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ՀԴՏ 338.1  

ՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի ՀանրապետությունումՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում    

Հարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան ՌաֆայելՀարությունյան Ռաֆայել    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ՓՄՁ ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 
զբաղվածություն, ոլորտի տեսակարար կշիռ, վիճակագրական ցուցանիշ-
ներ, տարածքային համաչափ զարգացում, տնտեսական կայունություն    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ձեռնակատիրական գործունեությունը շուկայական տնտեսության 

շարժիչ ուժն է, և ոլորտի զարգացումը ապահովում է երկրի տնտեսական 
կայունությունը և հուսալիությունը։ 2022 թ. ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է անցումային տնտեսություն 
ունեցող երկրների շարքին [19]։ Հայաստանը շարունակում է բախվել 
կառուցվածքային զգալի մարտահրավերների, ինչպիսիք են բիզնեսի և 
ներդրումային միջավայրի հետագա բարելավման անհրաժեշտությունը, 
շարունակական բարձր գործազրկությունը, հմտությունների մշտական 
անհամապատասխանությունը և ընկերությունների թույլ մրցունակու-
թյունը: Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն՝ 2022 թ. 
ՀՀ արտաքին պարտքը ՀՆԱ-ի համեմատությամբ կկազմի 66,9%, (նա-
խորդ տարվա համեմատությամբ աճը կկազմի 3,5%), աղքատության 
ցուցանիշը (վերին միջին եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության մա-
կարդակով) 2022 թ. կարող է հասնել բնակչության 39,6 տոկոսին, ինչը 3 
տոկոսային կետով բարձր է պատերազմի բացակայության հակափաս-
տական սցենարի համեմատ։ Խոցելիությունը կարող է աճել՝ պայմանա-
վորված դրամական փոխանցումների նվազմամբ, կոմունալ վճարների 
բարձրացմամբ և սննդամթերքի գների աճով [20, 3]։ 

Նման մարտահրավերների առկայության պայմաններում պետու-
թյունն առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնի հատկապես փոքր և 
միջին ձեռնարկությունների ձևավորմանը, կայացմանը և զարգացմանը՝ 
որպես տնտեսական ներքին անկախության ապահովման հնարավոր 
գործիքի։ ՓՄՁ ոլորտի զարգացումը ռեգիոնալ քաղաքաքանության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որը հնարավորություն է ստեղ-
ծում լուծելու տնտեսության համաչափ զարգացման կարևորագույն հիմ-
նախնդիրը։ Նշված խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով աշխա-
տանքում իրականացվել է ոլորտի համադրական վերլուծություն, 
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քննարկվել է 2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիրը, նախանշվել են 
առկա բացերը և դրանց լուծման ուղիները։ 

Համաշխարհային տնտեսության մեջ վերջին ժամանակահատվածի 
արագ փոփոխությունները էական դժվարություններ են ստեղծում խոշոր 
և գերխոշոր ընկերությունների համար։ Մինչդեռ ՓՄՁ ոլորտն ավելի 
ճկուն է, արագ է հարմարվում փոփոխություններին, ունի վերա-
կանգնման ավելի կարճ ժամանակահատված, ինչն էլ օգնում է ազգային 
տնտեսություններին դիմակայելու ճգնաժամերին՝ հատկապես աշխա-
տատեղերի պահպանման տեսանկյունից։ Արդյունքում ապահովվում է 
տնտեսության կայունություն և հասարակության միջին խավի ձևավո-
րում:  

«Փոքր բիզնես» (small business) տերմինը լայն տարածում է ստացել 
միայն անգլիախոս երկրներում [2, 88]: Մնացած արևմտաեվրոպական 
երկրներում և Ճապոնիայում ավելի հաճախ օգտագործվում են «փոքր և 
միջին ձեռնարկություններ» (Small and Medium Enterprises, SME), իսկ 
Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում և մի շարք այլ ասիական երկրներում՝ 
«Փոքր չափի արդյունաբերություն» (Small Scale Industry; SSI) տերմինները, 
որոնք, ըստ էության, ունեն միևնույն նշանակությունը [13, 2]: 

Վերոհիշյալ տերմինները յուրաքանչյուր երկրում բնութագրվում են 
տարբեր կերպ, և այդ պատճառով էլ գոյություն չունի փոքր և միջին ձեռ-
նարկությունների՝ բոլորի կողմից ընդունված մեկ միասնական սահմա-
նում:  

Գերմանիայում ՓՄՁ-ներում աշխատողների առավելագույն թիվը 
սահմանված է ոչ ավելի, քան 500-ը [12, 3], Ճապոնիայում` 300-ը, 
Ռուսաստանում` 1000-ը [15]։ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Մեծ Բրիտա-
նիայում, Դանիայում, Լեհաստանում և Հունաստանում արդեն իսկ 
կիրառվում են Եվրամիության՝ 2005 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ուժի մեջ 
մտած չափորոշիչները, որի համաձայն՝ փոքր և միջին ձեռնարկություն-
ներ են համարվում այն կազմակերպությունները, որոնցում աշխատող-
ների թիվը չի գերազանցում 250 մարդը: 2011 թվականից ՀՀ-ում ՓՄՁ 
ոլորտի առանձնացման հիմք դարձավ աշխատողների միջին ցուցակային 
թվաքանակը, որը համապատասխանեցվեց Եվրամիության անդամ 
երկրների ցուցանիշին։ 

Համաշխարհային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
ՓՄՁ ոլորտը մեծ կարևորություն ունի բոլոր երկրների համար։ Փոքր և 
միջին բիզնեսն ապահովում է աշխարհում աշխատատեղերի 70%-ը, իսկ 
համաշխարհային ՀՆԱ-ում նրանց բաժինը կազմում է 50%-ը [16]: Ըստ 
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առանձին երկրների՝ այդ ցուցանիշները կարող են լինել ավելի բարձր, 
մասնավորապես, ԳԴՀ-ում աշխատատողների 58%-ը զբաղված է ՓՄՁ 
ոլորտում՝ ապահովելով արտահանման 17 %-ը [17]։ Իտալիայում ոլոր-
տում զբաղված է 68%-ը, իսկ ՌԴ-ում՝ ընդամենը 20%-ը [18]։ Վերջին 
ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ ՌԴ-ում ՓՄՁ ոլորտը դեռևս թույլ է 
զարգացած, տնտեսությունն ունի խիստ կենտրոնացված բնույթ, և այն 
դեռևս դիվերսիֆիկացման կարիք ունի։ 

ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը, առավել ևս նրանց տեղը և 
ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա դժվար է գնահատել միջնաժամկետ 
և երկարաժամկետ տեսանկյունից: ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի վերաբերյալ 
որոշակի ամբողջական պատկեր սկսել է ձևավորվել միայն 2009-2010 թ. 
ից, իսկ վիճակագրական ցուցանիշների տեսակետից այն հնարավոր է 
վերլուծել միայն 2017 թ. հետո, քանի որ մինչ այդ ցուցանիշները ներկա-
յացված են «ՓՄՁ ԶԱԿ»-ի և դրամաշնորհային կազմակերպությունների 
կողմից ընտրովի հետազոտությունների ձևով և բավական իրարամերժ 
են: Հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանում մինչև 2017 թ. ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից չի իրականացվել այդ 
ոլորտի առանձնացված հաշվառում (սակայն վերջինիս կողմից պարբե-
րաբար իրականացվել են ոլորտի ձեռնարկություններին վերաբերող 
ընտրանքային հետազոտություններ):  

Մինչ այդ՝ 2014 թվականի դեկտեմբերին, դոնորների օժանդակու-
թյամբ պատրաստվել է Եվրոպայի Փոքր բիզնեսի ակտի տասը սկզբունք-
ների շուրջ կառուցված ռազմավարության նախագիծ. 2015 թ. հունիսին 
այն քննարկվել է կառավարության հիմնական շահակիցների հետ [3, 207-
208]: ՓՄՁ ոլորտային հիմնախնդիրների վերաբերյալ համալիր ուսում-
նասիրություն է իրականացվել Եվրոպայի փոքր բիզնեսի ակտի իրակա-
նացման գնահատման շրջանակներում: 2014 թվականի մարտի 27-ի N 
442-Ն որոշմամբ ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության 2014-
2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը», որով 
ոլորտի կարգավորման համար նախանշվել են հիմնական խնդիրները, 
դրանց հաղթահարման ուղիները և հայեցակարգերը: Ներկայումս ՀՀ-ում 
ՓՄՁ-ներ են համարվում հետևյալ ցուցանիշներին համապատասխանող 
ընկերությունները։ 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    
ՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանումՀայաստանում    միկրոմիկրոմիկրոմիկրո, , , , փոքրփոքրփոքրփոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    

դասակարգումըդասակարգումըդասակարգումըդասակարգումը    [4, 9][4, 9][4, 9][4, 9]    
 Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների Աշխատակիցների 

միջին ցուցակային միջին ցուցակային միջին ցուցակային միջին ցուցակային 
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա Նախորդ տարվա 
գործունեությունից գործունեությունից գործունեությունից գործունեությունից 
ստացված հասույթըստացված հասույթըստացված հասույթըստացված հասույթը    

Կամ նախորդ Կամ նախորդ Կամ նախորդ Կամ նախորդ 
տարեվերտարեվերտարեվերտարեվերջի ջի ջի ջի 
դրությամբ դրությամբ դրությամբ դրությամբ 
ակտիվների ակտիվների ակտիվների ակտիվների 

հաշվեկշռային հաշվեկշռային հաշվեկշռային հաշվեկշռային 
արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    

գերփոքր 0-9 <100 միլիոն ՀՀ դրամ <100 միլիոն ՀՀ 
դրամ 

փոքր 10-49 <500 միլիոն ՀՀ դրամ <500 միլիոն ՀՀ 
դրամ 

միջին 50-249 <1.5 մլրդ. ՀՀ դրամ <1.0 մլրդ. ՀՀ դրամ 
 
Աղյուսակը ներկայացնում է ցուցանիշներ, սակայն չկա սահմանում, 

որով կարելի է հստակ նշել, թե ո՛ր ընկերությունն է համարվում ՓՄՁ։ 
Միաժամանակ դասակարգումը խնդրահարույց է, քանի որ նախ՝ չի 
համապատասխանում ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից ընդունելի 
մեթոդաբանությանը, երկրորդ՝ նաև հակասում է «Հաշվապահական 
հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքին: Ցանկացած ընկերության դեպքում 
գործունեությունից ստացվող հասույթը և հաշվապահական հաշվեկշռի 
արժեքը նույն սանդղակով դիտարկելը այնքան էլ ընդունելի մոտեցում չէ, 
որովհետև դրանցից առաջինը հոսքային ցուցանիշ է, իսկ երկրորդը՝ 
պահային [1, 8]:  

Բացի դրանից՝ բերված ցուցանիշները չունեն հիմնավորում, թե ինչու 
դասակարգումը պետք է լինի ուղղակի եվրոպական երկրների օրինակով, 
և հաշվի չառնվեն ՀՀ տնտեսության յուրահատկությունները։ Այս դասա-
կարգմամբ չի հստակեցվում, թե ընկերությունը ո՛ր խմբին է պատկանում։ 
Ներկայումս ՀՀ-ում կան բազմաթիվ տնտեսվարողներ, որոնք ունեն մինչև 
ինն աշխատող, իսկ կան նաև այնպիսիք, որ աշխատողներ չունեն, սա-
կայն ունեն բավական մեծ տարեկան շրջանառություն, որը երբեմն գերա-
զանցում է միջին մեծության ձեռնարկության ցուցանիշը. ուստի հարց է 
առաջանում, թե այս վերջին դեպքում տվյալ ընկերությունը ո՛ր խմբին է 
պատկանում։  

Հետաքրքական է նաև այն փաստը, որ վիճակագրական տեղեկա-
գրերում, որոնք ամփոփում են ՓՄՁ ոլորտը, ընդհանրացված են նաև 
խոշոր ընկերությունների ցուցանիշները, և առանձին ՓՄՁ-ների վերլու-
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ծություն հիմնականում կատարված չէ [5, 3]։ Ուսումնասիրելով վիճակա-
գրական ծառայության հաշվառման մոտեցումը և ՓՄՁ զարգացման ծրա-
գիրը՝ կարող ենք արձանագրել, որ մեթոդաբանության առումով մեկը 
մյուսին չի համապատասխանում, քանի որ դասակարգման հիմքը միայն 
աշխատողների քանակն է. ՓՄՁ սուբյեկտների տարանջատումն իրակա-
նացվում է բացառապես աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակով 
որոշվող չափերով [6, 7]։  

ՀՀ-ն՝ որպես փոքր ներքին շուկա, արտահանման համար սահմանա-
փակ հնարավորություններ ունեցող երկիր, պետք է մեծ ջանքեր գործա-
դրի ՓՄՁ հատվածի կայացման համար, ինչի շնորհիվ կմեղմվի ներկայիս 
տնտեսական կախվածությունը մի քանի խոշոր ձեռնարկություններից 
(որն իր մեջ մեծ ռիսկեր է պարունակում), կձևավորվի համամասնություն 
փոքրաթիվ խոշոր և անհամեմատ մեծ թվով, սակայն շատ ավելի քիչ 
շուկայական մասնաբաժին ունեցող սուբյեկտների միջև։ Այսպիսի տար-
բերակված զարգացումը կմեղմի խոշոր ընկերություններից ցանկացածի 
ձախողմամբ պայմանավորված տնտեսական անկայունության առաջաց-
ման հնարավոր ռիսկը, ինչի ականատեսն ենք եղել 2008 թ. համաշխար-
հային տնտեսական ճգնաժամի, 2019 թ. համավարակի, 2020 թ. 44-օրյա 
պատերազմի և ներկայումս ընթացող ՌԴ-ի և Ուկրաինայի միջև ընթացող 
հակամարտության արդյունքում։ 

Ներկայումս հանրապետությունում բյուջեի կատարողականի գերա-
կշիռ մասն ապահովում են խոշոր և գերխոշոր ընկերությունները։ Մաս-
նավորապես ՀՀ-ում 2019 թվականի փաստացի հարկային եկամուտները 
կազմել են 1 տրլն 507.1 մլրդ դրամ [9], որից 70.4%-ը [10] գոյացել է առա-
ջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների հաշվին (ՀՀ-ում գործող ընկերություն-
ների 0,0135%-ը) [11]: Ավելին՝ առաջին 100 տնտեսվարողները ապահո-
վում են հարկային եկամուտների 38,9%-ը: Հարկային մուտքերի նման 
կառուցվածքը տնտեսական կայունությանը սպառնացող ռիսկ է, իսկ այդ 
ռիսկը կառավարելու կարևորագույն գործիք կարող է լինել բյուջետային 
մուտքերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության տեսակարար կշռի 
ավելացումը:  

Պատկերը էականորեն տարբերվում է, երբ դիտարկում ենք զբաղվա-
ծության ցուցանիշները։ 

ՀՀ-ում 2019 թ-ին ՓՄՁ և խոշոր ձեռնարկություններում ընդհանուր 
առմամբ զբաղված է եղել 355429 վարձու աշխատող, որոնց միայն 107360-ը 
կամ 30,2%-ն է բաժին ընկնում խոշոր, իսկ 175737 աշխատող կամ 49,4%-ը՝ 
փոքր և գերփոքր ընկերություններին։ Սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ 
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մեծ ընկերությունները, ի տարբերություն հարկային մուտքերի, առանց-
քային նշանակություն չունեն զբաղվածության տեսանկյունից [5, 13]:  

Ներկայումս ՀՀ տնտեսությունը տարածքային տեղաբաշխման 
տեսանկյունից ունի գերկենտրոնացված բնույթ։    

Վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունից պարզ է դառ-
նում, որ Երևանում են գտնվում ՓՄՁ-ների 51,6%-ը, իսկ միջին ձեռնար-
կությունների 72,2%-ը [6, 7]։ Հետևաբար կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում 
անկախության ընթացքում բոլոր կառավարությունների ծրագրերի հիմ-
նական կետերից մեկը՝ տարածքային համաչափ զարգացումը, գրեթե չի 
իրագործվել։ Ուսումասիրելով ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կատարված աշխատանք-
ները՝ տեսականորեն պատկերը պետք է լիներ այլ, քանզի իրականաց-
ված ծրագրերի 90%-ը բաժին է ընկել մարզերին [8], մինչդեռ փաստորեն 
ընկերությունների թիվն ավելացել է Երևանում։ Մեր կարծիքով իրակա-
նացված ծրագրերի արդյունավետությունը խիստ ցածր է եղել և շատ թույլ 
է նպաստել ոլորտի զարգացմանը մարզերում։     

ՀՀ տնտեսական զարգացման գլխավոր գրավականներից մեկը ներ-
դրումների ներգրավումն է∗ , ինչը հնարավոր է իրականացնել տեխնոլո-
գիական արտադրության զարգացման միջոցով։ Այս համատեքստում 
հետաքրքիր է ուսումնասիրել ՓՄՁ ոլորտի կառուցվածքը։ Ներկայումս 
ՓՄՁ սուբյեկտների շուրջ 59%-ը գործում են մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ոլորտում։ Այն գերակշիռում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ բոլոր 
մարզերի ոլորտային կառուցվածքում: ՓՄՁ-ների ընդամենը 8.4%-ն է ար-
տադրական (այդ թվում շուրջ 40%-ը՝ պարենային մթերքի արտադրու-
թյան) և 2.6%-ը՝ տեղեկատվության ու կապի բնագավառի [7, 5]: Տնտեսու-
թյան նման կառուցվածքն արտացոլում է երկրի զարգացման ռազմավա-
րությունն ու բովանդակությունը, որը ժամանակակից տեխնոլոգիական, 
գիտական ուղղվածության հետ ընդհանուր եզրեր գրեթե չունի։  

Փաստացի տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՓՄՁ 
ոլորտի տնտեսվարողների հաշվառման մեխանիզմները ևս ունեն էական 
վերանայման կարիք, քանզի վիճակագրական ծառայության կողմից բեր-
ված տվյալները միանման մեթոդաբանության կիրառման դեպքում 
երբեմն իրար հակասում են։ Մասնավորապես 2020 թ.-ին, ըստ պաշտո-
նական տվյալների, ՓՄՁ-ների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ 

                                                                 
∗  Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն՝ 2019-2021 թթ. ՀՀ-ում ներ-

դրումների ծավալները կրճատվել են, կանխատեսվում է ներդրումների կրճա-
տում նաև 2022-2024 թթ. [20]: 
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ավելացել է 10%-ով՝ 75045-ից հասնելով 83032-ի, սակայն զբաղվածների 
թիվը կրճատվել է 15114-ով։ Զբաղվածության կրճատումը հասկանալի է, 
քանզի տվյալ տարում համավարակի և պատերազմական գոր-
ծողությունների պատճառով բազմաթիվ տնտեսվարողներ փակվել են, 
մյուսները ուղղակի չեն գործել, բայց միևնույն ժամանակ ՎԾ տվյալներով 
դիտվել է ՓՄՁ-ների քանակական աճ։ 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև միջին աշխատավարձի 
ցուցանիշների ուսումնասիրությունը՝ ըստ ոլորտների։ 

Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2Աղյուսակ 2    
Միջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխՄիջին ամսական անվանական աշխատավարձնատավարձնատավարձնատավարձն∗∗∗∗     ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական ըստ տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.    2) [6] 2) [6] 2) [6] 2) [6] բաժինների և բաժինների և բաժինների և բաժինների և 
տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020տնտեսվարողների չափերի, 2020    թ.թ.թ.թ.    

    ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդամենըմենըմենըմենը    

այդ թվում 
ՓՄՁ, 

ընդամեն
ը 

այդ թվում խոշոր 
գերփոքր փոքր միջին 

B. Հանքագործական 
արդյունաբերություն և 

բացահանքերի 
շահագործում 

455 215455 215455 215455 215    222 558 145 013 185 809 364 439 512 147 

C. Մշակող 
արդյունաբերություն 

166 211166 211166 211166 211    124 157 84 143 116 573 161 193 233 345 

D. Էլեկտրականության, 
գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի 

մատակարարում 

242 688242 688242 688242 688    199 751 123 796 155 356 435 540 251 615 

E. Ջրամատակարարում, 
կոյուղի, թափոնների 

կառավարում, 
վերամշակում 

206 226206 226206 226206 226    141 892 128 297 137 404 167 401 217 410 

F. Շինարարություն 201 061201 061201 061201 061    178 402 116 706 164 297 217 694 329 251 
G. Մեծածախ և 

մանրածախ առևտուր. 
ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլետների 

նորոգում 

137 818137 818137 818137 818    129 108 88 741 148 363 196 332 168 950 

                                                                 
∗  2020 թ. ցուցանիշը հիմնված է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալ-

ների՝ վարձու աշխատողների եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնա-
վորված հաշվառման տվյալների բազայի վրա, որում տնտեսվարող սուբյեկտների 
տարանջատումն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ մակարդակում՝ ինչպես 
տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակով, այնպես էլ մարզով: 
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H. Փոխադրումներ և 
պահեստային 
տնտեսություն 

176 293176 293176 293176 293    146 795 98 386 131 056 242 726 245 539 

I. Կացության և 
հանրային սննդի 
կազմակերպում 

91 14991 14991 14991 149    85 479 66 122 78 808 121 389 128 448 

J. Տեղեկատվություն և 
կապ 

503 219503 219503 219503 219    480 151 252 395 461 104 704 137 548 867 

L. Անշարժ գույքի հետ 
կապված 

գործունեություն 
135 772135 772135 772135 772    134 223 99 751 165 576 195 653 _ 

M. Մասնագիտական, 
գիտական և 

տեխնիկական 
գործունեություն 

202 253202 253202 253202 253    205 766 130 307 263 427 300 064 160663 

N. Վարչարարական և 
օժանդակ 

գործունեություն 
125 837125 837125 837125 837    125 710 103 372 145 384 130 226 126 345 

S95. Համակարգիչների, 
անձնական 

օգտագործման և 
կենցաղային 

արտադրատեսակների 
նորոգում 

108 397108 397108 397108 397    108 397 90 535 139 563 140 743 _ 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    191 821191 821191 821191 821    159 505159 505159 505159 505    100 585100 585100 585100 585    171 076171 076171 076171 076    227 082227 082227 082227 082    265 897265 897265 897265 897    

 
Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ամենից բարձր աշխատավարձերը 

ՓՄՁ հատվածում առկա է տեղեկատվության և կապի ոլորտում, որին 
հաջորդում է էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մա-
տակարարում ոլորտը։ Սակայն եթե դիտարկենք զբաղվածության ցուցա-
նիշները, ապա կտեսնենք, որ ընդամենը 2788 տնտեսվարող է գործում ՏՏ 
ոլորտում, որից 2384-ը գերփոքր ընկերություններ են և ապահովում են 
ընդամենը 17428 մարդու զբաղվածություն, իսկ աղյուսակի D ոլորտում 
գործում է ընդամենը 107 ձեռնարկություն, որից 89` գերփորքր, և ունեն 
ընդամենը 617 վարձու աշխատող։ Միջին աշխատավարձի ցուցանիշը 
ՓՄՁ ոլորտի համար չի արտացոլում իրական պատկերը, և համամաս-
նություն պահպանելով հաշվարկ իրականացնելու դեպքում աշխատա-
վարձի ցուցանիշը կնվազի մոտ 20%-ով:  

Ամենից ցածր վարձատրվող ոլորտներն են կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպումը, վարչարարական և օժանդակ գործունեությունը, 
որոնցում աշխատողների քանակը գրեթե կրկնակի ավելի է նախորդ 



– 370 – 
 

ոլորտներից։ Եթե սրան գումարենք նաև մշակող արդյունաբերության և 
մանրածախ ու մեծածախ առևտրի ցուցանիշները, որոնք ևս բավական 
ցածր են, կտեսնենք, որ ոլորտի վիճակագրական նկարագիրը չի արտա-
ցոլում տնտեսության զբաղվածության և եկամտի իրական ցուցանիշ-
ները։ 

ՀՀ-ում պետության կողմից ՓՄՁ ոլորտի ապագա զարգացումը 
պետք է ապահովի 2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագիրը, որի մի 
քանի առանցքային դրույթներ վերլուծված են ստորև։ 

Յուրաքանչյուր ռազմավարության մշակման համար կարևորագույն 
խնդիրը տեղեկատվական հիմքն է: Ինչպես ներկայացված է ռազմավա-
րության 1-ին՝ ՓՄՁ ցուցանիշներ հատվածում, ՓՄՁ վիճակը բնութա-
գրվում է միայն 2017 թվականի տվյալների հիման վրա [4, 4]։ Սա, անկաս-
կած, ռազմավարության թույլ կողմերից մեկն է, որովհետև ոչ միայն դի-
տարկվել են մի քանի տարվա վաղեմության ցուցանիշներ, այլև դրանք 
չեն դիտարկվել դինամիկ շարքերի տեսքով: 

Ռազմավարությունում ներկայացված տեսլականը ունի հետևյալ 
ձևակերպումը. «Հայաստանի Հանրապետության ՓՄՁ-ները ունեն նորա-
րարական գաղափարներ և տեխնոլոգիա ընդունելու, ներդնելու և գենե-
րացնելու բարձր ունակություն, միջազգայնորեն մրցունակ են և ներառ-
ված ինչպես տարածաշրջանային, այնպես և գլոբալ արժեթղթերում, իսկ 
մշակույթը, գործարար և ներդրումային միջավայրը նպաստում են ձեռ-
ներեցությամբ զբաղվելուն» [4, 5]։  

Նման ձևակերպումը չի բավարարում նվազագույն պահանջներին: 
Այն պետք է ցույց տա այն ցանկալի վիճակը, որին ՀՀ կառավարությունը 
հասնելու է ռազմավարության իրականացման արդյունքում, միտված 
լինի դեպի ապագան և ուղենշի ռազմավարության իրականացման 
ընթացքում կատարվելիք աշխատանքները։ Մինչդեռ ռազմավարության 
տեսլականը կարծես միայն բնութագրում է ոլորտի առկա վիճակը, և, 
ամենակարևորը, չի ապահովում չափելիությունը, որը տեսլականի 
կարևորագույն բնութագրիչներից է։ 

Ռազմավարությունում ներկայացված են մի շարք առաջնահերթ 
գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն: Սակայն այդ դրույթ-
ները չափելի չեն, քանզի բացակայում է այդ գործողությունների իրակա-
նացման հստակ ժամանակացույց (Գանտի գծույթի տեսքով), ինչպես նաև 
նշված չեն իրականացման պատասխանատուները:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
կողմից 2020-2024 թթ.-ի ռազմավարության 2020-2022 թթ.-ի գործողու-
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թյունների ծրագրի 2020 թ. կատարողականի հաշվետվությունը։ Տվյալ 
փաստաթուղթը բաղկացած է 12 էջից, որում նկարագրական մասից զատ 
չկան կատարված աշխտանքների հստակ ցուցանիշներ ու բնութագրիչ-
ներ։ «Ծրագրի նպատակներ» բաժնի 20 կետերի դիմաց գրված է «պատե-
րազմական դրությամբ և ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ան-
հրաժեշտ է ծրագրի բովանդակության արդիականացում, անհրաժեշտ է 
վերանայել կատարման ժամկետները»։ Նպատակներից մեկը գործող 
ՓՄՁ-ների շահառուների և ֆինանսական ներկայացուցիչների հետ 
նորարական ծրագրերի ֆինանսական աջակցության գործիքի մշակումը 
և քննարկումն է, առանց որի իրականացման ծրագրի բազմաթիվ կետեր 
հնարավոր չէ շարունակել։ Այս պարագայում ճիշտ կլիներ ծրագիրը 
չեղարկել և նոր մոտեցմամբ այն իրագործել՝ նշելով իրատեսական գոր-
ծողությունների ժամանակացույց։  

ՀՀ-ի նախորդ ռազմավարությունների ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ հաջորդ տարիների համար ռազմավարության բովանդակային 
փոփոխություն գրեթե չի կատարվում։ Վերը նշվածը փաստելու համար 
ստորև ներկայացնում են 2016-2018 թթ. ՓՄՁ ռազմավարական ծրագրի 
հիմնական դրույթները, նպատակները և գործողությունների հիմնական 
ուղղությունները, որոնք են՝  

1) ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական և գործառնական միջավայրի 
բարելավում ՓՄՁ-ների ստեղծման և զարգացման համար, 

2) ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսավորման հասանելիության բարելա-
վում, 

3) ձեռնարկատիրական կարողությունների (մշակույթի) խթանում և 
զարգացում, 

4) ՓՄՁ սուբյեկտների ներքին և արտաքին մրցունակության բարձ-
րացում, 

5) պետություն–մասնավոր հատված երկխոսության բարելավում, 
6) ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանն աջակցող կառույցների ուժեղացում, 
7) կանանց ձեռներեցության խթանում, ինչպես նաև սկսնակ գործա-

րարներին աջակցության տրամադրում: 
Սույն կետերը նույն ձևակերպմամբ իրենց արտացոլումն են գտել 

2020-2024 թթ. ռազմավարական ծրագրում։ Հասկանալի է, որ կան ծրագ-
րեր, որոնք պահանջում են երկարատև, շարունական իրականացում, 
բայց ցանկացած մեկնաբանության դեպքում ռազմավարության արդ-
յունքը պետք է լինի խնդիրների լուծումը և նոր հայեցակարգի առաջա-
դրումը, որն էլ ուղղված կլինի տնտեսության հարատև զարգացմանը, այլ 
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ոչ թե նախորդ ռազմավարության կետերի կրկնօրինակմանը։ 
Հետաքրքիր է նաև ռազմավարության ծրագրում կառավարության 

կողմից իրականացվող առաջնահերթ գործողությունների սահմանումը 
[4, 12]։ Ստորև ներկայացված է ռազմավարության «ՓՄՁ սուբյեկտների 
համար շուկաների հասանելիության ապահովում» գլխի առաջին առաջ-
նահերթության գործողությունների մեկ կետ։ 

Առաջնահերթ գործողություն 1։ ՓՄՁ-ներին նոր շուկաներ մուտք 
գործելիս շարունակական աջակցություն։ 

Կառավարությունը մտադիր է բարելավել ՓՄՁ-ներին տրամադրող 
աջակցության թիրախավորումը` նպատակ ունենալով աջակցել արտադ-
րողականության ավելացմանը նպաստող նորարական ծրագրերի իրա-
գործմանը։ Մասնավորապես իրագործվելու են միասնական օգտագործ-
ման տեխնոլոգիական կենտրոնների հիմնման ծրագրեր։ 

Գործողության ձևակերպումը՝ «կառավարություը մտադիր է», չունի 
չափելիություն և ռազմավարական ծրագրի հենքային կետ չի կարող լինել 
նման մեկնաբանմամբ և բովանդակթյամբ։ Ի դեպ, ծրագրի առաջնահեր-
թությունների գերակշիռ մասի համար «գործողությունները» արտահայտ-
վում են մտադրությամբ, ինչն առնվազն վերանայման կարիք ունի։ 

Խնդրահարույց է նաև «Հարկային օրենսգրքի» հաճախակի փոփո-
խությունը, որը տնտեսվարողներին հնարավորություն չի տալիս կազ-
մելու միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր, 
ճիշտ կառավարելու ռիսկերը և կանխատեսելու եկամուտները։ Վերջին 5 
տարվա ընթացքում հարկային օրենսգիրքը 3 անգամ փոփոխվել է, և ներ-
կայումս էլ նախատեսվում է նոր փոփոխություն, որը հատկապես փոքր և 
միջին ըներությունների համար ստեղծում է լրացուցիչ դժվարություններ: 
Օրինակ՝ շրջանառության հարկով աշխատող ԱՁ-ն եռամսյակը մեկ 
անգամ պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել հարկային 
մարմնին, որը պահանջում է մասնագիտական գիտելիքներ: Հաջորդ 
տարի սահմանված ժամկետում հարկային մարմնին դիմում չներկայաց-
նելու դեպքում գործունեությունը կհայտնվի ընդհանուր հարկման 
դաշտում։ Հարկային մարմինները որևէ պարտավորություն չեն կրում 
նախապես ծանուցում իրականացնելու համար։  

Վերը թվարկվածից զատ կան նաև բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք 
սահմանափակում են ՓՄՁ ոլորտի կայուն զարգացումը։ Այդպիսիք են՝ 
ֆինանսական ռեսուրսների ցածր հասանելիություն, վարկերի բարձր 
տոկոսադրույքներ, եկամտային հարկի բարձր դրույքաչափ, ենթակա-
ռուցվածքների զարգացման թույլ մակարդակ (հատկապես մարզերում), 
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տարբեր հարկային դրույքաչափեր ՓՄՁ ոլորտում գործող կազմակեր-
պությունների համար, ինչն էլ հնարավորություն չի տալիս փոքր ընկե-
րություններին համագործակցելու ԱԱՀ-ով աշխատող ձեռնարկություն-
ների հետ և այլն։ Սակայն բոլոր խնդիրները մեկ հոդվածի շրջանակում 
հնարավոր չէ քննարկել։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում ՓՄՁ 

ոլորտը զարգանում է տարերայնորեն, և պետական միջամտության 
ծրագրերը ունեն կատարելագործման կարիք, ունեն գործնական կիրառե-
լիության բազմաթիվ խնդրահարույց դրույթներ։ Շատ դեպքերում դրանք 
միտված չեն նոր բացվող ընկերությունների հարատև զարգացմանը, ինչի 
հետևանքով դրանց մեծ մասը փակվում է գործուեություն ծավալելուց 
հետո 1-2 տարվա ընթացքում∗ ։ Վերը նշված խնդիրները հաղթահարելու 
համար առաջարկում ենք իրականացնել հետևյալ քայլերը։ 

1. Տնտեսության արդիականացման համար պետությունն առաջնա-
յին ուշադրություն պետք է դարձնի կրթական համակարգի իրական 
բարեփոխմանը։ Կլաստերային մոտեցմամբ ստեղծվեն մասնագիտացված 
կրթական կենտրոններ, որոնք կիրականացնեն շուկայում պահանջվող 
մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում կարճաժամակետ 
կամ միջնաժամկետ (առավելագույնը 1,5 տարի տևողությամբ) ծրագրերի 
միջոցով՝ դրանք չկենտրոնացնելով միայն Երևան քաղաքում։ Ոլորտի 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՓՄՁ-ների գերակշիռ մասն 
այսօր ունի կադրային խնդիրներ [14]։ Հայկական բիզնես կոալիցիայի 
կողմից իրականացված հետազոտությունում որակյալ կադրերի բացա-
կայությունը աշխատաշուկայում արձանագրվել է որպես ՓՄՁ զարգաց-
մանը խոչընդոտող 4-րդ գործոն, իսկ անհրաժեշտ վերապատրաստման 
դասընթացների անհասանելիության, տեղեկատվության մատչելիության 
պակասը՝ որպես 6-րդ գործոն [7, 6], ինչը թերևս նշանակում է, որ կրթա-
կան համակարգից սպասելիքները մնում են բարձր, իսկ բիզնեսի կառա-
վարման և մարքեթինգի տեսանկյունից կրթական համակարգը դեռևս չի 
կարողանում բավարարել ՓՄՁ ոլորտի կարիքները:  

2. Վերանայել ՓՄՁ ռազմավարության կազմման մեթոդաբանու-
թյունը. այն պետք է ունենա չափելիություն ցանկացած գործողության 
համար, համապատասխանեցվի ոլորտում առկա խնդիրներին, պետք է 

                                                                 
∗  ՎԾ տվյալների համաձայն՝ ՀՀ-ում 3 տարի կարողանում է գոյատևել ստեղծ-

վող ընկերությունների ընդամենը 40%-ը։ 
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ընտրվեն ավելի քիչ թվով թիրախներ, որպեսզի 2-4 տարվա համար ապա-
հովվի իրագործելիություն, այլ ոչ թե ներառի տեսական մոտեցումներ և 
մտադրություններ, որոնք կարող են արտահայտվել հաջորդ ծրագրերում։        

3. Անհրաժեշտ է ստեղծել պետական խորհրդատվական և լոգիստիկ 
կենտրոներ, որոնք բիզնես սկսելուց առաջ մարդկանց կտրամադրեն 
համապարփակ տեղեկատվություն նախատեսվող գործունեության վե-
րաբերյալ: Օրինակ՝ եթե մարդը ցանկանում է զբաղվել զովացուցիչ ըմպե-
լիքների արտադրությամբ Վանաձոր քաղաքում, հստակ տեղեկատվու-
թյուն տրամադրվի, թե քանի նմանատիպ ապրանքներ արտադրողներ 
կան մարզում և հանրապետությունում, որքան է շուկայի հագեցվածու-
թյունը նման ապրանքներով, ինչ գնային միջակայքում են գտնվում ապ-
րանքները, քանի տնտեսվարող է այդ ոլորտում դադարեցրել գործունեու-
թյունը վերջին 3 տարիներին և այլն: Հարկ է ՓՄՁ-ներին ծանոթացնել, 
ուղղորդել սեփական բրենդի մշակման ծառայություններում՝ սկսած 
փաթեթավորման ձևից և անվանումից մինչև արտահանում, ինչն էլ 
կնպաստի շուկայում ընկերության առաջխաղացմանը:    ՀՀ-ում սկսնակ 
ընկերությունների մեծ մասը նման տեղեկատվության ստացման, գործի-
քակազմից օգտվելու հնարավորություն կամ բավարար հմտություններ 
չունի, ինչն էլ բարձրացնում է բիզնեսի կայացման ռիսկայնությունը։ 

4. Սկսնակ գործարարների համար հիմնել հարկային մենթորության 
ինստիտուտ, որը կօգնի նրանց խուսափելու հարկային սխալներից և 
կբարձրացնի գործարարների գիտելիքները և կարողություններն այս 
ոլորտում։    

5. ՓՄՁ զարգացման քաղաքականությունը համադրել տարածքային 
զարգացման քաղաքականության հետ: Այս կերպ կառավարությունը 
կլուծի միանգամից երկու խնդիր. մի կողմից՝ կմեղմվի տարածքային 
անհամաչափ զարգացումը, մյուս կողմից հնարավորություն կստեղծվի 
խթանելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը: 

Առաջարկվում է իրականացնել ընկերությունների հարկային աջակ-
ցություն՝ կախված աշխատողների թվից և գոյատևման ժամանակահատ-
վածից∗ ։ Մասնավորապես փոքր ընկերությունների դեպքում, գոյատևման 

                                                                 
∗  Համաձայն ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»՝ միկրոձեռնարկատիրության սուբ-

յեկտներն ազատվում են միկրոձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր 
պետական հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորու-
թյունից։ Անշուշտ այս մոտեցումը նպաստում է գերփոքր ընկերությունների 
ձևավորմանը, սակայն, մեր կարծիքով, գլխավոր խնդիրը պետք է լինի այդ ընկե-
րությունների հետագա զարգացումը։ 
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3-րդ տարուց սկսած, նվազագույն աշխատողների շեմը հաղթահարելուց 
հետո՝ յուրաքանչյուր նոր աշխատատեղ ստեղծելիս, իրականացվի եկա-
մտային հարկի նվազեցում սահմանված չափով մարզերում գործող ընկե-
րությունների համար։ Դա կարող է նպաստել միջին մեծության ընկե-
րությունների կայացմանը, տնտեսության որոշակի ապակենտրոնաց-
մանը և բիզնես միջավայրի ձևավորմանը ՀՀ-ում։ 

ՓՄՁ ոլորտի համապարփակ զարգացման շնորհիվ հնարավորու-
թյուն կստեղծվի ապահովելու ՀՆԱ-ի իրական աճ, զբաղվածության մա-
կարդակի բարձրացում, տնտեսության համաչափ զարգացում և աղքա-
տության կրճատում: 
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Анализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике АрменияАнализ сектора МСП в Республике Армения    

Арутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян РафаэльАрутюнян Рафаэль    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: программа стратегического развития МСП, 

занятость, доля отрасли, статистические показатели, сбалансированное 
территориальное развитие, экономическая устойчивость 

Предпринимательство является движущей силой рыночной эконо-
мики. Оно позволяет создать дифференцированную экономическую 
систему, которая быстрее адаптируется к изменяющимся условиям. Во всех 
развитых странах мира малые и средние предприятия обеспечивают более 
50% ВВП. В статье представлена методология определения малых и сред-
них предприятий в разных странах, история развития, механизмы урегули-
рования, существующие проблемы, пути их преодоления в Республике 
Армения. Для достижения цели был проведен анализ утвержденных 
стратегических программ, статистических данных и собственных исследо-
ваний в Республике Армения. Обоснован потенциал сектора МСП в эконо-
мической системе республики, особенно с точки зрения обеспечения 
занятости. Путем сравнения фактических данных выявлены пробелы, 
мешающие быстрому развитию отрасли. Проблемные моменты интерпре-
тируются более подробно с фактическими примерами. В конце статьи 
сделаны выводы, основанные на содержании исследования. Работа имеет 
научно-практическую значимость, так как обоснованные предложения 
могут быть применены, способствовать сбалансированному развитию эко-
номики республики, обеспечить занятость населения, что являлось основ-
ной целью программ развития всех правительств Республики Армения. 
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SME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of ArmeniaSME Sector Analysis in the Republic of Armenia    

Harutyunyan RafaelHarutyunyan RafaelHarutyunyan RafaelHarutyunyan Rafael    

SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: strategic development program for SME, employment, 

industry share, statistical indicators, balanced territorial development, 
economic sustainability 

Entrepreneurship is the driving force of a market economy. It enables the 
creation of a differentiated economic system that adapts more quickly to a 
changing environment. In all the developed countries of the world, small and 
medium enterprises provide more than 50% of GDP. The paper presents the 
methodology of defining small-medium enterprises in different countries, the 
history of development, the settlement mechanisms, the existing problems, the 
ways of overcoming them in the Republic of Armenia. In order to achieve the 
goal, an analysis of strategic programs, statistical data and own studies approved 
in the Republic of Armenia was carried out. The potential of the SME sphere in 
the economic system of the republic was substantiated, especially from the 
point of view of providing employment. By comparing the actual data, the gaps 
that prevent the rapid development of the sector have been identified. The 
problematic points are interpreted in details with factual examples. Conclusions 
are drawn at the end of the article, which are based on the content of the 
research. The work has a scientific-practical significance, as the implemented 
proposals can be applied, promote the balanced development of the economy in 
the republic, ensure the employment of the population, which has been the 
main target of the development programs of all the governments of the 
Republic of Armenia.        
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