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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

2022 թվականի Արցախի Հանրապետության պետական վիճակագրական աշխատան-
քների ծրագրի համաձայն վարվող   բիզնես ռեգիստրի տվյալների   բազայի արդիականացման,  
համալրման  և  ամբողջականացման  նպատակով  2022թ հունվար-փետրվար ամիսներին 
Արցախի  Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից անց է կացվել 
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հետազոտություն, որի նպատակն էր 
տեղեկություն ստանալ հանրապետությունում գործող իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի գործունեության տեսակների (հիմնական և երկրորդային), աշխատող-
ների թվաքանակի, ինչպես նաև գործունեության արդյունքներով ձևավորված հասույթի և 
Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության բիզնես ռեգիստրի 
վարման համար անհրաժեշտ այլ ցուցանիշների վերաբերյալ: Հետազոտության մեջ 
ընդգրկվել են 4135 իրավաբանական անձ և 10637 անհատ ձեռնարկատեր:  

Հետազոտությունն իրականացվել է Արցախի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2021թ դեկտեմբերի 13-ի N22-Ն որոշումով հաստատված իրավա-
բանական  անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատի-
րական) ռեգիստրի հարցաթերթերի միջոցով (հավելված 3): Հարցաթերթում ներառված  
ցուցանիշները  հնարավորություն  են  տվել համալրել և արդիականացնել Արցախի Հանրա-
պետության ազգային վիճակագրական ծառայության բիզնես ռեգիստրում ընդգրկված 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ համապատասխան 
տեղեկությունները: 

Զեկույցը նախատեսված է սպառողների լայն շրջանակի համար, կարող է օգտակար 
լինել գործարարության աջակցության ծրագրեր կազմողների, բնագավառում քաղաքակա-
նություն մշակողների, տնտեսությունում ներդրումներ իրականացնելու մտադրություն ունե-
ցողների, գործարարների, ինչպես նաև ոլորտում ուսումնասիրություններ իրականացնողների 
համար: 

ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը շնորհակալություն է հայտնում բոլոր 
ռեսպոնդենտներին (տեղեկատվություն տրամադրողներին), որոնց կողմից լրացված 
հարցաթերթերի վրա խարսխված է սույն զեկույցը և ողջունում նրանց, ինչպես նաև զեկույցի 
բոլոր օգտագործողների արձագանքներն ու առաջարկությունները վերոհիշյալ նկատառում-
ներով վիճակագրական հրապարակումների հետագա կատարելագործման համար: 

ԱՀ  ազգային վիճակագրական ծառայություն 

 
Պայմանական նշաններ 

երևույթը բացակայում է - 

չնչին մեծություն 0.0 

ցուցանիշը չի հաշվարկվում X 

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները բացատրվում են տվյալների 
կլորացմամբ: 
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2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 
Սույն հետազոտության նպատակներն են. 

- համալրել ԱՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի տվյալների բազան և ձևավորել նախա-
դրյալներ դրա պարբերական արդիականացման համար, 

- արդիականացնել բիզնես ռեգիստրում ներառված տնտեսավարող սուբյեկտների 
վերաբերյալ տեղեկությունները և ձևավորել մեխանիզմներ դրա պարբերական իրացման 
համար,  

- ուսումնասիրել տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության  (հիմնական և 
երկրորդային) տեսակները, աշխատողների թվաքանակը և այլ ցուցանիշներ, 

- ապահովել վիճակագրությունում միջազգային ստանդարտների և դասակար-
գումների կիրառությունը, 

- ձևավորել նախադրյալներ պետական վիճակագրությունում ընտրանքային 
դիտարկման մեխանիզմների կիրարկումն ընդլայնելու համար: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

Հետազոտության տիրույթում ներառվել են 2021թ պետական ռեգիստրի 
միասնական գրանցամատյանում առկա տնտեսավարող սուբյեկտները` անկախ նրանց 
տնտեսական ակտիվությունից (այդ թվում 2021թ ընթացքում լուծարվածները): 

2022թ հունվարի 1-ի դրությամբ, ըստ ԱՀ արդարադատության նախարարության 
պետական ռեգիստրի բաժնի տվյալների, իրավաբանական անձանց թվաքանակը  
կազմել  է 4135 միավոր,  անհատ  ձեռնարկատերերի  թվաքանակը` 10637 միավոր, 
որոնց բաշխվածությունը բերված է աղյուսակ 1-ում: 

 

Աղյուսակ 1 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռարկատերերի կառուցվածքն ըստ շրջանների 
 

 
 

 

Ընդամենը 
Իրավաբանական 

անձինք 
Անհատ 

ձեռնարկատերեր 
քանակը % քանակը % քանակը % 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4772 100 4135 100 10637 100 
ք.Ստեփանակերտ 9518 64.4 3272 79.1 6246 58.7 
Ասկերան 1366 9.2 240 5.8 1126 10.6 
Մարտակերտ 1786 12.1 265 6.4 1521 14.3 
Մարտունի 2102 14.3 358 8.7 1744 16.4 

ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացված սույն 
հետազոտությունը հանդիսանում է բիզնես ռեգիստրի տվյալների բազայի ձևավորման և 
արդիականացման ուղղակի աղբյուրներից մեկը: 
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4.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

4.1 Իրավաբանական անձանց տնտեսական ակտիվությունը և չափերը 
 

Իրավաբանական անձանց բիզնես ռեգիստրի հետազոտությունն ընդգրկել է 
հանրապետության տարածքում գրանցված 4135 կազմակերպություն, որոնցից հարցման 
ժամանակաընթացքում  գործել  են  1012-ը  կամ  ընդամենի  24,5  տոկոսը:  
Ստեփանակերտ քաղաքին բաժին է ընկել հանրապետությունում գրանցված 
իրավաբանականան անձանց  79.1 տոկոսը, իսկ գործողների՝ 79.6 տոկոսը: Ըստ 
աշխատողների թվաքանակը որոշող չափերի1, պարզվել է, որ գերփոքր են եղել գործող 
իրավաբանական անձանց 63.1 տոկոսը, փոքր 26.9 տոկոսը, միջին և խոշոր 
իրավաբանական անձանց տեսակարար կշիռները կազմել են, համապատասխանաբար 
4.2 տոկոս և 5.8 տոկոս:  

Գործող կազմակերպությունների բաշխումն ըստ աշխատողների թվաքանակով 
որոշվող չափերի արտացոլված է ստորև բերված գծապատկեր 1-ում: 

 

Գծապատկեր 1. Գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 
աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի 

 
Գյուղատնտեսությունը, անտառային տնտեսությունը և ձկնորսությունը ներկա-

յացնող իրավաբանական անձանց 50.0-ական տոկոսը գերփոքր և փոքր են:  
Հանքագործական արդյունաբերությունը և բացահանքերի շահագործումը ներկա-

                                                            
1 Հիմք են հանդիսացել «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ԱՀ օրենքի հոդված 2-ով 
գործունեության տարբեր տեսակների համար սահմանված աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչները: 
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յացնող իրավաբանական անձանց  45.4 տոկոսը գերփոքր, 27.3 տոկոսը փոքր, 9.1 
տոկոսը միջին և 18.2 տոկոսը խոշոր իրավաբանական անձիք են: 

Մշակող արդյունաբերության բաժնին դասված իրավաբանական անձանց 57.3 
տոկոսը գերփոքր, 35.7 տոկոսը փոքր, 4.2 տոկոսը միջին և 2.8 տոկոսը խոշոր 
իրավաբանական անձինք են:  

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման բաժինը 
ներկայացնող իրավաբանական անձանց 16.7-ական տոկոսը գերփոքր ու փոքր և 66.6 
տոկոսը խոշոր իրավաբանական  անձինք  են: 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում 
բաժնում ընդգրկված իրավաբանական անձանց 100.0 տոկոսը խոշոր են:  

Շինարարության բաժնում գերակշռել են փոքր ու գերփոքր իրավաբանական ան-
ձինք՝ համապատասխանաբար 46.0 տոկոս և 44.6 տոկոս: Միջին և խոշոր իրավաբանա-
կան անձանց չափաբաժինները կազմել են 3.5 և 5.9 տոկոս համապատասխանաբար: 

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի,  ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների  նորոգման 
բաժնում գերակայել են գերփոքր իրավաբանական անձինք` կազմելով բաժնի 
իրավաբանական անձանց 75.9 տոկոս:  

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպմամբ զբաղվող իրավաբանական 
անձանց մեջ գերակշռել են գերփոքր կազմակերպությունները (60.3 տոկոս): 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեության ոլորտի իրավա-
բանական անձանց մեջ նույնպես գերակշռել են գերփոքր կազմակերպությունները (78.2 
տոկոս): 

Ըստ շրջանների բաշխվածության, գործող գերփոքր իրավաբանական անձանց 80.4 
տոկոսը հաշվառվել է քաղաք Ստեփանակերտում: Տեսակարար կշռի առումով 
Ստեփանակերտ քաղաքին հաջորդել են Ասկերանի (7.1 տոկոս), Մարտակերտի (6.4  
տոկոս) և Մարտունու (6.1 տոկոս) շրջանները: 

Գործող գերփոքր իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ շրջանների 
արտացոլված է ստորև բերված գծապատկեր 2-ում: 

 

Գծապատկեր 2. Գործող գերփոքր իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 
շրջանների (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ): 
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Խոշոր իրավաբանական անձանց 79.7 տոկոսը հաշվառվել  են մայրաքաղաքում:  
Ըստ 2021թ. ընթացքում գործելու տևողության որոշվող չափանիշի, հետազոտու-

թյամբ պարզվել է, որ գործող իրավաբանական անձանց 82.1 տոկոսը գործել են 9 ամսից 
ավելի, 9.1 տոկոսը՝ 6-9 ամիս,  6.3 տոկոսը` 3-6 ամիս և  2.5 տոկոսը` մինչև 3 ամիս: 

 

Գծապատկեր 3. Գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ հաշվետու 
տարում գործելու տևողության 

 
Մշակող արդյունաբերություն բաժնի իրավաբանական անձանց 79.7 տոկոսը, 

շինարարություն բաժնի իրավաբանական անձանց 74.7 տոկոսը,  մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում բաժնի 
իրավաբանական անձանց 86.6 տոկոսը, կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 
բաժնի իրավաբանական  անձանց 88.9 տոկոսը գործել են 9 ամսից ավելի: 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում, 
էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, ֆինանսական և 
ապահովագրական գործունեություն և մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 
գործունեութություններ վարող բոլոր իրավաբանական անձինք գործել են 9 ամսից ավել: 

 

4.2 Անհատ ձեռնարկատերերի տնտեսական ակտիվությունը և չափերը 

Սույն հետազոտությամբ ընդգրկված 10637 անհատ ձեռնարկատերերից հարցման 
ժամանակաընթացքում գործել են 2237-ը, կամ 21.0%-ը: 

Ստեփանակերտ քաղաքին բաժին է ընկել հանրապետությունում գրանցված 
անհատ ձեռնարկատերերի 58.7 տոկոսը, գործողների` 55.0 տոկոսը: 

Գրանցված անհատ ձեռնարկատերերի շրջանային կառուցվածքում բարձր կշիռ է 
ունեցել Մարտունու շրջանը` 16.4 տոկոս: Շրջանին է պատկանում նաև գործող անհատ 
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ձեռնարկատերերի 21.0 տոկոսը: 
Մարտակերտի շրջանում հաշվառված է եղել հանրապետությունում գրանցված 

անհատ ձեռնարկատերերի 14.3 տոկոսը, Ասկերանի  շրջանում՝  10.6 տոկոսը: 
Գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ շրջանների արտացոլված է 

ստորև բերված գծապատկեր 4-ում: 
 

Գծապատկեր 4. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ շրջանների 
(տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ): 

 

 
Ըստ աշխատողների թվաքանակը որոշող չափերի, հետազոտությամբ պարզվել է, 

որ գործող անհատ ձեռնարկատերերի 99.9 տոկոսը եղել են գերփոքր, իսկ 0.1 տոկոսը՝ 
փոքր: 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և որսորդության ոլորտում 
գործել են ընդամենը 4 անհատ ձեռնարկատեր, ինչը կազմել է ընդամենը գործող անհատ 
ձեռնարկատերերի թվի 0.2 տոկոսը: 

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում գործող անհատ ձեռնարկատերի թիվը 75 է 
եղել, ինչը կազմում է գործող անհատ ձեռնարկատերերի թվի 3.3 տոկոսը: Գործող 
անհատ ձեռնարկատերերի գերակշիռ մասը` 60.8 տոկոսը, կամ 1359 անհատ 
ձեռնարկատեր, ներկայացրել է մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգման բաժինը: 

Ըստ  շրջանների  բաշխվածության  քաղաք  Ստեփանակերտում  հաշվառվել  են 
գործող գերփոքր անհատ ձեռնարկատերերի 54.9 տոկոսը և փոքր անհատ 
ձեռնարկատերերի 100 տոկոսը:  

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում գործող անհատ ձեռնարկատերերի 65.3 
տոկոսը հաշվառվել են Ստեփանակերտ քաղաքում, 9.3 տոկոսը՝ Մարտունու, 10.7 
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տոկոսը՝  Մարտակերտի և 14.7 տոկոսը՝   Ասկերանի շրջաններում: 
Մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման  

ոլորտում գործող անհատ ձեռնարկատերերի 49.2 տոկոսը բաժին է ընկնել 
Ստեփանակերտ  քաղաքին,  26.7  տոկոսը`  Մարտունու, 14.4 տոկոսը` Ասկերանի, 9.7  
տոկոսը` Մարտակերտի շրջաններին: 

Դիտարկելով անհատ ձեռնարկատերերի 2021թ. ընթացքում գործելու 
տևողությունը որոշող չափանիշները, պարզվել է, որ անհատ ձեռնարկատերերի 
գերակշիռ մասը՝ 77.7 տոկոսը գործել է 9 ամսից ավելի, 11.2 տոկոսը` 6-9 ամիս, 7.7 
տոկոսը` 3-6 ամիս և 3.4 տոկոսը մինչև 3 ամիս: 

9 ամսից ավելի տևողությամբ գործած անհատ ձեռնարկատերերը գերազանցել են 
տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտներում,  բացի կրթության ոլորտից: 9 ամսից 
ավելի տևողությամբ գործել են՝ մշակող արդյունաբերություն բաժնում ընդգրկված 
անհատ ձեռնարկատերերի  73.3  տոկոսը, մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքե-
նաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում՝ 81.6 տոկոսը, մասնագիտական, գիտա-
կան և տեխնիկական գործունեության 80.0 տոկոսը, փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն ոլորտում՝ 77.0 տոկոսը, սպասարկման այլ  ծառայություններ ոլորտում՝ 
76.2 տոկոսը,  կացության և հանրային սննդի կազմակերպում ոլորտում՝ 52.2 տոկոսը: 

 

4.3 Իրավաբանական անձանց կազմակերպական-իրավական ձևերն ու 
հիմնադիրները 

 

Հետազոտության արդյունքների համաձայն, գործող կազմակերպությունների  
գերակշիռ մեծամասնության համար կազմակերպական-իրավական ձև է հանդիսացել 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որի տեսակարար կշիռը 
կազմել է ընդամենի 83.8 տոկոսը: Բաժնետիրական ընկերությունների (փակ և բաց) 
տեսակարար կշիռը կազմել է ընդամենի 11.3 տոկոսը: Ընդ որում, փակ բաժնետիրական 
ընկերությունները կազմել են բաժնետիրական ընկերությունների ընդամենի 97.4 
տոկոսը: Ինչ վերաբերում է կազմակերպական-իրավական մնացած ձևերին, ապա 
դրանք են` արտադրական կոոպերատիվները և այլ կազմակերպական-իրավական 
ձևերը, որոնց տեսակարար կշիռը հանրագումարով կազմել են ընդամենի 4.9 տոկոսը: 

Արտադրական կոոպերատիվների 59.5 տոկոսը հաշվառվել են Ստեփանակերտ 
քաղաքում,  27.0 տոկոսը` Մարտունու շրջանում, 8.1 տոկոսը` Ասկերանի շրջանում և 5.4 
տոկոսը` Մարտակերտի շրջանում:  

Գործող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների 80.2 տոկոսը 
հաշվառվել է Ստեփանակերտ քաղաքում, 6.8 տոկոսը` Ասկերանի շրջանում, 7.3 
տոկոսը` Մարտակերտի շրջանում և 5.7 տոկոսը` Մարտունու շրջանում:  

Գործող փակ բաժնետիրական ընկերությունների զգալի մասը (81.1 տոկոսը) ևս  
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հաշվառվել է Ստեփանակերտ քաղաքում, 7.2 տոկոսը` Մարտակերտի, 9.0 տոկոսը` 
Ասկերանի և 2.7 տոկոսը` Մարտունու շրջաններում:  

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները մեծամասնություն 
են կազմում գործունեության բոլոր ոլորտներում, բացառությամբ ջրամատակարարման, 
կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման ու էլեկտրականության, գազի, 

գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում ոլորտների: 
Փակ բաժնետիրական ընկերությունների 17.1 տոկոսը գործել է մշակող 

արդյունաբերության և 14.4 տոկոսը շինարարության ոլորտներում:  
Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման 

ոլորտի ներկայացուցիչները, որոնք թվով 2 են, ներկայացված են միայն ՓԲԸ-ների ձևով: 
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն և որսորդություն, վարչական և օժանդակ գործունեություն  ոլորտներում 
գործող կազմակերպությունները ներկայացված են կազմակերպական - իրավական 
երկու` սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների և  փակ բաժնետի-
րական ընկերությունների ձևերով:   

Արտադրական կոոպերատիվների 37.8 տոկոսը, գործել է մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների նորոգման, 29.7 տոկոսը` շինարա-
րության ոլորտներում: 

Դիտարկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ կազմակերպական 
- իրավական ձևերի բերված է գծապատկեր 5-ում. 

 

Գծապատկեր 5. Գործող իրավաբանական անձանց  բաշխումն ըստ 
կազմակերպական-իրավական ձևերի 

 
Հետազոտության արդյունքներով, որպես իրավաբանական անձանց  հիմնադիրներ 

գերազանցապես հանդես են եկել քաղաքացիները, որոնց սեփականության իրավունքով 
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պատկանող իրավաբանական անձանց ընդհանուր քանակը կազմել է գործողների 71.9 
տոկոսը (կամ 728 կազմակերպություն): 

Գործող իրավաբանական անձանց ընդհանուր քանակում իրավաբանական 
անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող կազմակերպությունների 
ընդհանուր քանակը կազմել է 22.6 տոկոս, պետությանը` 3.3 տոկոս, համայնքինը` 1.1 
տոկոս: 

Դիտարկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ իրավաբանական 
անձի հիմնադիր (մասնակից) հանդիսացողների սեփականության սուբյեկտների 
(կրողների) բերված է գծապատկեր 6-ում. 

 
Գծապատկեր 6. Գործող իրավաբանականան անձանց բաշխումն ըստ իրավաբանական 

անձի հիմնադիր (մասնակից) հանդիսացողների սեփականության սուբյեկտների 

 
 

Ըստ հետազոտության տվյալների գործող իրավաբանական անձանց 1.1 տոկոսի 
հիմնադիրներ(մասնակիցներ) են հանդիսանում օտարերկրյա իրավաբանական անձինք 
և քաղաքացիներ, ընդ որում նրանք բոլորը գործունեությունն իրականացնում են ք. 
Ստեփանակերտում: 

 Ստեփանակերտ քաղաքում գործող կազմակերպությունների 74.8 տոկոսի 
հիմնադիրները  քաղաքացիներ են, 19.5 տոկոսինը` իրավաբանական  անձինք, 3.1 
տոկոսինը` պետությունը, 1.4 տոկոսինը՝ օտարերկրյա մասնակիցները և 1.2 տոկոսինը` 
համայնքը: 
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4.4 Գործունեության միայն մեկ տեսակ ունեցող գործող իրավաբանական անձանց 
բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ-ի բաժինների 

 

Հետազոտության արդյունքներով պարզվել է, որ գործող իրավաբանական անձանց 
85.3 տոկոսը զբաղվել է գործունեության միայն մեկ, իսկ 14.7 տոկոսը` երկու և ավելի 
տեսակով: Ընդ որում, միայն մեկ գործունեության տեսակով զբաղվող իրավաբանական 
անձանց 40.2 տոկոսը, որպես գործունեության տեսակ նշել է մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, ավտոմեքենաների ու մոտոցիկլների նորոգումը, 18.3 տոկոսը` շինարա-
րությունը, 13.4 տոկոսը` մշակող արդյունաբերությունը:  
 

Աղյուսակ 2. 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված, գործունեության միայն մեկ տեսակ ունեցող, 
գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների 
 

Գործունեության ոլորտը 
Կազմակերպու-

թյունների քանակը 
Տոկոսով ընդամենի 

նկատմամբ 

Ընդամենը 863 100.0 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 
որսորդություն 8 0.9 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի 
շահագործում  9 1.0 

Մշակող արդյունաբերություն 116 13.4 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում  4 0.5 

Շինարարություն   158 18.3 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  347 40.2 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  16 1.8 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 42 4.9 

Տեղեկատվություն և կապ  23 2.7 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն  11 1.3 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն  29 3.4 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն  51 5.9 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն   8 0.9 

Կրթություն  8 0.9 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 23 2.7 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  4 0.5 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ  6 0.7 
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4.5 Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործունեության միայն մեկ տեսակ ունեցող 
անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ-ի բաժինների  

 

Ըստ  հետազոտության  տվյալների  գործող  անհատ  ձեռնարկատերերի 97.8 
տոկոսը զբաղվել են  գործունեության միայն մեկ տեսակով:  
 

Աղյուսակ 3. 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործունեության միայն մեկ տեսակ ունեցող 

անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների 
 

Գործունեության ոլորտը ԱՁ-երի քանակը Տոկոսով ընդամենի 
նկատմամբ 

Ընդամենը 2187 100.0 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 
որսորդություն 

4 0.2 

Մշակող արդյունաբերություն 73 3.3 
Շինարարություն 2 0.1 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  

1324 60.5 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  215 9.8 
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 133 6.1 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն  1 0.1 
Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն  15 0.7 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն  

25 1.1 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն   5 0.2 
Կրթություն  4 0.2 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում 

18 0.8 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  6 0.3 
Սպասարկման այլ  ծառայություններ  362 16.6 

 
4.6 Իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ հասույթի 
 

Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են ընձեռել նաև տեղեկա-
տվություն ստանալ գործող իրավաբանական անձանց կողմից իրացված արտադրանքի, 
ապրանքների և մատուցված ծառայությունների դիմաց ստացված հասույթի 
ցուցանիշների վերաբերյալ: Համաձայն ստացված արդյունքների, գործող իրավա-
բանական անձանց կողմից 2021թ. ընթացքում արտադրանքի (ապրանքների, 
ծառայությունների) իրացումից ստացված հասույթը կազմել է 229.9 մլրդ դրամ, որի 24.0 
տոկոսը կամ 55.3 մլրդ դրամ ձևավորվել է  շինարարության, 23.1 տոկոսը կամ 53.2 մլրդ 
դրամ հանքագործական արդյունաբերության, 17.8 տոկոսը կամ 40.9 մլրդ  դրամ՝ 
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մեծածախ և մանրածախ առևտուրի ու ավտոմեքենաների ու մոտոցիկլետների 
նորոգման, 9.2 տոկոսը կամ 21.1 մլրդ դրամ՝ մշակող արդյունաբերության ոլորտներում: 

Հասույթի ձևավորման կառուցվածքում գերակայող են եղել խոշոր կազմակեր-
պությունները, որոնց գործունեության արդյունքում ձևավորված հասույթը կազմել  է  
ընդամենի  64.6  տոկոսը  (կամ 148.5 մլրդ  դրամ): 

 

Գծապատկեր 7. Գործող իրավաբանական անձանց կողմից արտադրանքի 
(ապրանքների, ծառայությունների) իրացումից հասույթի բաշխումն  

ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

 
Իրավաբանական անձանց կողմից արտադրանքի (ապրանքների, ծառայություն-

ների) իրացումից հասույթի  բաշխման  կառուցվածքն ըստ գործունեության ոլորտների՝ 
ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակ 4-ում: 
 

Աղյուսակ 4. 
Գործող իրավաբանական անձանց հասույթի կառուցվածքն ըստ 

գործունեության ոլորտների, % 
 

Գործունեության ոլորտը 
այդ թվում՝ ըստ աշխատողների 

թվաքանակի չափորոշիչի Ընդամենը 
գերփոքր փոքր միջին խոշոր 

Ընդամենը 9.9 19.3 6.2 64.6 100.0 
Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն և որսորդություն 

5.4 94.6 - - 100.0 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  
բացահանքերի շահագործում  

0.2 0.5 1.1 98.2 100.0 

Մշակող արդյունաբերություն 8.3 52.6 17.2 21.9 100.0 
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Գործունեության ոլորտը 

այդ թվում՝ ըստ աշխատողների 
թվաքանակի չափորոշիչի Ընդամենը 

գերփոքր փոքր միջին խոշոր 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 
լավորակ օդի մատակարարում 

0.1 0.8 - 99.1 100.0 

Ջրամատակարարում,կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և վերամշակում  

- - - 100.0 100.0 

Շինարարություն 
 

8.6 27.0 7.4 57.0 100.0 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  

29.8 35.5 11.3 23.4 100.0 

Փոխադրումներ և պահեստային 
տնտեսություն  

1.8 3.3 2.0 92.9 100.0 

Կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպում 

7.7 7.5 6.9 77.9 100.0 

Տեղեկատվություն և կապ  1.2 1.6 0.4 96.8 100.0 

Ֆինանսական և ապահովագրական 
գործունեություն  

100.0 - - - 100.0 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  
գործունեություն  

53.2 26.0 - 20.8 100.0 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն  

51.1 41.2 7.7 - 100.0 

Վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն   

38.5 6.4 - 55.1 100.0 

Կրթություն  0.7 1.1 1.0 97.2 100.0 

Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական սպասարկում 

1.3 4.3 1.4 93.0 100.0 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  7.3 - 57.1 35.6 100.0 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ  100.0 - - - 100.0 

 
Իրավաբանական անձանց կողմից արտադրանքի (ապրանքների, ծառայություն-

ների) իրացումից հասույթի  բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների արտացոլված է 
ստորև բերված գծապատկեր 8-ում, ըստ շրջանների՝ գծապատկեր 9-ում: 
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Գծապատկեր 8. Գործող իրավաբանական անձանց հասույթի բաշխումն ըստ 
գործունեության ոլորտների (%) 

 

 
A Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն 
B Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում  
C Մշակող արդյունաբերություն 
D Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 
E Ջրամատակարարում,կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում  
F Շինարարություն 
G Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում  

H Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  

I Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 

J Տեղեկատվություն և կապ  

K Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն  

L Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն  

M Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն  

N Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն   

P Կրթություն  

Q Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 

R Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ  

S Սպասարկման այլ  ծառայություններ  
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Գծապատկեր 9. Գործող իրավաբանական անձանց հասույթի բաշխումն 
ըստ շրջանների (մլրդ. դրամ) 

 
4.7  Անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ հասույթի 
 

 

Համաձայն ստացված արդյունքների, գործող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
2021թ. արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) իրացումից ստացված հասույ-
թը կազմել է մոտ 9.9 մլրդ դրամ, որի 79.0 տոկոսը կամ 7.8 մլրդ դրամը ձևավորվել է 
մեծածախ և մանրածախ առևտուրի ու ավտոմեքենաների ու մոտոցիկլետների նորոգ-
ման գործունեությունից: 

Հասույթի ձևավորման կառուցվածքում գերակայող են եղել գերփոքր անհատ 
ձեռնարկատերերը, որոնց գործունեության արդյունքում ձևավորված հասույթը կազմել է 
ընդամենի  99.6 տոկոսը  (կամ մոտ 9.86 մլրդ դրամ):   
 Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում ոլորտում փոքր 
անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության արդյունքում ձևավորված հասույթը կազմել 
է ընդամենի  45.3 տոկոսը, կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում ոլորտինը՝ 
42.3 տոկոսը: 

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտադրանքի (ապրանքների, ծառայություն-
ների) իրացումից հասույթի  բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների արտացոլված է 
ստորև բերված գծապատկեր 10-ում, ըստ շրջանների՝ գծապատկեր 11-ում: 
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Գծապատկեր 10. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի հասույթի բաշխումն ըստ 
գործունեության ոլորտների (%) 

 
Գծապատկեր 11. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի հասույթի բաշխումն 

 ըստ շրջանների (%) 

 
 

4.8  Իրավաբանական անձանց տնօրենների և անհատ ձեռնարկատերերի 
բաշխումն ըստ սեռի 

 

Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են ընձեռել նաև տեղեկա-
տվություն ստանալ գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների գենդերային 
կառուցվածքի մասին:  

Այսպիսով՝ գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների 76.1 տոկոսը 
տղամարդիկ են (հավելված 1-աղյուսակ 14): Կին տնօրենների կշռի ամենաբարձր 
ցուցանիշը արձանագրվել է Ասկերանի (25.4 տոկոս), իսկ ամենացածրը՝ (14.3 տոկոս) 
Մարտունու շրջաններում: Կին տնօրենների համամատաբար բարձր կշիռ ունենք 
գերփոքր (29.3 տոկոս) և փոքր (17.6 տոկոս) կազմակերպություններում: Ըստ ՏԳՏԴ 
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բաժինների կին տնօրենների առավելագույն տեսակարար կշիռն արձանագրվել է 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 
ոլորտում (32.0 տոկոս): Կին տնօրեններ չկան հանքագործական արդյունաբերություն և  
բացահանքերի շահագործում, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և վերամշակում ու էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում ոլորտների կազմակերպություններում: Կին տնօրեների 77.3 տոկոսը 
ղեկավարել են գերփոքր և 19.8 տոկոսը՝ փոքր կազմակերպությունները: 

Գործող անհատ ձեռնարկատերերի 42.6 տոկոսը կանայք էին: Կին անհատ 
ձեռնարկատերերի կշռի առավել բարձր ցուցանիշ արձանագրվել է Ստեփանակերտում 
(45.6 տոկոս): Բոլոր փոքր անհատ ձեռնարկատերերը կանայք են: 

Ըստ ՏԳՏԴ բաժինների կին անհատ ձեռնարկատերերի առավելագույն 
տեսակարար կշիռն արձանագրվել է կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 
ոլորտում (50.0 տոկոս) և մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում ոլորտում (47.5 տոկոս): Կին անհատ ձեռնարկատերեր չկան 
գյուղատնտեսություն, ձկնորսություն և անտառային տնտեսություն և շինարարության 
ոլորտներում:  

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը ներկայացրել է կին անհատ 
ձեռնարկատեր: Սպասարկման այլ ծառայություններ բաժնում գործող կին անհատ 
ձեռնարկատերերի թվաքանակը գերազանցել են այդ բաժնում գործող տղամարդկանց: 

Կանանց ճնշող մեծամասնությունը՝ 99.7 տոկոսը, աշխատողների թվաքանակի 
չափորոշիչով գերփոքր անհատ ձեռնարկատեր էին: 

 

4.9 Իրավաբանական անձանց ապագա տնտեսական ծրագրերը 
 

«Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞նն է լինելու Ձեր գործարար ծրագիրը» 
հարցին հետազոտությանը մասնակցած գործող կազմակերպություններից 144-ը կամ 
14.2 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ իր գործունեությունը նախատեսում է 
ընդլայնել, 264-ը կամ 26.1 տոկոսը` նույն ծավալով գործել, 4-ը կամ 0.4 տոկոսը 
սահմանափակել և 600-ը կամ 59.3 տոկոսը դժվարացել է պատասխանել:   
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Գծապատկեր 12. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց 
բաշխումն ըստ հետագա գործարար ծրագրի 

 
 
Ասկերանի շրջանում հարցված իրավաբանական անձանց  29.6 տոկոսը, 

Ստեփանակերտում՝ 27.1 տոկոսը, Մարտունու շրջանում` 27.0 տոկոսը, Մարտակերտի 
շրջանում՝ 11.0 տոկոսը պատասխանել են, որ մտադիր  են  գործել նույն ծավալով: 
Հատկանշական է, որ Մարտակերտի շրջանում հետազոտությանը մասնակցած գործող 
կազմակերպությունների 45.2 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ իր գործունեությունը 
նախատեսում է ընդլայնել: 

 

Գծապատկեր 13. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց 
բաշխումը ըստ հետագա գործարար ծրագրի` շրջաններով, % 
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Ըստ հետազոտության տվյալների նախորդ տարվա համեմատ իրենց գործունեութ-
յունը ընդլայնելու մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձանց  40.3 տոկոսի, 20.8 
տոկոսի և 15.3 տոկոսի, նախորդ տարվա նույն ծավալով գործելու մտադրություն 
ունեցողների 37.5 տոկոսի, 18.6 տոկոսի և 13.3 տոկոսի, գործունեության տեսակները 
եղել են, համապատասխանաբար, մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենա-
ների և մոտոցիկլների նորոգումը, շինարարությունը  և մշակող արդյունաբերությունը: 

Իրավաբանական անձանց կին տնօրենների 28.9 տոկոսը և տղամարդ տնօրենների 
25.2 տոկոսը, մտադիր են գործել նախորդ տարվա ծավալով: Տղամարդ տնօրենների 15.7 
տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ մտադիր է ընդլայնել գործունեությունը: 

 

Գծապատկեր 14. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց 
տնօրենների բաշխումն ըստ գործարար ծրագրի և սեռի  

(ընդհանուրի նկատմամբ, տոկոսով) 

 
 Բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ ինչ խնդիրներ կան հարցին, 

իրավաբանական անձանց 12.4 տոկոսը խոչընդոտող նշել է անորոշ քաղաքական 
վիճակը, 6.2 տոկոսը հետպատերազմյան վիճակը, 4.2 տոկոսը ֆինանսավարկային 
խնդիրները: Հատկանշական է, որ հարցվողների 71.1 տոկոսը դժվարացել է 
պատասխանել այդ հարցին կամ բիզնեսին խոչընդոտող խնդիրներ չի տեսել: 
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Գծապատկեր 15. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց 
բաշխումն ըստ բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների 

 

 
 

  
Անորոշ քաղաքական վիճակը բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ 

խնդիր են համարել հարցված իրավաբանական անձանց 13.3 տոկոսը ք. Ստեփանա-
կերտում, 12.1 տոկոսը՝ Մարտակերտի շրջանում, 9.7 տոկոսը՝ Մարտունու շրջանում և 5.4 
տոկոսը՝ Ասկերանի շրջանում: Ստեփանակերտում հարցվածների 6.6 տոկոսը և 
Մարտունու շրջանում հարցվածների 9.7 տոկոսը որպես խանգարող հանգամանք նշել են 
հետպատերազմյան վիճակը, իսկ ք.Ստեփանակերտում հարցվածների 4.3 տոկոսը և 
Մարտակերտի շրջանում հարցվածների 2.7 տոկոսը՝ ֆինանսավարկային խնդիրները: 

Անորոշ քաղաքական վիճակը բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ 
խնդիր են համարել իրավաբանական անձանց 13.9 տոկոսը մշակող արդյունաբերության 
ոլորտում, 13.5 տոկոսը մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտո-

ցիկլների նորոգման ոլորտում և 11.0 տոկոսը շինարարության ոլորտում:  
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 

բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների` շրջաններով, ներկայաց-
ված է ստորև՝ գծապատկեր 16-ում: 
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Գծապատկեր 16. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ բիզնեսի 
զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների` շրջաններով (%) 

 

 
 

4.10 Անհատ ձեռնարկատերերի ապագա տնտեսական ծրագրերը 
 

«Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞նն է լինելու Ձեր գործարար ծրագիրը» հարցին հետազոտությանը մասնակցած 
գործող անհատ ձեռնարկատերերից 198-ը կամ 8.8 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ նախատեսում է գործունեությունը 
ընդլայնել, 729-ը կամ 32.6 տոկոսը` նույն ծավալով գործել, 62-ը կամ 2.8 տոկոսը սահմանափակել և 1213-ը կամ 54.2՝ տոկոսը 
դժվարացել է պատասխանել: 35 անհատ ձեռնարկատերեր կամ հարցվածների 1.6 տոկոսը հրաժարվել են հարցին  
պատասխանել: 
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Գծապատկեր 17. Անհատ ձեռնարկատերերն ըստ հետագա գործարար ծրագրի 

 
 

Ըստ շրջանների այդ հարցին` Ստեփանակերտում հարցված անհատ ձեռնար-
կատերերի 34.5 տոկոսը, Մարտունու շրջանում` 51.4 տոկոսը և Ասկերանի շրջանում՝ 
15.2 տոկոսը պատասխանել են, որ մտադիր  են  գործել նույն ծավալով: Ստեփանա-
կերտում հետազոտությանը մասնակցած գործող անհատ ձեռնարկատերերից 73-ը, կամ 
5.9 տոկոսը, Մարտակերտի շրջանում 25.2 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ իր 
գործունեությունը նախատեսում է ընդլայնել: 

 
Գծապատկեր 18. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի 

բաշխումը ըստ հետագա գործարար ծրագրի` շրջաններով 

 
Կին անհատ ձեռնարկատերերի 35.5 տոկոսը և տղամարդ անհատ ձեռնարկա-

տերերի 30.4 տոկոսը, մտադիր են գործել նախորդ տարվա ծավալով: Կին անհատ 
ձեռնարկատերերի 9.5 տոկոսը և տղամարդ անհատ ձեռնարկատերերի 8.3 տոկոսը 
նախորդ տարվա համեմատ մտադիր է ընդլայնել գործունեությունը: 
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Գծապատկեր 19. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի 
տնօրենների բաշխումն ըստ գործարար ծրագրի և սեռի  (ընդհանուրի նկատմամբ,%) 

 
 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 
գորունեությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերի 34.1 տոկոսը և սպասարկման այլ 
ծառայություններ գործունեությամբ զբաղվողների 38.2 տոկոսը նախորդ տարվա համե-
մատ գործելու է նույն ծավալով, իսկ նշված ոլորտների համապատասխանաբար 11.0 
տոկոսը  և 6.0 տոկոսը ընդլայնելու են իրենց գործունեությունը: 

Բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ ինչ խնդիրներ կան հարցին, 
անհատ ձեռնարկատերերի 8.7 տոկոսը խոչընդոտող խնդիր է նշել անորոշ քաղաքական 
վիճակը, 6.2 տոկոսը իրացման շուկայի բացակայությունը, 4.9 տոկոսը հետպատե-
րազմյան վիճակը, 4.2 տոկոսը գնաճը: Հատկանշական է, որ հարցվողների 69.6 տոկոսը 
դժվարացել է պատասխանել այդ հարցին կամ բիզնեսին խոչընդոտող խնդիրներ չի 
տեսել: 
 

Գծապատկեր 20. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի 
բաշխումն ըստ բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների 
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Գծապատկեր 21. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ  

բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների` շրջաններով
 

 
 

Ստեփանակերտում հարցված անհատ ձեռնարկատերերի 10.6 տոկոսը բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ 
խնդիր են համարել իրացման շուկայի սահմանափակությունը, Մարտունու շրջանում հարցվածների 15.7 տոկոսը՝ անորոշ 
քաղաքական վիճակը: Ասկերանի շրջանում հարցված անհատ ձեռնարկատերերի զգալի մասը համարում են, որ խոչընդոտող 
հանգամանք չկա՝ 59.5 տոկոս: Հետպատերազմյան  վիճակը որպես խանգարող հանգամանք են նշել Ստեփանակերտում 
հարցված անհատ ձեռնարկատերերի 5.8 տոկոսը, Մարտունու շրջանում հարցվածների 5.5 տոկոսը, Մարտակերտի շրջանում 
հարցվածների 2.6 տոկոսը և Ասկերանի շրջանում հարցվածների 1.9 տոկոսը: 
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5.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Բիզնես ռեգիստրի հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս կատարել 
հետևյալ եզրահանգումները. 

1. Հետազոտությամբ ընդգրկվել են 4135 իրավաբանական անձ և 10637 անհատ 
ձեռնարկատեր: Ստեփանակերտ քաղաքին բաժին   է   ընկնում   հանրապետությունում 
գրանցված իրավաբանական անձանց 79.1 տոկոսը և անհատ ձեռնարկատերերի 58.7 
տոկոսը, գործող իրավաբանական անձանց  79.6 տոկոսը և անհատ ձեռնարկատերերի 
55.0 տոկոսը: 

2. Հետազոտությամբ ստացված արդյունքների համաձայն` հարցման ժամանակա-
ընթացքում գործել է իրավաբանական անձանց ընդամենի 24.5%-ը: Գործող անհատ 
ձեռնարկատերերը կազմել են ընդամենի 21.0 %-ը: 

3. Հետազոտությամբ պարզվել է, որ գերփոքր են եղել գործող իրավաբանական 
անձանց 63.1 տոկոսը, փոքր՝ 26.9 տոկոսը: Միջին և խոշոր իրավաբանական անձանց 
տեսակարար կշիռները կազմել են համապատասխանաբար 4.2 տոկոս և 5.8 տոկոս: 
Գերփոքր են եղել գործող անհատ ձեռնարկատերերի 99.9 տոկոսը, փոքր՝ 0.1 տոկոսը:  

4. Ըստ 2021թ. ընթացքում գործելու տևողության որոշվող չափանիշի` հետա-
զոտությամբ պարզվել է, որ գործող իրավաբանական անձանց  82.1 տոկոսը գործել են 9 
ամսից ավելի, 9.1 տոկոսը գործել են մինչև 6-9 ամիս,  6.3 տոկոսը` 3-6 ամիս և 2.5 տոկոսը 
մինչև 3 ամիս: 

5. Անհատ ձեռնարկատերի՝ ըստ 2021թ. ընթացքում գործելու տևողության որոշվող 
չափանիշի,  77.7 տոկոսը գործել են 9 ամսից ավելի, 11.2 տոկոսը՝ 6-9 ամիս,  7.7 տոկոսը` 
3-6 ամիս և 3.4 տոկոսը մինչև 3 ամիս: 

6. Հետազոտության արդյունքների համաձայն, գործող իրավաբանական անձանց 
գերակշիռ  մեծամասնության  համար  կազմակերպական-իրավական  ձև  է  հանդիսա-
ցել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որի տեսակարար կշիռը 
կազմել է ընդամենի 83.8 տոկոսը: Բաժնետիրական ընկերությունների (փակ և բաց) 
տեսակարար կշիռը կազմել է ընդամենի 11.3 տոկոսը: Ընդ որում, փակ բաժնետիրական 
ընկերությունները կազմել են  բաժնետիրական ընկերությունների ընդամենի  97.4 
տոկոսը: 

Ինչ վերաբերում է կազմակերպական-իրավական այլ ձևերին, ապա դրանց տեսա-
կարար կշիռը հանրագումարով կազմել է ընդամենի 4.9 տոկոսը: 

7. Գործող   իրավաբանական  անձանց   14.7%-ը զբաղվել է գործունեության երկու 
և ավելի տեսակով: Գործող անհատ ձեռնարկատերերը զբաղվել են գործունեության 
միայն մեկ տեսակով: 

8. Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են ընձեռել նաև տեղեկա-
տվություն ստանալ գործող իրավաբանական անձանց կողմից իրացված արտադրանքի, 
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ապրանքների և մատուցված ծառայությունների դիմաց ստացված հասույթի ցուցանիշ-
ների վերաբերյալ: Համաձայն ստացված արդյունքների, գործող իրավաբանական 
անձանց կողմից 2021թ. ընթացքում արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների) 
իրացումից ստացված հասույթը կազմել է 229.9 մլրդ դրամ: Հասույթի ձևավորման 
կառուցվածքում գերակայող են եղել խոշոր իրավաբանական անձինք, որոնց 
գործունեության արդյունքում ձևավորված հասույթը կազմել  է  ընդամենի  64.6  տոկոսը:   

9. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2021թ. արտադրանքի (ապրանք-
ների, ծառայությունների) իրացումից ստացված հասույթը կազմել է մոտ 9.9 մլրդ դրամ: 
Հասույթի ձևավորման կառուցվածքում գերակայող են եղել գերփոքր անհատ 
ձեռնարկատերերը, որոնց գործունեության արդյունքում ձևավորված հասույթը կազմել է 
ընդամենի 99.6%-ը: 

10. Հետազոտությամբ պարզվեց, որ ըստ ՏԳՏԴ բաժինների իրավաբանական 
անձանց կին տնօրենների առավելագույն տեսակարար կշիռն արձանագրվել է 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 
ոլորտում (32.0 տոկոս): Կին տնօրեններ չկան հանքագործական արդյունաբերություն և  
բացահանքերի շահագործում, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների 
կառավարում և վերամշակում ու էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում ոլորտների կազմակերպություններում: 

11. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի 42.6 տոկոսը կանայք էին: Կին անհատ 
ձեռնարկատերերի կշռի առավել բարձր ցուցանիշներ արձանագրվել են Ստեփանա-
կերտում (45.6 տոկոս):  

12. Ըստ ՏԳՏԴ բաժինների կին անհատ ձեռնարկատերերի 67.7 տոկոսն 
ներկայացնում է մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
նորոգման ոլորտը: Կին անհատ ձեռնարկատերեր չկան գյուղատնտեսություն, 
ձկնորսություն և անտառային տնտեսություն և շինարարության ոլորտներում:  

13. Սպասարկման այլ ծառայություններ բաժնում գործող կին անհատ ձեռնարկա-
տերերի թվաքանակը գերազանցել են այդ բաժնում գործող տղամարդկանց 
թվաքանակին: 

14.Կանանց ճնշող մեծամասնությունը՝ 99.7 տոկոսը, աշխատողների թվաքանակի 
չափորոշիչով գերփոքր անհատ ձեռնարկատեր էին: 

15. «Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞նն է լինելու Ձեր գործարար ծրագիրը» 
հարցին հետազոտությանը մասնակցած գործող իրավաբանական անձանցից 144-ը կամ 
14.2 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ իր գործունեությունը նախատեսում է 
ընդլայնել, 264-ը կամ 26.1 տոկոսը` նույն ծավալով գործել, 4-ը կամ 0.4 տոկոսը 
սահմանափակել և 600-ը կամ 59.3 տոկոսը դժվարացել է պատասխանել:   

Նույն հարցին գործող անհատ ձեռնարկատերերից 198-ը կամ 8.8 տոկոսը նախորդ 
տարվա համեմատ նախատեսում է գործունեությունը ընդլայնել, 729-ը կամ 32.6 
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տոկոսը` նույն ծավալով գործել, 62-ը կամ 2.8 տոկոսը սահմանափակել գործունեութ-
յունը և 1213-ը կամ 54.2՝ տոկոսը դժվարացել է պատասխանել:  35 անհատ ձեռնարկա-
տերեր կամ հարցվածների 1.6 տոկոսը հրաժարվել են հարցին  պատասխանել: 

16. Բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ ինչ խնդիրներ կան հարցին, 
իրավաբանական անձանց 12.4 տոկոսը խոչընդոտող նշել է անորոշ քաղաքական 
վիճակը, 6.2 տոկոսը հետպատերազմյան վիճակը, 4.2 տոկոսը ֆինանսավարկային 
խնդիրները: Հատկանշական է, որ հարցվողների 71.1 տոկոսը դժվարացել է 
պատասխանել այդ հարցին կամ բիզնեսին խոչընդոտող խնդիրներ չի տեսել: 

17. Բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ ինչ խնդիրներ կան հարցին, 
անհատ ձեռնարկատերերի 8.7 տոկոսը խոչընդոտող խնդիր է նշել անորոշ քաղաքական 
վիճակը, 6.2 տոկոսը իրացման շուկայի բացակայությունը, 4.9 տոկոսը հետպատերազմ-
յան վիճակը, 4.2 տոկոսը գնաճը: Հատկանշական է, որ հարցվողների 69.6 տոկոսը 
դժվարացել է պատասխանել այդ հարցին կամ բիզնեսին խոչընդոտող խնդիրներ չի 
տեսել: 
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                                                                                 Աղյուսակ 1 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված իրավաբանական անձանց քանակը՝  

շրջանային կտրվածքով 

 

Աղյուսակ 2 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 

ՏԳՏԴ բաժինների և ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի բաժնի անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 

գործունեության տեսակի 

ընդամենի նկատմամբ 

Ընդամենը 1012 x 

այդ թվում` 

գերփոքր 639 x 

փոքր 272 x 

միջին 42 x 

խոշոր 59 x 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն  (բաժին A) 

Ընդամենը 10 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 5 50.0 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 5 50.0 

 միջին` 51-100 աշխատողներ 
 

- - 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ - - 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 

Ընդամենը 11 

 

100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 5 45.4 

 փոքր` 6-50 աշխատողներ 3 27.3 
միջին` 51-100 աշխատողներ 
 

1 9.1 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 2 18.2 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը 143 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 82 57.3 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 51 35.7 

միջին` 51-100 աշխատողներ 6 4.2 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 4 2.8 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը 6 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1 16.7 

 
Ընդամենը որից՝ գործել են 

քանակ տոկոս քանակ տոկոս 

Ընդամենը 4135 

 

100.0 1012 

 

100.0 

Ստեփանակերտ 3272 79.1 805 79.6 

Ասկերան 240 5.8 71 7.0 

Մարտակերտ 265 6.4 73 7.2 

Մարտունի 358 8.7 63 6.2 
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Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի բաժնի անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 

գործունեության տեսակի 

ընդամենի նկատմամբ 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 1 16.7 

միջին`26-50 աշխատողներ -  - 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 4 66.6 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 

Ընդամենը 2 

 

100.0 

այդ թվում` 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 2 100.0 

Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը 202 

 

100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 90 44.6 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 93 46.0 

միջին`26-50 աշխատողներ 7 3.5 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 12 5.9 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 381 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 289 75.9 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 76 19.9 

միջին` 16-30 աշխատողներ 11 2.9 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 5 1.3 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը 17 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 6 35.3 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 4 23.5 

միջին` 16-30 աշխատողներ 4 23.5 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 3 17.7 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը 63 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 38 60.3 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 12 19.0 

միջին` 16-30 աշխատողներ 7 11.1 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 6 9.6 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 

Ընդամենը 27 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 14 51.9 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 7 25.9 

միջին` 16-30 աշխատողներ 1 3.7 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 5 18.5 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը 11 

 

 

100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 11 

 

100.0 
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Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի բաժնի անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 

գործունեության տեսակի 

ընդամենի նկատմամբ 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը 31 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 29 93.5 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 1 3.3 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 1 3.2 

 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը 55 100.0 

այդ թվում` 

 գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 43 78.2 

 փոքր` 6-15 աշխատողներ 10 18.2 

միջին` 16-30 աշխատողներ 2 3.6 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը 9 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 7 77.8 

 փոքր` 6-15 աշխատողներ 1 11.1 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 1 11.1 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 9 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 2 22.2 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 2 22.2 

միջին` 16-30 աշխատողներ 1 11.1 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 4 44.5 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը 25 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 9 36.0 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 6 24.0 

միջին` 16-30 աշխատողներ 1 4.0 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 9 36.0 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 4 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 2 50.0 

միջին` 16-30 աշխատողներ 1 25.0 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 1 25.0 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 6 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 6 100.0 
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Աղյուսակ 3 

Հետազոտության մեջ  ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 

ՏԳՏԴ բաժինների և ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի՝ շրջանային կտրվածքով 
 

 Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1012 805 71 73 63 

այդ թվում` 

գերփոքր 639 514 45 41 39 

փոքր 272 207 19 27 19 

միջին 42 37 1 1 3 

խոշոր 59 47 6 4 2 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  ձկնորսություն (բաժին A) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 4 6 - - 

այդ թվում` 

 գերփոքր 5 1 4  - -  

փոքր 5 3 2  - -  

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 

Ընդամենը 11 5 3 3 -  

այդ թվում` 

 գերփոքր 5 2 3 -  -  

 փոքր 3 2 -  1 -  

միջին 1   -  1 -  

խոշոր 2 1 -  1 -  

Մշակող  արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը 143 110 13 15 5 

այդ թվում` 

 գերփոքր 82 63 9 10 - 

 փոքր 51 40 3 5 3 

 միջին 6 4 -   -  2 

 խոշոր 4 3 1  -  - 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը 6 6 -  - -  

այդ թվում` 

 գերփոքր 1 1  - -  -  

 փոքր 1 1  - -  -  

 խոշոր 4 4  - - -  

Ջրամատակարարում,կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 

Ընդամենը 2 2  - - -  

այդ թվում` 

խոշոր 2 2  - -  - 

Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը 202 131 22 19 30 

այդ թվում` 

գերփոքր 90 52 8 10 20 

փոքր 93 66 10 8  9 

միջին 7 7  -  - - 

խոշոր 12 6 4  1 1 
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Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 381 310 16 29 26 

այդ թվում` 

  գերփոքր 289 239 14 17 19 

  փոքր 76 57 1 12 6 

  միջին 11 9 1  - 1 

  խոշոր 5 5 -  -  - 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը 17 15 1 1  - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 6 5  - 1  - 

  փոքր 4 3 1  -  - 

  միջին 4 4  -  -  - 

  խոշոր 3 3  -  -  - 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը 63 55 5 3  - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 38 31 5 2  - 

  փոքր 12 12  -  -  - 

  միջին 7 7  -  -  - 

  խոշոր 6 5   1 -  

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 

Ընդամենը 27 24 1 1 1 

այդ թվում` 

  գերփոքր 14 14 -  -  1 

  փոքր 7 4 1 1  - 

  միջին 1 1 -   -  - 

  խոշոր 5 5 -   -  - 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը 11 11  - -  -  

այդ թվում` 

  գերփոքր 11 11  -  -  - 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը 31 28 3  - -  

այդ թվում` 

  գերփոքր 29 27 2  -  - 

   փոքր 1  - 1  -  - 

  խոշոր 1 1 -   -  - 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը 55 54 -  1  - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 43 42  - 1  - 

  փոքր 10 10  -  -  - 

  միջին 2 2  -  -  - 
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Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը 9 9  -  -  - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 7 7  -  -  - 

  փոքր 1 1  -  -  - 

  խոշոր 1 1  -  -  - 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 9 9  -  -  - 

այդ թվում` 

գերփոքր 2 2  -  -  - 

փոքր 2 2  -  -  - 

միջին 1 1  -  -  - 

խոշոր 4 4  -  -  - 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը 25 22 1 1 1 

այդ թվում` 

  գերփոքր 9 9  -  -  - 

  փոքր 6 6  -  -  - 

  միջին 1 1  -  - - 

  խոշոր 9 6 1 1 1 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 4 4  -  -  - 

այդ թվում` 

 գերփոքր 2 2  -  -  - 

  միջին 1 1  -  -  - 

  խոշոր 1 1  -  -  - 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 6 6  - -  - 

այդ թվում` 

 գերփոքր 6 6  - - - 

 

Աղյուսակ 4 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող  իրավաբանական անձանց  բաշխումն  ըստ  
կազմակերպական-իրավական ձևերի՝ շրջանային կտրվածքով 

 Ընդամենը 
Ստեփա-
նակերտ 

Ասկե- 
րան 

Մարտա- 
կերտ 

Մար- 
տունի 

Ընդամենը 1012 805 71 73 63 

Արտադրական կոոպերատիվ 37 22 3 2 10 

Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ ընկերություն 
848 680 58 62 48 

Փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 
111 90 10 8 3 

Բաց բաժնետիրական ընկերություն 3 2 - - 1 

Այլ 13 11 - 1 1 
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Աղյուսակ 5 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ  

բաժինների և կազմակերպաիրավական ձևերի 

 
Աղյուսակ 6 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ   

կազմակերպաիրավական  ձևի և ըստ հաշվետու տարում գործելու տևողության 

 

 

 

 

 Ընդամենը Ա/Կ ՍՊԸ ՓԲԸ ԲԲԸ Այլ 

Ընդամենը 1012 37 848 111 3 13 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  

ձկնորսություն (բաժին A) 
10  -  8 2  - - 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի 

շահագործում (բաժին B) 
11 1 6 4 - - 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 143 4 118 19 1 1 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում (բաժին D) 
6 - 1 4 1 - 

Ջրամատակարարում, կոյուղի,  թափոնների 

կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 
2 - - 2 - - 

Շինարարություն  ( բաժին F) 202 11 173 16 - 2 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

 

381 14 356 9 1 1 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  

(բաժին H) 
17 - 12 5 - - 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 63 2 53 8 - - 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 27 - 15 11 - 1 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 

(բաժին K) 
11 1 6 4 - - 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 31 3 21 7 - - 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 

գործունեություն  (բաժին M) 
55 1 46 7 - 1 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 9 - 7 2 - - 

Կրթություն ( բաժին P) 9 - 5 
 

- 4 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 

սպասարկում (բաժին Q) 
25 - 13 10 - 2 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 4 - 2 1 - 1 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 6 - 6 - - - 

 

Ընդամենը 

գործող 

իրավաբանական 

անձինք 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 

ամիս 
3-6 ամիս 6-9 ամիս 

9 ամսից 

ավելի 

Ընդամենը 1012 25 64 92 831 

Արտադրական կոոպերատիվ 37 - - 3 34 

ՍՊԸ  848 24 62 83 679 

Փակ բաժնետիրական  ընկերություն 

ընկերություն 

111 1 1 6 103 

Բաց բաժնետիրական ընկերություն 3 - - - 3 

Այլ 13 - 1 - 12 
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Աղյուսակ 7 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ 

բաժինների ու հատվածների և հաշվետու տարում գործելու տևողության 
Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

 
Իրավաբանական 
անձանց քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1012 25 64 92 831 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն  (բաժին A) 

Ընդամենը` որից 10 - - 2 8 

01 

Բուսաբուծություն ու 

անասնաբուծություն, 

որսորդություն և հարակից 

ծառայություններ 

8 
- - 1 7 

02 

 

Անտառային տնտեսություն և  

փայտամթերումներ 
2 

- - 1 1 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 

Ընդամենը` որից 11 - 1 2 8 

07 
Մետաղական հանքաքարի 
արդյունահանում  1 - - - 1 

08 

Հանքագործական 

արդյունաբերության և 

բացահանքերի շահագործման այլ 

ճյուղեր 

8 - 1 2 5 

09 

Հանքագործական 

արդյունաբերության հարակից 

գործունեություն 

2 - - - 2 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը` որից 143 6 13 10 114 

10 Սննդամթերքի արտադրություն 47 1 4 3 39 

11 Խմիչքների արտադրություն 13 1 -  1 11 

12 
Ծխախոտային 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 

1  -  -  - 1 

 
13 
 
 
 

Մանածագործական 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 

3  -  -  - 3 

14 Հագուստի արտադրություն 3  -  -  - 3 

16 

Փայտանյութի մշակում, փայտից, 

խցանակեղևից, ծղոտից  և 

հյուսկեն նյութերից  արտադրա-

տեսակների արտադրություն, 

բացի կահույքից 

13  - 4 2 7 

18 
 

Պոլիգրաֆիկական 

գործունեություն, գրառված 

կրիչների բազմացում 

1 - - - 1 

 
20 

Քիմիական նյութերի և քիմիական 

արտադրատեակների 

արտադրություն 

1 - - - 1 

22 

Ռետինե և պլաստմասսայե 

արտադրատեակների 

արտադրություն 

1 - - - 1 
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Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

 
Իրավաբանական 
անձանց քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

 
23 

Այլ ոչ մետաղական հանքային 

արտադրատեսակների 

արտադրություն 

22 1 2 1 18 

24 
Հիմնական մետաղների 

արտադրություն 
1 - - - 1 

 
25 

Պատրաստի մետաղե 

արտադրատեսակների 

արտադրություն, բացի 

մեքենաներից և սարքավորանքից 

21 1 - 2 18 

28 

Մեքենաների և սարքավորանքի 

արտադրություն, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում 

1  -  -  - 1 

31 Կահույքի արտադրություն 13 2 3 1 7 

 
32 

Արտադրատեսակների 

արտադրություն, չներառված  

ուրիշ խմբավորումներում 

2  -  -  - 2 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը` որից 6 - - - 6 

35 
Էլեկտրականության, գազի, 

գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում 
6  -  -  - 6 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 

Ընդամենը` որից 2 - - - 2 

36 
Ջրի հավաքում, մշակում և 

բաշխում 
2 - - - 2 

Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը` որից 202 5 14 32 151 
41 
 

Շենքերի շինարարություն 180 5 13 30 132 

42 
Քաղաքացիական 

շինարարություն 
17  - 1 2 14 

43 
Մասնագիտատացված 

շինարարական գործունեություն 
5  -  -  - 5 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը` որից 381 9 17 25 330 

 
45 

Ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների մեծածախ ու 

մանրածախ առևտուր և նորոգում 

28 1  - 3 24 

 
46 
 
 
 

Մեծածախ առևտուր, բացի 

ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների առևտրից 

14   -  -  - 14 

47 

Մանրածախ առևտուր, բացի 

ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների առևտրից 

 

339 8 17 22 292 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը` որից 17 - 2 1 14 
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Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

 
Իրավաբանական 
անձանց քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

 
49 

Ցամաքային տրանսպորտի 

գործունեություն և փոխադրում 

խողովակաշարերով 

12  - 2  - 10 

51 
Օդային տրանսպորտի 

գործունեություն 
1                     -   -  - 1 

52 

Պահեստավորում և 

տրանսպորտային օժանդակ 

գործունեություն 

3  -  - 1 2 

53 
Փոստային և սուրհանդակային 

գործունեություն 
1  -  -  - 1 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը` որից 63 - 3 4 56 

55 Կացության կազմակերպում 21  - 1 2 18 

56 
Հանրային սննդի 

կազմակերպում 42  - 2 2 38 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 

Ընդամենը` որից 27 - 2 1 24 

58 Հրատարակչական գործ 7 -   -  - 7 

60 
Հեռուստառադիոծրագրերի 

կազմում և հեռարձակում 
6  -  -  - 6 

61 Հեռահաղորդակցություն 3  -  -  - 3 

62 

Ծրագրային ապահովման 

մշակում, խորհրդատվութ-

յուններ և հարակից գործու-

նեություն համակարգչային 

տեխնոլոգիաների բնագավառում 

10  - 2 1 7 

63 
Տեղեկատվական 

ծառայությունների մատուցում 
1  -  -  - 1 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը` որից 11 - - - 11 

64 

Ֆինանսական միջնորդություն, 

բացի ապահովագրությունից և 

կենսաթոշակային 

ապահովությունից 

9  -  -  - 9 

65 

Ապահովագրություն, 

վերաապահովագրություն և 

կենսաթոշակային 

ապահովություն, բացի 

պարտադիր սոցիալական 

ապահովագրության 

1  -  -  - 1 

66 

Ֆինանսական միջնորդության և 

ապահովագրության ոլորտում 

օժանդակ գործունեություն 

1  -  -  - 1 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը` որից 31 - 1 2 28 

68 
Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 31  - 1 2 28 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն (բաժին M) 

Ընդամենը` որից 55 5 8 8 34 
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Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

 
Իրավաբանական 
անձանց քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

69 
Իրավաբանական և 
հաշվապահական 
գործունեություն 

8  -  - 1 7 

71 

Ճարտարապետական և 
ճարտարագիտական 
գործունեություն. տեխնիկական 
փորձարկումներ և 
վերլուծություններ 

40 5 6 7 22 

73 
Գովազդային գործունեություն և 
շուկայի իրավիճակի 
հետազոտություն 

1  -  -  - 1 

74 
Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական այլ 
գործունեություն 

6  - 2 - 4 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը` որից 9 - - 2 7 

77 Վարձույթ և լիզինգ 1  -  -   1 

79 

Զբոսաշրջային 
գործակալությունների, 
զբոսաշրջային օպերատորների 
գործունեություն, տեղերի 
ամրագրում և զբոսաշրջության 
ոլորտի այլ ծառայություններ 

3  -  - 1 2 

81 

Շենքերի սպասարկման և 

բնատեսարանի 

բարեկարգման 

գործունեություն 

1  -  -  - 1 

82 

Ձեռնարկատիրական 

գործունեությանն օժանդակող 

վարչարարական և լրացուցիչ 

այլ գործունեություն 

4  -  - 1 3 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը` որից 9  - 1  - 8 

85 Կրթություն 9  - 1  - 8 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը` որից 25 -  -  3 22 

86 Առողջապահություն 25  -  - 3 22 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը` որից 4 - - - 4 

90 

Ստեղծագործական, արվեստի և 
հանդիսադիր ներկայացումների 
կազմակերպման բնագավառում 
գործունեություն 

2  -  -  - 2 

93 
Սպորտի, զվարճությունների և 
հանգստի կազմակերպման 
բնագավառում գործունեություն 

2  -  -  - 2 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը` որից 6 - 2 - 4 

95 

Համակարգիչների, անձնական 

օգտագործման և կենցաղային 

արտադրատեսակների նորոգում 

2  -  -  - 2 

96 
Այլ  անհատական 

ծառայությունների 

մատուցում 

4  - 2 - 2 
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Աղյուսակ 8 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ 

կազմակերպության հիմնադիր (մասնակից) հանդիսացողների սեփականության 

սուբյեկտների (կրողների)` շրջանային կտրվածքով 

 

 Ընդամենը 
Ստեփա 

նակերտ 

Ասկե 

րան 

Մարա 

կերտ 

Մար 

տունի 

Ընդամենը 1012 805 71 73 63 

Պետություն 33 25 4 2 2 

Համայնք 11 10 - 1 - 

Իրավաբանական անձ 229 157 3 50 19 

Քաղաքացի 728 602 64 20 42 

Օտարերկրյա մասնակից 11 11 - - - 

 
                                                                                                        Աղյուսակ 9 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող օտարերկրյա բաժնեմասով իրավաբանական 

անձանց բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ բաժինների և ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 
 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի բաժնի անվանումը 

Տոկոսով` տվյալ 

գործունեության տեսակի ընդամենի նկատմամբ 

Ընդամենը 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր 62.5 

փոքր 25.0 

խոշոր 12.5 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը 100.0                  

100.0 այդ թվում` 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 50.0 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 50.0 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը 100.0 

այդ թվում` 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 100.0 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 100.0 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը 100.0 

100.0 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 100.0 

100.0 Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը 100.0 

այդ թվում` 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 100.0 

100.0 Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 100.0 
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Աղյուսակ 10 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված  գործունեության միայն մեկ տեսակ ունեցող գործող 

իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ-ի բաժինների և հատվածների 

 

Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի 

բաժինների և հատվածների անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 
գործունեության 

տեսակի 
ընդամենի 
նկատմամբ 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 863 X 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն  (բաժին A) 

Ընդամենը` որից 8 100.0 

01 
Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, 

որսորդություն և հարակից ծառայություններ 
6 75.0 

02 Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ 2 25.0 

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում(բաժին B) 

Ընդամենը` որից 9 100.0 

08 
Հանքագործական արդյունաբերության և 

բացահանքերի շահագործման այլ ճյուղեր 7 77.8 

09 
Հանքագործական արդյունաբերության 

հարակից գործունեություն 

 

2 22.2 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը` որից 116 100.0 

10 Սննդամթերքի արտադրություն 42 36.2 

11 Խմիչքների արտադրություն 10 8.6 

12 Ծխախոտային արտադրատեսակների 

արտադրություն 
1 0.9 

13 
 
 
 

Մանածագործական արտադրատեսակների 

արտադրություն 
3 2.6 

14 Հագուստի արտադրություն 2 1.7 

16 
Փայտանյութի մշակում, փայտից, խցանակեղևից, 
ծղոտից  և հյուսկե նյութերից  արտադրատեսակների 
արտադրություն, բացի կահույքից 12 10.3 

 
20 

Քիմիական նյութերի և քիմիական 

արտադրատեակների արտադրություն 1 0.9 

23 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների 

արտադրություն 
19 16.4 

25 
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների 

արտադրություն, բացի մեքենաներից և 

սարքավորանքից 

15 12.9 

31 Կահույքի արտադրություն 9 7.8 

32 
Արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում 2 1.7 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը` որից 4 100.0 

35 
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում 4 100.0 

Շինարարություն  (բաժին F) 

Ընդամենը` որից 158 100.0 
41 

 
Շենքերի շինարարություն 147 93.1 

42 Քաղաքացիական շինարարություն 10 6.3 
43 Մասնագիտատացված շինարարական գործունեություն 1 0.6 
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Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի 

բաժինների և հատվածների անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 
գործունեության 

տեսակի 
ընդամենի 
նկատմամբ 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը` որից 347 100.0 

45 
Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու 

մանրածախ առևտուր և նորոգում 24 6.9 

46 
Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների առևտրից 11 3.2 

47 
Մանրածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների առևտրից 312 89.9 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը` որից 16 100.0 

49 
Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և 

փոխադրում խողովակաշարերով 
11 68.7 

51 Օդային տրանսպորտի գործունեություն 1 6.2 

52 
Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ 

գործունեություն 
3 18.8 

53 Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն 1 6.3 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը` որից 42 100.0 

55 Կացության կազմակերպում 8 19.0 
56 Հանրային սննդի կազմակերպում 34 81.0 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 

Ընդամենը` որից 23 100.0 

58 Հրատարակչական գործ 7 30.5 

60 Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում 5 21.8 
61 Հեռահաղորդակցություն 1 4.3 

62 
Ծրագրային ապահովման մշակում, խորհրդա-

տվություններ և հարակից գործունեություն 

համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում 

9 39.1 

63 Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում 1 4.3 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

64Ընդամենը` որից 11 100.0 

64 
Ֆինանսական միջնորդություն, բացի 

ապահովագրությունից և կեսաթոշակային 

ապահովությունից

9 81.8 

65 
Ապահովագրություն, վերաապահովագրություն և 

կենսաթոշակային ապահովություն, բացի պարտադիր 

սոցիալական ապահովագրության 

1 9.1 

66 
Ֆինանսական միջնորդության և ապահովագրության 

ոլորտում օժանդակ գործունեություն 
1 9.1 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը` որից 29 100.0 

68 Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 29 100.0 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը` որից 51 100.0 

69 Իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն 7 13.7 
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Հատված 

(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի 

բաժինների և հատվածների անվանումը 

Իրավաբանական 

անձանց քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 
գործունեության 

տեսակի 
ընդամենի 
նկատմամբ 

71 
Ճարտարապետական և ճարտարագիտական 
գործունեություն. տեխնիկական փորձարկումներ և 
վերլուծություններ 38 74.5 

73 
Գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի 
հետազոտություն 1 2.0 

74 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ 
գործունեություն 5 9.8 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը` որից 8 100.0 

77 Վարձույթ և լիզինգ 1 12.5 

79 

Զբոսաշրջային գործակալությունների, 

զբոսաշրջային օպերատորների 

գործունեություն, տեղերի ամրագրում և 

զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ 

3 37.5 

81 
Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի 

բարեկարգման գործունեություն 
1 12.5 

82 
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող 

վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն 
3 37.5 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը` որից 8 100.0 

85 Կրթություն 8 100.0 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը` որից 23 100.0 

86 Առողջապահություն 23 100.0 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը` որից 4 100.0 

90 
Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր 
ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում 
գործունեություն 

2 50.0 

93 Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի 
կազմակերպման բնագավառում գործունեություն 

2 50.0 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը` որից 6 100.0 

95 Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և 
կենցաղային արտադրատեսակների նորոգում 

2 33.3 

96 Այլ  անհատական ծառայությունների մատուցում 4 66.7 
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Աղյուսակ 11 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված իրավաբանական անձանց ըստ հիմնական 

գործունեության տեսակի  հասույթի բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ-ի բաժինների  

և ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

 
Հասույթը (մլն. դրամ) 

Ընդամենը 229902.1 

 այդ թվում` 

գերփոքր 22761.3 

փոքր 44433.8 

միջին 14205.9 

խոշոր 148501.1 
Գյուղատնտեսություն,որսորդություն և անտառային տնտեսություն (բաժին A) 

Ընդամենը 1139.5 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 61.9 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 1077.6 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 

Ընդամենը 53215.0 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 90.6 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 277.3 

միջին` 51-100 աշխատողներ 571.9 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 52275.2 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը 21133.1 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1745.6 

փոքր` 6-50 աշխատողներ 11120.5 

միջին` 51-100 աշխատողներ 3634.8 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 4632.2 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 

Ընդամենը 19546.6 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 16.5 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 157.8 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 19372.3 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 

Ընդամենը 1136.4 

 այդ թվում` 

խոշոր` 101-ից ավել աշխատողներ 1136.4 

 Շինարարություն (բաժին F) 

  Ընդամենը 55268.4 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 4747.3 

փոքր` 6-25 աշխատողներ 14902.4 

միջին` 26-50 աշխատողներ 4136.2 

խոշոր` 51-ից ավել աշխատողներ 31482.5 
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Հասույթը (մլն. դրամ) 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 40903.9 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 12190.4 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 14511.1 

միջին` 16-30 աշխատողներ 4625.4 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 9577.0 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը 5786.9 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 103.4 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 193.9 

միջին` 16-30 աշխատողներ 113.4 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 5376.2 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը 11036.9 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 846.7 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 832.3 

միջին` 16-30 աշխատողներ 756.7 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 8601.2 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 

Ընդամենը 6599.8 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 78.6 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 102.7 

միջին` 16-30 աշխատողներ 28.9 

խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 6389.6 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը                                                         1355.2                                                

1355.2 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1355.2 

 Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը     605.9 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 322.5 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 157.5 
խոշոր` 31-ից ավել աշխատողներ 125.9 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը 1786.4 

 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 913.1 

փոքր` 6-15 աշխատողներ 735.0 

միջին` 16-30 աշխատողներ 138.3 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 



49

Հասույթը (մլն. դրամ) 

Ընդամենը 254.7 
այդ թվում` 

   գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 98.1 

   փոքր` 6-15 աշխատողներ 16.4 

   խոշոր` 31-ից ավել  աշխատողներ 140.2 
Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 2285.5 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 15.8 
փոքր` 6-25 աշխատողներ 24.4 
միջին` 16-30 աշխատողներ 23.6 
խոշոր` 51-ից ավել  աշխատողներ 2221.7 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը 7661.5 
այդ թվում` 

   գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 101.4 
   փոքր` 6-15 աշխատողներ 325.0 
   միջին` 16-30 աշխատողներ 107.6 
   խոշոր` 31-ից ավել  աշխատողներ 7127.5 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 121.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 8.8 
 միջին` 16-30 աշխատողներ 69.1 
խոշոր` 31-ից ավել  աշխատողներ 43.1 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 65.4 
այդ թվում` 

գերփոքր`մինչև 5 աշխատողներ 65.4 

Աղյուսակ 12 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց քանակի բաշխումն ըստ 

աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի` շրջանային կտրվածքով 

Ընդամենը Ստեփա-
նակերտ Ասկերան Մարտա- 

կերտ 
Մարտու- 

նի 

Ընդամենը իրավաբանական անձանց 

քանակը 
1012 805 71 73 63 

այդ թվում` 

 գերփոքր 639 514 45 41 39 
 փոքր 272 207 19 27 19 
 միջին 42 37 1 1 3 
 խոշոր 59 47 6 4 2 

Տոկոսով շրջանի ընդամենի 

նկատմամբ 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

այդ թվում` 

 գերփոքր 63.1 63.9 63.3 56.1 61.9 
 փոքր 26.9 25.7 26.8 37.0 30.1 
 միջին 4.2 4.6 1.4 1.4 4.8 
 խոշոր 5.8 5.8 8.5 5.5 3.2 
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Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց հասույթի բաշխումն ըստ 

աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի` շրջանային կտրվածքով  

Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

Հասույթը, 

մլն. դրամ 
229902.1 144082.0 14700.9 64413.2 6705.9 

այդ թվում` 

 գերփոքր 22761.3 19158.8 1155.7 793.0 1653.8 

 փոքր 44433.8 32687.1 2589.0 6780.3 2377.4 

 միջին 14205.9 11760.0 105.7 571.9 1768.3 

 խոշոր 148501.1 80476.1 10850.5 56268.1 906.4 

Տոկոսով շրջանի 

ընդամենի նկատմամբ 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

այդ թվում` 

 գերփոքր 9.9 13.3 7.9 1.2 24.7 

 փոքր 19.3 22.7 17.6 10.5 35.4 

 միջին 6.2 8.2 0.7 0.9 26.4 

 խոշոր 64.6 55.8 73.8 87.4 13.5 

Աղյուսակ 14 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների  

բաշխումն ըստ սեռի՝ շրջանային կտրվածքով 

Աղյուսակ 15 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների  

բաշխումն ըստ սեռի և աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

Ընդամենը, 

մարդ 

որից՝ 
տոկոսներով՝ ընդամենի 

նկատմամբ 

տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը 1012 770 242 76.1 23.9 

Ստեփանակերտ 805 607 198 75.4 24.6 

Ասկերան 71 53 18 74.6 25.4 

Մարտակերտ 73 56 17 76.7 23.3 

Մարտունի 63 54 9 85.7 14.3 

Ընդամենը, 

մարդ 

որից՝ 
տոկոսներով՝ ընդամենի 

նկատմամբ 

տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը 1012 770 242 76.1 23.9 

 գերփոքր 639 452 187 70.7 29.3 

 փոքր 272 224 48 82.4 17.6 

 միջին 42 40 2 95.2 4.8 

 խոշոր 59 54 5 91.5 8.5 

Աղյուսակ 13 
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Աղյուսակ 16 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների 

բաշխումն ըստ սեռի՝ ՏԳՏԴ բաժիններով 

Աղյուսակ 17 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` շրջաններով 

Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

Ընդամենը 

որից` մտադիր են
1012 805 71 73 63 

ընդլայնել 

գործունեությունը 
144 94 8 33 9 

գործել  նույն ծավալով 264 218 21 8 17 

սահմանափակել 

գործունեությունը 
4 - 2 - 2 

դժվարացել են 

պատասխանել 600 493 40 32 35 

Ընդամենը, մարդ 
որից՝ 

տղամարդ կին 

Ընդամենը 1012 770 242 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  

ձկնորսություն (բաժին A) 10 9 1 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի 

շահագործում (բաժին B) 11 11 - 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 143 121 22 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում (բաժին D) 6 6 - 

Ջրամատակարարում, կոյուղի,  թափոնների կառավարում և 

վերամշակում ( բաժին E) 2 2 - 

Շինարարություն  ( բաժին F) 202 178 24 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 381 259 122 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 

(բաժին H) 17 15 2 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 63 44 19 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 27 16 11 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին 

K)
11 9 2 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 31 18 13 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն  

(բաժին M) 55 45 10 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 9 4 5 

Կրթություն ( բաժին P) 9 7 2 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 

սպասարկում (բաժին Q) 25 19 6 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 4 3 1 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 6 4 2 
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Աղյուսակ 18 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` շրջաններով ( տոկոսներով շրջանի ընդամենի նկատմամբ) 

Ընդամենը Ստեփանակերտ 
Ասկե 

րան 

Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Ընդամենը 

որից` մտադիր են
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ընդլայնել 

գործունեությունը 14.2 11.7 11.3 45.2 14.3 

գործել  նույն ծավալով 26.1 27.1 29.6 11.0 27.0 

սահմանափակել 

գործունեությունը 
0.4 - 2.8 - 3.2 

դժվարացել են 

պատասխանել 
59.3 61.2 56.3 43.8 55.5 

Աղյուսակ 19 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` շրջաններով ( տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 

Ընդամենը Ստեփանակերտ 
Ասկե 

րան 

Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Ընդամենը 

որից` մտադիր են
100.0 79.5 7.0 7.2 6.3 

Ընդլայնել են 

գործունեությունը 
100.0 65.3 5.6 22.9 6.2 

Գործել  նույն ծավալով 100.0 82.6 8.0 3.0 6.4 

Սահմանափակել 

գործունեությունը 
100.0 - 50.0 - 50.0 

Դժվարացել են 

պատասխանել 
100.0 82.2 6.7 5.3 5.8 

Աղյուսակ 20 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` ՏԳՏԴ բաժիններով 

Ընդա 

մենը 
որից` ըստ հետագա գործարար ծրագրի

Ընդլայնելու 

են 

գործունե 

ությունը

Գործելու 

են նույն 

ծավալով

Սահմանափակելու 

են 

գործունեությունը

դժվարացել 

են պատաս 

խանել

Ընդամենը 1012 144 264 4 600 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն  և  ձկնորսություն (բաժին A) 
10 1 3 - 6 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  

բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 
11 4 2 - 5 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 143 22 35 - 86 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 
6 1 3 - 2 
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Ընդա 

մենը 
որից` ըստ հետագա գործարար ծրագրի

Ընդլայնելու 

են 

գործունե 

ությունը

Գործելու 

են նույն 

ծավալով

Սահմանափակելու 

են 

գործունեությունը

դժվարացել 

են պատաս 

խանել

Ջրամատակարարում, կոյուղի,  

թափոնների կառավարում և 

վերամշակում ( բաժին E) 

2 - 2 - - 

Շինարարություն  ( բաժին F) 202 30 49 1 122 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . 

Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

նորոգում (բաժին G) 
381 58 99 2 222 

Փոխադրումներ և պահեստային 

տնտեսություն (բաժին H) 
17 2 5 - 10 

Կացության և հանրային սննդի 

կազմակերպում (բաժին I) 
63 9 22 1 31 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 27 2 10 - 15 

Ֆինանսական և ապահովագրական 

գործունեություն (բաժին K) 
11 1 1 - 9 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  

գործունեություն (բաժին Լ) 
31 2 7 - 22 

Մասնագիտական, գիտական և 

տեխնիկական գործունեություն  (բաժին M) 
55 6 15 - 34 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  

(բաժին N) 
9 - 4 - 5 

Կրթություն ( բաժին P) 9 1 - - 8 

Առողջապահություն և բնակչության 

սոցիալական սպասարկում (բաժին Q) 
25 3 5 - 17 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 

(բաժին R) 
4 1 1 - 2 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ 

(բաժին S) 
6 1 1 - 4 

Աղյուսակ 21 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների հետագա 

գործարար ծրագրերը`ըստ սեռային բաշխմամբ 
Ընդամենը, 

մարդ 

որից` տոկոսներով` 

ընդամենի նկատմամբ 

տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը 

որից` մտադիր են
1012 770 242 76.1 23.9 

Ընդլայնելու են 

գործունեությունը 144 121 23 84.0 16.0 

Գործելու են նույն ծավալով 264 194 70 73.5 26.5 

Սահմանափակելու են 

գործունեությունը 4 3 1 75.0 25.0 

Դժվարացել են 

պատասխանել 600 452 148 75.3 24.7 
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Աղյուսակ 22 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բիզնեսի զարգացմանը 

խանգարող առաջնահերթ խնդիրները շրջաններով 

Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան 
Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Ընդամենը, 

 որից՝ 
1102 882 74 74 72 

Անորոշ քաղաքական վիճակ 137 117 4 9 7 

Հետպատերազմյան վիճակը 69 58 3 1 7 

Ֆինանսավարկային խնդիրներ 46 38 1 2 5 

Իրացման շուկայի 

սահմանափակությունը 
40 35 1 - 4 

Կորոնավիրուսային 

սահմանափակումները 
13 12 - 1 - 

Որակյալ աշխատուժի պակաս 10 5 2 - 3 

Բնակլիմայական պայմանները 4 2 - 2 - 

Խոչընդոտող հանգամանք չկա 351 294 10 24 23 

Դժվարանում եմ պատասխանել 432 321 53 35 23 

Աղյուսակ 23 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բիզնեսի զարգացմանը  

խանգարող առաջնահերթ  խնդիրները  շրջաններով 

(տոկոսներով շրջանի ընդամենի նկատմամբ) 

Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան 
Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Ընդամենը, 

 որից՝ 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Անորոշ քաղաքական վիճակ 12.4 13.3 5.4 12.1 9.7 

Հետպատերազմյան վիճակը 6.2 6.6 4.0 1.4 9.7 

Ֆինանսավարկային խնդիրներ 4.2 4.3 1.4 2.7 6.9 

Իրացման շուկայի 

սահմանափակությունը 
3.6 4.0 1.4 - 5.6 

Կորոնավիրուսային 

սահմանափակումները 
1.2 1.3 - 1.4 - 

Որակյալ աշխատուժի պակաս 0.9 0.6 2.7 - 4.2 

Բնակլիմայական պայմանները 0.4 0.2 - 2.7 - 

Խոչընդոտող հանգամանք չկա 31.9 33.3 13.5 32.4 31.9 

Դժվարանում եմ պատասխանել 39.2 36.4 71.6 47.3 32.0 
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Աղյուսակ 24 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բիզնեսի զարգացմանը  

խանգարող առաջնահերթ խնդիրները` ՏԳՏԴ բաժիններով 
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Ընդամենը 1102 137 69 46 40 13 10 4 351 432 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  ձկնորսություն (բաժին A) 12 - - - 3 - - 1 2 6 

Հանքագործական արդյունաբերություն և  բացահանքերի շահագործում (բաժին B) 11 - 1 - - - - 1 6 3 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 165 23 10 11 10 2 3 - 63 43 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (բաժին D) 6 - - - - - - 1 2 3 

Ջրամատակարարում, կոյուղի,  թափոնների կառավարում և վերամշակում ( բաժին E) 2 - - - - - - - 1 1 

Շինարարություն  ( բաժին F) 228 25 16 10 8 - 5 1 72 91 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 

(բաժին G) 

 

399 54 20 13 11 6 - - 147 148 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 20 2 1 2 - 1 - - 2 12 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 71 11 9 6 3 3 1 - 8 30 

Տեղեկատվություն և կապ (բաժին J) 31 3 3 3 1 1 - - 1 19 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 11 2 2 - - - - - - 7 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 33 5 1 - 1 - - - 13 13 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն  (բաժին M) 57 5 4 - - - - - 24 24 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 11 1 1 - 1 - - - 1 7 

Կրթություն ( բաժին P) 10 2 - - 1 - - - 3 4 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում (բաժին Q) 25 4 1 - 1 - 1 - 5 13 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 4 - - 1 - - - - - 3 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 6 - - - - - - - 1 5 
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Աղյուսակ 1 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված անհատ ձեռնարկատերերի քանակը` շրջանային 

կտրվածքով 

 
Աղյուսակ 2 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ 
ՏԳՏԴ բաժինների և աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

 
Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի բաժնի 
անվանումը 

Անհատ 
ձեռնարկատերերի 

քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 
գործունեության տեսակի 

ընդամենի նկատմամբ 

Ընդամենը 2237  
այդ թվում` 

գերփոքր 2234 x 
փոքր 3 x 

Գյուղատնտեսություն,որսորդություն և անտառային տնտեսություն (բաժին A) 

Ընդամենը 4 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 4 100.0 
Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը 75 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 75                                                        
                          Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը 2 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 2 100.0 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 1359 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1359 100.0 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  (բաժին H ) 

Ընդամենը 217 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 216 99.5 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 1 0.5 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը 136 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 135 99.3 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 1 0.7 

 
Ընդամենը որից՝ գործել են 

քանակ տոկոս քանակ տոկոս 
Ընդամենը 10 637 100.0 

 
2237 100.0 

 Ստեփանակերտ 6 246 58.7 1230 55.0 
Ասկերան 1 126 10.6 302 13.5 
Մարտակերտ 1 521 14.3 234 10.5 
Մարտունի 1 744 16.4 471 21.1 
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Տնտեսական գործունեության 
տեսակների դասակարգչի բաժնի 

անվանումը 

Անհատ 
ձեռնարկատերերի 

քանակը 

Տոկոսով` տվյալ 
գործունեության տեսակի 

ընդամենի նկատմամբ 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

Ընդամենը 1 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1 100.0 
Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը 16 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 16 100.0 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը 25 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 25 100.0 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը 5 
 

100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 5 
 

100.0 
Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 4 
 

100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 4 
 

100.0 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը 18 100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 17 94.4 
փոքր` 6-15  աշխատողներ 1 5.6 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 6 
 

100.0 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 6 
 

100.0 
Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 369 
 

100.0 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 369 100.0 
 

Աղյուսակ 3 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ ՏԳՏԴ 

 բաժինների և ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի՝ շրջանային կտրվածքով 
 

 Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2237 1230 302 234 471 
այդ թվում` 

գերփոքր 2234 1227 302 234 471 
փոքր 3 3 0 0 0 
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 Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

Գյուղատնտեսություն,  անտառային տնտեսություն և որսորդություն  (բաժին A) 
Ընդամենը 4 - 1 3 - 

այդ թվում` 
  գերփոքր 4 - 1 3 - 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 
Ընդամենը 75 49 11 8 7 

այդ թվում` 

գերփոքր 75 49 11 8 7 
այդ թվում` 

Շինարարություն  ( բաժին F) 
Ընդամենը 2 1  -  - 1 

այդ թվում` 

  գերփոքր 2 1  -  - 1 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

 Ընդամենը 1359 669 196 131 363 
այդ թվում` 

  գերփոքր 1359 669 196 131 363 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  (բաժին H ) 
  Ընդամենը 217 92 42 56 27 

այդ թվում` 
  գերփոքր 216 91 42 56 27 

  փոքր 1 1 - - - 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 
Ընդամենը 136 95 14 15 12 

այդ թվում` 
  գերփոքր 135 94 14 15 12 
 փոքր 1 1 - - - 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 

   Ընդամենը 1 1  -  -  - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 1 1  -  -  - 
Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 

Ընդամենը 16 11 5 - - 
այդ թվում` 

  գերփոքր 16 11 5             -          - 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն ( բաժին M) 

Ընդամենը 25 17 3 2 3 

այդ թվում` 

  գերփոքր 25 17 3 2 3 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը 5 5 - - - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 5 5          -          -           - 
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 Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ Մարտունի 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 4 4 - - - 

այդ թվում` 

  գերփոքր 4 4          -          -           - 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

  Ընդամենը 18 14 - 1 3 

այդ թվում` 

  գերփոքր 17 13   1 3 

  փոքր 1 1 - - - 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 6 - 2 - 4 

այդ թվում` 

  գերփոքր 6  - 2  - 4 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 369 272 28 18 51 

այդ թվում` 

  գերփոքր 369 272 28 18 51 
 

Աղյուսակ 4 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ 

ՏԳՏԴ բաժինների ու հատվածների և հաշվետու տարում գործելու ևողության 
 

Հատված 
(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 
 

Անհատ 
ձեռնարկատերերի 

քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2237 76 173 250 1738 

Գյուղատնտեսություն,որսորդություն և անտառային տնտեսություն (բաժին A) 

Ընդամենը` որից    4      1 - -     3 

01 
Բուսաբուծություն ու 
անասնաբուծություն, որսորդություն և 
հարակից ծառայություններ 

1  -  -  - 1 

02 
 

Անտառային տնտեսություն և  
փայտամթերումներ 3 1  -  - 2 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 

Ընդամենը` որից 75 7 5 8 55 

10 Սննդամթերքի արտադրություն 42 4 2 7 29 

11 Խմիչքների արտադրություն 1 -  -  -  1 

16 

Փայտանյութի մշակում, փայտից, 
խցանակեղևից, ծղոտից  և հյուսկեն 
նյութերից  արտադրատեսակների 
արտադրություն, բացի կահույքից 

2  - 1 -  1 

18 
 

Պոլիգրաֆիկական գործունեություն, 
գրառված կրիչների բազմացում 1  -  - -  1 

 
23 

Այլ ոչ մետաղական հանքային 
արտադրատեսակների 
արտադրություն 

6  - 1 1 4 
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Հատված 
(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 
 

Անհատ 
ձեռնարկատերերի 

քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

 
25 

Պատրաստի մետաղե արտադրա-
տեսակների արտադրություն, բացի 
մեքենաներից և սարքավորանքից 

13 1 1 -  11 

31 Կահույքի արտադրություն 6 2 -  -  4 
 

33 
Մեքենաների և սարքավորանքի 
նորոգում և տեղադրում 4  -  -  - 4 

Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը` որից 2 - 1 - 1 

42 Քաղաքացիական շինարարություն 1  - 1                 - - 

43 Մասնագիտատացված 
շինարարական գործունեություն 1  -  -  - 1 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը` որից 1359 38 80 132 1109 

 
45 

Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և 
նորոգում 

178 4 14 17 143 

 
46 
 
 
 

Մեծածախ առևտուր, բացի 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
առևտրից 

8  - 1 2 5 

47 
Մանրածախ առևտուր, բացի 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
առևտրից 

 

1173 34 65 113 961 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 

Ընդամենը` որից 217 8 19 23 167 

49 
Ցամաքային տրանսպորտի 
գործունեություն և փոխադրում 
խողովակաշարերով 

216 8 19 23 166 

 
52 

Պահեստավորում և 
տրանսպորտային օժանդակ 
գործունեություն 

1  -  -  - 1 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 

Ընդամենը` որից 136 5 34 26 71 

55 Կացության կազմակերպում 50 3 21 11 15 

56 Հանրային սննդի կազմակերպում 86 2 13 15 56 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 
Ընդամենը` որից 1 - - - 1 

64 
Ֆինանսական միջնորդության և 
ապահովագրության ոլորտում 
օժանդակ գործունեություն 

1  -  -  - 1 

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին L) 

Ընդամենը` որից 16 - 5 3 8 

68 Անշարժ գույքի հետ կապված 
գործունեություն 16  - 5 3 8 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն (բաժին M) 

Ընդամենը` որից 25 1 2 2 20 
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Հատված 
(ըստ 

ՏԳՏԴ-ի) 
 

Անհատ 
ձեռնարկատերերի 

քանակը 

Գործելու տևողությունը 

մինչև 3 ամիս 3-6 ամիս 6-9 ամիս 9 ամսից ավելի 

69 Իրավաբանական և հաշվապահական 
գործունեություն 7 -   - 1 6 

71 

Ճարտարապետական և 
ճարտարագիտական գործունեություն. 
տեխնիկական փորձարկումներ և 
վերլուծություններ 

7 1  - 1 5 

73 Գովազդային գործունեություն և 
շուկայի իրավիճակի հետազոտություն 3 -  1 -  2 

74 Մասնագիտական, գիտական և 
տեխնիկական այլ գործունեություն 8  - 1  - 7 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը` որից 5 1 - 1 3 

77 Վարձույթ և լիզինգ 1  -  -  - 1 

79 

Զբոսաշրջային գործակալությունների, 
զբոսաշրջային օպերատորների 
գործունեություն, տեղերի ամրագրում 
և զբոսաշրջության ոլորտի այլ 
ծառայություններ 

1  -  - 1  - 

81 
Շենքերի սպասարկման և 
բնատեսարանի բարեկարգման 
գործունեություն 

1 1  -  -  - 

82 
Ձեռնարկատիրական գործունեութ-
յանն օժանդակող վարչարարական և 
լրացուցիչ այլ գործունեություն 

2 -   - -  2 

Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը` որից 4 - 3 - 1 

85 Կրթություն 4  - 3  - 1 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը` որից 18 - 1 2 15 

86 Առողջապահություն 17  - 1 1 15 

88 
Սոցիալական սպասարկում առանց 
կացության ապահովման 1  -  - 1 -  

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը` որից 6 2 1 - 3 

92 Շահումով խաղերի կազմակերպման 
հետ կապված գործունեություն 2 1 -   - 1 

93 
Սպորտի, զվարճությունների և 
հանգստի կազմակերպման 
բնագավառում գործունեություն 

4 1 1  - 2 

Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 
Ընդամենը` որից 369 13 22 53 281 

95 
Համակարգիչների, անձնական 
օգտագործման և կենցաղային 
արտադրատեսակների նորոգում 

81 1 3 5 72 

96 Այլ  անհատական 
ծառայությունների մատուցում 288 12 19 48 209 
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Աղյուսակ 5 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի հասույթի բաշխումն 

 ըստ ՏԳՏԴ-ի բաժինների և աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 
 

Տնտեսական գործունեության տեսակների 
 դասակարգչի բաժնի անվանումը Հասույթը (մլն. դրամ) 

Ընդամենը 9900.8 
 

գերփոքր 9858.0 
փոքր 42.8 

Գյուղատնտեսություն,որսորդություն և անտառային տնտեսություն (բաժին A) 
Ընդամենը 32.9 

այդ թվում` 
գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 32.9 

 Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 
Ընդամենը 670.5 

 
 

այդ թվում` 
գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 670.5 

 Շինարարություն  ( բաժին F) 

Ընդամենը 21.8 
 
 

այդ թվում` 
գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 21.8 

 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր . Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 

Ընդամենը 7822.5 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 7822.5 
 Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  (բաժին H ) 

Ընդամենը 413.5 
այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 408.2 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 5.3 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 
Ընդամենը 336.0 

այդ թվում` 
գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 317.9 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 18.1 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 
Ընդամենը 1.2 

 այդ թվում` 
գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1.2 

 Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 

Ընդամենը 36.1 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 36.1 
 Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն (բաժին M) 

Ընդամենը 89.3 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 89.3 
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Տնտեսական գործունեության տեսակների 
 դասակարգչի բաժնի անվանումը Հասույթը (մլն. դրամ) 

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 

Ընդամենը 11.5 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 11.5 
 Կրթություն ( բաժին P) 

Ընդամենը 4.2 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 4.2 
 Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում( բաժին Q) 

Ընդամենը 86.8 
 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 67.4 
փոքր` 6-15 աշխատողներ 19.4 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 

Ընդամենը 1.6 
 

այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 1.6 
 Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 

Ընդամենը 373.0 
 այդ թվում` 

գերփոքր` մինչև 5 աշխատողներ 373.0 
  

Աղյուսակ 6 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի քանակի բաշխումն ըստ 

աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի` շրջանային կտրվածքով  

  
Ընդամենը Ստեփա-

նակերտ 
Ասկե-
րան 

Մարտա 
կերտ 

Մարտու- 
նի 

Ընդամենը անհատ ձեռնարկատերերի 
քանակը 2237 1230 302 234 471 

այդ թվում`       
 գերփոքր  2234 1227 302 234 471 
 փոքր 3 3          -            -    -             - 

Տոկոսով շրջանի ընդամենի նկատմամբ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

այդ թվում`      
 

    

 գերփոքր  99.9 99.8 100.0 100.0 
0 

100.0 

 փոքր 0.1 0.2 -                -  - - 
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Աղյուսակ 7 
Հետազոտության մեջ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի հասույթի բաշխումն 

ըստ աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի` շրջանային կտրվածքով  
 

  Ընդամենը Ստեփա-
նակերտ Ասկերան Մարտա- 

կերտ Մարտունի 

Հասույթը,  
մլն. դրամ 9900.8 7066.8 944.6 911.6 977.8 

այդ թվում`       
 գերփոքր  9858.0 7024.0 944.6 911.6 977.8 
 փոքր 42.8 42.8 0.0 0.0 0.0 

Տոկոսով շրջանի 
ընդամենի նկատմամբ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

այդ թվում`      
 

    
 գերփոքր  99.6 99.4 100.0 100.0 100.0 

 փոքր 0.4 0.6 - - - 
 

 
Աղյուսակ 8 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի  
բաշխումն ըստ սեռի՝ շրջանային կտրվածքով 

Աղյուսակ 9 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի 
բաշխումն ըստ սեռի և աշխատողների թվաքանակի չափորոշիչի 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ընդամենը, 

մարդ 
որից՝ տոկոսներով՝ ընդամենի 

նկատմամբ 
տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը 2237 1284 953 57.4 42.6 
Ստեփանակերտ 1230 669 561 54.4 45.6 
Ասկերան 302 193 109 63.9 36.1 
Մարտակերտ 234 147 87 62.8 37.2 
Մարտունի 471 275 196  

 
 
 
 

41.6 

 
Ընդամենը, 

մարդ 
որից՝ տոկոսներով՝ ընդամենի 

նկատմամբ 
տղամարդ կին տղամարդ կին 

Ընդամենը 2237 1284 953 57.4 42.6 
 գերփոքր  2234 1284 950 57.5 42.5 
 փոքր 3                      - 3 - 100.0 
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Աղյուսակ 10 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի  

բաշխումն ըստ սեռի՝ ՏԳՏԴ բաժիններով 

 
Աղյուսակ 11 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումը ըստ հետագա 
գործարար ծրագրի` շրջաններով 

 
Ընդամենը 

Ստեփանա 
կերտ 

Ասկերան 
Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Ընդամենը 
որից` մտադիր են 2237 1230 302 234 471 

Ընդլայնելու են 
գործունեությունը 198 73 11 59 55 

Գործելու են  նույն ծավալով 729 424 46 17 242 
Սահմանափակելու են 
գործունեությունը 62 6 15   41 

Դժվարացել են 
պատասխանել 1213 699 227 158 129 

Չեն պատասխանել 35 28 3   4 
 

Աղյուսակ 12 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` շրջաններով ( տոկոսներով շրջանի ըմդամենի նկատմամբ) 
 

Ընդամենը 
Ստեփանա 

կերտ 
Ասկերան 

Մարտա- 
կերտ 

Մարտունի 

Ընդամենը 
որից` մտադիր են 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

Ընդլայնելու են 
գործունեությունը 8.8 5.9 3.6 25.2 11.7 

Գործելու են  նույն ծավալով 32.6 34.5 15.2 7.3 51.4 

 
Ընդամենը, 

մարդ 

որից՝ 

տղամարդ կին 

Ընդամենը 2237 1284 953 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  ձկնորսություն 
(բաժին A) 4 4 - 

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 75 51 24 
Շինարարություն  ( բաժին F) 2 2 - 
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
նորոգում (բաժին G) 
 

1359 714 645 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (բաժին H) 217 214 3 
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 136 68 68 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 1 - 1 
Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 16 12 4 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն  (բաժին M) 25 22 3 
Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 5 3 2 
Կրթություն ( բաժին P) 4 - 4 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում (բաժին Q) 18 15 3 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 6 5 1 
Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 369 174 195 
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Ընդամենը 

Ստեփանա 
կերտ 

Ասկերան 
Մարտա- 

կերտ 
Մարտունի 

Սահմանափակելու են 
գործունեությունը 2.8 0.5 5.0 0.0 8.7 

Դժվարացել են 
պատասխանել 54.2 56.8 75.2 67.5 27.4 

Չեն պատասխանել 1.6 2.3 1.0 0.0 0.8 
 

Աղյուսակ 13 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումը ըստ հետագա 

գործարար ծրագրի` շրջաններով ( տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ) 
 

Ընդամենը 
Ստեփանա 

կերտ 
Ասկերան 

Մարտա- 
կերտ 

Մարտունի 

Ընդամենը 
որից` մտադիր են 100.0 55.0 13.5 10.4 21.1 

Ընդլայնելու են 
գործունեությունը 100.0 36.9 5.5 29.8 27.8 

Գործելու են  նույն ծավալով 100.0 58.2 6.3 2.3 33.2 

Սահմանափակելու են 
գործունեությունը 100.0 9.7 24.2 0.0 66.1 

Դժվարացել են 
պատասխանել 100.0 57.63 18.71 13.03 10.63 

Չեն պատասխանել 100.0 80.0 8.6 0.0 11.4 
 

Աղյուսակ 14 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի հետագա գործարար 

ծրագրերը`ըստ սեռային բաշխման 
 

 Ընդամենը, 
մարդ 

որից` 
տոկոսներով` 

ընդամենի նկատմամբ 

տղամարդ կին տղամարդ կին 
Ընդամենը 
որից` մտադիր են 2237 1284 953 57.4 42.6 

Ընդլայնելու են 
գործունեությունը 198 107 91 54.0 46.0 

Գործելու են  նույն ծավալով 729 391 338 53.6 46.4 
Սահմանափակելու են 
գործունեությունը 62 34 28 54.8 45.2 

Դժվարացել են 
պատասխանել 1213 732 481 60.3 39.7 

Չեն պատասխանել 35 20 15 57.1 42.9 
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Աղյուսակ 15 
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹·ñÏí³Í ·áñÍáÕ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ Áëï Ñ»ï³·³ 

·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ`  î¶î¸ µ³ÅÇÝÝ»ñáí 
 
  

 
Ընդամենը 

որից` ըստ հետագա գործարար ծրագրի 
Ընդլայնելու են 

գործունե 
ությունը 

Գործելու են  
նույն ծավալով 

Սահմանափակելու 
են 

գործունեությունը 

դժվարացել են 
պատաս խանել 

Չեն 
պատասխանել 

Ընդամենը 2237 198 729 62 1213 35 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  
ձկնորսություն (բաժին A) 

4   1   3   

Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 75 9 16 2 28 20 

Շինարարություն  ( բաժին F) 2   2       
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների 
և մոտոցիկլների նորոգում (բաժին G) 1359 149 463 45 692 10 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 
 (բաժին H) 217 3 47 6 160 1 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 
 (բաժին I) 136 8 37 3 86 2 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 
(բաժին K) 1       1   

Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն 
 (բաժին Լ) 16 2 3   11   

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն  (բաժին M) 25 4 8   13   

Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 5   2   3   

Կրթություն ( բաժին P) 4   3   1   
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում (բաժին Q) 18 1 5   12   

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 6   1 2 3   
Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 369 22 141 4 200 2 
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Աղյուսակ 16 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բիզնեսի զարգացմանը 

խանգարող առաջնահերթ խնդիրները շրջաններով 
 

 
Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան 

Մարտա- 
կերտ 

Մարտունի 

Ընդամենը,  որից՝ 2374 1307 309 235 523 

Անորոշ քաղաքական վիճակը 207 102 13 10 82 
Իրացման շուկայի 
սահմանափակությունը 

148 138 2 - 8 

Հետպատերազմյան վիճակը 117 76 6 6 29 
Գնաճը 100 68 3 - 29 
Ֆինանսավարկային խնդիրներ 66 32 4 17 13 

Կորոնավիրուսային 
սահմանափակումները 

48 28 - - 20 

Բնակլիմայական պայմանները 6 2 - - 4 
Այլ 31 15 3 - 13 
Խոչընդոտող հանգամանք չկա 501 251 184 21 45 
Դժվարանում եմ պատասխանել 1150 595 94 181 280 

 
Աղյուսակ 17 

Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բիզնեսի զարգացմանը 
խանգարող առաջնահերթ խնդիրները շրջաններով 

(տոկոսներով շրջանի ընդամենի նկատմամբ) 
 

 
Ընդամենը Ստեփանակերտ Ասկերան 

Մարտա- 
կերտ 

Մարտունի 

Ընդամենը,  որից՝ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Անորոշ քաղաքական վիճակը 8.7 7.8 4.2 4.3 15.7 
Իրացման շուկայի 
սահմանափակությունը 

6.2 10.6 0.7 - 1.5 

Հետպատերազմյան վիճակը 4.9 5.8 1.9 2.6 5.5 
Գնաճը 4.2 5.2 1.0 - 5.5 
Ֆինանսավարկային խնդիրներ 2.8 2.4 1.3 7.2 2.5 
Կորոնավիրուսային 
սահմանափակումները 

2.0 2.1 - - 3.8 

Բնակլիմայական պայմանները 0.3 0.2 - - 0.8 
Այլ 1.3 1.2 1.0 - 2.5 
Խոչընդոտող հանգամանք չկա 21.1 19.2 59.5 8.9 8.6 
Դժվարանում եմ պատասխանել 48.5 45.5 30.4 77.0 53.6 
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Աղյուսակ 18 
Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց բիզնեսի զարգացմանը  

խանգարող առաջնահերթ խնդիրները` ՏԳՏԴ բաժիններով 
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ա
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շո
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ա
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սա
հմ

ա
նա

փ
ա

կո
ւթ

յո
ւն

ը 

Հե
տ

պ
ա

տ
եր

ա
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ն 

վի
ճա

կը
 

 Գ
նա

ճը
 

Ֆ
ին

ա
նս

ա
վա

րկ
ա

յի
ն 

խ
նդ

իր
նե
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Կ
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վի
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ւս
ա

յի
ն 

սա
հմ

ա
նա

փ
ա

կո
ւմ

նե
րը

 

Բ
նա

կլ
իմ

ա
յա

կա
ն 

պ
ա

յմ
ա

նն
եր

ը 

Ա
յլ 

Խ
ոչ

ըն
դո

տ
ող

 հ
ա

նգ
ա

մա
նք

 
չկ

ա
 

Դ
ժվ

ա
րա

նո
ւմ

 ե
մ 

պ
ա

տ
ա

սխ
ա

նե
լ 

Ընդամենը 2374 207 148 117 100 66 48 6 31 501 1150 
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն  և  ձկնորսություն (բաժին A) 4 - - - - - - - - 1 3 
Մշակող արդյունաբերություն ( բաժին C) 82 4 7 4 4 2 2 1 2 7 49 

Ջրամատակարարում, կոյուղի,  թափոնների կառավարում և վերամշակում  
(բաժին E) 2 - -  -  -  -  -  -  - -  2 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում 
(բաժին G) 
 

1453 142 72 61 48 54 20 2 15 320 719 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  
(բաժին H) 218 23 1 4 1 - 2 - 4 45 138 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (բաժին I) 147 21 3 8 16 3 5 - 2 11 78 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (բաժին K) 1 -  -  -  -  -  -  -  - -  1 
Անշարժ գույքի  հետ կապված  գործունեություն (բաժին Լ) 17 2 1 - 1 - - - - 7 6 
Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն  (բաժին M) 28 2 - 1 - 2 - - 2 3 18 
Վարչական և օժանդակ գործունեություն  (բաժին N) 7 2 - 3 - - - - - 1 1 
Կրթություն ( բաժին P) 4 - - - - 1 - - - - 3 
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում (բաժին Q) 20 - 1 1 - 1 - - 1 8 8 
Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (բաժին R) 6 - 1 - - - - - 1 2 2 
Սպասարկման այլ  ծառայություններ (բաժին S) 385 11 62 35 30 3 19 3 4 96 122 
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Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 3 
 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ձև 1-ԲՌ տարեկան

20

1. Իրավաբանական անձի նույնականացման ծածկագիրը 

2. Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

4. Իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը 

  5. Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը (նշել 0-12)
 6. Իրավաբանական անձը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ

(կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)

Այո Ոչ

նշել դադարեցման ամսաթիվը

7. Հիմնադիրները (մասնակիցները)  (կատարել V նշումը համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)

5.Օտարերկրյա մասնակից (օտարերկրյա պետություն, համայնք, իրավաբանական անձ, քաղաքացի)

8.Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակիցների վերաբերյալ.

1) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակցի քաղաքացիության երկիրը 

Այո Ոչ

 3) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակիցը հաշվետու տարում 
Այո Ոչ

Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ
Համայնքը  
Բնակավայրը
Հասցեն

Հեռախոս(ներ)ը Էլեկտրոնային փոստ @

      (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում)

10. Իրավաբանական անձի գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը

իրականացրե՞լ է արդյոք  ներդրումներ Արցախի Հանրապետությունում

Հանրապետության տարածքում (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում)

(Սույն բաժինը լրացվում է 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետում V նշման դեպքում (կանոնադրական կապիտալում օտարերկրյա մասնակցություն ունեցող) իրավաբանական 
անձանց համար)

ԱՀ տարածքում            

4. Քաղաքացի                                                                                                            

Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Այլ երկրներում 

Հավելված 1

 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 22 -Ն որոշման

(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

(նշել երկրի անվանումը)

Արցախի  Հանրապետության  Վիճակագրության պետական խորհրդի

թ.

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ  

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին»  օրենքի, Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի 
N 1-Ն որոշման

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտարկումների համար անհրաժեշտ   վիճակագրական հարցաթերթերը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ 
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ   ժամկետից)   համար 
վիճակագրական հարցաթերթեր լրացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով:

2) Իրավաբանական անձը հանդիսանու՞մ է արդյոք օտարերկրյա կազմակերպության 

1. Պետություն           

9. Իրավաբանական անձն ունի առանձնացված ստորաբաժանում(ներ) (մասնաճյուղ(եր), ներկայացուցչություն(ներ))

2. Համայնք             3. Իրավաբանական անձ         

առանձնացված ստորաբաժանում, մասնաճյուղ կամ ներկայացչություն Արցախի
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12.Հաշվետու տարում կազմակերպության կողմից շահագործված բեռնատար ավտոմեքենաների 
քանակը՝

13. Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր գործարար ծրագիրը.
1. Կընդլայնվի 2. Չի փոխվի

3. Կսահմանափակվի
14. Նշեք, խնդրեմ, Ձեր բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ երեք խնդիր.

1.

2

3.

15. Տեղեկություններ ղեկավարի վերաբերյալ

Ղեկավար

Ղեկավարի սեռը՝ արական իգական
Կ.Տ

   (ստորագրություն)                                                                        

« ___ » ____________20___թ.

(ազգանուն,   անուն)

(ազգանուն,   անուն)

3

(լրացվում է առանց ավելացված 
արժեքի և ակցիզային հարկերի) 

11. Իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում իրականացված տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին 
համապատասխան   թողարկված   արտադրանքի,  կատարված  աշխատանքների,  մատուցված  ծառայությունների, 
առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը:

Ընդամենը

2

4

Ծավալը/հասույթը
(հազար դրամ) 

 (լրացվում է աշխատողների միջին 
տարեկան թվաքանակը՝ 

տասնորդական ճշտությամբ)

Թղթային տարբերակի լրացման 
դեպքում գործունեության տեսակը 
բառերով նշել  համապատասխան 

կետի առաջին տողում

Գործունեության  տեսակ(ներ)ը  
լրացվում է համաձայն «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների 
դասակարգչի» հնգանիշ 

խմբավորման(տես`  http://stat-
nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NO

R.doc  հղումը)      

5

1

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ 
լիազորված անձ)

4. Դժվարանում եմ պատասխանել

Աշխատողների 
թվաքանակը  

(մարդ)
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Ձև 2-ԲՌ տարեկան

1. Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

3. Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

  4.Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը (նշել 0-12)
  5.Անհատ ձեռնարկատերը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ

(կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)
Այո Ոչ

նշել դադարեցման ամսաթիվը

6. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը
Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ
Համայնքը
Բնակավայրը
Հասցեն

Հեռախոս(ներ)ը Էլեկտրոնային փոստ @

քանակը`

9. Հանդիսանում ե՞ք արտոնագրային վճար վճարող
(կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)

Այո Ոչ

10. Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր գործարար ծրագիրը.

1. Կընդլայնվի 2. Չի փոխվի

20

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

7. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու տարում իրականացված տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան 
թողարկված արտադրանքի, կատարված աշխատանքների, մատուցված  ծառայությունների, առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և 
աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը:

3

4

 (լրացվում է 
աշխատողների միջին 

տարեկան թվաքանակը՝ 
տասնորդական 

ճշտությամբ)

(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

Աշխատողների 
թվաքանակը  

Ծավալը/հասույթը
(հազար դրամ) 

Թղթային տարբերակի լրացման դեպքում 
գործունեության տեսակը բառերով նշել  

համապատասխան կետի առաջին տողում

5

Ընդամենը

1

2

8.Հաշվետու տարում անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից շահագործված բեռնատար ավտոմեքենաների 

Հավելված 3

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ  

Արցախի  Հանրապետության  Վիճակագրության պետական խորհրդի

(լրացվում է առանց 
ավելացված արժեքի և 
ակցիզային հարկերի) 

Գործունեության  տեսակ(ներ)ը  լրացվում է 
համաձայն «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» հնգանիշ 
խմբավորման(տես` http://stat-

nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc  հղումը)            

 2021 թվականի դեկտեմբերի 13 -ի N 22-Ն որոշման

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի)

(մարդ)

թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին»  օրենքի, Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն 
որոշման

Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ
Դիտարկումների համար անհրաժեշտ   վիճակագրական հարցաթերթերը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, 
դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ   ժամկետից)   համար վիճակագրական հարցաթերթեր լրացնողները ենթարկվում են 
պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով:
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3. Կսահմանափակվի

11. Նշեք, խնդրեմ, Ձեր բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ երեք խնդիր.
1.
2.
3.

12.Անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը՝ արական իգական

« ___ » ____________20___թ.
Անհատ ձեռնարկատեր՝

   ստորագրություն                                                                         

4. Դժվարանում եմ պատասխանել
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Չափս`60x84/8, ծավալը`9.5 տպագրական մամուլ 
Տպաքանակը` 60, թուղթ` օֆսեթ  
«ՎԱՐԴ ՀՐԱՏ» ՍՊԸ  տպարան,  

ք. Երևան, Ն. Զարյան 26 
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	4.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
	Գծապատկեր 3. Գործող իրավաբանական անձանց բաշխումն ըստ հաշվետու տարում գործելու տևողության
	4.2 Անհատ ձեռնարկատերերի տնտեսական ակտիվությունը և չափերը
	Գծապատկեր 4. Գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումն ըստ շրջանների (տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ):
	Գծապատկեր 5. Գործող իրավաբանական անձանց  բաշխումն ըստ կազմակերպական-իրավական ձևերի
	բաշխումն ըստ հետագա գործարար ծրագրի


	Գծապատկեր 13. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց
	բաշխումը ըստ հետագա գործարար ծրագրի` շրջաններով, %
	Գծապատկեր 14. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող իրավաբանական անձանց տնօրենների բաշխումն ըստ գործարար ծրագրի և սեռի
	(ընդհանուրի նկատմամբ, տոկոսով)
	բաշխումն ըստ բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների

	4.10 Անհատ ձեռնարկատերերի ապագա տնտեսական ծրագրերը
	Գծապատկեր 17. Անհատ ձեռնարկատերերն ըստ հետագա գործարար ծրագրի
	Գծապատկեր 18. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի բաշխումը ըստ հետագա գործարար ծրագրի` շրջաններով
	Կին անհատ ձեռնարկատերերի 35.5 տոկոսը և տղամարդ անհատ ձեռնարկատերերի 30.4 տոկոսը, մտադիր են գործել նախորդ տարվա ծավալով: Կին անհատ ձեռնարկատերերի 9.5 տոկոսը և տղամարդ անհատ ձեռնարկատերերի 8.3 տոկոսը նախորդ տարվա համեմատ մտադիր է ընդլայնել գործունեութ...
	Գծապատկեր 19. Հետազոտությամբ ընդգրկված գործող անհատ ձեռնարկատերերի տնօրենների բաշխումն ըստ գործարար ծրագրի և սեռի  (ընդհանուրի նկատմամբ,%)
	բաշխումն ըստ բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների

	5.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	
	ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ
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