
 

Վերջին տարիներին միջազգային կազմա-
կեր պությունների զեկույցներում հաճախ 

ենք հանդիպում «աշխատուժի վերափոխում», «ապագա-
յի աշխատաոճ» և նույնաբովանդակ այլ հասկացություն-
ների ու դրանցից բխող անհանգստությունների: Ի՞նչ է 
իրականում տեղի ունենում:

Մի քանի տարի է, որ ինչպես ողջ աշխարհում, այն-
պես էլ Հայաստանում, մարդկանց առօրյա հոգսերը 
նշա նակալիորեն թեթևացել են՝ շնորհիվ համացանցում 
իրականացվող առևտրի  (երբ վաճառքի վայրն առկա չէ), 
հեռախոսային հավելվածով տաքսի պատվիրելու, տնից 
համակարգչով աշխատանք կատարելու և դրա դիմաց 
վարձատրվելու և այլն: Գործունեության նշված ձևերն 
ունեն մեկ ակնհայտ ընդհանրություն՝ իրականացվում են 
առցանց: Դրանցում զբաղված բոլոր մարդիկ կազմում 
են զբաղվածների նոր խումբ, որ կոչվում է ֆրիլան սեր 
(freelancer):  Արտասահմանում արդեն մի քանի տարի է՝ 
շրջանառվում է մի նոր հասկացություն ևս՝ «gig economy» 
(«գիգ տնտեսություն»): 

Ի՞նչ է «գիգ տնտեսությունը»:
Հենց այս եզրույթն է իր մեջ ներառում տեխնոլոգիա-

կան առաջընթացի արդյունքում ձևավորված զբաղվա-
ծության վերոնշյալ ձևերը: Զբաղվածության տեսակներ, 
որոնց հետզհետե ավելի հաճախ ենք առնչվում. «գիգ 
տնտեսությունն» աստիճանաբար սկսում է ընդգրկել աշ-
խատուժի ավելի մեծ զանգված, և յուրաքանչյուր հաջորդ 
ուսումնասիրություն միայն վերահաստատում է այդ փաս-   
տը: Բացառություն չէ նաև MBO Partners-ի «The State of 
Independence in America 2019» 9-րդ տարեկան զեկույցը1, 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ 4-ՐԴ 
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՈՒՄ. 
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ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

Հիմնաբառեր.  աշխատաշուկայի զարգացման  
  միտումներ, զբաղվածների  
  հաշվառում, ապագայի  
  աշխատաշուկա, գիգ
  տնտեսություն, անկախ   
  աշխատակից, ֆրիլանսեր
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Աստղիկ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2015 թ. գերազանցությամբ ա  
վարտել է ՀՊՏՀն՝ վիճակա գրի 
որակավորմամբ և ընդունվել 
աս պիրանտուրա: Վիճակագրու  
թյան ամբիոնի դասախոս է և 
ասպիրանտ: 2017 թ.ից ՀՊՏՀ 
«Ամբերդ» հե տազոտական կենտ 
րոնի աշխատակից է: Հեղինակ և 
հա մահեղինակ է ՀՀ, ինչ պես 
նաև ԵԱՏՄ աշխատաշուկայի, 
միգրացիայի, կրթական և այլ 
ոլորտների վերաբերյալ մի շարք 
հետա զոտությունների:

1 https://s29814.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/06/MBO-SOI-2019.pdf



որի այս տարվա խորա գիրն է «Ամերիկյան 
աշխատուժի վերա փոխ վող էությունը»: 
Ի՞նչ կարևոր արդյունք ներ է այն ամփո-
փում: Պարզվում է՝ 10-ից 9 ֆրիլանս աշ - 
խատակից շատ բավարար ված է իր աշ-
խատանքով, լրիվ դրույքով աշխատող 10-
ից 7 ֆրիլանս աշխատակից նախատեսում 
է շարունակել իր գործը, մեծ մասն իրեն 
ֆինանսապես ավելի ապա   հով է զգում՝ 
որպես «անկախ», քան ավան դական աշ-  
խատատեղերի աշխա տա կից , ինչը զեկույ- 
 ցի հեղինակները հա մարում են ռե կոր-
դային ցուցանիշ: «Ան կախ» աշխա տակից-
ները նաև առաջ են մղում տնտեսու թյու-
նը. նրանք այս տարի 1,3 տրիլիոն ԱՄՆ 
դոլարի օգուտ են բերել ԱՄՆ-ի տնտե -
սությանը, ինչը երկրի ՀՆԱ 6,28 տո կոսն  
է և համադրելի է Իսպանիայի ՀՆԱ-ի 
հետ: Նրանք մեծապես նպաստում են նաև 
համաշխարհային տնտեսության զարգաց-  
մանը. ապրանքների և ծա ռա յու  թյունների 
22 տոկոսը վաճառվել է ԱՄՆ-ից դուրս,  
որը 2013 թ. համեմատ 10 տոկոսա յին կե-  
 տով բարձր ցուցանիշ է: Զեկույցի կա րևոր 
եզրահանգումներից մեկն էլ այն է, որ  
ա ռա ջիկա տարիներին աշխատողների 
հա մար «անկախությու նը» կմնա որպես 
նախ ընտ րելի կենսաձև: Ուս տի, ընդգծե լով 
ԱՄՆ-ի տնտեսու թյու նում ֆրի լանսերների 

ունեցած մեծ դե րա կատա րու մը, կարևոր- 
 վել է յուրաքան չյուր կազ մակերպու թյան 
աշխատուժի ներ գրավման ռազմավարու-
թյունում նման աշ խատա կից ների ընդ-
գրկու մը2:

Ըստ Payoneer-ի հրապարակած «Գիգ- 
տնտե սության համաշխարհային ինդեք-
սը»3 զեկույցի՝ 2019 թ. ֆրիլանս շուկա յում 
եկամտի ամենամեծ աճ արձանագրած 
երկիրը հենց ԱՄՆ-ն է՝ 78% (գծապատ-
կեր 1): Տասնյակում են Միացյալ թագավո-
րությունը (59%), Բրազիլիան (48%), Պա - 
 կիստանը (47%), Ուկրաինան (36%), Ֆի - 
լիպինները (35%), Հնդկաստանը (29%), 
Բանգ լադեշը (27%), Ռուսաստանը (20%), 
իսկ տասնյակը եզրափակում է Սերբիան 
(19%):

ԱՄՆ-ից բացի, տվյալ շուկան հետևո ղա-
կանորեն ուսումնասիրվում է նաև Միաց-
յալ Թագավորությունում: Եռամսյա կային 
պարբերականությամբ այստեղ հրա պա-
րակվում է «Ֆրիլանսերի վստահու թյան 
ինդեքս» հակիրճ զեկույցը4, որտեղ բնու-
թագրվում են ֆրիլանս շուկայի ընդհանուր 
միտումները: Առավել համապարփակ է 
եղել 2017 թվականին հրապարակված զե  - 
կույցը5, որտեղ մասնավորապես նշվել է, 
որ ֆրիլանսերները Միացյալ Թագա վո-
րու թյան տնտեսությանը բերել են 119 մլրդ 
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2 Նույն տեղում:
3 https://pubs.payoneer.com/images/q2_global_freelancing_index.pdf
4 Freelancer Confidence Index Q2 2019, https://www.ipse.co.uk/resource/freelancer-confidence-index-q2-2019.htmll
5 https://www.ipse.co.uk/resource/exploring_the_uk_freelance_workforce_in_2016.html

Երկրների առաջատար տասնյակն ըստ ֆրիլանս շուկայում եկամտի աճի 
(նախորդ տարվա նկատմամբ %, 2019 թ.)
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ֆունտ ստեռլինգի օգուտ, նրանց թի  վը 
2008-2016 թթ. աճել է 43 տոկոսով՝ կազ - 
մելով 2 մլն մարդ, և 79 տոկոսով ավե  լա-
ցել է ֆրիլանսեր մայրերի քանակը (յուրա-
քանչյուր 7-րդ ֆրիլանսերն աշխա տող մայ - 
րիկ է):

Ինչպիսի՞ն է պատկերը Հայաստանում: 
Նախ՝ նշենք, որ ՀՀ-ում տվյալ ոլորտը 

հետազոտված չէ, ուստի իրավի ճակը փոր-  
ձենք ներկայացնել՝ ըստ արտասահ ման-
յան աղբյուրների:

Այսպես՝ աղյուսակ 1-ի տվյալներից 
պարզվում է, որ աշխարհի 175 երկրի շար- 
 քում Հայաստանը 4-րդն է՝ ըստ 1000 
բնակ չին ընկնող ֆրիլանսերների թվա-
քա  նակի, միաժամանակ, առաջինն է՝ ըստ 
գրանցված ակտիվ ֆրիլանսերների տե-  
 սակարար կշռի (26,85%): Մի շարք երկըր-
նե րում այս ցուցանիշն ավելի բարձր է, 
օրինակ՝ Չադում՝ 66,67%, սակայն դա 
ստացվել է 2 ակտիվ և 3 գրանցված ֆրի-
լան սերների թվաքանակների հարաբե-
րու  թյամբ, ինչն անհամեմատելի է Հա-
յաստանի 1698 ակտիվ ֆրիլանսերների 
թվաքանակի հետ (ՀՀ-ում գրանցվածների 
թիվն ընդամենը 6325 է): Նկատենք նաև, 
որ ֆրիլանսերների իրական թիվն է՛լ ավելի 
մեծ է, քանի որ ոչ բոլորն են գրանցված 
ֆրի լանս կայքերում: 

6 http://www.oecd.org/g20/Tax-policies-for-inclusive-growth-in-a-changing-world-OECD.pdf
7 https://analyticshelp.io/blog/global-internet-freelance-market-overview-2018/

Ֆրիլանսերների տեսակարար կշիռն ըստ երկրների (2018 թ.)7
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Ֆրիլանսերների հաշվառման գործըն-
թա   ցի կարևորությունն ու հրատապու-
թյունն ընդգծում է մի հանգամանք ևս.  
ֆրի լանսերների աճող թվաքանակը և 
նրանց՝ հարկման դաշտում իրավական 
կար    գավորման բացակայությունն ուղղա - 
  կի ազդեցություն են ունենում և ունենալու  
են բյուջեի եկամտային մասի վրա: Այս 
մա սին բազմիցս հիշատակվում է «Հար-
կա յին քաղաքականությունը փոփոխ վող 
աշխարհում՝ ներառական աճի համար» 
ՏՀԶԿ զեկույցում6:

Այսպիսով՝ ՀՀ-ում, ինչպես և աշխարհի 
շատ երկրներում, ֆրիլանս շուկան աստի -
ճանաբար զարգանում է և ընդ գրկում գոր-  
ծունեության նորանոր բնագա վառ   ներ: 
Մարդիկ նախընտրում են իրենց աշ խա-
տան քում լինել անկախ, արդյունավետ 
կա ռավարել իրենց ժամանակը, հետևա-
բար՝ ավելի երջանիկ են, քան ավանդա - 
կան աշխատատեղերում: Ուստի անհրա -
ժեշտ է կարևորել այս արագ զար գացող 
շուկայի ուսումնասիրումն ու հա մակար- 
  գու մը: Ավելին, ՀՀ տնտեսության զարգաց-
մանը, այդ թվում՝ զբաղվածության քաղա-
քականությանն ուղղված ծրագրե րը պետք 
է ելնեն արդեն հայտնի իրողու թյուն ներից 
և մշակվեն՝ հաշվի առնելով վերջիններիս 
աճի աննախադեպ միտումն երը:
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