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Հիմնաբառեր.  անվանական աշխատավարձ,
  իրական աշխատավարձ, աշխա-
  տանքի շուկա, տնտեսական 
  գործունեություն, կանխատեսում

Յուրաքանչյուր պետությունում քաղաքացիների 
սոցիալական ապահովության աստիճանը բնութա-
գրող էական ցուցիչ են գործող աշխատավարձերը, 
որոնցով ուղղակիորեն պայմանավորված է հասա-
րակության բարեկեցության մակարդակը: Ընդ 
որում, զարգացող տնտեսությամբ երկրներում այս 
խնդիրն ավելի հրատապ է. անհրաժեշտ է մշտապես 
ուսումնասիրել և բացահայտել աշխատանքի շուկա-
յում ձևավորված աշխատավարձերը, դրանց հետ 
կապ ված խնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղինե-
րը: Հոդվածում փորձ է արվել ուսումնասիրելու  
ՀՀ-ում գործող աշխատավարձերի վիճակը, միտում-
ները և, իհարկե, ոլորտային կառուցվածքը:

Աշխատավարձն անհատի բարեկեցության 
ապահովման սկզբնական աղբյուրն է, ինչ -

պես նաև աշխատանքի վարձատրության և դրան հա-
վասարեցված այլ վճարումների հանրագումարը: Աշխա -
տանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված 
այլ վճարումները վարձու աշխատողների կողմից փաս-
տացի կատարված աշխատանքի դիմաց դրամական և/
կամ բնաիրային արտահայտությամբ հաշվարկված հա -
մախառն աշխատավարձն են՝ առանց օրենքով սահ ման-
ված պարտադիր հարկերը նվազեցնելու1:

Յուրաքանչյուր երկրում աշխատավարձի միջին մա-
կարդակը տվյալ երկրի կենսամակարդակը պայմանա-
վորող էական բնութագրիչ է2, հետևաբար՝ դրա ցանկալի 
մակարդակի ապահովումը յուրաքանչյուր սոցիալական 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Գագիկ 
ԲԱԴԱԴՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

Գերազանցությամբ ավարտել է 
ՀՊՏՀ բակալավրիատը («Հակա-
ճգնաժամային կառավարում»), 
ապա մագիստրատուրան («Գոր-
ծա րար վարչարարություն»): Այժմ 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի 
աս պի րանտ է: Ուսմանը զուգահեռ, 
եղել է «Ամբերդ» հետազոտա կան 
կենտրոնի հետազոտական խմբի 
անդամ: Ներկայում «Փարվանյան 
Քոնսալթինգ» խորհրդատվական 
ընկերության ֆինանսական տնօ-
րենն է, ինչպես նաև, որպես փոր-
ձագետ աշխատում է ՀՀ բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունա բերու  - 
թյան նախարարության ֆինան - 
սա տնտե սագիտական վարչու-
թյու նում: Հեղինակ և համահե-
ղինակ է 15-ից ավելի գիտական 
հոդվածների:
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1  ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 293:
2 Eurostat, Income and living conditions – Overview, https://ec.europa.eu/eurostat/

web/income-and-living-conditions/overview, visited on 5.02.2022, 17:15.
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3   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
4  ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 1, 6.12.2015:
5 ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 293:

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2000-2020 թթ.-ին3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

պետության պարտականությունն է: Հա-
յաս տանի Հանրապետությունը, լինելով 
սո   ցիալական պետություն4, բացառություն 
չէ:

Աշխատավարձի մակարդակը բնու թա- 
 գրող առաջնային ցուցանիշը միջին ամ-  
սական անվանական աշխատավարձն է, 
որը հաշվարկվում է աշխա տանքի վար-
ձատրության և դրան հավասարեց ված 
այլ վճարումների ընդհա նուր գումարը հա-
րաբերելով աշխատա վարձի հաշվարկ- 
 ման համար կիրառվող՝ աշխատողների 
մի ջին ամսական թվաքանակին5: Հա յաս-
տա նի Հանրապետությունում միջին ամ-
սա կան անվանական աշխատավարձը 
2020 թ.-ին կազմել է 189,716 ՀՀ դրամ, որը 
Հայաստանի անկախ հանրապետության 
պատմության ընթացքում արձանագրված 
ամենաբարձր արդյունքն է: Այս ցուցա նի-
շի բացարձակ արժեքն առավել նպա տա-
կահարմար է դիտարկել շարժըն թա ցում 
(գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1-ի տվյալներից ակնառու 
է, որ 2000-2020 թթ.-ին ՀՀ-ում միջին ամ-
սական անվանական աշխատավարձը ցու - 
ցաբերել է աճի ակնհայտ միտում, մասնա-
վորապես, 2000 թ.-ի համեմատ, 2020 թ.-ին 
գրանցվել է շուրջ 736%-անոց աճ, իսկ աճի 
միջին գործակիցն այս ժա մանա կա հատ-
վածում կազմել է 12%: Գրանցված աճը եղել 
է բավականաչափ կայուն, ինչը տեսա նե  լի 
է նրանից, որ կառուցված գծային մի տու-

մից փաստացի ցուցանիշների շեղվածու    -
թյան աստիճանը գրեթե զրոյական է, քա- 
 նի որ R2 ցու ցա նիշը մոտ 0.98 է: Այս պա- 
րագայում նշյալ ցուցանիշի հիման վրա 
նույ նիսկ պարզա գույն կանխատե սումները 
կարող են ունենալ շատ ցածր աստիճա նի 
սխալանք: Հիմնվելով ինտերպո լյա ցիա յի 
մեթոդի վրա և սահմանելով նշանա կա - 
 լիության 5% միջակայք՝ կանխատեսել ենք 
նաև միջին ամսական անվանական աշ - 
խատավարձն առաջիկա 5 տարիների հա-
մար (գծապատկեր 2):

Կանխատեսման արդյունքում պարզ է 
դառնում, որ 2025 թ.-ին ՀՀ-ում կարելի է 
ակնկալել միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձի բավական բարձր աս-
տի ճանի աճ. մասնավորապես՝ դա կտա-
տանվի 226,304-268,865 ՀՀ դրամի մի ջա-  
 կայքում։ Նույնիսկ վատատեսական սպա -
սումն երի պարագայում ՀՀ-ում միջին ամ-
սական անվանական աշխատավարձը 
2025 թ.-ին, 2020 թ.-ի համեմատ, կաճի 
շուրջ 19%-ով, իսկ ահա իրատեսական 
սպա սումների կատարման դեպքում այդ 
կուտակային աճը կկազմի 31%, ինչը բա-
վականաչափ բարձր ցուցանիշ է:

Որքան էլ որ միջին ամսական ան վա- 
   նական աշխատավարձի միտումն ե րը կա- 
 րևոր են և ուղղակիորեն ցույց են տա լիս 
քա  ղա քացիների սպա սումները բարե  կե-
ցության առումով, այնուամենայ նիվ, հա-
սարակության տե ս անկյունից, առա վել կա- 
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Իրական աշխատավարձի ինդեքսը 2000-2020 թթ.-ին8
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

րևոր ցուցանիշ է հա մարվում իրական աշ-  
խատավարձը: Այդ նպատա կով հոդվա-
ծում անդրադարձել ենք նաև իրական 
աշ  խատավարձի ինդեքսին (համաթվին), 
որը հաշվարկվում է անվանական աշխա-
տավարձի ինդեքսը հարաբերելով նույն 
(կամ հիմնական) ժամանակաշրջանի սպա- 
 ռողական գների ինդեքսին7։ Այլ կերպ 
ասած, դա ցույց է տալիս, թե ինչպես են 
փոփոխվել հասարակության իրական 
եկամուտները՝ հաշվի առնելով ան վա նա-
կան աշխատավարձի գնողունակության 
փոփոխությունը (գծապատկեր 3)։

2020 թ.-ին, 2019 թ.-ի համեմատ, ՀՀ-ում 
իրական աշխատավարձի աճը կազմել է 
ընդամենը 2.6%, այն դեպքում, երբ անվա-   
նական միջին աշխատա վարձի հավելաճի 

տեմպը նույն ժամանա կահատվածում եղել 
է 3.9%: Հարկ է արձանագրել, որ 2000-
2020 թթ.-ին իրական աշխատավարձի 
հավելաճը յուրաքանչյուր տարի նախորդ 
տարվա համեմատ փոփոխվել է -2.2%-ից 
+21.6% միջակայքում: Դիտարկված 21 տա-
րիների ընթացքում իրական աշխա տա-
վարձի անկում գրանցվել է միայն 2010, 
2011 և 2013 թվականներին, իսկ նախորդ 
7 տարիներին արձանագրվել է իրական 
աշխատավարձի ինդեքսի աճ: 2008 թ.-ից 
սկսած՝ ՀՀ-ում չի արձանագրվել իրական 
աշխատավարձի երկնիշ աճ: 2000-2020 
թթ.-ին իրական աշխատավարձի ինդեքսի 
փոփոխման միջին ցուցանիշը 7.1% է, 
2008-2020 թթ.-ին գրանցվել է 2.5%, իսկ 
2014 թ.-ից սկսած՝ 3.1% աճ: Նույնիսկ այս 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի կանխատեսումները  
2021-2025 թթ.-ի համար6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

6   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
7  ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 294։
8 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021։



2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

15

Իրական աշխատավարձի ինդեքսի կանխատեսումները 2021-2023 թթ.-ի համար9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ցուցանիշներից է ակնհայտ դառնում, որ 
իրական աշխատավարձի ինդեքսն ունի 
նվազման միտում: Սակայն, էական է հաս -
կանալ՝ արդյո՞ք այս տեսանկյունից առկա 
են հստակ ձևավորված միտումներ, թե՞ ոչ: 
Այդ նպատակով հաշվարկել ենք միջին քա-
ռակուսային շեղում/միջին հարա բե րակ  -
ցությունը, որը ցույց է տալիս, թե միջի  նի 
նկատմամբ որքանով են շեղված գրանց-
ված ցուցանիշները, և հետաքրքրա կանն 
այն է, որ բոլոր դեպքերում էլ շեղումը բա-
վա կանաչափ մեծ է: Մասնավորապես՝ 
2000-2020 թթ.-ին շեղման գործակիցը 
կազ  մում է 98%, 2008-2020 թթ.-ին՝ 116%, 
և միայն 2014-2020 թթ.-ին է, որ ցուցանի շը 
հա մեմատաբար ընդունելի է՝ 46%: Սրա-
նից կարելի է ենթադրել, որ քիչ թե շատ 
ընդունելի արդյունքներ կարելի է ստանալ՝ 
հիմնվելով միայն վերջին 7 տարիների ցու-
ցանիշների վրա:

Գծապատկեր 4-ի տվյալներից պարզ է 
դառնում, որ անգամ հուսալիության հա-
մեմատաբար բարձր աստիճան ունեցող 
շարքի հիման վրա կանխատեսումներ 
իրականացնելիս իրական աշխատավար-
ձի ինդեքսի որոշակիացված միջակայք 
հայտնաբերելն անհնար է, և, համաձայն 
ստացված արդյունքների, 2023 թ.-ի՝ ին-
տեր պոլյացիայի միջոցով կանխատեսվող 
տատանումները -2.80%-ից +5.49% միջա-
կայքում են, ինչը նույնն է, եթե ասենք, 
թե շարքն այլ հավասար պայմաններում 
ան  կանխատեսելի է. այսինքն՝ առաջիկա-
յում հնարավոր է ակնկալել իրական աշ-

խատավարձի փոփոխության գրեթե բոլոր 
հնարավոր սցենարների իրականացում, 
որը, բնականաբար, ցանկալի իրավիճակ 
չէ:

Բացի աշխատավարձերի փոփոխման 
միտումների ուսումնասիրությունից, վեր-
ջիններիս մասին ավելի համապարփակ 
տե ղեկություն ստանալու համար հարկ է 
նաև հասկանալ, թե ՀՀ-ում տնտեսական 
գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտում 
ինչ սպասումներ են առկա, քանի որ ընդ-
հանրացված ցուցանիշները միշտ չէ, որ 
արտացոլում են ամբողջական պատկերը: 
Այդ նպատակով դիտարկենք միջին ամ սա-
կան անվանական աշխատավարձի փոփո- 
 խությունները տնտեսական գործու նե ու-
թյան խոշոր խմբերում (գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5-ի տվյալներից պարզ 
է դառնում, որ աշխատավարձի ամենա-
բարձր մակարդակն արձանագրվել է տըն-
տե սական գործունեության խոշոր խմբե  -
րից արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ 
2020 թ.-ի 4-րդ եռամսյակում գրանց վել է 
217,739 ՀՀ դրամի չափով միջին ամ սա- 
կան անվանական աշխատավարձ, որը 
դի տարկվող ժամանակահատվածի ամե - 
նա բարձր ցուցանիշը չէ և, մասնա վորա   -
պես,  5.2%-ով ցածր է, քան 2019 թ.-ի նույն 
ժամանակահատվածում արձանա  գրված 
ցուցանիշը: Հետագա ուսումնա սի րու թյու-
նից պարզ է դառնում, որ արդյու նա բե րա- 
կան ոլորտի աշխատակիցների աշխա տա-   
վարձն ըստ եռամսյակների աչքի է ընկ-
նում բավական ընդգծված պարբերա-

9   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:



10 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ եռամսյակների և 
տնտեսական գործունեության խոշոր խմբերի 2018-2020 թթ.-ին10 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5
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շրջա նային զարգացմամբ, իսկ պարբե րա- 
շրջանի «գագաթը», որպես կանոն, յուրա-
քանչյուր տարվա 4-րդ եռամսյակն է: Այս 
պարագայում կանխատեսելի է, որ հա ջորդ 
տարիների 4-րդ եռամսյակներում տե ղի 
կունենա նոր «գագաթների» ձևա վորում՝ 
ընդհանուր աճի ուղեկցմամբ: Ար  դյունա-
բերական ոլորտում միջին ամ սա կան ան- 
 վանական աշխատավարձի եռամ սյակա-
յին՝ ինտերպոլյացիայի կանխա տեսումն ե-
րը ներկայացված են գծապատ կեր 6-ում:

Հաջորդ ոլորտը, որտեղ արձանա-
գրվել է ամենաբարձր միջին ամսական 
անվանական աշխատավարձը, շինարա-
րու թյունն է։ Այստեղ 2020 թ.-ի 4-րդ եռամ-
սյակում միջին աշխատավարձը կազմել 
է 200,454 ՀՀ դրամ: Ի տարբերություն 
ար  դյունաբերության, այս ոլորտում միջին 

ամ սական անվանական աշխատավարձի 
զարգացումը եռամսյակային կտրվածքով 
չի կրում պարբերաշրջանային բնույթ, 
այլ ցուցաբերում է առավելապես գծային 
զարգացում՝ երբեմն հանդիպող անկում-
ներով: Սրա մասին է վկայում նաև այն 
հան գամանքը, որ ձևավորված՝ դրական 
թեք վածությամբ միտումից փաստացի 
ցու   ցանիշներն ունեն շեղվածու թյան մի-
ջի   նից ցածր աստիճան. R2 ցուցանիշը 
մոտ 0.68 է: Նույն ցածր շեղվածու  թյունն 
է արձանագրվում նաև կանխատե սումն ե-
րի պարագայում, մասնավորա պես՝ յու րա-
քան  չյուր հաջորդ եռամսյակում սպաս վում 
է միջինում 1.1% աճ: Կանխատե սումների 
ամբողջական պատկերը ներկայացված է 
գծապատկեր 7-ում:

Հաջորդը դիտարկել ենք ծառայու թյուն- 

Արդյունաբերական ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

11   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
12 Նույն տեղում։

Շինարարական ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները12

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7
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Ծառայությունների ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները13 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

13 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:

 ների ոլորտը, որտեղ միջին ամսա կան 
անվանական աշխատավարձը 2020 թ.-ի 
4-րդ եռամսյակում կազմել է 194,359 ՀՀ 
դրամ, որն ուսումնասիրվող ժամանակա-
հատվածի ամենաբարձր ցուցանիշն է և 
2018 թ.-ի 1-ին եռամսյակի համեմատ 
գրան ցել է 22%-անոց կուտակային աճ: 
Հարկ է նաև արձանագրել, որ դիտարկվող 
12 եռամսյակների ընթացքում գրանցվել է 
միայն երեք դեպք, երբ միջին ամսական 
անվանական աշխատավարձն անկում է 
ապրել: Այսինքն՝ այս ցուցանիշն աճի ակն - 
հայտ միտում ունի, սակայն, միաժա մա-
նակ, գծապատկեր 5-ից պարզ է դառ նում, 
որ առկա է որոշակի պարբերա շրջա նայ- 
նություն, ինչը բնորոշ է նաև կան խատե- 
սումային ցուցանիշներին, միայն թե այս 
դեպքում, ի տարբերություն արդյու նաբե-
րության, անկումներն ավելի մեղմ են: Ծա-
ռայությունների ոլորտի միջին ամ սական 
անվանական աշխատավարձի կան խա -
տե սումները ներկայացված են գծա պատ-
կեր 8-ում:

Դիտարկող վերջին ոլորտը, որտեղ էլ 
հենց գրանցվել է ամենացածր աշխա տա-
վարձը, գյուղատնտեսությունն է: 2020 թ.-ի 
4-րդ եռամսյակում այստեղ միջին աշխա-
տավարձը կազմել է 125,780 ՀՀ դրամ, որը 
42%-ով պակաս է արդյունաբերությու նում 
արձանագրված նույն ցուցանիշից: Այ-
սինքն, ըստ ոլորտների, միջին աշխատա-
վարձը բավականաչափ տարբերակված է: 

Ինչպես արդյունաբերությունում, այս 

դեպքում ևս միջին աշխատավարձի փո-
փոխ ման միտումը դրական թեքությամբ 
կոր է, իսկ ցուցանիշների փոփոխությունը 
կրում է պարբերաշրջանային բնույթ: Սա-
կայն, այս դեպքում պարբերաշրջաններն 
ավելի հստակ կերպով են ձևավորված. 
յուրաքանչյուր տարվա 2-րդ եռամսյակում 
դրանք հասնում են «հատակին», իսկ 
4-րդում՝ «գագաթին»: Նման զարգացում, 
բնականաբար, կարելի է ակնկալել նաև 
հաջորդող տարիներին: Գյուղա տնտե սու-
թյունում զբաղվածների միջին աշխատա-
վարձի կանխատեսումները (ըստ ինտեր-
պո լյացիայի և նշանակալիության 5% շե - 
մի) ներկայացված են գծապատկեր 9-ում:

Այսպիսով, ամփոփելով կատարված 
վերլուծությունը, կարող ենք արձանագրել.
1. ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձն ունի հստակ արտա-
հայտված աճի միտում, և առաջիկա 
տարիների համար կանխատեսվում 
է վերջինիս աճ, ինչը, բնականաբար, 
դրա կան երևույթ է։

2. Իրական աշխատավարձի պարագա-
յում միտումները հստակ չեն, ավելին, 
դժվար է կանխատեսել վերջինիս աճ 
կամ անկում, և նման իրավիճակը, ան-
շուշտ, դրական չէ։

3. Որպես բացասական երևույթ՝ պետք է 
մատնանշել տնտեսական գործու նեու-
թյան տարբեր ոլորտներում միջին աշ-
խատավարձի տարբերակվա ծու թյան  
(դիֆերենցման) բարձր աստի ճանը։
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4. Տնտեսական գործունեության բոլոր 
ոլորտներում առկա է անվանական աշ - 
խատավարձի հստակ ձևավորված աճի 
միտում։

5. Գյուղատնտեսության, արդյունաբերու-
թյան և ծառայությունների ոլորտների 
պարագայում միջին աշխատավար ձի 
փոփոխությունը կրում է պարբերա-
շրջանային, իսկ շինարարության ոլոր-
տի դեպքում՝ առավելապես գծային 
բնույթ:
ՀՀ աշխատաշուկայում ձևավորված աշ- 

 խատավարձերի համակարգը չի կարե  լի 
համարել ամենաարդյունավետը, սա կայն, 
եթե հաշվի առնենք ընդհանուր տնտե-

Ծառայությունների ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները14

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9

սա կան իրադրությունն ու քաղաքա կան 
բնույթի հիմնախնդիրները, այն ամենա-
վատն էլ չէ: Հոդվածում արծարծված խըն- 
դիր  ներն առնվազն ցուցիչն են այն իրո-
ղության, որ անհրաժեշտ է գտնել լուծում-
ներ մի շարք ոլորտային և համակարգա յին 
հիմնախնդիրների համար, հաշվի առնե-
լով այն հանգամանքը, որ աշխատավարձի 
համակարգում արդյունավետ համա մաս- 
նությունների, միտումների ու ցուցանիշ-
ների ապահովումը պարզապես անհրա-
ժեշտություն է հասարակության բարե կե-
ցիկ կյանքի, ինչպես նաև սոցիալա կան 
պետության ստանձնած պարտականու-
թյունների կատարման տեսանկյունից։

14 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ЗАРПЛАТА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА И ОТКЛОНЕНИЯ

Заработная плата в стране является важным показателем уровня социальной обеспеченности 
граждан каждого государства, так как напрямую определяет уровень благосостояния общества. 
Бо лее того, эта проблема имеет более высокую актуальность для развивающихся экономик. 
Необ  ходимо постоянно изучать и выявлять заработную плату на рынке труда, связанные с ней 
проблемы и возможные пути решения этих проблем. С этой целью в статье предпринята попытка 
изу чить современное состояние, тенденции и, конечно же, отраслевую структуру заработной пла-
ты в Армении.

Ключевые слова:  номинальная заработная плата, реальная заработная плата, рынок труда,
  экономическая активность, прогноз
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FINANCIAL SYSTEM 
SALARY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: TRENDS, STRUCTURE AND DEVIATIONS

Salaries in the country are an important indicator of the level of social security of the citizens of 
each state, as they directly determine the level of welfare of the society. Moreover, this problem has an 
increasing urgency for developing economies: It is necessary to constantly study and identify salaries 
in the labor market, the issues associated with them and possible ways to solve them. For this purpose, 
the paper attempts to study the current state, trends, and of course the sectoral structure of salaries 
in Armenia.

Keywords:  nominal salary, real salary, labor market, economic activity, forecast
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