի նվազ պահանջկոտ չափանիշները հանգեցրել են չափահաս 
տղամարդկանց զբաղվածության ցուցանիշի նվազմանը: Մյուս կողմից, ՏՀԶԿ 
երկրներում նպաստի չափը վճռորոշ գործոն է աշխատանքի շուկային 
մասնակցության հարցում. այսպես, թվով տասնմեկ հետազոտությունից ութի 
դեպքում հակադարձ համեմատական կապ է հայտնաբերվել նպաստի գումարի և 
աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշների միջև: Ըստ 
հետազոտությունների արդյունքների, եթե նպաստի չափը մոտ է ցածր 
վարձատրությամբ աշխատանքների համար աշխատավարձի դրույքաչափին, 
նպաստառուներն առանձնապես հետաքրքրված չեն աշխատելու հնարավորու-
թյամբ: Ավելին, անգամ այն դեպքում, երբ աշխատանքի անցնելու արդյունքում 
նպաստառուն եկամուտների ոչ մեծ աճ է ակնկալում, սոցիալական աջակցության 
ծրագրի շրջանակներում ավելի ապահով եկամտի աղբյուրը պահպանելու 
հիմնավոր շարժառիթներ ունի2: Այսպիսով, ոլորտային քաղաքականությունն 
իրականացնողների համար նպաստի օպտիմալ գումարի սահմանումն 
առանցքային նշանակություն ունի սոցիալական աջակցության տրանսֆերտների 
անհրաժեշտ չափի և նպաստառուների աշխատելու շարժառիթների միջև ճիշտ 
հավասարակշռությունը պահպանելու հարցում: 

10.  Որոշ փաստեր վկայում են այն մասին, որ սոցիալական աջակցության ծրագրերը 
կարող են աշխատանքի ֆորմալ շուկային մասնակցության առումով 
ապախթանիչներ ձևավորել` միաժամանակ ավելացնելով ոչ ֆորմալ 
զբաղվածության շարժառիթները: Ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատանքից 
եկամուտները չեն հարկվում և սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում նպաստի 
իրավունքը որոշող մարմիններին չեն բացահայտվում: Աշխատանքի 
ապախթանիչների հնարավոր առկայության մասին վկայող փաստերի առնչությամբ 
հետազոտողները փորձել են պարզել, թե ինչպես է դրսևորվում աշխատուժի 
առաջարկի վրա բացասական ազդեցությունը` աշխատած ժամերի քանակի՞, թե 

                                                 
1 Lemieux & Milligan, 2004; Barr et al. , 2010 
2 Adema, 2006 
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աշխատուժի առաջարկին մասնակցելու հավանականության նվազմամբ3: ԱՄՆ-ի 
փորձը ցույց է տալիս, որ ցածր եկամուտ ունեցողների շրջանում գերակայում է 
երկրորդ տարբերակը4:  

11. Զարգացող երկրներում սոցիալական աջակցության ծրագրերի` աշխատանքի 
շուկային մասնակցության և աշխատելու ցանկության վրա ունեցած ազդեցության 
վերաբերյալ էմպիրիկ տվյալները սուղ են: Կատարված փոքրաթիվ 
ուսումնասիրությունները սոցիալական աջակցության ծրագրերի` աշխատանքն 
ապախթանող որևէ լուրջ ազդեցություն չեն հայտնաբերել: Բրազիլիայում գործող 
«Բոլսա էսկոլա» ծրագրի կանխատեսողական միկրոսիմուլյացիոն 
ուսումնասիրության արդյունքներով, չափահաս աշխատուժի առաջարկի վրա 
տրանսֆերտների եկամտային ազդեցությունը աննշան է5: Մեքսիկայում գործող 
«Պրոգրեսա» համանման ծրագրի շրջանակներում կատարվող ուղղակի 
վճարումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք որևէ էական 
ազդեցություն չունեն չափահասների` աշխատուժի առաջարկին մասնակցելու 
վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու վրա6: Ամբողջ աշխարհում նմանատիպ 
ծրագրերի` չափահասների աշխատելու ցանկության վրա ունեցած ազդեցության 
գնահատման նպատակով վերջերս իրականացված հետազոտությունը ևս այդ 
ազդեցության մասին վկայող որևէ փաստեր չի հայտնաբերել7: Համանման կերպով, 
Աֆրիկայում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
սոցիալական աջակցության ծրագրերը աշխատելու ցանկության վրա փոքր կամ 
զրոյական ազդեցություն ունեն8: 

12.  Զարգացող երկրներում սոցիալական աջակցության ծրագրերի` ոչ ֆորմալ 
զբաղվածության վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ տվյալները նույնպես սուղ 
և տարաբնույթ են: Օրինակ, չնայած Թուրքիայում գործող Գրին քարտի 
միանգամայն «առատաձեռն» ծրագիր լինելու հանգամանքին, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
հատվածներում աշխատավարձերի էական տարբերությունն այնքան զգալի է, որ ոչ 
ֆորմալ հատվածում ցածր աշխատավարձ ստացողները պատրաստ են անցնել 
ֆորմալ հատվածում աշխատանքի, անգամ եթե իրենց այդ որոշման արդյունքում 
զրկվում են Գրին քարտի ծրագրով տրամադրվող նպաստներից9: Մյուս կողմից, 
Մեքսիկայում իրականացված հետազոտության արդյունքներով, սոցիալական 
աջակցության ծրագրերը կարող են նպաստել ոչ ֆորմալ հատվածի աճին, ինչն 

                                                 
3 Heckman, 1993; Dabalen et al. , 2008 
4 Eissa & Liebman, 1996; Meyer & Rosenbaum, 2001; Eissa & Hoynes, 2004; Eissa et al. , 2004 
5 Bourguignon et al. , 2003 
6 Freije et al. , 2006; Skoufias & Di Maro, 2008 
7 Fiszbein & Schady, 2009 
8 Adato & Hoddinott, 2008 
9 Angel-Urdinola et al. , 2009 
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արձանագրվել է նաև Լատինական Ամերիկայի այլ երկրներում, ինչպիսիք են 
Կոլումբիան և Արգենտինան10:  

13. Ամփոփելով` կարելի է եզրահագնել, որ միջազգային փորձի վերաբերյալ առկա 
էմպիրիկ տվյալները, սպառիչ չլինելով հանդերձ, որոշակի լույս են սփռում այն 
հարցի վրա, թե սոցիալական աջակցության ծրագրի որ տեսանկյուններն են 
կարևոր դրանց` աշխատանքն ապախթանող ազդեցությունը գնահատելու համար: 
Նախ, ակտիվ աշխատանքային գործունեության պոտենցիալը գնահատելու 
առումով կարևոր գործոն է ծրագրի նպաստառուների դեմոգրաֆիական պատկերը: 
Երկրորդ, անհրաժեշտ է նպաստի չափը համադրել աշխատանքի շուկայի 
համապատասխան սեգմենտում աշխատավարձերի մակարդակի հետ: Երրորդ, 
ծրագրի այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպիսիք են նպաստի իրավունքի չափանիշները 
և հասցեագրման մեխանիզմները, կարող են աշխատանքի խթանման կամ 
ապախթանման առումով որոշակի ազդեցություն ունենալ:  

III. ԸՆԾ-ի նպաստառուների ընդհանուր նկարագիրը 

14. Այս բաժնում ներկայացվում է ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամների 
ընդհանուր նկարագիրը` փորձելով պարզել աշխատունակ, աշխատանքային 
տարիքի այն չափահաս բնակչության քանակը, որի վարքագիծը աշխատուժի 
առաջարկին մասնակցության մասով կարող է ենթակա լինել նպատակային 
սոցիալական աջակցության ծրագրերի ազդեցությունը: 2009 թվականի ՏՏԿԱՀ-ի 
ազգային մակարդակով ներկայացուցչական տվյալների հիման վրա ստորև 
ներկայացված են ԸՆԾ-ի նպաստառուների հիմնական բնութագրիչները:  

15. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների բոլոր անդամների 50 տոկոսից պակասն է 
աշխատանքային տարիքի: Սա տրամաբանական ցուցանիշ է, քանի որ ԸՆԾ-ն 
հիմնականում հասցեագրված է երեխաներ, հաշմանդամ ու տարեց անդամներ 
ունեցող ընտանիքներին: Բոլոր նպաստառուների գրեթե 40 տոկոսի տարիքը 18-ից 
ցածր է (Գծապատկեր 3): Նպաստառուների ևս 13 տոկոսը կենսաթոշակային 
տարիքի են:  

                                                 
10 Mason, 2007; Gasparini et al. 2007 
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Գծապատկեր 3. Նպաստառուների 50 տոկոսից պակասն է 
աշխատանքային տարիքի 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

16. Երեխաներ և հաշմանդամ ունեցող ընտանիքները ԸՆԾ-ում գերակշիռ 
մեծամասնություն են կազմում: ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների շուրջ 60 տոկոսը 
երկու կամ ավելի, իսկ 25 տոկոսը` երեք կամ ավելի երեխա ունի (Գծապատկեր 4): 
Սա բազմիցս գերազանցում է Հայաստանի ընդհանուր բնակչության կազմում 
բազմանդամ ընտանիքների տեսակարար կշիռը, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է 
երեխաների մասով ընտանեկան նպաստի ծրագրի բարձր հասցեականության 
մասին: Երեխաների տարիքի հետ կապված, ԸՆԾ-ի նպաստառու բոլոր 
ընտանիքների 13.6 տոկոսն ունի մինչև 2 տարեկան, 28 տոկոսը` 3-ից 7 տարեկան, 
իսկ 58.5 տոկոսը` 8-ից 18 տարեկան երեխաներ: Հաշմանդամները նույնպես, 
շնորհիվ անապահով սոցիալական խմբերի կազմում ներառված լինելու, ԸՆԾ-ի 
ներքո հստակ սահմանված թիրախային խումբ են: ԸՆԾ-ի նպաստառու 
ընտանիքների շուրջ 30 տոկոսի դեպքում ընտանիքում առնվազն մեկ հաշմանդամ 
կա, ինչը գրեթե կրկնակի գերազանցում է ոչ նպաստառու ընտանիքների 
համապատասխան ցուցանիշը:  

Գծապատկեր 4. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքներում մեծ է երեխաների ու 
հաշմանդամների քանակը 

 

Հաշմանդամ 
չունեցող 

Հաշմանդամ 
ունեցող 
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17. Այսպիսով, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքները միջին հայաստանյան ընտանիքի 
համեմատ բնութագրվում են աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անդամների 
փոքր թվով և կախվածության բարձր գործակցով: Նպաստից օգտվող բոլոր տնային 
տնտեսությունների շուրջ 20 տոկոսը աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի 
անդամ չունի, իսկ ևս 17 տոկոսը միայն մեկ նման անդամ ունի (Գծապատկեր 5): 
Ակնհայտ է, որ ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքները հայաստանյան այլ 
ընտանիքների համեմատ բնութագրվում են կախվածության բարձր գործակցով 
(Գծապատկեր 6): Սա նշանակում է, որ ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների 
անդամները տնտեսապես ակտիվ կարգավիճակի անցնելու փոքր պոտենցիալ 
ունեն:  

Գծապատկեր 5. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքներում փոքր է 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անդամների քանակը 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

Գծապատկեր 6. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքները կախվածության բարձր գործակից 
ունեն 
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Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 
Նշում. ԿԳ = (երեխաներ + հաշմանդամներ + տարեցներ) / 
ընտանիքի անդամներ 

 Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 
Նշում. ԿԳ = (երեխաներ + հաշմանդամներ + 
տարեցներ) / աշխատու-նակ, աշխատանքային 
տարիքի չափահասներ (անկախ անդամ չունեցող 
ընտանիքները հաշվարկում չեն ներառվել) 
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18. ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցության գնահատման համար 
առանցքային նշանակություն ունի ծրագրի այն նպաստառուների քանակը որոշելը, 
ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել: Այդ նպատակով դիտարկվում են ԸՆԾ-ի 
նպաստառու ընտանիքների անդամների տարբեր բնութագրիչներ` մոտավոր 
պատկերացում կազմելու համար նրանց այն քանակի վերաբերյալ, ովքեր 
ակնկալաբար կարող են մասնակցել աշխատանքի շուկային: Սա կատարվում է մի 
քանի քայլով: Նախ, Հայաստանում ԸՆԾ-ի նպաստառուների ընդհանուր թվից 
հանում ենք հաշմանդամներին, երեխաներին և կենսաթոշակառուներին, 
այնուհետև` չաշխատող այլ խմբերի պատկանող անձանց, ինչպիսիք են պետական 
պատվերով սովորող ուսանողները, հղի կանայք և վաղ տարիքում կենսաթոշակի 
անցածները: Հանում ենք նաև 2009 թվականի դրությամբ դպրոցում կամ այլ կերպ 
սովորողներին: Արդյունքում, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների ընդհանուր 372.612 
անդամներից մնում է ընդամենը 127.339 հոգի, ով ակնկալաբար կարող է 
մասնակցել աշխատուժի առաջարկին (Աղյուսակ 1):  

19. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխաներ ունեցող ընտանիքները ԸՆԾ-ի 
հիմնական թիրախային խմբերից են, կարևոր է հաշվի առնել այդ ընտանիքների 
կարիքները` կապված երեխաներին կամ ընտանիքի հաշմանդամ անդամներին 
տանը խնամող ունենալու անհրաժեշտության հետ: Երեխաների ու տարեցների 
խնամքի երկարաժամկետ, որակյալ ծառայությունների բացակայության 
պարագայում, հաշվի առնելով ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքներում երեխաների ու 
հաշմանդամների մեծ տեսակարար կշիռը, ողջամիտ է ակնկալել, որ այդ 
ընտանիքների առնվազն մեկ աշխատունակ անդամ ստիպված կլինի մնալ տանը` 
խնամողի դերը ստանձնելու համար: Իրականում սա նշանակում է, որ ԸՆԾ-ի 
նպաստառու ընտանիքների 127.339 անդամների մի մասը, որ աշխատունակ է և 
ակնկալաբար կարող է մասնակցել աշխատանքի շուկային, տան երեխաներին կամ 
հաշմանդամներին խնամելու պատճառով զրկված է աշխատուժի առաջարկին 
մասնակցելու հնարավորությունից: Այս խնդիրը հասկանալու համար դիտարկվում 
է երկու սցենար. առաջինով խնամողի դերը կարող է ստանձնել ընտանիքի որևէ 
տարեց անդամ, իսկ երկրորդով նշված դերը կարող է ստանձնել միայն 
աշխատանքային տարիքի (18-62 տարեկան) անդամներից որևէ մեկը: Որոշելու 
համար, թե ընտանիքի անդամներից ով պետք է զբաղվի երեխաների և/կամ 
հաշմանդամների խնամքով, ենթադրում ենք, որ ընտանիքը պետք է փորձի 
առավելագույնս օգտագործել իր ընդհանուր եկամուտների պոտենցիալը: Օրինակ, 
եթե ընտանիքում արդեն կա տնտեսապես ոչ ակտիվ անդամ, ով կարող է ստանձնել 
խնամողի դերը, այդ պարտականությունը տվյալ պահին դրվում է նրա վրա: Մյուս 
կողմից, տնտեսապես ոչ ակտիվ (աշխատանքային տարիքի) անդամի 
բացակայության դեպքում ընտանիքը պետք է որոշի իր այն անդամին, ով եկամուտ 
վաստակելու կամ ընտանիքի եկամուտներն ավելացնելու նվազ հնարավորու-
թյուններ ունի: Տարբերակման հնարավոր բազմաթիվ եղանակներից ընտրում ենք 
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հետևյալը` տնտեսապես ոչ ակտիվ, գործազուրկ, ոչ ֆորմալ զբաղված, աշխատող 
կին և աշխատող տղամարդ: Խնամողի դերը ստանձնածներին հանելուց հետո 
ստացվում է, որ ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամների ընդհանուր թվից 
ընդամենը 66.623-78.209 հոգի ակնկալաբար կարող է աշխատել11:  

Աղյուսակ 1. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամները, ովքեր ակնկալաբար 
կարող են աշխատել 

 Մնացածը 
 Ճշգրտում 

Քանակը 
ԸՆԾ-ի 

նպաստառու-
ների տոկոս 

ՀՀ բնակչության 
տոկոս 

Ընդամենը ԸՆԾ-ի 
նպաստառուներ 

 372.612 100.0 12.2 

Չաշխատող անդամների հաշվով 
- Ոչ աշխատունակ/ ոչ 
աշխատանքային տարիքի 
չափահասներ 

219.610 153.002 41.1 5.0 

- Չաշխատողների այլ 
սոցիալական խմբերի 
պատկանող անձինք 

10.421 142.581 38.3 4.7 

- Դպրոցում կամ այլ կերպ 
սովորողներ 

15.242 127.339 34.2 4.2 

Երեխա կամ հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերում հանդես եկող անդամների 
հաշվով  

- Աշխատունակ խնամող, որ 
կարող է աշխատանքային 
տարիքի չլինել 

49.045 78.294 21.0 2.6 

- Աշխատանքային տարիքի, 
աշխատունակ խնամող 

60.716 66.623 17.9 2.2 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 
 

20. Աշխատանքի շուկային մասնակցության բնութագրիչների տեսանկյունից, 
նպաստառու ընտանիքների այն անդամները, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել, միանգամայն նման են ոչ նպաստառու ընտանիքների 
համապատասխան անդամներին: Այս դեպքում ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների 
այն անդամներին, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել, համեմատում ենք ոչ 
նպաստառու ընտանիքների համապատասխան անդամների հետ (աշխատունակ, 
աշխատանքային տարիքի անձանց, ովքեր չեն սովորում հղի, կենսաթոշակառու 
կամ խնամող չեն): Ինչպես կարող ենք տեսնել Աղյուսակ 2-ից, թե նպաստառուների, 
թե ոչ նպաստառուների համար այդ դեպքում հատկանշական են զբաղվածության, 
գործազրկության և տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակի նույն բնութագրիչները:  

21.  Այդուհանդերձ, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների աշխատունակ, 
աշխատանքային տարիքի անդամներն ավելի հաճախ են աշխատում մասնակի 

                                                 
11 Պարզության համար հետայսու կներկայացնենք միայն աշխատանքային տարիքի խնամողների 
վերաբերյալ արդյունքները: Այդուհանդերձ, բոլոր արդյունքները կիրառելի են նաև մյուս երկու 
տարբերակների համար:  
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զբաղվածությամբ կամ ոչ ֆորմալ հատվածում12: Գծապատկեր 7-ից կարող ենք 
տեսնել, որ ԸՆԾ-ի նպաստառու և ոչ նպաստառու ընտանիքների անդամների 
զբաղվածության տեսակների միջև զգալի տարբերություններ կան: Ոչ 
նպաստառուների գրեթե 40 տոկոսը ներգրավված է զբաղվածության ամենակայուն 
տեսակի մեջ, այն է` ֆորմալ հատվածում լրիվ զբաղվածությամբ աշխատանքում: 
ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամների համար այս տեսակի 
զբաղվածությունն ավելի հազվադեպ է (զբաղվածների 17 տոկոսը), մինչդեռ նրանց 
40 տոկոսը ներգրավված է զբաղվածության ամենաանկայուն ու ցածր վարձատրվող 
տեսակի մեջ, այն է` ոչ ֆորմալ հատվածում մասնակի զբաղվածությամբ 
աշխատանքում: Այս արդյունքները դիտվում են անգամ ոչ գյուղատնտեսական 
աշխատանքով զբաղվածության ցուցանիշներում (Աղյուսակ 2): Հետաքրքրական է, 
որ ինչպես հիմնական, այնպես էլ երկրորդ աշխատանքի դեպքում փաստացի 
աշխատած միջին ժամերի քանակով նպաստառու և ոչ նպաստառու ընտանիքների 
անդամները ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվածության հույնատիպ 
ցուցանիշներ ունեն:  

Աղյուսակ 2. Աշխատանքի շուկային մասնակցության տեսանկյունից ԸՆԾ-ի այն 
նպաստառուների և ոչ նպաստառուների բնութագրիչները, ովքեր ակնկալաբար կարող 
են աշխատել 

 Անձինք, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել (տոկոս) 

 ԸՆԾ-ի 
նպաստառու 

ԸՆԾ-ի ոչ 
նպաստառու 

Զբաղված, որից. 72.0 69.6 
- Մասնակի զբաղվածությամբ հիմնական աշխատանք 53.2 22.6 
- Ոչ ֆորմալ հիմնական աշխատանք 76.7 43.2 
- Ոչ գյուղատնտեսական հիմնական աշխատանք, 
որից. 

35.7 69.9 

- Մասնակի զբաղվածությամբ 10.3 7.0 
- Ոչ ֆորմալ 38.6 19.6 

Գործազուրկ 15.5 13.4 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ 12.5 17.0 
Ընդամենը 100 100 

 Փաստացի աշխատած միջին ժամերը  
(հիմնական կամ երկրորդ աշխատանք) 

 ԸՆԾ-ի 
նպաստառու 

ԸՆԾ-ի ոչ 
նպաստառու 

Բոլոր զբաղվածները 33.0 40.9 
Ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվածները 49.3 47.8 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 
 
 

                                                 
12 Ոչ ֆորմալ զբաղվածները առանց պայմանագրի աշխատող անձինք են կամ ինքնազբաղվածները, 
ովքեր ներգրավված են չգրանցված գործունեության մեջ:  
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Գծապատկեր 7. Աշխատանքի շուկային մասնակցությունն այն անձանց մասով, ովքեր 
ակնկալաբար կարող են աշխատել 

Նպաստառուներ Ոչ նպաստառուներ 
 

Զբաղված
72%

Մասնակի զբաղված, 
ֆորմալ

0%Ոչ ակտիվ
13%

Գործազուրկ
15%

Մասնակի զբաղված, 
ոչ ֆորմալ

38%

Լրիվ զբաղված, 
ֆորմալ

17%

Լրիվ զբաղված, ոչ
ֆորմալ

17%

 

Մասնակի զբաղված, 
ֆորմալ

2%

Գործազուրկ
13%

Ոչ ակտիվ
17%

Լրիվ զբաղված, 
ֆորմալ

38%
Լրիվ զբաղված, ոչ

ֆորմալ
16%

Մասնակի
զբաղված, ոչ ֆորմալ

14%

Զբաղված
70%

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

22. ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների այն անդամները, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել, կրթության մակարդակով զիջում են ոչ նպաստառու ընտանիքների 
համապատասխան անդամներին: Նպաստառու ընտանիքների անդամները ոչ 
նպաստառու ընտանիքների համապատասխան անդամների համեմատ ցածր 
կրթական մակարդակ ունեն, ինչը հուշում է աշխատանքի շուկայում առաջինների 
նվազ հնարավորությունների մասին (Գծապատկեր 8): ԸՆԾ-ի նպաստառու միջին 
ընտանիքի անդամն ունի միջնակարգ կրթություն` համեմատած ոչ նպաստառու 
ընտանիքի համապատասխան անդամի միջին մասնագիտական կամ 
տեխնիկական կրթության հետ:  

Գծապատկեր 8. ԸՆԾ-ի նպաստառուները, ովքեր ակնկալաբար 
կարող են աշխատել, ոչ նպաստառուների համեմատ կրթական 
ցածր մակարդակ ունեն 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

23.  Հաշվի առնելով ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամների կրթական ցածր 
մակարդակը, ենթադրվում է, որ նրանք ոչ նպաստառու ընտանիքների 
համապատասխան անդամների համեմատ միջին հաշվով պետք է զբաղվածության 
ցածր ցուցանիշներ ունենան: Սրանում կարող ենք համոզվել` համեմատելով 
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աշխատանքի շուկային բոլոր ոչ նպաստառուների և այն անձանց մասնակցության 
ցուցանիշները, ովքեր կրթական մակարդակի ցուցանիշով նման են միջին 
նպաստառու ընտանիքի անդամներին (այսինքն` միայն միջնակարգ կրթություն 
ունեցողներին): Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 3-ից, միայն միջնակարգ կրթություն 
ունեցող ոչ նպաստառուները միջին ոչ նպաստառուների համեմատ զբաղվածու-
թյան ցածր և տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակի բարձր ցուցանիշներ ունեն: 
Աշխատանք ունենալու դեպքում, միջնակարգ կրթությամբ ոչ նպաստառուները 
միջին ոչ նպաստառուների համեմատ ավելի հաճախ են աշխատում մասնակի 
զբաղվածությամբ կամ ոչ ֆորմալ հատվածում: Հատկանշական է, որ բոլոր ոչ 
նպաստառուների շուրջ մեկ երրորդը մասնակի զբաղվածությամբ աշխատանք է 
կատարում, քանի որ լրիվ զբաղվածությամբ աշխատանք գտնել չի կարողացել, ինչը 
նշանակում է, որ 2009 թվականի դրությամբ աշխատանքի առաջարկը 
Հայաստանում որոշակի խոչընդոտող գործոն է հանդիսացել: Ինչ վերաբերում է 
զբաղվածության ճյուղային կառուցվածքին, միայն միջնակարգ կրթություն 
ունեցողներն ավելի հազվադեպ աշխատում են ծառայությունների և ավելի հաճախ` 
գյուղատնտեսություն ու շինարարության (իսկ քաղաքային շրջաններում` նաև 
արդյունաբերության) ոլորտներում: Եվ վերջապես, միայն միջնակարգ կրթությամբ 
ոչ նպաստառուները միջինից ցածր աշխատավարձ են ստանում:  

Աղյուսակ 3. Աշխատանքային տարիքի միջին կրթական մակարդակով ոչ 
նպաստառուների մասնակցությունը աշխատանքի շուկային 

 Քաղաքային Գյուղական 

 

ԸՆԾ-ի 
նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի ոչ 
նպաստառու` 
միջնակարգ 
կրթությամբ 

ԸՆԾ-ի 
նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի ոչ 
նպաստառու` 
միջնակարգ 
կրթությամբ 

Աշխատանքի շուկայում կարգավիճակը     
Զբաղված (աշխատանքային տարիքի 
անձանց տոկոս), որից. 62 54 84 82 
- Մասնակի զբաղվածությամբ (զբաղվածների 
տոկոս), որից.  10 11 42 46 

- Չի կարողացել գտնել լրիվ զբաղվ-մբ 
աշխատանք (մասնակի զբաղվ-մբ 
աշխատողների տոկոս) 34 37 33 34 

- Ոչ ֆորմալ (զբաղվածների տոկոս) 21 36 76 86 
Գործազուրկ (աշխատանքային տարիքի 
անձանց տոկոս) 17 20 6 6 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ (աշխատանքային 
տարիքի անձանց տոկոս) 20 26 10 12 
Զբաղվածության ոլորտ     
Գյուղատնտեսություն (զբաղվածների տոկոս) 5 8 68 77 
Արդյունաբերություն (զբաղվածների տոկոս) 17 22 5 4 
Շինարարություն (զբաղվածների տոկոս) 11 15 6 8 
Ծառայություններ (զբաղվածների տոկոս) 68 56 20 12 
Միջին ամսական աշխատավարձ (ՀՀ դրամ)  66.707  55.111  33.438   24.085 
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24. Այն հանգամանքը, որ ԸՆԾ-ի նպաստառուներն ավելի հաճախ են ոչ ֆորմալ 
հատվածում աշխատում, նրանց սեփական ընտրության արդյունքը չէ, քանի որ 
ֆորմալ հատվածում աշխատողները շատ ավելի բարձր աշխատավարձ են 
ստանում: Ընդհանուր առմամբ, ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատավարձերը ֆորմալի 
համեմատ գրեթե չորս անգամ փոքր են (Աղյուսակ 4): Այս անհամամասնությունը 
ավելի մեծ է կանանց մասով` ի համեմատություն տղամարդկանց, և գյուղական 
շրջանների մասով` ի համեմատություն քաղաքային շրջանների: Զբաղվածության 
ճյուղային բացվածքը ցույց է տալիս, որ աշխատավարձի մեծության տեսանկյունից 
աշխատանքի ֆորմալ լինելն առավել վճռորոշ է գյուղատնտեսության ոլորտում, 
մինչդեռ շինարարության ոլորտում այն համեմատաբար նվազ կարևոր դեր ունի:  

Աղյուսակ 4. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածներում աշխատավարձերը 
 Ֆորմալ ամսական 

աշխատավարձ  
(ՀՀ դրամ) 

Ոչ ֆորմալ ամսական 
աշխատավարձ  

(ՀՀ դրամ) 

Ոչ ֆորմալի և ֆորմալի 
տոկոսային 

հարաբերակցությունը 

Ընդամենը  74.055   20.905  28 

Տղամարդ  87.797   27.041  31 

Կին  57.256   10.100  18 

Քաղաքային  76.414   45.097  59 

Գյուղական  63.320   6.753  11 

Գյուղատնտեսություն  61.218   1.699  3 

Արդյունաբերություն  76.934   42.838  56 

Շինարարություն  94.343   63.451  67 

Ծառայություններ  71.925   39.025  54 
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25. Մասնավոր տրանսֆերտների ստացումը բացասաբար է անդրադառնում 
աշխատուժի առաջարկին մասնակցության վրա, սակայն ԸՆԾ-ի նպաստառուների 
թվում մասնավոր տրանսֆերտներ ստացողների քանակը շատ փոքր է: 
Հայաստանյան ընտանիքների շուրջ 18 տոկոսը մասնավոր տրանսֆերտներ է 
ստանում, սակայն այն անձանց թվում, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել, 
այդ ցուցանիշն ընդամենը 13 տոկոս է կազմում, իսկ ԸՆԾ-ի նպաստառուների թվում 
այն ավելի փոքր է (շուրջ 10 տոկոս) (Աղյուսակ 5): Այսպես, ԸՆԾ-ի 
նպաստառուների` մեկ շնչի հաշվով ստացած տրանսֆերտների գումարը (770 ՀՀ 
դրամ) գրեթե կրկնակի փոքր է ոչ նպաստառուների մեկ շնչի հաշվով ստացածից 
(1.450 ՀՀ դրամ): Աշխատանքի շուկային մասնակցության տեսանկյունից, 
մասնավոր տրանսֆերտներ ստանալը նվազեցնում է աշխատուժի առաջարկին 
մասնակցության մակարդակը և, զբաղված լինելու պարագայում, ավելացնում 
մասնակի զբաղվածությամբ աշխատելու հավանականությունը: Սա համահունչ է 
խնդրի ուսումնասիրության վերաբերյալ արդի գրականության եզրահանգումներին 
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(օրինակ` Funkhouser Rodriquez and Tiongson 2001): Մասնավոր տրանսֆերտներ 
ստացողների թվում, ԸՆԾ-ի նպաստառուները զբաղվածության մակարդակով 
զիջում են ոչ նպաստառուներին, սակայն վերջիններիս թվում ավելի շատ են 
տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակում գտնվողները: Այլ խոսքով, զարմանալի է, բայց 
փաստ, որ մասնավոր տրանսֆերտներ ստացող ԸՆԾ-ի նպաստառուները 
գործազրկության ցուցանիշով (շուրջ 40 տոկոս) երկու անգամ գերազանցում են 
մասնավոր տրանսֆերտներ ստացող ոչ նպաստառուներին: Մասնակի և ոչ ֆորմալ 
զբաղվածության ցուցանիշներով ԸՆԾ-ի նպաստառու և ոչ նպաստառու 
ընտանիքները ըստ մասնավոր տրանսֆերտներ ստացողների ու չստացողների 
դիտարկելիս միմյանցից գրեթե չեն տարբերվում: Այդուհանդերձ, այս արդյունքների 
հիման վրա դատողություններ անելիս պետք է զգույշ լինել, քանի որ դրանք 
հիմնված են չափազանց փոքր թվով ԸՆԾ-ի նպաստառուների վերաբերյալ 
տեղեկությունների վրա, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (Աղյուսակ 5):  

Աղյուսակ 5. Տրանսֆերտների և աշխատանքի շուկային մասնակցության 
տեսանկյունից այն անձանց բնութագրիչները, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել (ըստ ԸՆԾ-ի կարգավիճակի) 

 
Տրանսֆերտների 
բացակայություն 

Բոլոր 
տրանսֆերտների 
առկայություն 

Արտաքին 
տրանսֆերտների 
առկայություն 

 

ԸՆԾ-ի 
նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի 
ոչ 

նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի 
նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի 
ոչ 

նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի 
նպաս-
տառու 

ԸՆԾ-ի 
ոչ 

նպաս-
տառու 

Այն անձանց տեսակարար կշիռը, 
ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել.  90.1  87.4  9.9  12.6   8.0   10.1 
Աշխատանքի շուկայում 
կարգավիճակը.       
 Զբաղված (տոկոս), որից. 75.2 72.0 42.9 53.6 41.7 54.2 
- Մասնակի զբաղված (տոկոս) 52.6 21.5 63.6 29.9 68.5 30.5 
- Ոչ ֆորմալ (տոկոս) 76.5 42.0 80.2 50.5 77.0 52.0 
- Գործազուրկ (տոկոս) 12.8 12.0 40.2 22.6 40.0 20.7 
- Տնտեսապես ոչ ակտիվ (տոկոս) 12.05 16.0 16.9 23.8 18.3 25.1 
ՏՏԿԱՀ (2009) ընտրանքում 
դիտարկումների քանակը 819 9, 518 84 1, 509 64 1, 286
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26. Հակիրճ ձևակերպմամբ, ԸՆԾ-ի նպաստառու ընտանիքների անդամների 
ընդհանուր նկարագիրը ցույց է տալիս, որ աշխատանքի շուկային մասնակցության 
տեսանկյունից ԸՆԾ-ի նպաստառուների ու ոչ նպաստառուների միջև էական 
տարբերություններ չկան: Այդուհանդերձ, ԸՆԾ-ի նպաստառուների թվում ավելի մեծ 
է մասնակի զբաղվածությամբ և ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատողների 
տեսակարար կշիռը: Վերը ներկայացված նկարագրողական հանգամանքները չեն 
բացահայտում այնպիսի էական գործոններ, որոնք կարող են շոշափելի 
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ազդեցություն ունենալ մարդկանց աշխատանք գտնելու հնարավորությունների 
վրա. Նման գործոնների շարքին են դասվում, օրինակ, կրթությունը և տարիքը կամ 
աշխատանքի տեղական շուկայի պայմանները: Այն նպաստառուների շրջանում, 
ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել, ԸՆԾ-ի ազդեցությունը գնահատելու 
համար ավելի ճշգրիտ վերլուծություն է անհրաժեշտ: Գնահատման էմպիրիկ 
տեսանկյունից առավել մանրամասն մեթոդները ներկայացված են Բաժին IV-ում:  

27. ԸՆԾ-ի գումարը բավականաչափ մեծ չէ, որպեսզի մարդկանց թույլ տա պատշաճ 
կերպով իրենց ապրուստը հոգալ: Այս բաժինը կեզրափակենք ԸՆԾ-ի նպաստի 
գումարի ուսումնասիրությամբ` հասկանալու համար, թե արդյո՞ք այն 
բավականաչափ մեծ է աշխատանքի ապախթանիչ դառնալու համար: Աղյուսակ 6-
ում ԸՆԾ-ի նպաստի գումարը ցույց է տրված մեկ չափահասին համարժեք 
սպառողական ծախսերի հետ համեմատության մեջ: Հայաստանում ԸՆԾ-ի նպաստի 
գումարը բավարար է տնային տնտեսությունների ծախսերի ընդամենը 16 տոկոսը 
փոխհատուցելու համար (նպաստ ստանալու պարագայում): Անգամ սպառման 
առաջին և երկրորդ քվինտիլներում նպաստի գումարը հավասար է մեկ 
չափահասին համարժեք սպառողական ծախսերի համապատասխանաբար 33 և 23 
տոկոսին: Քանի որ նույնիսկ ամենաաղքատ տնային տնտեսությունները նպաստի 
գումարից շատ ավելին են սպառում, այդ գումարն առավել քան համեստ է 
նպաստառու ընտանիքների ապրուստը պատշաճ կերպով հոգալու համար:  

Աղյուսակ 6. Տնային տնտեսությունների սպառողական 
ծախսերում ԸՆԾ-ի նպաստի տեսակարար կշիռը 

 Մեկ չափահասին համարժեք սպառողական 
ծախսերում տեսակարար կշիռը  

Բնակավայրի տեսակը  
Գյուղական 15.8 
Քաղաքային 16.1 
Քվինտիլներ  
Քվինտիլ 1 33.4 
Քվինտիլ 2 22.9 
Քվինտիլ 3 19.2 
Քվինտիլ 4 15.6 
Քվինտիլ 5 10.0 
Ընդամենը 15.9

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 
 

28. ԸՆԾ-ի նպաստի գումարը բազմիցս փոքր է միջին աշխատավարձից և զգալիորեն 
զիջում է նվազագույն աշխատավարձին: ԸՆԾ-ի բազային չափը (8.000 ՀՀ դրամ) 
հավասար է միջին աշխատավարձի մեծության շուրջ 11 տոկոսին, նվազագույն 
աշխատավարձի մեծության 27 տոկոսին և աղքատության գծի 26 տոկոսին 
(Աղյուսակ 7): Յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով հավելավճարի ավելացումից և ըստ 
անապահովության միավորի ճշգրտումից հետո միջին նպաստառու ընտանիքին (2 
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չափահաս, 2 երեխա, անապահովության միավորը 35-39) տրամադրվող ամսական 
նպաստի չափը կազմում է 19.000 ՀՀ դրամ: Մեկ աշխատող անդամ ունեցող 
ընտանիքում բոլոր աղբյուրներից եկամուտների իդեալական բաշխման դեպքում 
ԸՆԾ-ի նպաստի գումարը հավասար է միջին աշխատավարձի շուրջ 26 տոկոսին և 
նվազագույն աշխատավարձի 63 տոկոսին: Մյուս կողմից, ընտանիքի աշխատող 
անդամների աշխատավարձը նրանց անհատական եկամուտը համարելու դեպքում, 
միջին նպաստառու ընտանիքին հատկացվող` մեկ շնչի հաշվով ԸՆԾ-ի նպաստի 
գումարը հավասար է միջին աշխատավարձի ընդամենը 6 տոկոսին և նվազագույն 
աշխատավարձի 16 տոկոսին: Եվ վերջապես, մեկ շնչի հաշվով ԸՆԾ-ի նպաստի 
գումարը հավասար է աղքատության գծի շուրջ 16 տոկոսին: Ավելին, ինչպես կարող 
ենք տեսնել Գծապատկեր 9-ից, ԸՆԾ-ի նպաստի գումարը չի փոխհատուցում 
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածներում աշխատավարձերի տարբերությունը: Հետևա-
բար, ԸՆԾ-ի նպաստի չափը բավականաչափ մեծ չէ` աշխատանքի շուկային 
մասնակցությունը կամ ֆորմալ հատվածում զբաղվածությունը ապախթանելու 
համար:  

Աղյուսակ 7. ԸՆԾ-ի նպաստի չափը և աշխատավարձերը 
 Միջին նպաստառու ընտանիք (2 

չափահաս, 2 երեխա), անապա-
հովության հետևյալ միավորով 

 

Նպաստի նվազագույն 
գումար (երեխա 

չունեցող 
ընտանիքում) 30.01-35 35.01-39 39.01+ 

Ամսական ընտանեկան նպաստ (ՀՀ 8.000 18.000  19.000 20.000 
Մեկ շնչի հաշվով ամսական 
ընտանեկան նպաստ (ՀՀ դրամ) 

Առավելագույնը 8.000* 4.500 4.750 5.000 

Ընտանեկան նպաստի և հետևյալի տոկոսային հարաբերակցությունը. 
Միջին աշխատավարձ (74.055 ՀՀ 
դրամ) 

11% 24% 26% 27% 

Նվազագույն աշխատավարձ (30.000 
ՀՀ դրամ) 

27% 60% 63% 67% 

Մեկ շնչի հաշվով ընտանեկան նպաստի և հետևյալի տոկոսային հարաբերակցությունը. 
Միջին աշխատավարձ (74.055 ՀՀ 
դրամ) 

Առավելագույնը 11% 6% 6% 7% 

Նվազագույն աշխատավարձ (30.000 
ՀՀ դրամ) 

Առավելագույնը 27% 15% 16% 17% 

Աղքատության գիծ (30.920 ՀՀ դրամ) Առավելագույնը 26%* 15% 16% 16% 

Աղբյուր. ԱՎԾ և ՏՏԿԱՀ 2009 
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Գծապատկեր 9. ԸՆԾ-ի նպաստի գումարը չի փոխհատուցում 
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հատվածներում աշխատավարձերի 
տարբերությունը 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ 2009 

IV. Աշխատանքի ապախթանիչների էմպիրիկ գնահատումը 

29. Ինչպես նշվել է նախորդ բաժնում, ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող հնարավոր 
ազդեցությունը հիմնավոր կերպով գնահատելու և սույն փաստաթղթի 
նկարագրողական մասում ներկայացված եզրահանգումները հաստատելու համար 
անհրաժեշտ է օգտվել առավել մանրամասն էմպիրիկ մեթոդներից: Մինչ այժմ մենք 
դիտարկել ենք ԸՆԾ-ի նպաստառուների ընդհանուր նկարագիրը` փորձելով 
բնորոշել այն անհատներին, ովքեր տնտեսապես ակտիվ կարգավիճակի անցնելու և 
պատշաճ շարժառիթների առկայության դեպքում աշխատանքի ֆորմալ հատված 
տեղափոխվելու հնարավորություն ունեն: Այդուհանդերձ, որոշակի գործոններ, 
ինչպիսիք են կրթական մակարդակը և աշխատանքի տեղական շուկայի 
պահանջները, կարող են ազդել մարդկանց` ԸՆԾ-ից նպաստի իրավունքի (և 
ծրագրին մասնակցության), ինչպես նաև աշխատանքի շուկայում կարգավիճակի 
վրա: Այս բաժնում նախ կդիտարկենք ծրագրի որոշ բնութագրիչներ, ինչպիսիք են 
նպաստի իրավունքի չափանիշները (ինչպես են դիմորդները ծրագրի նպաստառու 
ճանաչվում): Այնուհետև, ազդեցության գնահատման էմպիրիկ գործիքների միջոցով 
կփորձենք պարզել ԸՆԾ-ին մասնակցությամբ պայմանավորված` աշխատանքի 
ապախթանիչների հնարավոր առկայությունը:  

30. ԸՆԾ-ի կառուցվածքը հասկանալը կարևոր է դրա` աշխատանքն ապախթանող 
ազդեցությունը գնահատելու համար համապատասխան էմպիրիկ մեթոդի 
ընտրության տեսանկյունից: ԸՆԾ-ի կառուցվածքի հակիրճ նկարագրությունը 
հետևյալն է. ընտանեկան նպաստի իրավունքը որոշվում է ըստ տվյալ ընտանիքի 
անապահովության միավորի, որի հաշվարկման կարգը սահմանված է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ և հիմնված է դիմորդ ընտանիքի կողմից 
ներկայացվող տեղեկատվության ու փաստաթղթերի վրա: Անապահովության 
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միավորը որոշակի բնութագրիչների թվային արժեքների և «այո/ ոչ» սկզբունքով 
կիրառվող գործակիցների արտադրյալն է (միավորի հաշվարկման բանաձևը 
ներկայացված է Ներդիր 1-ում): Եթե հաշվարկված միավորը օրենքով սահմանված 
սահմանայինին հավասար կամ դրանից բարձր է (2009 թվականի համար` 30 
միավոր), ընտանիքը ստանում է ԸՆԾ-ից նպաստի իրավունք` ամսական ուղղակի 
վճարումների տեսքով: Հաշվարկված միավորը սահմանայինից ցածր լինելու 
դեպքում ընտանիքը տվյալ տարվա համար նպաստի իրավունք չի ստանում:  

 

Ներդիր 1. Ընտանեկան նպաստի իրավունքը որոշելու համար անապահովության 
միավորի հաշվարկման բանաձևը (2009թ. դրությամբ) 

ԸՆԾ-ից նպաստի իրավունքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

P = Pմիջ x Kընտ x Kտ x Kբն x Kեկ x Kավ x Kձ x Kագ x Kմաքս x Kէ x Kհռ x Kբ, որտեղ. 

• P-ն ընտանիքի անապահովության աստիճանը բնութագրող ընդհանուր 
միավորն է. ընդ որում, որքան բարձր է այդ միավորը, այնքան անապահով է 
համարվում ընտանիքը: 2009 թվականի համար ԸՆԾ-ից նպաստի իրավունքը 
որոշելու նպատակով անապահովության միավորի նվազագույն շեմը 
սահմանվել է 30 և ավելի միավոր:  

• Pմիջ-ն ընտանիքի սոցիալական խմբին վերագրվող անապահովության միավորի 
միջին արժեքն է: Կառավարության որոշմամբ սահմանվել են մի շարք 
սոցիալական անապահով խմբեր, ինչպիսիք են հաշմանդամները, երեխաները, 
կենսաթոշակառուները, հղի կանայք և այլն (մանրամասների համար տես` 
հավելվածի Աղյուսակ Ա1.1-ը), որոնցից յուրաքանչյուրին վերագրվել է 
անապահովության միավորի որոշակի թվային արժեք: Անհատը կարող է դասվել 
առավելագույնը մինչև երեք տարբեր սոցիալական խմբի, ինչի դեպքում 
անապահովության միավորը հաշվարկելիս տարբեր խմբերին 
համապատասխանող անապահովության միավորները դիտարկվում են նվազող 
հաջորդականությամբ` առաջինը վերցվում է ամբողջությամբ, երկրորդը` 0.3, 
իսկ երրորդը` 0.1 ճշգրտման գործակցով: Այնուհետև, առանձին սոցիալական 
խմբերի միավորները միջինացվում են ըստ ընտանիքի անդամների թվի:  

• Kընտ-ն ընտանիքի անաշխատունակ անդամների թվի գործակիցն է: Այն 
հաշվարկվում է Kընտ = 1.00 + 0.02 m բանաձևով, որտեղ m-ը ընտանիքի 
անաշխատունակ անդամների, մասնավորապես` երեխաների, 1-ին և 2-րդ 
կարգի հաշմանդամների, ինչպես նաև կենսաթոշակային տարիքի չաշխատող 
անձանց թիվն է:  

• Kտ-ն բնակարավայրի անապահովության գործակիցն է` ըստ դրա գտնվելու 
աշխարհագրական վայրի: Այս գործակցի արժեքը կարող է լինել 1 (ապահով), 
1.03 (անապահով) կամ 1.05 (խիստ անապահով), յուրաքանչյուր քաղաքի կամ 
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գյուղի համար գործակցի համապատասխան արժեքը սահմանված է 
կառավարության որոշմամբ:  

• Kբն-ն գնահատում է ընտանիքի բնակարանային պայմանները: Առանձնատների 
և բնակարանների համար այդ գործակիցը 1 է և բնակարանային պայմանների 
վատթարացմանը զուգընթաց աճում է (մինչև 1.2 միավոր` երկրաշարժի 
հետևանքով տրամադրված տնակում բնակվելու դեպքում):  

• Kեկ-ն ընտանիքի մեկ շնչի հաշվով եկամտի գործակիցն է: Այն հաշվարկվում է` 
հիմք ընդունելով ընտանիքի անդամների ստացած աշխատավարձերը, 
կենսաթոշակներն ու գործազրկության նպաստները, ինչպես նաև ընտանիքին 
պատկանող կենդանիների արժեքը (հաշվարկվում է ըստ սահմանված միավոր 
դրույքաչափի` փաստացի գլխաքանակի հիման վրա) և հողի արժեքը 
(հաշվարկվում է ըստ կադաստրային արժեքի` նվազեցվելով վճարված հողի 
հարկի չափով): Այնուհետև, եկամուտը միջինացվում է ըստ ընտանիքի 
անդամների թվի, և համապատասխան գործակիցը հաշվարկվում է Kinc = 1.2 – 
0.000033 x (մեկ շնչի հաշվով եկամուտ) բանաձևով:  

 
Մնացածները «այո/ ոչ» սկզբունքով կիրառվող գործակիցներ են (դրանց արժեքը 
կարող է լինել 0 կամ 1): Այսպես. 
• Kավ = 0, եթե ընտանիքն ունի անձնական օգտագործման ավտոմեքենա. 
• Kձ = 0, եթե ընտանիքի որևէ անդամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության կամ ձեռնարկության մասնակից (բաժնետեր) է, տրաստի կամ 
կոոպերատիվի ավանդատու/ փայատեր, կամ ներգրավված է գրանցված 
ձեռնարկատիրական գործունեության որևէ տեսակի մեջ. 

• Kագ = 0, եթե ընտանիքի որևէ անդամ անշարժ գույք է ձեռք բերում. 
• Kմաքս = 0, ընտանիքի որևէ անդամ ներմուծման կամ արտահանման համար 

մաքսային մուծումներ է կատարում. 
• Kէ = 0, եթե ամառային ամիuների ընթացքում ընտանիքի uպառած 

էլեկտրաէներգիայի քանակը գերազանցում է որոշակի առավելագույն 
սահմանաչափը. 

• Kհռ = 0, եթե ընտանիքի տվյալ տարվա ցանկացած հերթական երեք ամuվա 
ընթացքում հեռախոuակապի համար վճարած միջին ամuական գումարը 
գերազանցում է որոշակի առավելագույն սահմանաչափը. 

• Kբ = 0, եթե ընտանիքը սոցիալական մարմնի` տնային այցելություններ 
կատարող աշխատակցի գնահատմամբ ճանաչվում է բարեկեցիկ:  

 
Ընտանիքի անապահովության միավորը սահմանայինից բարձր լինելու դեպքում 
ամսական նպաստի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր ընտանիքի 
հատկացվում է 8.000 ՀՀ դրամ (բազային նպաստ), ի լրումն որի երեխա ունեցող 
ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով ստանում են հավելավճար` 
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կախված անապահովության միավորի արժեքից (ստորև նշված գումարներն աճում 
են 500 ՀՀ դրամով, եթե ընտանիքը բնակվում է բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ 
շրջաններում):  

Ներդիրի աղյուսակ. Մեկ երեխայի հաշվով հավելավճարը,  
ըստ ԸՆԾ-ի միավորի և երեխաների քանակի 

(ՀՀ դրամ) 
Ընտանիքի անապահովության միավոր 3 երեխա և պակաս  4 երեխա և ավել 

30.01-35.00 5.000  6.000 

35.01-39.00 5.500 6.500 

39.01+ 6.000 7.000  
 
Աղբյուր. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) 

 

31. Անապահովության միավորի հաշվարկման բանաձևի կարևոր 
առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ֆորմալ հատվածում աշխատանքից 
եկամուտ ստանալը դիմորդ ընտանիքին ավտոմատ կերպով չի զրկում նպաստի 
իրավունքից: Այլ երկրներում գործող սոցիալական պաշտպանության որոշ 
ծրագրեր (ինչպիսին է, օրինակ, Մակեդոնիայում գործազրկությունից 
ապահովագրությունը կամ Թուրքիայում Գրին քարտի առողջապահական 
նպաստները) հասցեագրված են որևէ ֆորմալ եկամուտ չունեցող ընտանիքներին. 
հասցեագրման այսպիսի մեխանիզմը կարող է ֆորմալ հատվածում 
զբաղվածության ապախթանիչներ ձևավորել: Հայաստանում ԸՆԾ-ի հասցեագրման 
բանաձևը թեպետ որպես չափանիշ հաշվի է առնում ֆորմալ զբաղվածությունից 
եկամուտները, տնային տնտեսությունները տեսականորեն կարող են նպաստի 
իրավունքից չզրկվել անգամ այն դեպքում, եթե ընտանիքի բոլոր անդամները 
նվազագույն աշխատավարձի չափով հայտարարագրված եկամուտ ունեն: Անշուշտ, 
նպաստի իրավունքը պահպանելու համար ընտանիքի անապահովության միավորի 
վրա բարձր աշխատավարձերի ազդեցությունը պետք է չեզոքացվի 
անապահովության որոշման այլ չափանիշների, օրինակ` ընտանիքի անդամների 
այս կամ այն սոցիալական խմբին պատկանելության մասով բարձր միավորներով:  

32. Անապահովության սահմանային միավոր կիրառող ծրագրերի համար ռեգրեսիայի 
ընդհատությունը գնահատման առավել ճշգրիտ մեթոդն է համարվում: Նշված 
մեթոդը հիմնված է այն վարկածի վրա, որ անապահովության սահմանային 
միավորին մոտ արժեքով (ԸՆԾ-ի դեպքում` 29-31 միջակայքը) միավոր ունեցող 
ընտանիքներն իրենց բնութագրիչներով շատ նման են միմյանց, ինչը չի կարելի 
ասել ծրագրից օգտվելու փաստացի իրավունք ստացածների ու չստացածների 
մասին: Հետևաբար, ԸՆԾ-ի ազդեցությունը կարելի է գնահատել սահմանայինին 
մոտ գտնվող միավորով աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի 
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նպաստառուների և ոչ նպաստառուների` աշխատանքի շուկային մասնակցության 
բնութագրիչները համեմատելու միջոցով:  

33. Ռեգրեսիայի ընդհատության մեթոդը Հայաստանում գործող ԸՆԾ-ի գնահատման 
համար կիրառելը բարդ է երկու խնդրի պատճառով: Առաջինը տվյալների 
առկայության խնդիրն է: Իդեալական տարբերակի դեպքում, վերլուծությունը պետք 
է իրականացվի ինչպես նպաստի իրավունք տվող անապահովության միավորների, 
այնպես էլ աշխատանքի շուկայի փոփոխականների անհատական տվյալների (թե 
ԸՆԾ-ի նպաստառուների, թե ոչ նպաստառուների մասով) հիման վրա այն անձանց 
վերաբերյալ, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել: Սույն վերլուծության համար 
տվյալների հիմնական աղբյուր հանդիսացող 2009 թվականի ՏՏԿԱՀ-ը 
անապահովության միավորների վերաբերյալ տվյալներ չի պարունակում, սակայն, 
բարեբախտաբար, տեղեկատվական առումով բավականաչափ հարուստ է` 
հետազոտությանը մասնակցած տնային տնտեսությունների անապահովությանը 
միավորները գնահատելու համար13: Երկրորդ խնդիրը կապված է այն տնային 
տնտեսությունների հետ, որոնք նպաստ չեն ստանում, թեպետ նրանց 
անապահովության գնահատված միավորը բավարար է նպաստի իրավունք ձեռք 
բերելու համար («բացառման սխալ»), ինչպես նաև այն տնային տնտեսություններ 
հետ, որոնք նպաստ ստանում են, թեպետ նրանց անապահովության գնահատված 
միավորը նպաստի իրավունք ձեռք բերելու համար բավարար չէ («ներառման 
սխալ»): Այլ խոսքով, անապահովության սահմանայինից բարձր միավոր ունեցող ոչ 
բոլոր ընտանիքներն են նպաստ ստանում, մինչդեռ սահմանայինից ցածր միավոր 
ունեցող որոշ ընտանիքներ ծրագրի շրջանակներում նպաստ են ստանում: Այս 
խնդրի ազդեցությունը հաշվի առնելու համար կիրառվել է այսպես կոչված 
«անորոշ» ռեգրեսիայի ընդհատության մեթոդը, որով ծրագրի ազդեցությունը 
ճշգրտվում է ըստ անապահովության սահմանայինին մոտ միավոր ունենալու 
դեպքում ԸՆԾ-ից նպաստ ստանալու հավանականության տատանումների 
մեծության: Ստորև ներկայացվում են վերլուծության հիմնական եզրահանգումները:  

34. Անապահովության սահմանայինին մոտ միավորով անհատները տնտեսապես ոչ 
ակտիվ վիճակի, աշխատած ժամերի կամ ոչ ֆորմալ զբաղվածության ցուցանիշ-
ներով միմյանցից էապես չեն տարբերվում: Ինչպես կարող ենք տեսնել 
Գծապատկեր 10-ի պատկերների վերին շարքում, ԸՆԾ-ի իրավունք չունեցող 
(սահմանայինից անմիջապես ցածր միավորով) և ունեցող (սահմանայինից 
անմիջապես բարձր միավորով) անհատների մասով այս ցուցանիշների արժեքները 

                                                 
13 Տնային տնտեսությունների այս հետազոտությունը Ներդիր 1-ում ներկայացված նպաստի իրավունքի 
չափանիշների մեծ մասի գծով բավարար ներկայացուցչական տվյլաներ է պարունակում: Մեր 
հաշվարկներում ընդգրկել հնարավոր չի եղել միայն Kմաքս, Kէ, Kհռ և K գործակիցները: Kբ է-ի հետ կապված, 
առկա գրականությունում (օրինակ` Թումասյան, 2006թ.) կարծիք կա, որ դրա հաշվարկման 
սահմանաչափը տնային տնտեսությունների գերակշիռ մեծամասնության համար չափազանց բարձր է. 
մենք այս վարկածը ստուգել ենք ամռանը հետազոտված տնային տնտեսությունների ենթախմբի համար 
և եկել համանման եզրահանգման:  
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շատ մոտ են իրար: Միևնույն ժամանակ, ԸՆԾ-ից նպաստ ստանալու 
հավանականությունը տատանվում է անապահովության սահմանային միավորի 
շրջակայքում, ինչը կարող ենք տեսնել պատկերների ստորին շարքում: Ծրագրի 
ազդեցության փաստացի գնահատականը ստանալու համար սահմանային 
միավորի շրջակայքում աշխատանքի շուկային մասնակցության մասով 
տարբերությունը բաժանվում է այդ նույն շրջակայքում նպաստ ստանալու 
հավանականության տարբերության վրա: Գնահատման արդյունքները (ըստ 
նշանակալիության աստիճանի) ներկայացված են հավելվածի Աղյուսակ Ա1.2-ի 5-
րդ սյունյակում, սակայն հիմնական արդյունքը նման է Գծապատկեր 10-ի 
պատկերների վերին շարքում արտացոլվածին, այն է` ԸՆԾ-ն աշխատանքի 
ապախթանիչներ չի ձևավորում: Ծրագիրը որևէ նշանակալի ազդեցություն չունի 
աշխատանքի շուկային մասնակցության, աշխատելու ցանկության կամ ոչ ֆորմալ 
հատվածում զբաղվածության վրա14:  

35. Այս եզրահանգումը ճիշտ է ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական շրջանների 
համար` միայն մեկ հիշարժան բացառությամբ: Հայաստանում տարածված է այն 
կարիքը, որ ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցությունը գյուղական շրջան-
ներում ավելի մեծ է: Սա կարող է պայմանավորված լինել այդ շրջաններում 
աշխատուժի ցածր պահանջարկով, ինչպես նաև հիմնականում ապրանքափոխա-
նակության վրա հիմնված գյուղական շուկաներում կանխիկ տրամադրվող 
նպաստներին, ինչպիսին է ԸՆԾ-ի նպաստը, վերագրվող մեծ արժեքով: Ուստի 
կարևոր է ստուգել, թե արդյո՞ք մեր ստացած արդյունքները տարբերվում են ըստ 
քաղաքային և գյուղական շրջանների: Հավելվածի Աղյուսակ Ա2.2-ի 6-րդ և 7-րդ 
սյունյակները, ինչպես նաև Գծապատկեր Ա1.1-ը և Ա1.2-ը ներկայացնում են այդ 
ընտանքների համար համապատասխան արդյունքները: Դրանցից միայն երկուսն 
են վիճակագրորեն նշանակալի, ընդ որում երկուսն էլ վերաբերում են գյուղական 
շրջանների ընտանքին. դրանք են ԸՆԾ-ի նպաստառուների ցածր տնտեսական 
ակտիվությունը և աշխատած ժամերի քանակը: Հետաքրքրական է, որ 
անապահովության սահմանային միավորի շրջակայքում ԸՆԾ-ից նպաստ 
ստանալու հավանականության ընդհատությունը քաղաքային շրջանների մասով 
շատ ավելի զգալի է, քան գյուղականների մասով, ինչը նշանակում է, որ սույն 
վերլուծության արդյունքներն ավելի բնութագրական են քաղաքային շրջանների 
ընտանքի համար:  

36. Թեպետ անապահովության սահմանային միավոր կիրառող ծրագրերի համար 
ռեգրեսիայի ընդհատությունը գնահատման առավել ճշգրիտ մեթոդն է համարվում, 

                                                 
14 Մենք հաստատում ենք նաև այն վարկածի ճշտությունը, որ սահմանայինին մոտ միավորով 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անհատները նման են ըստ տարիքի, սեռի, կրթական 
մակարդակի և բնակավայրի տեսակի (քաղաքային/ գյուղական) (տես` Աղյուսակ Ա2.2, սյունյակներ 1-5): 
Մեր եզրահանգումները չեն փոխվում նաև սահմանային միավորի շրջակայքում ազդեցությունը 
գնահատելու նպատակով օգտագործվող միջակայքի փոփոխության դեպքում (հավելվածի Աղյուսակ 
Ա2.2, սյունյակներ 8-9): 
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ստացված արդյունքների հավաստիությունը ստուգվում է գնահատման այլ 
մեթոդների կիրառության միջոցով: Այդ մեթոդները հնարավորություն են տալիս 
գնահատել ծրագրի ազդեցությունը աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի 
անհատների ամբողջ ընտրանքի համար` անապահովության սահմանայինին մոտ 
միավորով անհատների ընտրանքի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, ինչը 
կիրառվում է ռեգրեսիայի ընդհատության մեթոդով վերլուծության դեպքում: 
Գնահատման առաջին այլընտրանքային մեթոդը կոչվում է գործիքային 
փոփոխականների (ԳՓ) կրկնակի կիրառման մեթոդ: Այս դեպքում նպաստի 
իրավունքը որոշելու համար կիրառվող ցուցանիշները (ինչպիսիք են ընտանիքի 
յուրաքանչյուր անդամի` որևէ սոցիալական խմբի պատկանելությունը, 
եկամուտները, բնակարանային պայմանները, անձնական օգտագործման մեքենայի 
առկայությունը և այլն) օգտագործվում են որպես գործիք` ԸՆԾ-ից նպաստ 
ստանալու հավանականության վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու համար: 
Այնուհետև, կանխատեսված հավանականությունն օգտագործվում է որպես անկախ 
փոփոխական երկրորդ աստիճանի ռեգրեսիայի համար, այս դեպքում արդեն 
համադրությունը կատարելով ըստ աշխատանքի շուկային մասնակցության 
կարգավիճակի: Երկրորդ աստիճանի ռեգրեսիայում նպաստառուների ու ոչ 
նպաստառուների միջև մնացած տարբերությունները հաշվի առնելու համար 
ներմուծվում են մի շարք հսկիչ փոփոխականներ (ինչպիսիք են սեռը, մասնակի և ոչ 
ֆորմալ հատվածում զբաղվածության ճյուղային բացվածքի ցուցանիշները, 
աշխարհագրական վայրի փոփոխականները): 

37. Սույն վերլուծության արդյունքները հաստատում են ավելի վաղ կատարված 
եզրահանգումներն առ այն, որ ԸՆԾ-ն աշխատանքի ապախթանիչներ չի ձևավորում 
(արդյունքները մանրամասն ներկայացված են հավելվածի Աղյուսակ Ա1.3-ում): 
Անշուշտ, այլ հավասար պայմաններում ԸՆԾ-ի նպաստառուները ոչ 
նպաստառուների համեմատ նվազ հակված են տնտեսապես ոչ ակտիվ լինելու: 

38. Եվ վերջապես, զուգադրման մեթոդի կիրառությունը նույնպես ցույց է տալիս, որ 
աշխատանքային տարիքի այն անհատների մասով, ովքեր ակնկալաբար կարող են 
աշխատել, ԸՆԾ-ն որևէ նշանակալի ազդեցություն չունի ինչպես աշխատատուժի 
առաջարկին մասնակցության, այնպես էլ ոչ ֆորմալ հատվածում զբաղվածության 
վրա: Զուգադրման մեթոդը միմյանց առավել նման նպաստառուներին զուգադրում է 
ոչ նպաստառուների հետ, որից հետո գնահատում է զույգերի միջև աշխատանքի 
շուկայում կարգավիճակի մասով տարբերությունները: Հավելվածի Աղյուսակ Ա1.4-
ում ներկայացված են ռեգրեսիայի զուգադրման արդյունքները, որտեղ ռեգրեսիան 
օգտագործվում է ոչ լիարժեք զուգադրումներով պայմանավորված մնացորդային 
սխալը նվազեցնելու համար: Արդյունքներն այս դեպքում ևս նույնն են, այն է` ԸՆԾ-ն 
աշխատուժի առաջարկին մասնակցության կամ ֆորմալ հատվածում 
զբաղվածության առումով որևէ նշանակալի ապախթանիչներ չի ձևավորում: 
Այդուհանդերձ, ինչպես վերը նկարագրված ԳՓ մեթոդով վերլուծության դեպքում, 

 35



ԸՆԾ-ի նպաստառուները ոչ նպաստառուների համեմատ ավելի հաճախ են 
աշխատում մասնակի զբաղվածությամբ: Զուգադրումը քաղաքային և գյուղական 
շրջանների ընտրանքի համար առանձին կատարելու դեպքում եզրահանգումը 
նույնն է մնում. ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցության միակ տեսանելի 
դրսևորումը դիտարկվում է աշխատանքի ինտենսիվության մասով (ի դեմս 
մասնակի զբաղվածության ավելի մեծ հավանականության): 

V. Եզրահանգումներ 

39.  Սույն փաստաթղթով ուսումնասիրվել է Հայաստանում նպատակային 
սոցիալական աջակցության գործող հիմնական ծրագրի, մասնավորապես 
ընտանեկան նպաստի ծրագրի (ԸՆԾ)` աշխատանքն ապախթանող ազդեցությունը: 
Հայաստանի կառավարությունը մտահոգություն է հայտնել առ այն, որ ԸՆԾ-ն 
կարող է նվազեցնել ծրագրի նպաստառուների` ինքնազբաղ եկամտաբեր 
գործունեությամբ զբաղվելու շարժառիթները: Ընդունելով հանդերձ այն 
առանցքային դերը, որ կառավարությունը վերագրում է սոցիալական 
ապահովության կայուն ցանցի պահպանմանը, կարևոր է ապահովել, որ այդ 
ծրագրերը չապախթանեն քաղաքացիների` սեփական ուժերով եկամտաբեր 
գործունեության հնարավորությունների փնտրտուքը: Ուստի, հայաստանյան 
իշխանությունները դիմել էին Համաշխարհային բանկին` աշխատանքի 
ապախթանիչների հնարավոր ազդեցությունը գնահատելու առաջարկով: 

40. Ի կատարումն Համաշխարհային բանկի կողմից վերլուծական օժանդակության 
տրամադրման վերաբերյալ կառավարության առաջարկի, սույն փաստաթղթով 
տարբեր տեսանկյուններից դիտարկվել է ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող 
հնարավոր ազդեցությունը: Նախ, անդրադարձ է կատարվել միջազգային փորձին` 
ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում, ուսումնասիրվել է 
համանման կառուցվածքով սոցիալական աջակցության ծրագրերի` աշխատանքն 
ապախթանող ազդեցությունը: Երկրորդ, ուսումնասիրվել է նպաստառուների 
դեմոգրաֆիական և աշխատանքի շուկային մասնակցության ընդհանուր 
նկարագիրը` որոշելու համար այն նպաստառու բնակչության քանակը, ովքեր 
կարող են մասնակցել աշխատանքի շուկային, ինչից հետո համեմատվել են 
վերջիններիս և ոչ նպաստառու բնակչության` աշխատանքի շուկային 
մասնակցության բնութագրիչները: Երրորդ, ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող 
նպաստի չափը համադրվել է աշխատանքի շուկայում եկամուտ ստանալու առկա 
հնարավորությունների, մասնավորապես` նվազագույն և միջին աշխատավարձերի 
հետ` հասկանալու համար, թե արդյո՞ք ԸՆԾ-ի գումարը բավականաչափ մեծ է, 
որպեսզի մարդկանց թույլ տա «ապրուստը հոգալ»: Չորրորդ, ուսումնասիրվել են 
ծրագրի բոլոր այն ակնհայտ ու ոչ ակնհայտ բնութագրիչները, որոնք կարող են 
ապախթանել ինքնազբաղ եկամտաբեր գործունեության որևէ տեսակին 
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մասնակցությունը: Եվ վերջապես, ճշգրիտ էմպիրիկ մեթոդների կիրառության 
միջոցով գնահատվել է աշխատանքի` ԸՆԾ-ով պայմանավորված ապախթանիչների 
առկայությունը, դրանց մեծությունն ու նշանակալիությունը: 

41. Ինչպես նկարագրողական, այնպես էլ էմպիրիկ ուսումնասիրության արդյունքները 
վկայում են ԸՆԾ-ի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցություն չունենալու մասին: 
Ընդհանրապես, ԸՆԾ-ն աշխատուժի առաջարկին մասնակցության, աշխատելու 
ցանկության կամ ֆորմալ հատվածում զբաղվածության առումով որևէ 
ապախթանիչներ չի ձևավորում: ԸՆԾ-ի նպաստառուների ընդհանուր նկարագրի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի 
չափահասները` լինեն նրանք նպաստառու թե ոչ նպաստառու, տնտեսապես ոչ 
ակտիվ վիճակի նույն ցուցանիշներն ունեն: Նպատի գումարի բավարարության 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն բավարար չէ ֆորմալ հատվածում 
աշխատանքի դեպքում հնարավոր եկամուտները փոխհատուցելու, ինչպես նաև 
տնային տնտեսությունների` միայն նպաստի հաշվին իրենց ապրուստը հոգալու 
համար: Եվ վերջապես, ազդեցության գնահատման տարբեր գործիքների 
կիրառության միջոցով կատարված ճշգրիտ էմպիրիկ վերլուծությունը հիմնավոր 
կերպով հաստատում է փաստաթղթի նկարագրողական մասում ներկայացված 
եզրահանգումները, մասնավորապես, առ այն, որ ԸՆԾ-ն տնտեսապես ոչ ակտիվ 
վիճակի կամ ոչ ֆորմալ հատվածում զբաղվածության առումով որևէ նշանակալի 
բացասական ազդեցություն չունի: Գնահատման երեք մեթոդներից երկուսի միջոցով 
մեր կողմից բացահայտված միակ բացասական ազդեցությունը դրսևորվում է 
գյուղական շրջանների ընտրանքի դեպքում աշխատած ժամերի քանակի վրա: 

42. Առաջիկա անելիքների հետ կապված` կարևոր է, որ կառավարությունը շարունակի 
մոնիտորինգի ենթարկել սոցիալական աջակցության ծրագրերի ազդեցությունը 
աշխատուժի առաջարկի վրա: Սա հատկապես արդիական կլինի ծրագրի 
կառուցվածքը (օրինակ` նպաստի գումարը կամ նպաստի իրավունքի 
չափանիշները) փոխելու կամ ընդգրկման շրջանակն էապես ընդլայնելու դեպքում: 
Ծրագրի կառուցվածքի որոշակի բնութագրիչներ կարող են օգտագործվել 
աշխատուժի առաջարկի վրա սոցիալական աջակցության ծրագրերի հնարավոր 
բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու համար. նման բնութագրիչների թվին են 
պատկանում ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող նպաստի փուլավորված 
նվազեցումը (կամ` եկամուտները հաշվի չառնելը)` ծրագրից դուրս գալու դեպքում 
եկամտահարկի ցածր սահմանային դրույքաչափեր ապահովելու նպատակով, 
աշխատանք փնտրելու և/կամ ուսուցում անցնելու պահանջը այն նպաստառուների 
մասով, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել, ծրագրից դուրս եկածներին հետ 
ընդունելու պարզեցված ընթացակարգերը, որոնք թույլ կտան խուսափել 
սոցիալական աջակցության ծրագրի առաջարկած հարաբերական 
ապահովությունից «կախվածության ծուղակից» (Adema, 2006): Ավելին, անհրաժեշտ 
է խթանել աշխատանքի շուկայի մյուս բնութագրիչը` աշխատանքի պահանջարկը 
(օրինակ` ներդրումային միջավայրի բարելավման միջոցով) ԸՆԾ-ից դուրս եկած 
անհատների զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար: 
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Գծապատկեր 10. ԸՆԾ-ն աշխատելու շարժառիթների վրա էական ազդեցություն չունի 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակ Աշխատած ժամեր Ոչ ֆորմալ զբաղվածություն 
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Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ.) 
Նշում. Գծապատկերում ներկայացված են աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշները (պատկերների վերին շարք) և ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականությունը (պատկերների ստորին շարք), նպաստ 
իրավունքի սահմանային միավորին (30) մոտ գնահատված միավորով աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի այն անհատների համար, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, որ երեխա կամ հաշմանդամ 
ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի անդամները): Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ երբ խնամողը ընտանիքի տարեց 
անդամ է: Աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշների տեսանկյունից, սյունյակ 1-ում ներկայացված է տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակում գտնվելու, այսինքն` աշխատուժից դուրս լինելու հավանականությունը, սյունյակ 2-
ում` զբաղված լինելու պարագայում աշխատած ժամերի քանակը (հիմնական և երկրորդ աշխատանքների ընդհանուրը), իսկ սյունյակ 3-ում` զբաղված լինելու պարագայում ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատելու հավանականությունը: 
Պատկերներում հաստ գծերով ցույց են տրված լոկալ գծային ռեգրեսիայի ընտրված արժեքները, որոնք առանձին գնահատվում են նպաստի իրավունքի սահմանայինից բարձր և ցածր միավոր ունեցող անհատների համար: Հաստ 
գծերի շուրջ ստվերագծված տիրույթները 95 տոկոս հավաստիության միջակայքերն են: Յուրաքանչյուր կետ ներկայացնում է համապատասխան y առանցքի փոփոխականի հավանականությունը, որ հաշվարկվում է նպաստի 
իրավունքի սահմանային միավորի յուրաքանչյուր 0.5 քայլի համար 
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Հավելված 1. Վիճակագրական արդյունքների աղյուսակ 
 
Աղյուսակ Ա1.1. Սոցիալական խմբերի անապահովության միավորները 

Անապահով սոցիալական խմբեր Անապահովության միավոր 
Հաշմանդամության I խումբ 48 
Հաշմանդամության II խումբ 39 
Հաշմանդամության III խումբ 28 
Հաշմանդամ երեխա 45 
Անչափահաս երեխա (0-4) 35 
Անչափահաս երեխա (5-18) 33 
Միակողմանի ծնողազուրկ երեխա 43 
Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա 50 
Միայնակ մոր/ ամուսնալուծված ընտանիքի ունեցող երեխա 26 
Ցերեկային ուսուցմամբ սովորող ուսանող (մինչև 23 տարեկան) 22 
Հղի կին (12 շաբաթական և ավել) 35 
Գրանցված գործազուրկ 22 
Անմրցունակ գործազուրկ 28 
Թոշակառու 36 
Միայնակ գործազուրկ թոշակառու 37 
Տարեց թոշակառու (75 տարի և ավել) 39 
Ընտանիքի բացակա անդամ կամ որևէ սոցիալական խմբի 
չպատկանող անդամ 18 

Աղբյուր. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 
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Նշում. Սյունյակներ 1-ից 4-ում դիտարկվում են նպաստի իրավունքի սահմանայինից բարձր և ցածր միավոր ունեցող անհատների միջև նմանություններն ըստ սեռի, տարիքի, 
կրթական մակարդակի ու բնակավայրի տեսակի (քաղաքային/ գյուղական): Սյունյակ 5-ում ներկայացված է լոկալ Վալդի գնահատականը` համապատասխան կախյալ 
փոփոխականի վրա ԸՆԾ-ի ազդեցությունը գնահատելու համար, յուրաքանչյուր գնահատականի տակ նշելով դրա p-արժեքը: Լոկալ Վալդի գնահատականը հաշվարկվում է անորոշ 
ռեգրեսիայի ընդհատության մեթոդով, որի դեպքում համարիչը Սահմանային միավորի շրջակայքում կախյալ փոփոխականի գնահատված տատանումն է, իսկ հայտարարը` 
Սահմանային միավորի շրջակայքում նպաստ ստանալու հավանականության գնահատված տատանումը; Սյունյակներ 6-ում և 7-ում ներկայացված են լոկալ Վալդի 
գնահատականները (այսինքն` ծրագրի ազդեցությունը) համապատասխանաբար քաղաքային և գյուղական ընտանքների համար: Սյունյակներ 8-ում և 9-ում ստուգվում է ծրագրի 
ազդեցության գնահատականի փոփոխությունը ընտրված միջակայքի կեսի և կրկնապատիկի կիրառման դեպքում: Վերը նշված բոլոր հաշվարկների համար կիրառվել է եռանկյունի 
գագաթով միջուկի ֆունկցիան: Ընտրանքը ներառում է աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անհատներին, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, որ 
երեխա կամ հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի անդամները): Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, 
երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ երբ խնամողը ընտանիքի տարեց անդամ է: Նշանակալիությունը` ***0.001, **0.01, *0.05: 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
  Անկախ փոփոխականներ Ծրագրի ազդեցություն 
  Միջակայք = 2 Միջակայք = 1 Միջակայք = 4 

Կախյալ 
փոփոխական  Տղամ Կին 

Կրթ. 
մակար. Քաղ. 

Ծրագրի 
ազդեց-ն 

Ծրագրի 
ազդեց-ն 

(միայն քաղ.) 

Ծրագրի 
ազդեց-ն 

(միայն գյուղ.) 
Ծրագրի 
ազդեց-ն 

Ծրագրի 
ազդեց-ն 

Գնահ. 0.035 -2.560 -0.078 -0.081 0.008 1.145 -39.772* -3.012 -0.340 
Pr (ոչ ակտիվ) 

p-արժեք 0.584 0.061 0.422 0.217 0.998 0.811 0.019 0.865 0.739 

Գնահ. 0.036 -2.373 -0.138 -0.156 -17.028 -4.533 -364.607* -41.405 -11.660 
Աշխատած ժամերը 

p-արժեք 0.683 0.217 0.202 0.087 0.970 0.989 0.017 0.950 0.935 
Գնահ. 0.062 -1.951 -0.138 -0.123 -0.172 -0.474 0.746 0.446 -0.540 

Pr (ոչ ֆորմալ) 
p-արժեք 0.421 0.276 0.188 0.182 1.000 0.966 0.556 0.960 0.960 

Աղյուսակ Ա1.2. Ընտանեկան նպաստի ծրագրի` աշխատանքն ապախթանող ազդեցության գնահատումը. 
ռեգրեսիայի ընդհատության մեթոդ 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ.) 

 

 

 



Աղյուսակ Ա1.3. Ընտանեկան նպաստի ծրագրի` աշխատանքն ապախթանող 
ազդեցության գնահատումը. գործիքային փոփոխականների կրկնակի կիրառման 
մեթոդ 
 

  (1) (2) (3) 

Կախյալ փոփոխական  Ընդամենը 
Քաղաքային 
ընտրանք 

Գյուղական 
ընտրանք 

Գնահատ. -0.227*** -0.189*** -0.197*** 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ 

Ստ. շեղում (0.029) (0.044) (0.034) 
Գնահատ. 0.032 0.074 -0.034 

Ln (աշխատած ժամերը) 
Ստ. շեղում (0.054) (0.061) (0.103) 
Գնահատ. -0.055 -0.079 -0.052 

Ոչ ֆորմալ 
Ստ. շեղում (0 .031) (0.044) (0.030) 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ.)  
Նշում. Ներկայացված են սահմանային ազդեցությունները: Աղյուսակը պատկերում է ընտանեկան նպաստի ծրագրի 
ազդեցությունը` գործիքային փոփոխականների կրկնակի կիրառման մեթոդով: Ներկայացված գնահատականները 
երկրորդ աստիճանի գործակիցներ են (յուրաքանչյուրի տակ նշված է ստանդարտ շեղումը) ըստ նպաստի ստացման 
(այսինքն` ծրագրի ազդեցության) փոփոխականի: Սույն վերլուծության նպատակով, մնացած բոլոր գործակիցները 
հաշվի չեն առնվել: Գնահատման այս մեթոդն առաջին փուլում հաշվարկում է ընտանեկան նպաստ ստանալու 
հավանականությունը` հետևյալ գործիքների կիրառությամբ. ընտանիքի անդամների քանակը` ըստ յուրաքանչյուր 
անդամի որևէ սոցիալական խմբի պատկանելության, անաշխատունակ անդամների քանակը, վատ բնակարանային 
պայմանները, ընտանիքի մեկ շնչի հաշվով եկամուտների (ընտանիքի անդամների ստացած ֆորմալ 
աշխատավարձերի, կենսաթոշակների ու գործազրկության նպաստների, ինչպես նաև ընտանիքին պատկանող 
կենդանիների ու հողի արժեքի) լոգարիթմը, զրոյական եկամուտների ցուցանիշը, անձնական օգտագործման 
ավտոմեքենայի առկայությունը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, անշարժ գույքի ձեռքբերման, 
անապահով կամ խիստ անապահով բնակավայրում ապրելը հանգամանքները: Երկրորդ աստիճանի ռեգրեսիան 
հաշվարկվում է նպաստ ստանալու գործիքային փոփոխականի կիրառմամբ` ըստ հետևյալ 
համափոփոխականների. տարիքը, սեռը, կրթական մակարդակը, վատ բնակարանային պայմանները, անձնական 
օգտագործման ավտոմեքենայի առկայությունը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, անշարժ գույքի 
ձեռքբերման հանգամանքները, ընտանիքի մեկ շնչի հաշվով ֆորմալ եկամուտների լոգարիթմը և զրոյական 
եկամուտների ցուցանիշը, քաղաքային բնակավայրի ցուցանիշը, ինչպես նաև մարզի և անապահով բնակավայրի 
ցուցանիշները: Աշխատած ժամերի և ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասով երկրորդ աստիճանի ռեգրեսիան ներառում 
է նաև զբաղվածության ոլորտի ցուցանիշը (որպես զբաղվածության ոլորտ բաց թողնելով գյուղատնտեսությունը): 
Բոլոր դիտարկումները կշռվում են ըստ ընտրանքի տեսակարար կշռի: Ընտրանքը ներառում է աշխատունակ, 
աշխատանքային տարիքի անհատներին, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, որ երեխա կամ 
հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի անդամները): 
Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ երբ 
խնամողը ընտանիքի տարեց անդամ է: Նշանակալիությունը` ***0.001, **0.01, *0.05: 
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Աղյուսակ Ա1.4. Ընտանեկան նպաստի ծրագրի` աշխատանքն ապախթանող 
ազդեցության գնահատումը. ռեգրեսիայի զուգադրման մեթոդ 

  (1) (2) (3) 

Կախյալ փոփոխական  Ընդամենը 
Քաղաքային 
ընտրանք 

Գյուղական 
ընտրանք 

Գնահատ. -0.106*** -0.099*** -0.070*** 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ 

Ստ. շեղում (0.012) (0.02) (0.006) 
Գնահատ. -0.027 -0.057 -0.074* 

Ln (աշխատած ժամերը) 
Ստ. շեղում (0.025) (0.036) (0.030) 
Գնահատ. -0.140*** -0.196*** 0.01 

Ոչ ֆորմալ 
Ստ. շեղում (0.032) (0.051) (0.009) 

 

Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ.) 
Նշում. Յուրաքանչյուր գնահատական ներկայացնում է ընտրանքային միջին փոփոխականի ազդեցությունը և 
ստացվում է առանձին զուգադրման միջոցով: Փոփոխականը 2009 թվականին ընտանեկան նպաստի ստացումն է: 
Զուգադրումը կատարվել է ըստ ամենամոտիկ զույգի (միակ զույգ)` բոլոր համափոփոխականների համար 
կատարելով սխալի ճշգրտում (ռեգրեսիա): Հետերոսկեդաստիկ առումով կայուն սխալները ցույց են տրված 
գործակիցների միջոցով, որոնք հաշվարկվում են փոփոխականների խմբում երկրորդ զուգադրումը կատարելիս 
օգտագործելով h = 1 արժեքը: Կիրառվել է հակադարձ վարիացիայի կշռման մատրիցը: Ընտրանքը ներառում է 
աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի անհատներին, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, 
որ երեխա կամ հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի 
անդամները): Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ 
երբ խնամողը ընտանիքի տարեց անդամ է: Նշանակալիությունը` ***0.001, **0.01, *0.05: Բոլոր դիտարկումները 
կշռվում են ըստ ընտրանքի տեսակարար կշռի: 
Անհատները, ովքեր կարող են անցնել տնտեսապես ակտիվ վիճակի, զուգադրվել են ըստ տարիքի, սեռի, կրթական 
մակարդակի, ընտանիքի անդամների սոցիալական խմբերին վերագրվող անապահովության միավորների միջին 
արժեքի, անաշխատունակ անդամների քանակի, վատ բնակարանային պայմանների, ընտանիքի մեկ շնչի հաշվով 
ֆորմալ եկամուտների (ընտանիքի անդամների ստացած ֆորմալ աշխատավարձերի, կենսաթոշակների ու 
գործազրկության նպաստների, ինչպես նաև ընտանիքին պատկանող կենդանիների ու հողի արժեքի) լոգարիթմի, 
անձնական օգտագործման ավտոմեքենայի առկայության, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, 
անշարժ գույքի ձեռքբերման, անապահով կամ խիստ անապահով բնակավայրում ապրելու հանգամանքների, 
քաղաքային բնակավայրի և մարզի ցուցանիշների: Աշխատած ժամերի և ոչ ֆորմալ զբաղվածության մասով երկրորդ 
աստիճանի ռեգրեսիան ներառում է նաև զբաղվածության ոլորտի ցուցանիշը (որպես զբաղվածության ոլորտ բաց 
թողնելով գյուղատնտեսությունը): 

 

 



Գծապատկեր Ա1.1. Ընտանեկան նպաստի ծրագրից օգտվելու իրավունք տվող անապահովության սահմանային միավորի 
ընդհատությունները, քաղաքային բնակավայրերի ընտանքի համար 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակ Աշխատած ժամեր Ոչ ֆորմալ զբաղվածություն 
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Սահմանային միավորի շրջակայքում 
աշխատած ժամերի քանակ 
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Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ. ) 
Նշում. Գծապատկերում ներկայացված են աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշները (պատկերների վերին շարք) և ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականությունը (պատկերների ստորին շարք), նպաստ 
իրավունքի սահմանային միավորին (30) մոտ գնահատված միավորով աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի այն անհատների համար, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, որ երեխա կամ հաշմանդամ 
ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի անդամները): Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ երբ խնամողը ընտանիքի տարեց 
անդամ է: Աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշների տեսանկյունից, սյունյակ 1-ում ներկայացված է տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակում գտնվելու, այսինքն` աշխատուժից դուրս լինելու հավանականությունը, սյունյակ 2-
ում` զբաղված լինելու պարագայում աշխատած ժամերի քանակը (հիմնական և երկրորդ աշխատանքների ընդհանուրը), իսկ սյունյակ 3-ում` զբաղված լինելու պարագայում ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատելու հավանականությունը: 
Պատկերներում հաստ գծերով ցույց են տրված լոկալ գծային ռեգրեսիայի ընտրված արժեքները, որոնք առանձին գնահատվում են նպաստի իրավունքի սահմանայինից բարձր և ցածր միավոր ունեցող անհատների համար: Հաստ 
գծերի շուրջ ստվերագծված տիրույթները 95 տոկոս հավաստիության միջակայքերն են: Յուրաքանչյուր կետ ներկայացնում է համապատասխան y առանցքի փոփոխականի հավանականությունը, որ հաշվարկվում է նպաստի 
իրավունքի սահմանային միավորի յուրաքանչյուր 0.5 քայլի համար: 
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Գծապատկեր Ա1.2. Ընտանեկան նպաստի ծրագրից օգտվելու իրավունք տվող անապահովության սահմանային միավորի 
ընդհատությունները, գյուղական բնակավայրերի ընտանքի համար 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակ Աշխատած ժամեր Ոչ ֆորմալ զբաղվածություն 
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 Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը 

Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը Նպաստի իրավունքի գնահատված միավորը 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
ոչ ֆորմալ զբաղվածության մակարդակ 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
ոչ ակտիվության մակարդակ 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
աշխատած ժամերի քանակ  
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Աղբյուր. ՏՏԿԱՀ-ի հիման վրա Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի գնահատականներ (2009թ.) 
Նշում. Գծապատկերում ներկայացված են աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշները (պատկերների վերին շարք) և ընտանեկան նպաստ ստանալու հավանականությունը (պատկերների ստորին շարք), նպաստ 
իրավունքի սահմանային միավորին (30) մոտ գնահատված միավորով աշխատունակ, աշխատանքային տարիքի այն անհատների համար, ովքեր ակնկալաբար կարող են աշխատել (հաշվի առնելով, որ երեխա կամ հաշմանդամ 
ունեցող ընտանիքներում խնամողի դերը ստանձնում են աշխատանքային տարիքի անդամները): Արդյունքները չեն փոխվում այն ընտրանքների դեպքում, երբ խնամողի դերը ոչ ոք չի ստանձնում, կամ երբ խնամողը ընտանիքի տարեց 
անդամ է: Աշխատանքի շուկային մասնակցության ցուցանիշների տեսանկյունից, սյունյակ 1-ում ներկայացված է տնտեսապես ոչ ակտիվ վիճակում գտնվելու, այսինքն` աշխատուժից դուրս լինելու հավանականությունը, սյունյակ 2-
ում` զբաղված լինելու պարագայում աշխատած ժամերի քանակը (հիմնական և երկրորդ աշխատանքների ընդհանուրը), իսկ սյունյակ 3-ում` զբաղված լինելու պարագայում ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատելու հավանականությունը: 
Պատկերներում հաստ գծերով ցույց են տրված լոկալ գծային ռեգրեսիայի ընտրված արժեքները, որոնք առանձին գնահատվում են նպաստի իրավունքի սահմանայինից բարձր և ցածր միավոր ունեցող անհատների համար: Հաստ 
գծերի շուրջ ստվերագծված տիրույթները 95 տոկոս հավաստիության միջակայքերն են: Յուրաքանչյուր կետ ներկայացնում է համապատասխան y առանցքի փոփոխականի հավանականությունը, որ հաշվարկվում է նպաստի 
իրավունքի սահմանային միավորի յուրաքանչյուր 0.5 քայլի համար: 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
ընտանեկան նպաստի ստացում 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
ընտանեկան նպաստի ստացում 

Սահմանային միավորի շրջակայքում 
ընտանեկան նպաստի ստացում 

Pr
 (Ը

նտ
ա
նե

կա
ն 
նպ

ա
ստ

ի 
ստ

ա
ցո

ւմ
) 

Pr
 (Ը

նտ
ա
նե

կա
ն 
նպ

ա
ստ

ի 
ստ

ա
ցո

ւմ
) 

Pr
 (Ը

նտ
ա
նե

կա
ն 
նպ

ա
ստ

ի 
ստ

ա
ցո

ւմ
) 

Pr
 (ո

չ ֆ
որ

մա
լ) 

Pr
 (ո

չ ա
կտ

իվ
) 


	 
	 Հավելված 1. Վիճակագրական արդյունքների աղյուսակ 

