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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Հոդվածը նպատակ ունի բացահայտելու արտաքին միջավայ-
րի տարատեսակ գործոններով պայմանավորված ձեռնարկատի-
րություն եզրույթի սահմանման զարգացումը պատմական տարբեր 
ժամանակաշրջաններում և ձեռնարկությունների մրցունակության 
աճող կարևորության համատեքստում ներկայացնել ՀՀ-ում ձեռնար-
կատիրական գործունեությանն առնչվող հիմնախնդիրները: Հոդվա-
ծի շրջանակներում առաջարկվել է ձեռնարկատիրություն եզրույթի 
համապարփակ սահմանում՝ հիմնվելով մասնագիտական գրակա-
նության ուսումնասիրության արդյունքների վրա, իրականացվել է 
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության վիճակի վերլուծութ-
յուն՝ ներկայացնելով նաև տնտեսավարող սուբյեկտների գոյատև-
ման ցուցանիշները՝ հաշվարկված Եվրաստատ-ՏՀԶԿ մեթոդաբա-
նության համաձայն, և վեր են հանվել ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական 
գործունեությանն առնչվող հիմնախնդիրները:  

Բանալի բառեր. ձեռնարկատիրություն, ձեռնարկության 
գոյատևման ցուցանիշ, ներառական տնտեսական ինստիտուտներ։ 

 

Ձեռնարկատիրության ամենավաղ սահմանումներից մեկը թվա-
գրվում է XII դարին, համաձայն որի՝ ձեռնարկատիրությունը հատկորոշվել 
է որպես տնտեսագիտական եզրույթ՝ վերաբերող տնտեսավարող սուբ-
յեկտների այն ռիսկին, որը ենթադրում է գնել որևէ ապրանք ինչ-որ գնով 
և վաճառել այն մեկ այլ գնով [10]։ Միջազգային առանցքային կազմակեր-
պություններից Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ-
մակերպությունը (այսուհետև՝ ՏՀԶԿ) ձեռնարկատիրությունը բնորոշել է 
որպես «նորարարության հիմքերից մեկը» [19]։ Սույն հասկացության մա-
սին Համաշխարհային բանկի կողմից հերթական հետազոտական աշխա-
տանքում (World Bank Group) շեշտադրվել է դրա առանցքային կարևո-
րությունը տնտեսության դինամիկայի և աշխատատեղերի ստեղծման 
գործընթացում՝ ձեռնարկատիրությունը բնորոշելով որպես «անհատի 
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կամ անհատների խմբի կողմից գործադրվող ջանքեր տնտեսական գոր-
ծունեություն նախաձեռնելու համար՝ համաձայն գործարարության ֆոր-
մալ հատվածում գործող իրավական ձևերի» [17]։ Անդրադառնալով բազ-
մաթիվ տեսաբանների կողմից առաջ քաշված սահմանումներին՝ կարելի 
է փաստել, որ Շումպետերը ձեռնարկատիրություն եզրույթը սերտորեն 
փոխկապակցել է նորարարության հետ՝ ձեռնարկատիրության կարևորա-
գույն սուբյեկտներից ձեռնարկատիրոջը բնութագրելով որպես անհատ, 
որը գյուտի կամ նոր տեխնոլոգիական հնարավորությունների միջոցով 
ստեղծում է նոր ապրանքներ կամ արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապ-
րանքների համար գտնում է արտադրության նոր եղանակներ [22], [23]։ 
Հարկ է նշել, որ ձեռնարկատեր եզրույթը ֆրանսերենից թարգմանաբար 
նշանակում է «անձ, որը նախաձեռնում/ձեռնարկում է» [11]։ Բոլտոնը և 
Թոմփսոնը (Bolton and Thompson), իրենց հերթին, ձեռնարկատիրոջը 
հատկորոշել են որպես «անձի, որը սովորաբար ընկալված հնարավորութ-
յունների շուրջ գնահատված արժեք գեներացնելու նպատակով ստեղծում 
և նորամուծություններ է կատարում» [7]։ Ձեռնարկատիրությունը հնարա-
վոր է բնորոշել նաև որպես հասկացություն, որը վերաբերում է վարքագծի 
այնպիսի ձևերին, «որոնք ներառում են նախաձեռնողականության և 
ստեղծարար մտածողության ցուցաբերում, սոցիալական ու տնտեսական 
կառուցակարգերի կազմակերպում՝ պաշարները և իրավիճակները գործ-
նականում վերափոխելու նպատակով ու ռիսկի և ձախողման ստանձնում» 
[16]։ Համաձայն Դրուքերի՝ «ձեռնարկատերը մշտապես փնտրում է փո-
փոխություն, արձագանքում է դրան և օգտագործում է այն որպես հնարա-
վորություն» [12]: Ձեռնարկատերը, մյուս կողմից, բնորոշվում է որպես ան-
հատ, «որը մասնագիտանում է սահմանափակ պաշարների համակարգ-
ման վերաբերյալ դատողական որոշումների կայացման մեջ» [8]: Այն 
բնութագրվում է որպես «ձեռնարկության կենսաշրջանի բաղադրիչ մաս, 
որը նպաստում է հաջողակ գործարարության ձևավորմանը» [9]։ Ալամը 
ձեռնարկատիրությունը բնորոշում է որպես «նորարարության և/կամ հնա-
րավորության բացահայտման գործընթաց՝ ստեղծելու նոր ու յուրահա-
տուկ արժեք՝ պրոդուկտների՝ ապրանքների և/կամ ծառայությունների 
տեսքով, որոնք կարող են բավարարել մարդկանց կարիքներն ու դրա դի-
մաց ապահովել շահույթ» [6]: Հետազոտողներից Փրինսը, Չափմանը և 
Քասսեյը փորձել են առաջարկել ձեռնարկատիրության համալիր ու հա-
մապարփակ սահմանում՝ նվազեցնելով դրա բարդությունը և շեշտադրե-
լով միայն այն բաղադրիչները, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ձեռ-
նարկատիրությանը: Այսպիսով՝ նրանք ձեռնարկատիրությունը սահմա-
նում են որպես «վավերացման նպատակով գաղափարի ստեղծման և 
մշակման ակտ/գործողություն» [21]: Տեսաբաններ Հեսսելսը և Նոդեն 
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իրենց հերթին, ձեռնարկատիրությունը բնորոշել են որպես «պաշար, գոր-
ծընթաց կամ վիճակ, որի միջոցով կարողություններ ու միջոցներ ունեցող 
անձինք օգտագործում են շուկայում առկա դրական հնարավորություն-
ներն անհատական և/կամ հասարակական արժեք ստեղծելու համար» 
[15]։ Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրության շրջանակնե-
րում դիտարկված սահմանումների հիման վրա հնարավոր է ներկայացնել 
ձեռնարկատիրություն եզրույթի տարատեսակ շեշտադրումները (տե՛ս 
Աղյուսակ 1)։ 

Աղյուսակ 1 
Ձեռնարկատիրություն եզրույթի հիմնական շեշտադրումները1 

 
Դիտարկելով ձեռնարկատիրություն հասկացության՝ մասնագիտա-

կան գրականությունում առկա տարբեր տեսաբանների կողմից առա-
ջարկված սահմանումներն ու ամփոփելով դրանց հիմնական շեշտադ-
րումները՝ հնարավոր է հայալեզու մասնագիտական գրականության հա-
մար առաջարկել ձեռնարկատիրություն եզրույթի համապարփակ սահմա-

                                        
1  Աղյուսակը պատրաստվել է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով ձեռնարկա-

տիրություն եզրույթի՝ սույն հետազոտական աշխատանքում կիրառված սահմանումները՝ 
մեջբերված դրանցից յուրաքանչյուրի համար ներկայացված աղբյուրներից:  

Հեղինակ և տարեթիվ Ձեռնարկատիրություն եզրույթի շեշտադրումները 
18-րդ դար առքուվաճառքի հետ փոխկապակցված 

տնտեսվարողների ռիսկ 
Շումպետեր (Schumpeter 1965, 
1976) 

նորարարություն, նոր ապրանքի ստեղծում կամ 
արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապրանքի 
արտադրության նոր եղանակների գեներացում 

Քասսոն (Casson 1982) սահմանափակ ռեսուրսների համակարգում, 
որոշումների կայացում 

Դրուքեր (Drucker 1985) փոփոխություն 
Հիսրիչ (Hisrich 1990) նախաձեռնողականություն, ստեղծարար 

մտածողություն, ռեսուրսների վերափոխում, ռիսկ 
կրելու հանձնառություն  

Բոլտոն և Թոմփսոն (Bolton and 
Thompson 2004) 

նորարարություն, արժեքի ստեղծում 

Համաշխարհային բանկ (World 
Bank 2006) 

տնտեսական գործունեություն 

Դոլլինգեր (Dollinger 2008) նախաձեռնություն 
ՏՀԶԿ (OECD 2010) նորարարության հիմք 
Հեսսելս և Նոդե (Hessels and Naudé 
2019) 

անհատական և/կամ հասարակական արժեքի 
ստեղծում, դրական հնարավորությունների 
օգտագործում 

Դիանդրա և Ազմի (Diandra and 
Azmy 2020) 

ձեռնարկության կենսաշրջանի մաս  

Ալամ (Alam 2021) նորարարություն, հնարավորության 
բացահայտում, նոր և յուրահատուկ արժեքի 
ստեղծում 

Փրինս, Չափման և Քասսեյ (Prince, 
Chapman and Cassey 2021) 

գաղափարի ստեղծում և մշակում 
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նում, այն է՝ ձեռնարկատիրությունը տնտեսական զարգացման առանց-
քային նախադրյալ է, որն իրականացվում է ձեռնարկատիրության կար-
ևորագույն սուբյեկտների՝ ձեռնարկատերերի կողմից որոշակի հմտութ-
յունների կիրառությամբ և պաշարների վերափոխմամբ՝ որպես միջոց դի-
տարկելով ստեղծարար մտածողությունն ու նորարարությունը։  

Հետազոտության վերոբերյալ դրույթներն ամփոփելով՝ կարելի է 
փաստել, որ տնտեսական զարգացման համար հատկանշական նորարա-
րությունը և ստեղծարար մտածողությունը տնտեսությունում են ներդրվում 
ձեռնարկատիրության միջոցով: Այս տեսանկյունից՝ աշխարհի բազմաթիվ 
երկրներ գրանցում են տարբեր տնտեսական հաջողություններ՝ պայմա-
նավորված դրանց ինստիտուտներով, տնտեսական կյանքի վրա ազդե-
ցություն գործող օրենքներով և մարդկանց շահագրգռող խթաններով: 
Դրանք, իրենց հերթին, ուրվագծում են բնակչության ստեղծագործական 
ու ստեղծարար մտածելակերպը և ձեռնարկատիրական նախաձեռնողա-
կանությունը: Երկրները, որտեղ ինստիտուտները խթանող պայմաններ 
են ստեղծում բնակչության ձեռնարկատիրական ներուժի կիրառման հա-
մար, և որտեղ պաշտպանված է ձեռնարկատիրական գործունեություն 
իրականացման համար վճռորոշ մասնավոր սեփականության իրավուն-
քը, գրանցում են առավել շոշափելի տնտեսական հաջողություններ՝ դրա-
կան ազդեցություն ունենալով բնակչության բարեկեցության ու կենսա-
պայմանների լավարկման վրա: Նմանօրինակ ինստիտուտները բնորոշ-
վում են որպես ներառական տնտեսական հաստատություններ, որոնք 
«մարդկանց լայն զանգվածներին խթանում և հնարավորություն են տալիս 
մասնակցելու տնտեսական գործընթացներին, որոնց միջոցով մարդիկ 
կատարում են իրենց կամեցած ընտրությունը, իսկ նրանց տաղանդն ու 
հմտությունները՝ գտնում լավագույն կիրառումը»: Որպեսզի ինտիտուտ-
ները բնութագրվեն որպես ներառական, դրանք պետք է երաշխավորեն 
մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիությունն ու պաշտպանությու-
նը, հասարակության համար ապահովեն տնտեսական գործունեության 
հավասար պայմաններ ստեղծող անաչառ իրավական համակարգ և հան-
րային ծառայություններ: Ներառական տնտեսական ինստիտուտները 
նաև ապահովում են ձեռնարկություն հիմնելու և ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու ազատություն [1]: 

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ տնտեսությունների, այնպես էլ ՀՀ 
տնտեսության համար ձեռնարկատիրությունը ժամանակի տնտեսական 
ու քաղաքական հրամայական է: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործու-
նեությունը, կրելով խորհրդային ժամանակահատվածում վերջինիս վրա 
ունեցած անբարենպաստ ազդեցությունը, զարգացման նոր հնարավո-
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րություններ է ստացել անկախ պետականության հռչակումից հետո՝ պայ-
մանավորված մասնավոր սեփականության իրավունքի ինստիտուտի կա-
յացման հեռանկարներով: Այնուամենայնիվ, կարելի է նկատել, որ ձեռ-
նարկատիրությանն առնչվող տարաբնույթ հիմնախնդիրներ դեռևս ար-
դիական են՝ պայմանավորված տարատեսակ բացասական զարգացում-
ներով, մասնավորապես՝  

• ներառական տնտեսական ինստիտուտների բացակայությամբ 
կամ դրանց թույլ զարգացվածությամբ, որը հանգեցնում է, որ հասարա-
կության շրջանում չեն ձևավորվում անհրաժեշտ խթաններ ձեռնարկատի-
րական գործունեությամբ զբաղվելու կամ առկա ձեռնարկության վերա-
փոխման և արդյունավետության/արտադրողականության բարձրացման 
համար, 

• նորարարության ցածր մակարդակով և ստեղծված արժեքի (ապ-
րանքի կամ ծառայության) տարբերակման բացակայությամբ, որոնք ներ-
քին սպառման փոքր շուկայի ու որոշ դեպքերում արտահանման սահմա-
նափակ պայմանների պարագայում հանգեցնում են բարձր մրցակցութ-
յան և ձեռնարկությունների ձախողման, 

• թույլ զարգացած տնտեսական ինստիտուտների համատեքստում 
ձեռնարկությունների կողմից հավասար մրցակցության շրջանցման 
այլընտրանքային եղանակների կիրառությամբ,  

• բարձր մրցակցության պարագայում ձեռնարկատերերի՝ ձեռնար-
կության կենսունակության, մրցունակության և մրցակցային առավելութ-
յան ապահովման անկարողությամբ՝ պայմանավորված ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության համար անհրաժեշտ հմտությունների բացակայութ-
յամբ կամ ոչ բավարար զարգացվածությամբ: 

Համաձայն «Հերիթիջ» հիմնադրամի 2022 թվականի գնահատական-
ների՝ ՀՀ տնտեսական ազատության դասիչը 65.3 միավոր է՝ բնորոշված 
որպես «չափավոր ազատ»` 2021 թվականի «հիմնականում ազատ» բնու-
թագրման փոխարեն: Տնտեսական ազատության դասիչի գնահատման 
գործոններից գործարարության ազատության ՀՀ ցուցանիշը 2022 թվա-
կանին 64.9 միավոր է՝ 2021 թ.-ի 81.9 միավորի փոխարեն: Պետք է նկա-
տել, որ 2022 թվականի ՀՀ գործարարության ազատության ցուցանիշը 
2006 թվականից ի վեր ամենացածրն է1՝ 2020-2021 թվականների համե-
մատ վատթարանալով 16-17 միավորով [24]:   

                                        
1 Նշված ցուցանիշը 1996-2005 թվականներին կազմել է 55.0 միավոր: 
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Աղյուսակ 2 
Գործարարության ազատության ցուցանիշներն ԱՊՀ երկրների1 

համար [24] 

 
Չնայած ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող հիմ-

նախնդիրներին՝ վերջինս ԱՊՀ երկրների շրջանում գրեթե միշտ առաջա-
տար է եղել գործարարության ազատության ցուցանիշով՝ միայն 2019 և 
2021 թվականներին զիջելով ՌԴ-ին համապատասխանաբար 0,1 և 2,2 
միավորով (տե՛ս Աղյուսակ 2): 

Թեև վերը ներկայացված հիմնախնդիրները մեծապես ազդում են 
ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության և մրցունակ 
ձեռնարկատիրական միջավայրի ստեղծմանն, այնուամենայնիվ, ՀՀ-ում 
կան բավարար նախադրյալներ ու պայմաններ ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեությամբ զբաղվելու համար: Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
տվյալների՝ 2020 թվականին ՀՀ-ում գործունեություն են ծավալել 83.164 
տնտեսավարող սուբյեկտներ, որը 11%-ով ավելին է, ինչ 2019 թվականի 
ցուցանիշը (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների 

քանակն ու տարեկան աճը [2], [3], [4], [5, էջ 7]2 

                                        
1 Աղյուսակում ներառված են ԱՊՀ անդամ և ասոցացված երկրները։  
2Այստեղ և այսուհետ ներկայացված գծապատկերները պատրաստվել են հեղինակի 

կողմից՝ հիմք ընդունելով դրանց աղբյուրներում առկա տվյալները: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Հայաստան 77,6 80,8 81,3 83,7 83,4 82,4 87,8 87,6 83,1 82,7 77,5 78,5 78,7 78,3 81,0 81,9 64,9
Ադրբեջան 56,7 58,0 62,6 74,6 74,6 72,9 68,6 69,2 73,5 74,5 70,3 71,5 72,3 69,5 80,8 80,5 64,6
Բելառուս 54,4 55,7 58,8 63,7 72,1 70,6 71,3 75,2 73,4 72,0 69,0 71,3 74,1 75,0 76,4 75,9 54,5
Ղազախստան 55,9 58,5 56,8 57,9 73,5 74,3 72,9 71,8 74,4 73,7 72,3 74,5 74,3 73,9 74,6 76,2 64,7
Ղրղզստան 60,7 59,9 60,7 75,3 76,6 75,4 74,1 73,2 74,2 73,7 65,3 73,7 73,3 73,4 73,6 72,6 56,1
Մոլդովա 67,4 68,1 69,3 70,1 70,2 69,5 70,0 69,7 70,1 66,8 64,6 65,9 66,0 67,0 68,1 66,2 64,2
Ռուսաստան 59,7 62,0 53,7 54,0 52,2 50,7 65,1 69,2 70,0 76,3 72,2 74,8 77,0 78,4 80,2 84,1 62,5
Տաջիկստան 39,2 39,2 44,4 45,1 57,4 60,7 61,6 61,7 58,4 65,4 61,1 65,6 63,4 67,3 65,9 62,3 56,9
Թուրքմենստան 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 37,5
Ուկրաինա 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 46,2 47,6 59,8 59,3 56,8 62,1 62,7 66,1 61,3 63,5 61,1
Ուզբեկստան 67,0 65,2 68,5 68,4 67,8 66,8 67,6 71,2 75,7 73,1 67,1 64,8 66,9 72,5 72,6 73,5 59,1
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Վերը ներկայացված գծապատկերից կարելի է նկատել, որ ՀՀ-ում 
գործող տնտեսավարողների քանակն առավել մեծ աճ է գրանցել 2018 
թվականին, որի վրա, թերևս, իրենց ազդեցությունն են ունեցել տվյալ ժա-
մանակահատվածի քաղաքական գործոններն ու դրանց հետ փոխկա-
պակցված լավատեսական սպասումները: Նշվածի մասին են փաստում 
նաև նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների՝ 2018 թվականին 
գրանցած տարեկան աճի տվյալները, որոնց քանակը, սակայն, նվազել է 
2020 թվականին՝ առավելապես պայմանավորված կորոնավիրուսային 
համավարակով և դրա հետ փոխկապակցված տնտեսական ցնցումներով 
(տե՛ս Գծապատկեր 2):  

 
Գծապատկեր 2. Նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների 

քանակն ու տարեկան աճը [2]; [3]; [4, էջ 26]; [5, էջ 29] 

Նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների վրա կորոնավիրու-
սային համավարակի բացասական ազդեցությունը հատկանշական է ինչ-
պես ՀՀ, այնպես էլ աշխարհի բազմաթիվ տնտեսությունների համար: 
Այսպես, 2019-ի համեմատ՝ 2020 թվականին նոր գրանցված ձեռնարկութ-
յունների (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ) թի-
վը նվազել է ավելի քան 170 տնտեսությունների 58%-ի դեպքում՝ կրելով 
նշված համատեքստում գործարարություն սկսելու համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական պաշարների հասանելիության նվազման բացասական ազ-
դեցությունը (2009 թվականին, տնտեսական ճգնաժամով պայմանավոր-
ված, նման նվազում արձանագրվել էր դիտարկված տնտեսությունների 
68 %-ի դեպքում) [18]:  

Ուսումնասիրելով ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների կա-
ռուցվածքը՝ ըստ գոյատևման տարիների, մասնավորապես՝ նոր ստեղծ-
ված, ինչպես նաև մեկ, երկու ու երեք տարի գոյատևող ձեռնարկություն-
ների (տնտեսավարող սուբյեկտներ) մասնաբաժինը ՀՀ-ում գործող 
տնտեսավարող սուբյեկտների թվի մեջ, կարելի է նկատել, որ սկսնակ 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2022  
 

 

54 

ձեռնարկատիրության փուլում1 ներգրավված ձեռնարկությունների (տնտե-
սավարող սուբյեկտների) մասնաբաժինը 2017 թվականից ի վեր ցուցաբե-
րել է աճի միտում՝ 2020 թվականին հասնելով 44%-ի (տե՛ս Գծապատկեր 3):  

 

Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների 
կառուցվածքը՝ ըստ գոյատևման տարիների [2], [3], [4], [5] 

ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության վիճակի գնահատման 
նպատակով հետաքրքրական է ուսումնասիրել ՀՀ-ում գործող ձեռնար-
կությունների (տնտեսավարող սուբյեկտներ) գոյատևման ցուցանիշները՝ 
հիմք ընդունելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները: Նշված 
ուսումնասիրության համար հիմք է հանդիսացել ձեռնարկությունների գո-
յատևման ցուցանիշը, որը ենթադրում է այն ձեռնարկությունների թիվը, 
որոնք ստեղծվել կամ նախորդ տարվա համեմատ պահպանել են գոյութ-
յունը տրված xx տարում և գոյատևել են մինչև դրան հաջորդող xx+1 տա-
րին (ակտիվ են եղել շրջանառության ու աշխատողների թվի տեսանկյու-
նից)` որպես xx տարում գործող բոլոր ձեռնարկությունների տոկոս [14], 
[20]: Տրված մեթոդաբանության համաձայն՝ 2020 թվականին, նախորդ 
տարվա տվյալների համաձայն, գոյատևման առաջին տարին չի հաղթա-
հարել ՀՀ-ում գործող ձեռնարկությունների 3%, երկրորդ տարին՝ 14%, իսկ 
երրորդ տարին՝ 8%-ը (տե՛ս Գծապատկեր 4):  

                                        
1 Սույն հոդվածի շրջանակներում սկսնակ ձեռնարկատիրության փուլում ներգրավ-

ված ձեռնարկությունների համար դիտարկվել են նոր ստեղծված, մեկ, երկու և երեք տարի 
գոյատևող տնտեսավարող սուբյեկտները։  
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Գծապատկեր 4. ՀՀ-ում գործող ձեռնարկությունների 

(տնտեսավարող սուբյեկտների) գոյատևման ցուցանիշները  
[2], [3], [4], [5]1 

Ինչպես կարելի է նկատել վերոբերյալ գծապատկերից, կենսաշրջանի 
փուլերի հաղթահարման դժվարություններն առավել բնորոշ են գոյատև-
ման երկրորդ և երրորդ տարիների դեպքում, ինչը կարող է փաստել այն 
մասին, որ ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնող 
սուբյեկտները մեծամասամբ չեն բախվում մուտքի արգելքների կամ 
նմանօրինակ խոչընդոտների, սակայն, դժվարանում են հետագայում 
ապահովել ձեռնարկության զարգացումն ու կենսունակությունը: Նույն 
ցուցանիշի մասով ուսումնասիրություն կատարելով՝ կարելի է փաստել, որ 
Եվրոպական միության (այսուհետ՝ ԵՄ) տնտեսությունների դեպքում, օրի-
նակ, 2019 թվականին գոյատևման առաջին տարին հաղթահարել է 2018 
թվականին ստեղծված ձեռնարկությունների միայն 82%-ը: Այս ցուցանիշն 
ավելի բարձր է Շվեդիայում (97.2%) և Հունաստանում (96.7%), մինչդեռ 
այն առավել ցածր է Դանիայում ու Լիտվայում (73.1% և 63.4% համապա-
տասխանաբար) [13]: 

Վերը քննարկված մասնագիտական գրականության և տվյալների 
վերլուծության արդյունքում հնարավոր է փաստել, որ տնտեսավարող 
սուբյեկտների գոյատևման տարիների մասով խոչընդոտները կարող են 
պայմանավորված լինել որոշակի գործոններով՝ դասակարգված որպես 
արտաքին ու ներքին գործոններ, դրանցից՝ արտաքին գործոններ՝ գոր-
ծարար անբարենպաստ միջավայր կամ դրա անկատար վիճակ, ներառա-

                                        
1  Գծապատկերում ներառված տվյալները ներկայացված են որոշակի վերապա-

հումով՝ պայմանավորված որոշ դեպքերում ձեռնարկությունների (տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների) վերագրանցումների դեպքերով, հարկային քաղաքականության առանձնահատ-
կություններով և ըստ գոյատևման տարիների ձեռնարկությունների (տնտեսավարող 
սուբյեկտների) տվյալների ներկայացման մեթոդաբանությամբ։ 

84% 91% 79% 87% 86% 92%

16% 9% 21% 13% 14% 8%
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կան տնտեսական ինստիտուտների բացակայություն կամ թույլ զարգաց-
վածություն, մրցակցություն, և ներքին գործոններ՝ ձեռնարկատերերի 
հմտությունների բացակայություն կամ պակաս, ձեռնարկատիրական 
գործունեության արդյունավետության և/կամ արտադրողականության 
ցածր մակարդակ: Դիտարկելով վերոբերյալ գործոնները՝ հնարավոր է 
փաստել արտաքին և ներքին գործոնների միջև առկա փոխառնչության 
մասին: Այսպես՝ ձեռնարկատերերի հմտությունների բացակայությունը 
կամ պակասը և ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետութ-
յան ցածր մակարդակը մեծապես պայմանավորում են ձեռնարկության 
մրցունակությունը, այն է՝ մրցակցությանը դիմանալու կարողունակութ-
յունը: Մյուս կողմից, ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավե-
տության կամ արտադրողականության ցածր մակարդակն էապես պայ-
մանավորված է ձեռնարկատիրական հմտություններով, ուստի ձեռնար-
կատիրական հմտությունների բարելավման ու լավարկման արդյունքում 
հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել ձեռնարկատիրրական գործու-
նեության արդյունավետությունը: Մրցակցության, ձեռնարկատիրական 
գործունեության արդյունավետության և ձեռնարկատիրական հմտութ-
յունների միջև առկա՝ վերը ներկայացված փոխառնչությունը հիմք ընդու-
նելով՝ կարելի է պնդել, որ ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգա-
ցումն ու լավարկումը բարելավում են ձեռնարկության կենսունակությունը:  

Այսպիսով՝ հիմք ընդունելով ձեռնարկատիրության՝ տնտեսական 
զարգացման առանցքային նախադրյալի գաղափարը՝ կարելի է փաստել, 
որ ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության խթանումն ու զարգացումը ժամանակի 
հրամայական է, որի համատեքստում մեծապես կարևորվում է ՀՀ-ում 
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացիկ վիճակի ուսումնասի-
րությունը և գնահատումը: Սույն հոդվածի շրջանակներում մի շարք երկ-
րորդային տվյաների վերլուծության արդյունքում հնարավոր է փաստել, որ 
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյատևման ու ձեռ-
նարկության կենսափուլերի հաղթահարման դժվարություններն առավել 
բնորոշ են գոյատևման երկրորդ և երրորդ տարիների դեպքում, որը, 
թերևս, հնարավոր է բացատրել ձեռնարկության զարգացման ու կենսու-
նակության ապահովման ձախողումներով: Պետք է նկատել, որ ձեռնար-
կության կենսաշրջանի մի փուլից մյուսն անցնելու կամ գոյատևման տա-
րիների հաղթահարման հետ կապված դժվարությունները պայմանավոր-
ված են մի շարք արտաքին և ներքին գործոններով, որոնց հասցեագրումը 
համապատասխան արդյունքների վրա հիմնված քաղաքականության մի-
ջոցով կարող է նպաստել ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 
բարելավմանն ու արդյունավետության/արտադրողականության բարձ-
րացմանը:   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. КРУГ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РА  
АСТХИК ХАЧАТРЯН  

Армянский государственный экономический университ 

Целью данной статьи является раскрыть развитие дефиниции 
предпринимательства в разные исторические периоды в связи с 
различными факторами внешней среды и представить проблемы, 
связанные с предпринимательской деятельностью в РА в контексте 
возрастающего значения конкурентоспособности предприятий. В 
рамках статьи предложено комплексное определение предприни-
мательства, по результатам изучения профессиональной литературы, 
проведен анализ состояния предпринимательской деятельности в РА, 
представлены также показатели выживания субъектов предпринима-
тельства, рассчитанных по методологии Евростат-ОЭСР и выделены 
проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью в РА. 

Ключевые слова: предпринимательство, показатель выживания 
предприятия, инклюзивные экономические институты. 

 
 
 

ENTREPRENEUR AND ENTREPRENEURSHIP. SCOPE OF THE BASIC 
PROBLEMS RELATED TO ENTREPRENEURIAL  

ACTIVITY IN RA 
ASTGHIK KHACHATRYAN 

Armenian State University of Economics 

This article aims to reveal the development of the definition of 
entrepreneurship in different historical periods conditioned by various factors 
of the external environment and to present the issues related to 
entrepreneurial activity in RA within the context of the growing importance of 
the competitiveness of enterprises. Within the framework of this article, 
based on the study of relevant literature, it was possible to propose a 
comprehensive definition of entrepreneurship, implement an analysis of the 
state of entrepreneurial activity in RA, also presenting the survival indicators 
of economic entities, calculated according to the Eurostat-OECD 
methodology, and reveal the issues related to entrepreneurial activity in RA. 

Keywords: entrepreneurship, enterprise survival rate, inclusive 
economic institutions. 
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