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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ.
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Կանանց տիրույթ» հասարակական կազմակերպություն
Հեղինակներ`Կարինե Մկրտչյան, Զարա Աղանյան, Անի Հարությունյան

Սույն հետազոտությունը իրականացվել է2014-2015 թթ. «Կանանց տիրույթ¦ հասարակական
կազմակերպության կողմից` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության
(USAID),Բարձրագույն կրթություն հանուն զարգացման (HED) կազմակերպությունների,
Արիզոնայի պետական համալսարանի (ASU) և Երևանի պետական համալսարանի
Գենդերային հետազոտությունների և առաջ նորդության կենտրոնի աջակցությամբ:
Հետազոտության ընդհանուր նպատակն էր հետազոտել Շիրակի մարզում ձեռներեցության
ոլորտում գենդերային ճեղքվածքի պատճառները`ուսումնասիրելով կին ձեռներեցների
գործունեության վրա ազդեցություն ունեցող արտաքին և ներքին գործոնները, վերջիններիս
գործունեությանը խոչնդոտող հանգամանքները:

Gender Gap in Entrepreneurship in Shirak Region
Karine Mkrtchyan, Zara Aghanyan, Ani Harutyunyan
The research “Gender Gap in Entrepreneurship in Shirak Region” was carried out by “Women’s
Spaces” NGO with the support of USAID, HED, ASU.
The main goal of the document was to research the reasons for gender gap in entrepreneurship in
Shirak region of Armenia by studying the external and internal factors influencing the
entrepreneurial activity of women. According to the results of census carried out by the RoA
State Statistical Agency in 2011 the number of women employers in Armenia is 1795 who
constitute the 20.9 % of the total number of employers. The research was carried out in two

discrimination in Shirak region in the external environment that affects the activities of women
entrepreneurs, and b) deep interviews were carried out with women entrepreneurs in Shirak
region in order to explore the impact that their family and the society on their entrepreneurial
activity, as well as to explore what kinds of obstacles or supportive activities they have come
along during while setting up and running their businesses. The research will serve as a basis for
raising the issues that women face and develop effective strategies in promoting the active
participation of women in business and develop their own ventures.
The research of business environment revealed that there are no distinctly obvious cases for
discrimination in the stages of business formation and development. We could discover vaguely
visible signs of discrimination in the accessibility of loans, however, it should be mentioned that
there were cases when the banks applied positive discrimination in favour of women as women
were described as “loyal” lenders. As far as it is concerned to cultural stereotypes and the
influence of the family, there was a direct correlation between the influence of culturally defined
gender roles and family pressure, as well as high volume of responsibilities in the household on
the selection of profession, decision making culture and ability to independently carry out
entrepreneurial activities.
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women employers is 20.9 %2. The figures confirm that entrepreneurship is not accessible to
everyone in Armenia. The gap in entrepreneurship exists all over the world but for Armenia’s
case the data place the country on the 103th grade among 142 countries according to the Gender
Gap Index. Compared to 2013 the rank has fallen for 9 points.
The research initiated by the “Women’s Spaces” NGO aims at discovering the obstacles that
influence on the decision making processes and active engagement in business among women.
The research was carried out towards two directions;
a) examine the economic environment in order to study the gender equality from the point of
view of engaging into entrepreneurial activities
b) carry out sociological survey among women entrepreneurs in Shirak region in order to find
out what obstacles/support they came over, how the society and their family influenced on their
activities.
Assessment of business environment .
The share of Shirak region in the overall GDP for RoA has been 5.69 % in 2013 (5©17% in
2011« 5©33% in 2012), meaning that Shirak region has insignificant share in the overall RoA
economy. The share of women in the GDP is even scarce; according to the census in 2011
women made 20.7% of the employers in Shirak region.
The research aimed at studying the accessibility of business loans to women. Loan officers of
three credit organisations and eleven banks were interviewed which operate in Shirak Region.
According to the research the number of business loans was 5800, from which 1200 was given to
women entrepreneurs. As the loan officers claim there is a significant number of businesses that
are registered on a woman’s name but are practically managed by men.

1

Republican Union of Employers of Armenia, “Gender policy in Armenia and the right of women
entrepreneurship”, Yerevan, 2013
2
RoA National Statistical Service, Results of RoA Census in 2011, Section 4
(http://armstat©am/am/?nid=517)

In 2013 20-40% of the loans have been rejected from which the rejections of women
entrepreneurs’ business loan applications made 20 %, and the men’s loans was between 20-40
%. Thus, the percentage of women entrepreneurs who get rejected by banks is relatively low
compared to men being rejected.
There were two banks which did not have loans to women entrepreneurs at all. However, as all
the organizations state, many women entrepreneurs apply for consumer credit instead of business
loans because the business loans usually have stricter conditions and more complicated
procedures. From the other hand the minimum threshold for business loans is usually higher than
women entrepreneurs would want to apply for (minimum loan threshold varies between 1.5-2
million drams or 3000-4000 USD).

relating with

entrepreneurs of both genders. Three of them stated that there are certain

differences that defines their attitude while collaborating with the creditors. All the financial
institutions stated that they observe certain differences in the behaviour of both men and women
entrepreneurs.
Women creditors are distinguished by their credibility by 57.14 % of interviewers. The latter are
also distinguished by the level of their knowledge (71.4 %). It should be mentioned thought that
especially young women entrepreneurs are recognized to be more knowledgeable than the elder
ones. As the interviewers state, young women are more learned and they carry out their planning
in a more detailed way rather than the elder women and men in general.
Half of the interviewed credit officers state that there are no differences in business skills of
both genders. Men entrepreneurs are considered as more stable than women, even if men
entrepreneurs risk more than women. However, 57.14 % of the interviewees stated that women
and men do not differ in taking risks and in their stability.
Only one respondent mentioned that a competitor credit organization has gender based
discriminatory approach in taking decisions on approving credits to women, and 35©71% of
financial institutions mentioned that they have had privileged terms for women entrepreneurs
during the March 8 – April 7 period (Women’s Month in Armenia).
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Reasons for which women are rejected to get a credit include low financial capacity which is a
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compared to men women owned businesses have low competitiveness power as of compared to
men. Three interviewees stated that they have made final decision on approving a credit
application based on gender, however it cannot be clearly defined that the decision has been
negative. Some perceive women as credible partners and have had a positive decision based on
this image.
Among reasons why there is such a huge gap in entrepreneurship in Armenia, experts in
financial institutions name conservative society, family status of women and the volume of
duties they handle at home, absence of a supportive person in their life. Limited business
network, as they state, greatly influences on the general development of their businesses. It was
specifically mentioned that avoiding risks, absence of business planning and lacking of relevant
information are factors that are characteristic to women entrepreneurs.
Sociological survey among women entrepreneurs
The goal of this component was to study the environment of women entrepreneurs in their
personal setting. We tried to observe their own story starting from childhood until now and to
understand what similarities there are in the stories of different entrepreneur women, what
obstacles they face or what supportive stories they had, who or what helped them to become
entrepreneurs.
During the survey in-depth interviews were conducted among 48 women entrepreneurs in Shirak
region; Gyumri city and neighbouring villages.
The most active age group (47©9%) was 36-50 year old: 33©3% of them were 51- 65 years old.
The number of young entrepreneurs (aged 26-35 )was scarce, 14.6 %. It is logical that there are
more women aged 35 and above as it coincides with the school age of children, when women are
generally less overloaded with childcare and home chores.
The main areas women entrepreneurs are engaged are retail (45.5%); grocery shops, clothing
shops, pharmacy, flower shops, etc. 23.6 % are engaged in production; food, textile, clothing. 9.1
% is engaged in service provision; healthcare service, legal advice, translation, accounting, IT
services, etc. 18.75 % of the respondents are engaged in more than one type of business.

Most of the businesses fall under the category of ‘small business’; both in terms of turnover and
number of employees. 81.3% of the entrepreneurs have maximum 5 employees. The annual
turnover of only 20.8% of entrepreneurs exceeds 5.000.000 AMD (around 10.000 USD). Every
forth entrepreneur’s annual turnover ranges between 500.000-1.000.000 AMD (1000-2000
USD), which is an extremely low rate.
One of the unexpected findings of the research was that most of the women did not prioritise the
role of learning and knowledge in developing their own business. Most of the interviewed
women were confident that they have the necessary knowledge and do not need extra education
in the field they have chosen. This aspect was also cited by business development experts and
credit officers who were interviewed within the research. Thus, the limited scope of the

external obstacles but also through the personal development trends they choose to strive to.
The gender gap in entrepreneurship was explained by conservative beliefs among the society
towards women in general (52.7 %), family duties (41.7 %), gender inequality not only in
business, but in all spheres (27.1%), lack of access to financial resources (27.1%), reluctant to
establish and maintain business relations with male entrepreneurs (14.6%)
The interviewees were generally reluctant to speak about the obstacles they personally faced.
33.4 % does not give a clear answer. 16.7% mention that the biggest obstacle was having no
access to financial resources. 8.3% points out the tax agency as one that created obstacles for
them. Others mention lack of mobility , customs issues, competition, limited market, marketing
problems as among obstacles and difficulties they came over. While talking about obstacles that
are not overcome yet, 37.5% confirm that they don’t have unsolved issues. 18.8% thinks that the
biggest problem they have is financial.4.2 % mention that the government is the biggest obstacle,
as it ‘does not let them work’. During the recent year there were a number of changes in tax low
which, as they state, greatly affected their businesses which are not so flexible to follow and
address frequent changes.
Every third woman entrepreneur is responsible also for family duties. 25 % shares the family
duties equally with other members of the family. Only 16.7% has minimum involvement in
family chores, whereas 6.3% mention that they allocate 100% of their time to their business.
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The survey states that women entrepreneurs we met have full support of their families. 70.8%
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that a male family member supports them in conducting the business. A father, brother, spouse
or a son might be seen as one who takes care of a certain aspect of the business. This finding
confirms that although those women have broken the norms and have entered the world of
entrepreneurship, there is still a man securing their positioning in the society.
Our observations prove that mobility is also problematic for most women. That can be also seen
in the type of business women chose to start; the businesses are localized and do not require
much mobility. Thus, the area and scope of development is consequently a challenge, too.
The research tried to find out also what was the main motivation a woman would start a
business. For 66.7% it was some means to ear. They were either not able to find a job, or lost
their spouse, some found it more flexible. However, majority of women interviewed didn’t start
it having an ambition to realize herself in entrepreneurship. Only 16.7 mention that it was a way
for them to acquire independence. As per their achievements, 56.3% of women state that their
biggest achievement is the income, 54.2% mention reputation and respect. The interview
revealed that apart from financial gain, they have emotional gains as well. They strive to advance
in the society and feel equal with men. It was also observed that they strive to set themselves
aside from other women as ones who have achieved independence and have hold on their own
decisions.
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Ըստ ՀՀ ԱՎԾ կողմից իրականացած 2011 թվականի մարդահամարի՝ ՀՀ-ում
գործատու կանանց թիվը կազմում է 1795 մարդ, որը ընդհանուր գործատուների 20.9
տոկոսն է: Հետազոտությունը ընթացել է երկու ուղղությամբ. Ա) հետազոտվել է տնտեսական
միջավայրը՝ գենդերային հավասարության առկայությունը Շիրակի մարզում կանանց կողմից
գործարար գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից բացահայտելու նպատակով, և Բ)
խորը հարցազրույցներ են անցկացվել Շիրակի մարզում գործունեություն ծավալող կին
ձեռնարկատերերի շրջանում`բացահայտելու վերջիններիս գործունեության վրա ընտանիքի
և հասարակության թողած ազդեցությունը, ինչպես նաև պարզել, թե որպես ձեռնարկատեր
ինչ

խոչընդոտների

և

օժանդակող

գործոնների

են

առնչվել:

Միևնույն

ժամանակ

հետազոտությունը նպատակ ուներ վեր հանելու այն հարցերը, որին արձագանքելը էապես
կնպաստեր ձեռնարկատիրության ոլորտում կանանց մասնակցության ակտիվացմանը և կին
ձեռներեցների գործունեության զարգացմանը:
Բիզնես

միջավայրի

ձեռնարկատիրության

հետազոտության

ձևավորման

և

արդյունքները

զարգացման

ցույց

են

տալիս,

հնարավորությունների

որ

առումով

գենդերային խտրականության խիստ ընգծված տարրեր չեն նկատվում: Որոշակի թույլ
արտահայտված խտրականության նշաններ կան կին գործարարների համար վարկերի
հասանելիության մասով, սակայն հարկ է նշել, որ այս նույն ոլորտում նկատելի են նաև կին
գործարարների համար դրական խտրականության դեպքեր, քանի որ կին գործարարները
համարվում

են

«բարեխիղճ»

վարկառուներ:

Ինչ

վերաբերում

է

մշակութային

կարծրատիպերին և ընտանիքի ազդեցությանը, ապա գենդերային դերերի առնչությամբ
հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերը, ընտանիքի վարքագիծը և ազդեցությունը,
ինչպես նաև կնոջ վրա դրված առօրյա հոգսերի հսկա ծավալը մեծիմասամբ պայմանավորում
են մասնագիտության ընտրությունը, որոշումների կայացման անհատական սովորույթները և
վերջին հաշվով անկախորեն ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու ձգտումը:
Վերջին

տարիներին

Հայաստանում

քննարկման

առարկա

է

գենդերային

հավասարության, կնոջ դերի բարձրացման, վերջինիս հասարակական, քաղաքական և
տնտեսական կյանքում առավել ներգրաված լինելու անհրաժեշտությունը: Այս խնդիրների
քննարկմանը

նաև

նպաստեց

20.05.2013

թ.

կանանց

և

տղամարդկանց

հավասար

իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենքի ընդունումը:
Մինչ այդ ՀՀ կառավարությունը 2010 թ. փետրվարի 11-ին ընդունել էր N5 <<Գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգը>>, ըստ որի
գործունեության

միջոցառումների

ծրագրում

ՀՀ կառավարությունը 2008-2012թթ.
գենդերային

հավասարությունը`

հասարակական, քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովումը ճանաչում էր
որպես

քաղաքականության

առաջնահերթ

ուղղություն։

Այնուամենայնիվ,

նշված

փաստաթղթերը և ձեռնարկված միջոցները բավարար չեն նկատելի փոփոխություն
արձանագրելու համար: Ձեռնարկատիրության ոլորտը շարունակում է մնալ տղամարդկանց
տիրույթ թե՛ ձեռնարկատերերի թվի, թե՛ ծավալների առումով: Կին ձեռներեցների

հասարակական կառույցներում:
Գենդերային ճեղքվածքը տնտեսական ակտիվության մասով որոշ տվյալներով
կազմում է 25 %- ը 75 %- ի հարաբերակցությամբ, իսկ 2011 թվականի մարդահամարի
տվյալներով գործատու կանանց թիվը կազմում է 20.09 %: Սա փաստում է այն մասին, որ
Հայաստանում ձեռնարկատիրության ոլորտը ոչ բոլորի համար է հասանելի: Ճեղքվածքը
ընդհանուր առմամբ առկա է ամբողջ աշխարհում, սակայն ՀՀ ցուցանիշները երկիրը
տեղավորում են 103-րդ հորիզոնականում: Ըստ 2014 թվականի «Գենդերային Ճեղքվածքի
ինդեքսի>>՝ հաշվարկված Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից, Հայաստանի
Հանրապետությունը զբաղեցում է 103-րդ ( 0.662 միավոր) հորիզոնականը՝ դիտարկվող 142
երկրների շարքում: Հարկ է նշել, որ այս ցուցանիշը վատթարացել է 9 հորիզոնականով 2013
թվականի համեմատությամբ:
<<Կանանց տիրույթ>> հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած հետազոտությունը
փորձում է բացահայտել այն խոչընդոտները, որոնք վերջին հաշվով ազդեցություն են գործում
կանանց որոշում կայացնելու և ձեռնարկատիության մեջ ակտիվ մասնակցություն ունենալու
վրա: Հետազոտության իրականացումը համընկավ 2014թ. վերջին տեղի ունեցած
տնտեսական ցնցումների շրջանի հետ, որի արդյունքում նկատվեց տարադրամի կտրուկ աճ,
իսկ դրամը արժեզրկվեց՝ հասցնելով լրջագույն վնաս հենց փոքր եւ միջին
ձեռնարկատերերին, քանի որ հարցվող կին ձեռներեցների առկա կապիտալի զգալի

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

գործունեությունը խթանող ծրագրեր միայն առկա են ոչ պետական միջազգային և
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բաժնեմասն էր կազմում վարկերը, հաճախ տրամադրված ոչ թե դրամով, այլ տարադրամով:
Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

Ավելին, սա այն ժամանակահատվածն էր, երբ հարկային մի շարք փոփոխություններ էին
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արձանագրվում, որոնք վիճելի և դժվար իրագործելի լինելով մի շարք մտավախություններ
էին առաջացնում գործարարների շրջանում: Այսպիսով, շատերը լուրջ մտահոգություն էին
հայտնում ձեռներեցության ոլորտում դրական տեղաշարժ արձանագրելու առումով:

ՄԱՍ I
Գործարար միջավայրի գնահատում

Գործարար միջավայրի գնահատման հիմնական դրդապատճառն է հետազոտել այն
արտաքին միջավայրը, որի վրա կին գործարարը անմիջական ազդեցություն չունի և
հարկադրված է հարմարեցնելու իր գործունեությունը առկա տնտեսական իրավիճակին ու
հաստատված խաղի կանոններին: Լինելով հիմնականում փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչ, կին
գործարարը բախվում է այն բոլոր խնդիրներին, որոնք առկա են նաև տղամարդ
գործարարների համար: Այս ոլորտում հետազոտությունը նպատակ ուներ պարզելու, թե ինչ
տիպի խոչընդոտների, կամ գուցե նաև աջակցության են հանդիպում կին գործարարները,
որոնք գենդերային գործոններով են պայմանավորված: Այս գլխի համար սահմանված
խնդիրներն են.
1.

Վերլուծել Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական ակտիվությունը`կին

գործարարների մասնակցության կտրվածքով
2.

Վերլուծել գենդերային հավասարությանն ուղղված պետական քաղաքականությունը և

հենց ձեռնարկատիրության ոլորտում գենդերային ճեղքվածքին ուղղված քայլերը և
վերջիններիս արդյունավետությունը
3.

Գնահատել վարկերի հասանելիության աստիճանը կանանց համար,

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Գործարար միջավայրի գնահատում
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4.

Բացահայտել

կանանց

նկատմամբ

որևէ

տնտեսական

խտրականության

Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

առկայությունը ֆինանսական միջոցներ տրամադրելիս,
5.

մարզում կին ձեռներեցներին ուղղված գործունեություն են ծավալում:
Գործարար ակտիվության և գործարար միջավայրի գնահատման համար հիմք են
հանդիսացել Հայաստանի Ազգային Վիճակագրական ծառայության, ՀՀ Կենտրոնական
բանկի, Համաշխարհային բանկի և Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից
հաշվարկված ցուցանիշները:

Գործարարությամբ զբաղվող կանանց սպառնացող
տնտեսական խոչընդոտների բացահայտումը
Գործարար ակտիվությունը և գործարար միջավայրը Շիրակի
մարզում
Ըստ տնտեսագիտական մեկնաբանության ձեռնարկատիրությունը տնտեսական
գործունեություն

է,

որն

ուղղված

է

շահույթի

շարունակական

ստացմանը

արտադրությունից, ապրանքների վաճառքից կամ ծառայությունների մատուցումից,
որն իր մեջ կրում է ֆինանսական ռիսկեր և նյութական պատասխանատվություն:
Իրավական տեսանկյունից՝ ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն,
իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք
օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ
ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է3:
Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար քաղաքացին
իրավունք

3
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Հետազոտել ոչ պետական կառույցների գործունեության տեսակները, ովքեր Շիրակի

ունի

ստեղծել

տնտեսական

ընկերություններ

կամ

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, Գլուխ 1, Հոդված 2, ՀՕ-239, 01.01.1999

լինել

դրանց

մասնակիցը: Քաղաքացին, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու պահից,
իրավունք

ունի,

առանց

իրավաբանական

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ:

անձ

կազմավորելու,

Քաղաքացիներն

առանց

զբաղվել
պետական

գրանցման կամ հաշվառման (առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու կամ
անհատ

ձեռնարկատեր

հաշվառվելու)

զբաղվելու ձեռնարկատիրական
արտոնագրային

վճար

իրավունք

գործունեությամբ,

վճարողներ

կամ

եթե

ունեն

հանդիսանում

գյուղատնտեսական

են

արտադրանք

արտադրելու նպատակով կնքել են համատեղ գործունեության պայմանագիր:
Գյուղատնտեսական

արտադրությամբ

զբաղվող

քաղաքացիները

համատեղ գործունեության պայմանագրի սահմաններում:4
Ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծություններ և հիմնավոր
դատողություններ կատարելու տեսանկյունից ՀՀ կենտրոնական բանկը 2005
թվականի սկզբից ձեռնամուխ է եղել ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների
հարցումների անցկացմանը և Տնտեսական ակտիվության ու Գործարար միջավայրի
ինդեքսների հաշվարկմանն ու հրապարակմանը5:

80.0
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50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Արդյունաբերություն
Շինարարություն
Առևտուր
2014Q3

2014Q1

2013Q3

2013Q1

2012Q3

2012Q1

2011Q3

2011Q1

2010Q3

Ծառայություններ
2010Q1

Տոկոս

ՀՀ ում գործարար ակտիվության
ինդեքսը ըստ ոլորտների

ԳԱԻ

Գործարար ակտիվության ինդեքս

4
5

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, Գլուխ 1, Հոդված 26, ՀՕ-239, 01.01.1999
https://www.cba.am/am/sitepages/statsseabci.aspx

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ են հանդիսանում միայն տվյալ
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տնտեսական վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ կազմակերպությունների
գնահատականների միջինացման միջոցով, տնտեսական ակտիվության ինդեքսը
(ՏԱԻ)` թողարկման ծավալների, արտադրանքի կամ ծառայությունների նկատմամբ
պահանջարկի և պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների
միջինացման միջոցով:

1.2. ՀՀ-ում գործարար միջավայրի ինդեքսը
ըստ ոլորտների 2010-2014թ.թ
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Արդյունաբերություն
Շինարարություն
Առևտուր

2014Q3

2014Q1

2013Q3

2013Q1

2012Q3

2012Q1

2011Q3

2011Q1

2010Q3

Ծառայություններ
2010Q1

Տոկոս

Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

Գործարար միջավայրի ինդեքսը (ԳՄԻ) հաշվարկվում է ռիսկերի և ընդհանուր

ԳՄԻ

Գործարար միջավայրի ինդեքս

Գործարար միջավայրի ցուցանիշը (ԳՄՑ) 2014թ-ի երրորդ եռամսյակում
կազմել է 52.6, ինչը գտնվում է կայունության միջակայքի սահմաններում՝
պահպանելով

գրեթե

բոլոր

ոլորտներում

առկա

լավատեսական

տրամադրվածությունը: Արդյունաբերության և առևտրի ոլորտներում գործարար
միջավայրի ցուցանիշների մակարդակները, նախորդ եռամսյակի համեմատ, շատ քիչ
են փոփոխվել և շարունակում են մնալ կայունության միջակայքի սահմաններից
վերև: Թեև ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է գործարար միջավայրի
ցուցանիշի զգալի նվազում, ցուցանիշը դեռևս գտնվում է կայունության միջակայքի
սահմաններում: Գործարար միջավայրի ցուցանիշի ամենացածր մակարդակը այս
եռամսյակ գրանցվել է շինարարության ոլորտում՝ 34.1, ինչը պայմանավորված է այս
եռամսյակ նախորդի համեմատ ոլորտում աշխատողների թվաքանակի կտրուկ
նվազմամբ:

1.3. ՀՀ-ում Գործարար միջավայրի և
գործարար ակտիվության միջև ճեղքվածքը
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ակտիվության և միջավայրի միջև, որ գրեթե համընկել է միայն 2013թ.-ի
դեկտեմբերին:
Որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության համար ցուցանիշները մոտարկենք
Շիրակի մարզի համար անհրաժեշտ է բացահայտել, թե լինելով ամբողջական
օրգանիզմի մաս Շիրակի մարզը ինչպիսի նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսությունում:
Դրա համար վերցնենք ամենաամբողջական ցուցանիշը՝ ՀՆԱ-ն: 2011թ.-ին Շիրակի
մարզում ստեղծված ՀՆԱ-ն կազմել է ՀՀ ՀՆԱ-ի 5.17%-ը, 2012թ.-ին՝ 5.33%-ը, 2013թ.-ին՝
5.69% (Տես գրաֆիկ 1.4/ տվյալները հաշվարկված են ՀՀ ԱՎԾ տվյալների բազայի):

1.4. ՀՀ-ի և Շիրակի մարզի կողմից
արտադրված ՀՆԱ 2011-2013թ.թ.

Տոկոս
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2011
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ՀՆԱ
Հանրապետություն

4272894.6

4000722.0

3777945.6

ՀՆԱ Շիրակ

220972.2

213232.5

215012.1

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Ինչպես տեսնում ենք գրաֆիկ 1.3-ից, ՀՀ-ում գոյություն ունի ճեղքվածք գործարար
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Գյ ո ւ մ ր ի

Կարելի է հետևություն անել, որ գործելով ՀՀ-ում Շիրակի մարզը աննշան
մասնաբաժին ունի ՀՀ տնտեսությունում, հետևաբար մենք չենք կարող ՀՀ ԿԲ-ի
կողմից հաշվարկված ցուցանիշներով պատկերացում կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի
գործարար ակտիվության և միջավայրի համար: Այս հարցը կարող է լուծել մեկ այլ
հետազոտության միջոցով:
Մյուս կողմից մեր հետազոտությունը չի կարող ամբողջովին հիմք ընդունել, որ եթե
ՀՀ-ում ընդհանուր 1600 գործարարների 25%-ը կանայք են, ապա Շիրակի մարզում
մենք կունենանք նույն համամասնությունը:

Աղյուսակ 1.1. 2011թ.ի մարդահամարի համաձայն Շիրակի մարզում զբաղված բնակչությունն ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների6
Վարձու

Գործատու

աշխատող

Ինքնազբաղված

Ինքնազբաղված

Ընտանիքի

գյուղացիական

այլ

օժանդակող

տնտեսությունում

գործունեությամբ

անդամ

Այլ

Ընդամենը

Տղամարդ

26341

287

11820

855

4327

23

43653

Կին

16586

75

9332

131

8641

16

34781

Ընամենը

42927

362

21152

986

12968

39

78434

Կանանց

38,6

20,7

44,1

13,3

66,6 41,0

44,3

կշիռը
ընդհանուր
թվաքանակում
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Ավելին՝ ըստ 2011թ.-ի մարդահամարի տվյալների Շիրակի մարզում գործատու
կանանց կշիռը կազմում է ընդհանուր գործատուների 20.7 %-ը, գյուղացիականից
տարբերվող ինքնազբաղված գործունեությամբ 13.3%-ը(Տես աղյուսակ 1.1):
6

http://armstat.am/file/doc/99483033.pdf

Վարկային ռեսուրսների հասանելիության գնահատումը
Շիրակի մարզում
Շիրակի մարզում վարկային ռեսուրսների հասանելիությունը գնահատելու
համար հարցում է իրականացվել երեք վարկային կազմակերպությունում և տասնմեկ
բանկերում աշխատող վարկային մասնագետների շրջանակում, ովքեր զբաղվում են
«Բիզնես վարկերի» տրամադրմամբ:
Ըստ հարցման արդյունքների Շիրակի մարզում վերը նշված ֆինանսավարկային
կազմակերպությունների կողմից տրված «Բիզնես վարկերի» քանակությունը 2014 թ.
նոյեմբեր ամսի դրությամբ գերազանցում է 5800 հատը, որտեղ կին գործարարներին

վկայում է, որ կանայք անքան էլ հակված չեն վարկեր ձեռք բերելուն: Հարկ է նշել, որ
վարկային

մասնագետների

վկայությամբ

շատ

են

բիզնես

վարկերը,

որոնք

արձանագրվել են կանաց անունով, սակայն օգտագործվել են տղամարդկանց կողմից:
Նման վարկերը չեն դիտարկվել մեր հետազոտության շրջանակներում:
2013թ.-ին բիզնես վարկավորում ստանալու համար դիմած հայտերի 20-40%-ը
մերժվել է, որտեղ կին գործարարներին մերժումները միջինում գտնվել են մինչև 20%
միջակայքում,

իսկ

տղամարդ

գործարարներին

մերժումների

միջին

հաճախականությունը գտնվել է 20-40% միջակայքում: Ինչպես երևում է գրաֆիկ 2.1ից,

կին

գործարարներին

բիզնես

վարկի

ստացման

հայտերի

մերժման

հաճախականությունը հիմնականում ցածր է գործարար տղամարդ դիմումատուների
համեմատ:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

տրված վարկերի փաստացի քանակությունը գերազանցում է 1200 հատը, ինչը
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Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

Գրաֆիկ 2.1. Բիզնես վարկավորում ստանալու համար դիմած
հայտերի մերժումների հաճախականությունը
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80-100%
60-80%
40-60%
20-40%
մինչև 20%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Տղամարդ գործարարներին բիզնես վարկի ստացման հայտերի մերժման
հաճախականությունը /տոկոս/
Կին գործարարներին բիզնես վարկի ստացման հայտերի մերժման
հաճախականությունը /տոկոս/

Հարցմանը

մասնակցած

կազմակերպություններից

միայն

տասնչորս
երկուսն

էին,

բանկերից

և

ովքեր

գործարար

վարկային
կանանց

տրամադրած բիզնես վարկեր չունեին ներգրավված իրենց վարկային պորտֆելում:
Սակայն, ինչպես այս երկու կազմակերպությունների, այնպես էլ մնացած տասներկու
հարցված կամակերպությունների վարկային մասնագետները նշեցին, որ շատ կին
գործարարներ հիմնականում ձեռք են բերում սպառողական վարկ բիզնես վարկի
փոխարեն, քանի որ բիզնես վարկատեսակները համեմատաբար խիստ պահանջների
բավարարման դեպում են կարող տրամադրվել: Մյուս կողմից նշվեց, որ շատ հաճախ
փոքր և միջին և/կամ պետականորեն չգրանցված, սակայն ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող կանայք փոքր մեծության վարկի կարիք ունեն, որը փոքր է
բիզնես վարկատեսակի նվազագույն սահմանաչափից (բիզնես վարկատեսակի
նվազագույն շեմը տատանվում է 1.5-2 մլն դրամի միջև):
Կին ձեռներեցների շրջանում անցկացված հետազոտությունը ևս փաստում է, որ
միկրովարկավորման բացակայությունը Հայաստանում մեծապես խոչնդոտում է

փոքր բիզնեսների ստեղծմանը, կայացմանը և շարունակական զարգացմանը:
Կանայք, հիմնականում լինելով փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ ստիպված են
դիմել սպառողական վարկերի, որոնք համեմատաբար բարձր տոկոսադրույք ունեն
(տարեկան 22-24 %):
Ըստ հարցման արդյունքների 2013թ.-ին բիզես վարկավորման ստացման դիմելու
հաճախականությունը

շատ

բարձր

է:

Ըստ

վարկային

մասնագետների

վկայությունների՝ առանձին բանկերում և վարկային կազմակերպություններում
բիզնես

վարկավորման

նկատմամբ

պահանջարկը

բավականին

բարձր

է

և

գործարարների 50%-ը շատ հաճախ դիմում են վարկային միջոցներ ներգրավելու

վկայում է, որ 100 հաճախակի ներկայացված վարկային հայտերից միայն 14-ն են
ներկայացվում կանանց կողմից (Տես Գրաֆիկ 2.2): Հարկ է նշել, որ կին
գործարարները խուսափում են վարկային հայտ ներկայացնել և նրանց դիմելիության
հաճախականությունը գնահատվեց երբեմն կամ գրեթե չեն դիմում (մոտ 64.3%):
Գրաֆիկ 2.2. 2013թ.-ին Բիզնես վարկավորման դիմելիության
հաճախկանությունը:
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Գործարարներին բիզնես
վարկի ստացման համար
դիմելու
հաճախականությունը
/տոկոս/
Կին գործարարներին
բիզնես վարկի ստացման
ստացման համար
դիմելու
հաճախականությունը
/տոկոս/

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

համար, այնինչ նույն ցուցանիշը կանանց մոտ ստացվում է ընդամենը 7.1%: Վերջինս
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Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ 14 հարցված բանկերի և վարկային
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կազմակերպությունների համար բիզնես վարկավորում տրամադրելիս 11-ում որևէ
տարբերություն չէր դրվում կին և տղամարդ գործարար վարկառուների միջև, իսկ 3
կազմակերպություններում հիմնականում տարբերությունն առկա է վերջին երկու
խմբերի միջև: Այդուհանդերձ, կին և տղամարդ գործարարների գործելաոճի մեջ
տարբերություններ հիմնականում նկատվում է բոլոր դիտարկված ֆինանսական
կազմակերպությունների կողմից:
Նշված տարբերությունները բացահայտելու համար հիմք են ընդունվել
հետևյալ չափորոշիչներ՝ վարկունակություն, պարտաճանաչություն, կայունություն,
գործարար հմտություն, գիտելիք, ռիսկայնություն և այլն: Գրեթե բոլոր դիտարկվող
բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից նշվեց, որ վարկավորման
հայտ ներկայացրած

և՛

կին,

և՛

տղամարդ գործարարները

ունեն

միևնույն

վարկունակությունը: Միայն մեկ բանկի կողմից հաստատվեց, որ կին գործարարների
վարկունակությունը

առավել

ցածր

մակարդակի

վրա

է,

քան

տղամարդ

գործարարներինը:
Կին վարկառու գործարարները աչքի են ըկնում իրենց պարտաճանաչությամբ՝
մոտ 57.14% (Տես գրաֆիկ 2.3-ի 1-ին պատկերը): Վերջիններս առանձնանում են նաև
իրենց գիտելիքնեով՝ մոտ 71.4% (Տես գրաֆիկ 2.3-ի 4-րդ պատկերը), սակայն հարկ է
նաև

նշել,

որ

տարբերությունն

ըստ

բազմաթիվ

հատկապես

կարծիքների՝

շեշտվում

է

գիտելիքների

երիտասարդ

կին

մակարդակի

գործարարների

շրջանում: Երիտասարդ կին գործարարները առավել բանիմաց են և իրենց քայլերը
ավելի մանրամասն են պլանավորված, քան հասուն տարիքի կին գործարարները և
տղամարդ գործարարները:

Գրաֆիկ 2.3.Կին և տղամարդ գործարարների գործելաոճի միչև տարբերությունները

3 .Գ ՈՐԾԱՐԱՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ

2 . Կ ԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

4 .Գ ԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

1 .Պ ԱՐՏԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅՈՒՆ
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5 .Ռ ԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարցված բիզնես վարկավորմամբ զբաղվող վարկային մասնագետների կեսը
համարում է, որ վարկավորման դիմած կին և տղամարդ գործարարները չեն
տարբերվում իրենց գործարար հմտություններով (Տես գրաֆիկ 2.3-ի 3-րդ պատկերը):
Տղամարդ գործարարները առավել կայուն են համարվում, քան կանայք, այն
պարագայում, երբ վերջիններս ավելի հաճախ են ռիսկի դիմում, քան կին
գործարարները (Տես գրաֆիկ 2.3-ի 2-րդ և 5-րդ պատկերները): Այնուամենայնիվ,
հարցվողների 57.14%-ը նշեց, որ կին և տղամարդ գործարարները ըստ ռիսկի դիմելու
հակվածության և կայունությամբ չեն տարբերվում:
Դիտարկելով

վերջին

երեք

տարիների

ընթացքում

կին

և

տղամարդ

գործարարների թվաքանակը, ովքեր դիմել են բիզնես վարկավորման՝ կարելի է
նկատել, որ ոչ մի կորելյացիոն կապ գոյություն չունի կին և տղամարդ գործարարվարկառուների թվաքանակների փոփոխության միտումների միջև, ինչը վկայում է, որ
վերջին

տարիների թվաքանակների

փոփոխությունը զերծ է այն

արտաքին

գործոնների ազդեցությունից, որոնք ազդում են երկու խմբերի վրա: Այսինքն՝ կին և
տղամարդ գործարար-վարկառուների թվաքանակների փոփոխության միտումները
իրենց

վրա

կրելով

արտաքին

սոցիալական,

տնտեսական,

քաղաքական

ազդեցությունները՝ միանշանակ փոփոխություն չեն կրել (տես գրաֆիկ 2.4.-ը):

2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

-0.5
-1

Կին գործարար
վարկառուների
թվաքանակի
փոփոխությունը
Տղամարդ գործարար
վարկառուների
թվաքանակի
փոփոխությունը

-1.5

Մյուս կողմից հարցման արդյունքների համաձայն վերջին երեք տարիների
ընթացքում վարկավորման դիմող կին գործարարների թվաքանակը աճել է ավելի մեծ
տեմպերով, քան տղամարդ գործարարներինը, ինչը վկայում է կին գործարարների
գործարար ակտիվության բարձրացման մասին (տես գրաֆիկ 2.5.-ը):
Գրաֆիկ 2.5. Երեք տարիների ընթացքում բիզնես վարկավորման դիմած կին և
տղամարդ գործարարների թվաքանակի փոփոխության միտումները

Կին գործարար վարկառուների թվաքանակի փոփ. միտումը

.Տղամարդ գործարար վարկառուների թվաքանակի փոփ. միտումը

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

2.4. Կին և տղամարդ վարկառու գործարարների
թվաքանակների փոփոխության միտումները
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գրանցած ֆինանսատնտեսական կազմակերպությունները նշեցին, որ նման երևույթի
միակ պատճառ է հանդիսանում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը,
այլ ոչ թե գենդերային որևէ խտրականությունը: Այնինչ, կին գործարարների բիզնես
վարկ ձեռք բերելուց խուսափելու պատճառներն են մարզում առկա մշակութային
կարծրատիպերի ազդեցությունը, ինչպես նաև վարկային շուկայի ընդլայնումը և նոր
ֆինանսական

ռեսուրսների

ձեռք

բերման

աղբյուրների

ավելացումը:

Այնուամենայնիվ, մեծամասամբ կանայք չեն խուսափում բիզնես վարկ վերցնելուց:
Շիրակի մարզում գործող վարկային կազմակերպություններում և բանկերում
կին

գործարարներին

վարկ

տրամադրելու

վերապահումների

առկայությունը

մերժվեց հարցվողների 71.4%-ի կողմից, մեկ հարցվողի կողմից հստակ նշվեց, որ
մրցակից կազմակերպությունում առկա են որոշակի վերապահումներ արտոնյալ
պայմանների տրամադրման տեսանկյունից և մնացյալ հարցվողները իրազեկ չէին
մրցակից

վարկային

կազմակերպությունների

և

բանկերի

կողմից

որոշակի

վերապահումների մասին: Շիրակի մարզի վարկային կազմակերպություններում և
բանկերում կին գործարարներին բիզնես վարկ տրամադրելու մերժման հիմնական
պատճառներն են նրանց ցածր վարկունակությունը, որը ընդհանուր գործոն է և
գործում

է

նաև

տղամարդ

գործարարների

պարագայում,

որոշ

վարկային

կազմակերպությունների և բանկերի ներքին քաղաքականությունը և կանանց կողմից
կառավարվող բիզնեսի ցածր մրցունակությունը:
Դիտարկվող վարկային կազմակերպություններիև բանկերի 35.71%-ը հատուկ
պայմաններ են տրամադրում կին գործարարների համար բիզնես վարկավորման
դիմելու

պարագայում՝

փորձելով

խթանել

կին

գործարարների

տնտեսական

ակտիվությունը: Վերջինս հանգեցնում է կին և տղամարդ գործարարներին
տրամադրվող

բիզնես

վարկերի

պայմանների

միջև

տարբերությունների

առկայությունը որոշակի վարկային կազմակերպություններում և բանկերում: Հարկ է

նաև նշել, որ նման արտոնյալ պայմաններ կանանց համար հիմնականում գործում են
մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում:
Հարկ է նշել նաև, որ բիզնես վարկի տրամադրման վերջնական որոշման վրա
կին լինելու հանգամանքը ազդում է 3 ռեսպոնդենտների պարագայում միայն: Ի դեպ,
միանշանակ չէ, թե կին լինելու հանգամանքը դրականորեն թե բացասականորեն
ազդում է վերջնական որոշման վրա:
Հետազոտությանը

մանակցող

բիզնես

վարկատեսակի

գծով

վարկային

մասնագետների միջին աշխատանքային փորձը կազմում է 4.3 տարի: Գոյություն ունի
ուժեղ կորելացիա վարկային մասնագետի փորձի և իրենց կողմից ներգրավված

Աղյուսակ 2.1. Կորելացիա
Կին

Վարկային

Վակային

գործարարներին

մասնագետի

պորտֆելի

տրված վարկերի

փորձը

մեծությունը

կշիռը վարկային
պորտֆելում
Կին

1

-,082

-,223

,779

,444

14

14

14

-,082

1

,671**

տրված վարկերի
կշիռը վարկային
պորտֆելում
Վարկային
մասնագետի
փորձը

Վակային

Կորելացիան ըստ Պիրսոնի

գործարարներին

,779

,009

14

14

14

-,223

,671**

1
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վարկային պորտֆելի մեծության միջև (Տես աղյուսակ 2.1.):
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պորտֆելի

,444

,009

14

14
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մեծությունը

27

14

**. Կորելացիան նշանակալի է 0,01 մակարդակում /2 կողմերի համար/

Այդուհանդերձ

բացակայում

է

որևէ

կապի

առկայությունը

վարկային

պորտֆելում կին գործարարներին տրված վարկերի կշռի և վարկային մասնագետի
փորձի կամ վարկային պորտֆելի մեծության միջև:
Որպես Հայաստանի Հանրապետությունում գործարարների թվում կանանց
փոքր

թվաքանակի

հիմնական

պատճառ

ֆինանսավարկային

կառույցները

համարում էին հայ հասարակությունում ավանդապահ վերաբերմունքը, այնուհետև
կանաց ընտանեկան կարգավիճակը, իրենց կողմից ստանձնած հոգսերի մեծ ծավալը,
օգնողի բացակայությունը: Որպես կին գործարարներին խոչընդոտող գործոն նշվեց
նաև վերջիններիս սահմանափակ կապերը, ընդհանուր գործոնների առկայությունը,
որոնք ազդում են ընդհանուր գործարար ակտիվության վրա: Հատուկ նշվեց որ
կանանց ցածր գործարար ակտիվությունը պայմանավորված է լրացուցիչ ռիսկից
խուսափելը, բիզնես տրամաբանության բացակայությունը և համապատասխան
տեղեկատվության պակասը:
Կին ձեռներեցներին աջակցող կազմակերպություններում կին
գործարարների ընդգրկվածությունը

Հետազոտության շրջանակներում հարցվել են վեց կազմակերպություններ,
որոնց խնդիրները որևէ կերպ առնչվում են Շիրակի մարզում գործարարության
խթանմանը և/կամ կին գործարարներին աջակցմանը:
ՀՀ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնհիմնադրամի համար կանանց խթանումը, ինտեգրումը, հասարակությունում նրանց
դերի բարձրացումը հանդիսանում է թիրախային:

Նախորդ երեք տարիների ընթացքում պետության աջակցությամբ իրականացվել է
մեկմսյա

<<Կանանց

ամենամյա

մրցանակաբաշխությունը>>

և

մեկ

շաբաթ

տևողությամբ կին ձեռներեցների կառավարման դասընթացը:
2013-2015 թթ.-ի ընթացքում Կենտրոնն Ասիական զարգացման բանկի հետ
համատեղ իրականացրել է <<Կանանց ձեռներեցության զարգացում>> ծրագիրը, որի
նպատակն էր կանանց մասնակցության բարձրացումը Հայաստանի տնտեսական
զարգացման գործում ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ առավել մեծ թվով
կանանց ներգրավմամբ, կայուն բիզնես ստեղծելու համար ձեռնարկատիրական

ապահովմամբ,

տրամադրմամբ,
կանանց

ֆինանսական

համար

ռեսուրսների

զբաղվածության

մատչելիության

հնարավորությունների

ընդլանմամբ: Հիմնադրամում կանանց քաղաքացիական ակտիվությունը գնահատվեց
միջին, այն պարագայում, երբ գործարար ակտիվությունը միջինից բարձր, որը շատ
քիչ է զիջում տղամարդկանց գործարար ակտիվությանը: Նշվեց, որ կանայք
կրթական,

ներդրումային

և

խորհրդատվական

աջակցության

կարիք

ունեն:

Հետևաբար նրանց խոչընդոտող հիմնական գործոններ են դիտարկվում գիտելիքների
պակասը, սեփական միջոցների և ժամանակի բացակայությունը:
UNIDO /United Nations Industrial Development Organization/ միջազգային
կազմակերպությունում անցկացված հարցումների համաձայն կին գործարարների
պասիվությունը պայմանավորված է ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ կամ
դրանց տնօրինման սահմանափակվածությամբ, ընտանեկան հոգսերի մեծ ծավալով,
առկա թանկ վարկային ռեսուրսներով, գործարարության ռիսկայնությամբ և երկրի
ընդհանուր դրությամբ: Կարելի է նկատել, որ նշված գործոնների մեծ մասը ունեին
ընդհանուր բնույթ և առկա էին նաև տղամարդ գործարարների համար: Չնայած կին
գործարարների գործարար ակտիվության խթանումը համապատասխանում է
UNIDO-ի առաքելությանը և հիմնական գործունեությանը, այնուամենայնիվ վերջին
երեք տարիներում կազմակերպության կողմից որևէ միջոցառում չի անցկացվել և չի
նախատեսվում նաև որևէ ծրագիր ներդնել այս ուղղությամբ: Կազմակերպության
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կանանց

քաղաքացիական

ակտիվության

աստիճանը

մեր

հասարակությունում գնահատվեց միջին, իսկ գործարար ակտիվությունը՝ նվազ
միջինից, այնինչ տղամարդկանց գործարար ակտիվությունը գնահատվեց բարձր
միջինից: Նշվեց որ կանայք գործարարության խթանման համար կրթական,
տեխնոլոգիական,

հոգեբանական,

ներդրումային,

խորհրդատվական,

տեղեկատվական աջակցության կարիք ունեն: Որպես կանանց գործարարությանը
խոչընդոտող գործոններ նշվեցին՝

գիտելիքների պակասը, տեղեկատվության

պակասը, ընտանեկան կարգավիճակը, սեփական միջոցների բացակայությունը,
ժամանակի

բացակայությունը,

կախվածությունը

ընտանիքից,

կոռուպցիայի

առկայությունը, փորձի պակասը և ինքնավստահության պակասը:
<<Շիրակի

մրցունակության

կենտրոն>>

հիմնադրամի

համաձայն

կին

գործարարների թվաքանակի նվազ լինելը պայմանավորված է ֆինանսական
միջոցների բացակայությամբ, ընտանեկան կարգավիճակով, պետության կողմից
հատուկ

լծակների

բացակայությամբ,

վարկերի

բարձր

տոկոսադրույքով,

տնտեսության բարձր ռիսկայնությամբ, երկրի ընդհանուր դրությամբ և կանանց
պասիվությամբ: Ի դեպ հիմնադրամի կողմից նշվեց որ գործարար ակտիվությունը
հավասար ցածր մակարդակում է գտնվում և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց համար:
Հիմնադրամը,

որդեգրելով

կանաց

և

գործարարության

խթանման

քաղաքականություն, վերջին երեք տարիների ընթացում իրականացրել է հետևյալ
ծրագրերը՝
1. <<Կին գործարարների խթանում գյուղական և քաղաքական համայնքներում>>
երեք տարի տևողությամբ, որը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ կառավարության
կողմից հատկացված միջոցներով,
2. <<Քաղաքական գործիչների հմտությունների բարելավման>> ծրագիրը մեկ
տարի տևողությամբ, որը ֆինանսավորվել է Նորվեգիայի կառավարության
կողմից,

3. <<PUM>>

հոլանդական

բիզնեսի

զարգացման

ծրագիրը

երեք

տարի

տևողությամբ, որը ֆինանսավորվում է Հոլանդական կառավարության կողմից:
Վերջինս ընթացիկ ծրագիր է:
Հիմնադրամի կողմից նշվեց, որ Շիրակի մարզում չկա սուր գենդերային խնդիր և
ընդհանուր

գործարար

միջավայրը

անբարենպաստ

է

փոքր

ու

սկսնակ

գործարարության համար:
<<Գյումրու Տեխնոլոգիական Կենտրոն>>-ը բարձրակարգ ենթակառուցվածքներով
միջավայր է, որում խթանվում է բիզնեսի և գիտության զարգացումը: Այն կրթական,

խթանումը

չի

հանդիանում

թիրախային

տվյալ

կազմակերպության

կանաց
համար:

Կենտրոնը նախկինում իրականացրել է բիզնեսի խթանման կարճաժամկետ ծրագիր,
որը ուղղված էր տեղական բիզնեսի աջակցմանը և կրթության մակարդակի
բարձրցմանը:

Վերջինս

իրականացվել

է

Համաշխարհային

Բանկի,

ՀՀ

Կառավարության և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի աջակցությամբ:
Ներկայումս ԳՏԿ-ն մատուցում է իրավաբանական, հաշվապահական անվճար
խորհրդատվություն,

կազմակերպում

է

PR

դասընթացներ,

առաջարկում

տեխնոլոգիական լուծումներ տեղի գործարարներին՝ անկախ նրանց գենդերային
պատկանելիությունից: Կենտրոնի կողմից կանանց քաղաքացիական ակտիվությունը
գնահատվեց ցածր, իսկ գործարար ակտիվությունը միջին: Այնինչ տղամարդանց
գործարար ակտիվությունը գնահատվեց բարձր: Նման պատկերի համար հիմնական
գործոններ

նշվեցին

կանանց

ընտանեկան

կարգավիճակը,

հասարակության

կարծիքը, սեփական միջոցների բացակայությունը, ժամանակի բացակայությունը,
կախվածությունը ընտանիքից և ինքնավստահության պակասը:
«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը
իր առջև ունենալով գործարարության խթանումը, կրթական և խորհրդատվական
աջակցությն ցուցաբերումը 2014թ.-ին կազմակերպել է կանանց մոտ գործարար
հմտությունների

զարգացմանն ուղղված «Կանանց ձեռներեցության զարգացման

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

հետազոտական և ձեռնարկատիրական կենտրոն է: Այնուամենայնիվ,
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դասընթացը», որի շրջանակներում ինտերակտիվ մեթոդներով կանանց տրամադրվել
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է

համապատասխան

գիտելիքներ:

Կենտրոնը

մտադիր

է

շարունակել

համագործակցությունը ինչպես կին, այնպես էլ տղամարդ գործարարների հետ, քանի
որ

վերջինիս

թիրախը

հանդիսանում

է

տնտեսագիտական

գիտելիքների

հասանելիության ապահովումը գործարարներին, նրանց անհրաժեշտ կրթական և
խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը: Կենտրոնի կողմից և՛ կանանց, և՛
տղամարդկանց

գործարարության

մակարդակը

գնահատվեց

միջին,

որը

հիմնականում պայմանավորված է ՀՀ տնտեսության յուրահատկություններով:
Վերը նշված կազմակերպությունների կողմից նշվեց, որ կին գործարարներին
ակտիվությանը

խոչընդոտող

գործոններն

են

գիտելիքների

պակասը,

տեղեկատվության պակասը, ընտանեկան կարգավիճակը, սեփական միջոցների
բացակայությունը, ժամանակի բացակայությունը, կախվածությունը ընտանիքից,
գործարար

կապերի

բացակայությունը,

կոռուպցիայի

առկայությունը,

փորձի

պակասը և ինքնավստահության պակասը: Կանայք գործարարության խթանման
համար կրթական, հոգեբանական, տեխնոլոգիական, հոգեբանական, ներդրումային,
խորհրդատվական, տեղեկատվական աջակցության կարիք ունեն:
Պատկերը

լիովին

տարբերվում

էր

«Թրփանջյան»

հիմնադրամի

մոտ:

Հիմնադրամի կողմից նշվեց, որ ըստ իրենց փորձառության կին ձեռներեցները
բավականին ակտիվ են: Նշենք, որ Թրփանջյան հիմնադրամը գործունեություն է
ծավալում գյուղական համայնքների հետ: Ըստ «Թրփանջյան» հիմնադրամի հետ
համագործակցող գործարարների տվյալների բազայի՝ նրանց մոտ 40%-ը կանայք են:
Համագործակցելով Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի հետ, Թրփանջյան
հիմնադրամը արդեն յոթ տարի է ինչ անցկացնում է մի շարք դասընթացներ
գործարարներին կրթության և տեղեկատվության տրամադրման համար: Ինչպես
նաև գործարարության խթանման համար հիմնադրամը արդեն երեք տարի է
վարկային

ծրագրերով

գործարարներին:

ցածր

«Թրփանջյան»

տոկոսադրույքով
հիմնադրամը

վարկեր

շատ

բարձր

է

տրամադրում
է

գնահատում

քաղաքացիների թե՛ գործարար, թե՛ քաղաքացիական ակտիվությունը: Վերջիններս
համոզված են, որ իրական գործարարի համար ստեղծված են բոլոր հնարավոր
պայմանները:
Եվ՛աջակցող

կազմակերպությունների,

և՛

անցկացված հետազոտությունը փաստում է,

կին

ձեռներեցների

որ Շիրակի

շրջանում

մարզում կանանց

ձեռներեցության խթանման հարցում ամենամեծ մասնակցությունն ունեն ՓՄՁԶԱԿ-ը
և «Թրփանջյան» հիմնադրամը: Վերջիններիս կողմից անցկացված դասընթացների
մասնակցած կին ձեռներեցները զգալիորեն տարբերվում էին բիզնեսի կառավարման
իրենց

գիտելիքներով:

Այնուամենայնիվ,

ակնհայտ

է,

որ

կրթական

և

կողմից հնարավորություն չեն ունեցել իրենց կրթական և աշխատանքային
գործունեության ընթացքում գործարարությանն առնչվող գիտելիքներ ձեռք բերել,
մյուս կողմից առօրյա գերզբաղվածությունը թույլ չի տալիս բացը լրացնել:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

խորհրդատվական մեծ աջակցության կարիք ունեն կին գործարարները, ովքեր մի
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ՄԱՍ II

Կին ձեռներեցների շրջանում անցկացված

սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները

Կին ձեռներեցների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական
հարցման արդյունքները
Նախաբան
Համաձայն վիճակագրության, ՀՀ-ում 4 գործարարներից միայն մեկն է կին: Ի՞նչի
արդյունք է այս երեւույթը: Արդյո՞ք հասարակության մեջ գոյություն ունեցող
գենդերային կարծրատիպերն են պատճառը, թե՞ հենց կանայք են հրաժարվում
բիզնեսում իրենց մասնակցությունից: Գուցե կանայք հրաժարվում են բիզնես ոլորտ
մտնելու գաղափարից, քանի որ ծնված օրվանից հասարակությունն այլ ուղով է

ինչն էր, որ առանձնացնում էր ձեռներեց կանանց և ինչն էր, որ մղել էր վերջիններիս
դեպի ձեռնարկատիրությունը:
Այս

եւ

այլ

հարցերի

պատասխանները

մենք

փորձեցինք

ստանալ

հետազոտության ընթացքում, որի արդյունքում ուսումնասիրվել է ՀՀ Շիրակի
մարզի ՓՄՁ տարբեր փորձառությամբ կանանց շրջանում: Վերլուծությունը թույլ
տվեց

հասկանալ

գենդերային

ճեղքվածքի

ընդհանուր

միտումներն

ու

առանձնահատկությունները:
Հետազոտության ընթացքում իրականացվել են խորին հարցազրույցներ կին
գործարարների շրջանում: Հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել ՀՀ Շիրակի
մարզում կին գործարարների առաջխաղաղացման իրական շարժը եւ գենդերային
գործոնների ազդեցությունը դրանց վրա:

Ամփոփագիր
Հետազոտության

խնդիրներն

էին

պարզել

հետեւյալ

ազդեցությունը կանանց ձեռնարկատիրական գործունեության վրա.

գործոնների

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

ձևավորում իրենց զարգացումը: Հետազոտությունը նաև փորձեց բացահայտել, թե
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1) Մանկության

35

շրջանում

ընտանիքում

ընտանեկան

սոցիալական

պատասխանատվությունների

հարաբերությունների,

դերերի,

բաշխման

անհատական

ազդեցությունը

կանանց

ձեռնարկատիրական մղումների վրա.
2) Կրթական գործոնների դերն ու ազդեցությունը ձեռնարկատիրական
մղումների եւ գործունեության վրա.
3) Կրթական եւ ուսուցողական կարիքների գնահատումը գործարար
կանանց շրջանում.
4) Ձեռնարկատիրական եւ աշխատանքային կարիերայի ձեւավորման
առանձնահատկությունները

եւ

գենդերային

գործոնների

ազդեցությունը.
5) Բիզնես աջակցության գնահատումը կանանց շրջանում.
6) Բիզնես աջակցության կարիքի գնահատումը.
7) Ձեռնարկատիրության

զարգացման

դինամիկան

եւ

գենդերային

գործոնների ազդեցությունը.
8) Սպառնալիքների գնահատումը ձեռնարկատիրության զարգացման
ընթացքում եւ գենդերային գործոնների ազդեցությունը.
9) Ընտանեկան պատասխանատվությունների ծավալի ազդեցությունը կին
գործարարների վրա.
10) Կին գործարարների սոցիալական սպասումների գնահատումը:
Սույն

հետազոտության

կարեւորագույն

առանձնահատկությունն

է,

որ

անհրաժեշտ էր ուսումնասիրել եւ պարզել արդի հայաստանյան իրականության մեջ
կանանց

ձեռնարկատիրության

զարգացման

համար

առկա

կարիքների,

հնարավորությունների, սպառնալիքների եւ հեռանկարների իրական պատկերը եւ
պարզել, թե կան արդյոք խտրականության դեպքեր:

Որպես նախնական վարկած ընդունված էր այն գաղափարը, որ ՀՀ-ում
գործարարության ոլորտ մուտք են գործում կանանց այն hատվածը, որն ունի
անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական բնութագրեր շուկային հարմարվելու համար:
Գործարար կանանց ճնշող մեծամասնությունը բավականին հեշտությամբ
յուրացրել է բիզնես-կնոջ նոր դերը, մուտք գործելով շուկա: Ժամանակակից հայ
գործարար կինը սոցիալական նոր կերպար է, որն ունի ինքնադրսեւորման բարձր
պահանջմունք,

ռիսկի

դիմելու

համեմատաբար

մեծ

համարձակություն,

խոչընդոտները հաղթահարելու գերկամք:

հարցազրույցի

տեխնիկան,

ինչը

տվեց

հնարավորություն

ներսից

դիտարկել

ձեռնարկատիրության ոլորտում առկա իրավիճակը: Այն նաեւ հնարավոր դարձրեց
կառուցել հարցվողի հետ զրույցը, առավելագույնս հաշվի առնելով ոչ միայն
հետազոտության նպատակները, այլեւ հարցվողի շահերը:
Հետազոտությունը իրականացվել է 2014թ. օգոստոսից մինչեւ 2015թ. հունվար ընկած
ժամանակահատվածում եւ ընդգրկել է Գյումրու եւ Շիրակի մարզի մի շարք
գյուղական համայնքներում գործող 48 գործարար կանանց հետ հարցազրույցները:
Որպես ընտրանքի հիմնական նախապայման ընդունվել են հետեւյալ կետերը.
 հարցվողը փաստացի զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ,
 հարցվողը պաշտոնապես գրանցված է որպես գործարար ձեռնարկության
ղեկավար,
 հարցվողի գործարար ձեռնարկությունը գործում է 6 ամսից ավելին,
 հարցվողի գործարար գործունեությունը իրականացվում է Շիրակի մարզում,
 հարցվողը 18-ից բարձր տարիք ունի,
 հարցվողը իգական սեռի ներկայացուցիչ է:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Որպես հետազոտական ծրագրի մեթոդաբանություն ընտրվել էր խորին
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Նման չափորոշիչների սահմանումը առաջացրեց որոշակի խնդիրներ, քանի որ
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իրականում մենք առնչվում ենք գործարար կանանց մի քանի խմբերի հետ.
 Կանայք, ովքեր զբաղվում են ձեռնարկության բոլոր խնդիրներով, բայց
պաշտոնապես բիզնեսը գրանցված է կամ ամուսնու, կամ որդու անունով, մի
խոսքով, տղամարդու անունով:
 Կանայք ձեւականորեն են ղեկավարում բիզնեսը՝ պաշտոնապես գրանցված են,
սակայն իրականում նրանք չեն մասնակցում բիզնեսի կառավարմանը.
 Կանայք, ովքեր պաշտոնապես են գրանցված որպես ձեռնարկատեր եւ
իրականում իրենք են կառավարում ձեռնարկությունը:
Հարցման համար մեզ հարկավոր էր գտնել հենց երրորդ խմբի ներկայացուցիչների,
ինչը որոշակի բարդություն առաջացրեց:
Մեկ

այլ

դժվարություն

էր

հանդիսանում

այն

փաստը,

որ,

չնայած

ՀՀ

տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի, պաշտոնական ատյաններից բարդ
էր հայցելը ամփոփ տեղեկատվություն:

Հետազոտական ծրագրի հիմնական արդյունքները

Հետազոտության մասնակիցների ժողովրդագրական
բնութագիրը.

Գործարար կանանց տարիքը.
Հարցվողների

շրջանում

վերին

տարիքային

սահմանը

չի

գերազանցում
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տարեկանը: Եվ դա պատահականություն չէ, քանի որ այս պատկերը հստակորեն
արտացոլում է ոլորտի իրական ժողովրդագրական բաշխվածությունը: Ինչպես

աշխատանքային շուկայում, այնպես էլ ձեռնարկատիրության բնագավառում գործում
է «թոշակի» անցնելու սկզբունքը: Նախ, եթե կատարենք անդրադարձ դեպի
Հայաստանի խորհրդային անցյալը, երբ ձեռնարկատիրությունը գաղափարապես
արգելված էր որպես կապիտալիստական հասարակարգի մնացորդ եւ հետապնդվում
էր քրեորեն, ապա երեսուն տարի առաջ՝ 1985-1988թթ., սկսված այսպես կոչված
«Պերեստրոյկան» (Վերակառուցումը) բնակչության վաղեմի գործարար մղումների
արձակման շրջան էր: Այն թույլ տվեց քողարկելով կոոպերատիվների անվան տակ
զբաղվել բիզնեսով: Հավանաբար, ավելի հեշտությամբ նոր ձեռնարկատիրական ոգին
ընդունեցին այն ժամնակվա երիտասարդները, ովքեր էլ ներկայումս պետք է

Չնայած խորհրդային շրջանում գործող բոլոր արգելքներին, բացահայտ բացասական
վերաբերմունքին, միշտ քողարկված գոյություն ունեցել են ոչ լեգալ ձեռնարկատերեր:
Նրանցից շատերը, ներկայումս ունենալով զգալի տարիք, փոխանցել են իրենց
բիզնեսը որպես «ժառանգություն» երիտասարդ ազգականներին:
Մյուս հանգամանքը, որը սահմանափակում է ավելի բարձր տարիքային խմբի
ներգրավվածությունը բիզնեսի ոլորտ, կայանում է նրանում, որ, ի տարբերություն
վարձու աշխատանքային գործունեության, գործարար ոլորտը ունի լրացուցիչ
պահանջներ՝ ֆիզիկական տեղաշարժի, տարբեր կառույցների հետ հարաբերվելու,
շուկային համընթաց զարգանալու եւ մի շարք այլ հանգամանքներ, որոնց
համապատասխանելու համար ավելի մեծ ճկունություն է անհրաժեշտ: Այսպիսի
հանգամանքներով է պայմանավորված, որ հարցման մասնակիցներից ոչ մեկը 65-ից
բարձր տարիք չունեն:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

մոտավորապես լինեն շուրջ 65 տարեկան:
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Գործարար կանանց ամենաակտիվ տարիքային խումբը, գրեթե կեսը՝ 47.9%-ը, միջին
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տարիքի է՝ 36-50 տարեկան: Իսկ գործարարների 33.3%-ը 51-ից 65 տարեկան է: Ավելի
սակավաթիվ են երիտասարդ գործարարների (26-35 տարեկան) քանակը՝ միայն
14.6% (Տե՛ս Նկար 1.):
Այս ցուցանիշը ունի մի քանի տեսանկյունից մեկնաբանություն, քանի որ կնոջ համար
այս

տարիքը

ընտանիք

կազմելու,

ընտանեկան

հոգսերով

ծանրաբեռնվելու

ամենահագեցած շրջանն է՝ ամուսնական պարտավորությունների ստանձնումը
ավանդական հայ ընտանիքում, կրկնակի շեշտված հենց Շիրակի մարզում, որը
համարվում

է

Հայաստանի

ամենապահպանողական մարզերից մեկը: Այս
տարիքային
զբաղված

խմբի
են

ուղեկցվում

կանայք,

երեխաների

սովորաբար,

խնամքով,

որն

Ն կ ա ր 1. Գ ո ր ծ ա ր ա ր
կ ան ան ց տար ի ք ը

33.3
0%

4.20
%

14.6
0%

18-25
26-35

է մինչեւ կրտսեր դպրոցական

36-50
47.9
0%

տարիքի ավարտը: Երիտասարդ կանանց համար

51-65

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը
բարդանում

է

նաեւ

մի

շարք

այլ

հանգամանքներով: Մի կողմից, բիզնեսը երիտասարդ կանանց համար նոր
հնարավորություն է լուծելու զբաղվածության հարցը գործազրկության մեծ ծավալի
պայմաններում, մյուս կողմից այդ տարիքում կանայք դեռևս չունեն բավարար
ինքնուրույնություն և անկախ որոշումներ կայացնելու իրավունք: Մեծ խնդիր է նաև
ֆինանսական միջոցների հայթայթումը, կամ տնօրինումը:
Ավելացնենք

դրան,

որ

ՀՀ

կառավարությունը

չի

վարում

երիտասարդ

ձեռնարկատերերին աջակցող լուրջ եւ արդյունավետ քաղաքականություն եւ
Հայաստանում

չկան

գործուն

համակարգեր,

որոնք

կրկնակի

անգամ

սահմանափակում են երիտասարդ կանանց մուտքը գործարար ոլորտ: Հարցմանը
մասնակցած 18-25 տարեկան երիտասարդ գործարարների թիվը կազմում է 4.2%:

Նշենք, որ երիտասարդ գործարարներից ոմանք գործարար կանանց դուստրեր էին,
ովքեր ևս գործունեություն էին ծավալում իրենց մայրերի բիզնեսին առնչվող
ոլորտներում:

Այս

երևույթը

հետաքրքրական

է

այն

առումով,

որ

մայրերի

հովանավորությամբ և խորհրդատվությամբ դուստրերը առավել հեշտությամբ են
մուտք գործում գործարարության ոլորտ:
Հարցվողների ամուսնական կարգավիճակը.
Հարցման

մեծամասնությունը ամուսնացած է՝ 77.1%-ը:
Իսկ

6.30% 8.30%
10.40
4.20%
%

ճնշող

նրանցից

6.3%-ի

ամուսինները

մշտապես կամ պարբերաբար բացակայող
չամուսն
ացած/ամ
ուրի

են եւ չեն տրամադրում իրենց կանանց որեւէ
աջակցություն:

8.3%-ի

ամուսինները

մահացած են, իսկ 4.2%-ը ամուսնալուծված
70.80
%

են: Մասնակիցների 10.4% երբեւիցե չեն եղել

ամուսնացած: Որքան և անսպասելի էր, ամուսնացած կանանց ներգարվումը բիզնես
ոլորտ ավելի հեշտությամբ է տրվել, քան չամուսնացածների, ինչպես վկայում է
հարցման արդյունքները (Տե՛ս Նկար 2): Երեւույթի պատճառները պետք է փնտրել
ընտանեկան աջակցության անհրաժեշտության մեջ: Ինչպես ստորեւ նշված է,
կանանց գերակշռող մեծամասնությունը կարիք ունի քաջալերման, աջակցության,
իսկ

հարցմանը

մասնակցած

գործարար

կանանց

համար

որպես

հիմնականում ընտանիքի անդամները եւ հարազատներն են հանդես եկել:

աջակից

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Ն կ ա ր 2. Գ ո ր ծ ա ր ա ր կ ա ն ա ն ց
ամ ո ւ ս ն ակ ան կ ար գ ավ ի ճ ակ ը

մասնակիցների
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Ձեռնարկատիրական ոլորտներ.
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Հարցման մասնակիցների մեծ մասը՝ 45.5%-ը, զբաված է մանրածախ առեւտրով
(ՄՆԱ), այդ թվում 14.5%-ը սննդի առեւտրով,
16.4%-ը՝ հագուստի առեւտրով, 5.5%-ը՝ դեղերի,
Ն կ ա ր 3. Գ ո ր ծ ա ր ա ր
ձ ե ռ ն ար կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր
ի մ ար դ կ այ ի ն
ռ ե ս ո ւ ր ս ն ե ր ը .

4.20
%
12.50
%

3.6%-ը ծաղկի եւ այլն:
Հարցվողների

23.6%-ը

զբաղվում

է

արտադրությամբ, որոնցից 10.9%-ը սննդի, 9.1%-ը՝

2.10
%

1-ից 5-ը

տեքստիլ կամ տրիկոտաժի արտադրությամբ՝

6-ից 10
11-ից 20

կենցաղային տեսքտիլ, տրիկոտաժ, հագուստ,

21-ից 50

ինչպես

81.20
%

նաեւ

այլ

կենցաղային

իրերի

արտադրություններ:

Գործարար կանանց 14.5%-ի ձեռնարկությունը առնչվում է հանրային սննդի հետ՝
արտադրության կամ կազմակերպման:
Գործարարների 9.1%-ը զբաղված է սպասարկման ոլորտի հետ: Իսկ 9.1%-ը
տրամադրում

է

մասնագիտական

դիագնոստիկայի,

իրավաբանական

հաշվապահական,

տեղեկատվական

ծառայություններ՝

առողջապահական

խորհրդատվության,
տեխնոլոգիաների

եւ

թարգմանչական,
այլն:

Հարցման

մասնակիցների 7.3%-ը մատուցում է մեդիա ծառայություններ:
Հարցվողների 18.75%-ը զբաղված է մեկից ավելի ձեռնարկատիրական ոլորտներում:
Ձեռնարկությունների մարդկային ռեսուրսների քանական բնութագրերը.
Կին գործարարների գլխավորած ձեռնարկություններում նրանք գործ ունեն քիչ թվով
մարդկային ռեսուրսների հետ: Հարցման մասնակիցների գերակշռող մասի՝ 81.2%-ի
աշխատակազմի

քանակը

չի

գերազանցում

5-ը:

Հարցվողների

12.5%-ի

աշխատողների թիվը մինչեւ 10-ն է: 4.2%-ը նշել է, որ աշխատողների թիվը հասնում է
մոտ երկու տասնյակի:

Միայն հարցվողներից

մեկն է նշել, որ աշխատակազմը

բավականին մեծ է՝ հասնում է 50-ի (Տե՛ս Նկար 3): Հարկ է նշել, որ կին ձեռներեցների
ձեռնարկություններում աշխատակազմի հիմնական մասը ևս կանայք են: Այսպիսով,
կանանց ձեռներեցության խթանումը ուղղակիորեն կազդի նաև այլ կանանց համար
աշխատատեղերի բացմանը: (Շիրակի մարզում գործազուրկների 70 %-ը կանայք են):
Ձեռնարկության տարեկան շրջանառությունը.
Ձեռնարկատիրական գործունեության մեկ այլ կարեւոր ցուցիչ է հանդիսանում
տարեկան շրջանառությունը, որի տվյալները վկայում են, որ գործարար կանայք մեր
երկում/մարզում զբաղեցնում են միայն փոքր բիզնեսի ոլորտը (Տե՛ս Նկար 4):

դրամը: Յուրաքանչյուր 4-րդ բիզնեսով զբաղվող կնոջ տարեկան շրջանառությունը
500.000-ից 1.000.000 դրամ է, որը բավականին փոքր ցուցանիշ է (վերին սահամանը
ավելի

քիչ

է,

քան

€2000):

Հարցվողների

նույնքանը՝

25%-ը

նշում

է,

որ

շրջանառությունը 1.000.000-5.000.000 է: Իսկ 16.7%-ի գործարար ծավալները չի կարող
տարեկան կտրվածքով անցնել 500.000 դրամը, ինչը ավելի քիչ է, քան €1000: Իհարկե,
կարելի է նաեւ հաշվի առնել, որ որոշ
հարցման

մասնակիցներ

միտումնավոր

թաքցնում

շրջանառության

հետ

են

կապված

տեղեկատվությունը: Անշուշտ, նման
վարքագիծը
սակայն

մարդիկ

մասնակցելով
տարբեր

հիմնավորված
շատ

անգամ

հարցումներին

տեսակի

չէ,

եւ

Ն կ ա ր 4. Գ ո ր ծ ա ր ա ր
ձ ե ռ ն ար կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի տար ե կ ան
շ ր ջ ան առ ո ւ թ յ ո ւ ն ը .

12.50
20.80
%
25.00
%
1.00…
25.00
%
16.70
%
Մի…
%
0.00% 50.00%
դժ…

Մինչեւ
500.000

501.0001.000.000

հետազոտական
12.5

ծրագրերի, զգուշանում են հրապարակել տեղեկատվություն,
կապված
20.8 հատկապես
Մինչեւ
0%
5.…

դրամական հոսքերի, եկամտի հետ: Շատ

25.0
0%
25.0
0%
16.7
անգամ հարկային
0%
Մ…
0%

500.000

հայտարարագրերում

0.00%50.00% իրականությանը, այդ
գրանցվող տեղեկատվությունը չի համապատասխանում

դժ…
1.0…
Մ…

Մինչեւ
500.000

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Հարցվողների միայն 20.8%-ի տարեկան շրջանառությունը գերազանցում է 5.000.000
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պատճառով չի բացառվում, որ տվյալ ցուցանիշները նույնպես կարող են նվազեցված
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լինել: Պետք է նշել սակայն, որ նվազեցումը չի կարող խիստ չափազանցված լինել,
քանի որ հարցազրույցները անցկացվել են հարցվողների ձեռնարկություններում և
ճչացող անհամապատասխանություն չի նկատվել: Այսպիսով, կարող ենք փաստել,
որ գենդերային ճեղքվածքը ոչ միայն գործարարների թվի հարաբերակցությամբ է
առկա, այլև կին և տղամարդ գործարարների վարած ձեռնարկությունների ծավալի
առումով: Անգամ եթե կին գործարարների թվի աճ գրանցվի, բիզնեսների ծավալի
առումով կին գործարարները դեռ երկարկշարունակեն մնալ հիմնականում փոքր և
գերփոքր բիզնեսի մատույցներում:

Ձեռնարկատիրությունների կազմակերպաիրավական ձեւը.
Գործարար կանանց շրջանում ամենատարածված կազմակերպաիրավական ձեւը դա
«անհատ ձեռնարկատերն» է: Այս փաստը հաստատում են հարցման մասնակիցների
87.5%-ը:

Եվ

դա

պատահական

չէ,

քանի

որ

մի

շարք

չափորոշիչներով

իրավաբանական անձի այս տեսակը ավելի հեշտ կառավարելի է, հեշտ է գրանցելի,
ինչպես նաեւ քիչ ջանքեր է պահանջում լուծարման գործընթացը: Խուսափելով
տարբեր

տեսակի

խնդիրներից,

մասնավորապես,

կապված

հարկման

հետ,

գործարարների մեծ մասը ստիպված են գրանցվել որպես անհատ ձեռնարկատերեր:
Մասնակիցների 10.4%-ը գործում են որպես ՍՊԸ-ներ:

Մանկության շրջանում ընտանեկան հարաբերությունների ազդեցությունը կանանց
ձեռնարկատիրական մղումների վրա
Հետազոտության
գործոններն

են

նպատակներից

էր՝

«պատասխանատու»

պարզել,

թե

ընտանեկան

որ

սոցիալ-հոգեբանական

փոխհարաբերությունների

համատեքստում կանանց գործարար մղումները,
ձեռնարկատիրական
Ն կ ա ր 5. Ը ն տ ա ն ի ք ո ւ մ
ե ր ե խան ե ր ի ք ան ակ ը .

40.00%
30.00%

37.50
27.10
%
25.00
% %

հարցում:

Ընտանիքների ժողովրդագրական

2

10.00% 4.20% 6.25%

բնութագրերը

3

5 եւ…

3

1

խթանելու

1

20.00%
0.00%

գործելաոճը

Հայրական

ընտանիքի

գենդերային

կազմի,

թվաքանակի, փոխհարաբերությունների վերաբերյալ հարցերի պատասխաններից
բացահայտվում է, որ մանկության շրջանը թողնում է ազդեցություն կնոջ հետագա
ձեռնարկատիրական գործունեության վրա:
Հարցման մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը նշել է, որ մեծացել է 3 եւ ավելի
երեխաներով

ընտանիքներում

(70.9%),

որոնցից

37.5%-ի

ընտանիքներում

երեխաների քանակը եղել է 3-ը, իսկ 27.1%-ի՝ 4 երեխա, 6.25%-ը՝ 5 եւ ավելին (Տե՛ս
Նկար 5):
Այս երեույթը նույնպես կարող է ունենալ մեկնաբանություն: Եթե ընտանիքը մեկ
երեխա ունի, ապա, բնականաբար, երեխայի ողջ «հասանելիքը» միայն իրենն է, այլ
ոչ այլ մեկինը: Նման ընտանիքների երեխաները ավելի պասիվ են իրենց
ձեռնակատիրական

մղումներում:

Երկու

երեխաների

դեպքում

«հասանելիքի»

բաշխման հարցը նույնպես ավելի հեշտ է լուծվում, քանի որ հավասարապես է
կիսվում երկուսի միջեւ:

Իսկ ավելի մեծ քանակով՝ 3 եւ ավելի զավակների

պարագայում, երեխան ավելի լարված է բարիքների բաշխման հարցում: Հաշվի
առնենք, որ ծնողները երկուսն են եւ գրեթե նույն եկամուտը մուտք է գործում ինչպես
մեկ երեխայով ընտանիք, այնպես էլ 2 եւ ավելին:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Հայրական ընտանիքի կազմը.
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գենդերային կազմը թողնում է ազդեցություն
կանանց

2
2

ձեռնարկատիրական

ձեւավորման

3
3

55եւ
եւ…
…

33

0.00%
0.00%

Հարցման արդյունքում պարզվեց, որ ընտանիքի

1
1

20.00%
20.00%
6.25%
10.00% 4.20%
4.20% 6.25%
10.00%
11
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Ընտանիքների գենդերային կազմը.

Ն կ ա5.ր Ընտանիքում
5. Ը ն տ ա ն երեխաների
ի ք ո ւ մ
Նկար
ե ր ե խ ա ն քանակը.
ե ր ի ք ան ակ ը .

կանանց

վրա:

52.1%-ը

մղումների

Հարցմանը
հաստատել

մասնակցած
է,

որ

իրենց

ընտանիքների անդամների մեծամասնությունը
իգական սեռի ներկայացուցիչներ են: 27.1%-ը
նշել է, որ գենդերային կազմը բաշխված է

հավասարաչափ: Եվ միայն 20.8%-ի ընտանիքներում մեծամասնությունը արական
սեռի է (Տե՛ս Նկար 6):
Այն ընտանիքներում, որտեղ կանանց ներկայացվածությունը քանակապես ավելին է,
ստեղծել է բարենպաստ պայմաններ ակտիվ, նախաձեռնությունների վրա հիմնված
գործունեության

ոլորտներում

ներգրավվելու համար, ինչպիսին է նաեւ

Նկար 6. Ընտանիքների գենդերային կազմը.

բիզնեսը: Բիզնեսի ստեղծման, կայացման,
զարգացման համար պահանջվում է ավելի

20.80%

27.1%

մեծ կամային հատկանիշներ, ռիսկի դիմելու
ունակություն, ինչպես նաև բանակցային
կարողություններ
դրսեւորման

եւ

համար

այլն,

որոնց

անհրաժեշտ

52.1%

մեծամասն
ությունը
արական
սեռի
ներկայաց/

են

լրացուցիչ ջանքեր: Այն ընտանիքներում, որտեղ կանայք քանակապես կազմում են
ընտանիքի մեծամասնությունը, ավելի վստահ են իրենց զգում, ունենալով քույրերի,
մոր, տատիկների եւ այլ կին ազգականների աջակցությունը: Ավանդական հայ
ընտանիքում տղամարդկանց գերակշռող

ներկայացուցչությունը ընտանիքում

ստեղծում է լրացուցիչ ավանդությունների պահպանման և վերահսկողության
մթնոլորտ, հետեւաբար, նման ընտանիքների կանայք ավելի պասիվ են, ավելի
կաշկանդված,

ավելի

մեծ

դժվարություններով

է

ուղեկցվում

որեւէ

նախաձեռնողականություն:

Ընտանիքների սոցիալական-տնտեսական բնութագրերը.
Գործարար կանանց ընտանիքների 43.8%-ը ի վիճակի է եղել հոգալու միայն որոշակի
կարիքներ: Այս ընտանիքները չի կարելի անվանել որպես կարիքավոր, բայց նաեւ

հիմնական կարիքները բավարարված են եղել: Եվ միայն 22.9%-ի ծնողները
կարողացել

հոգալ

իրենց

ընտանիքների բոլոր կարիքները: Իսկ

Նկար 7. Ընտանեկան կարիքների
բավարարվածության աստիճանը.

հարցվողների 2.1%-ը ներկայացրել է,
որ իրենց ընտանիքների ոչ մի կարիք
բավարարված չի եղել (Տե՛ս Նկար 7):
Հարցման

տվյալների

համաձայն,

հայրական ընտանիքի

նյութական

2.1%
43.8%

22.9%

31.3%

բարիքներով

ապահովվ
ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
կարիքները

չափավոր

բավարարվածության վիճակը, բնութագրվող որպես ոչ լիարժեք, միջին բավարար
սոցիալական պայմանների առկայություն, նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում
կանանց հետագա ձեռնարկատիրական մղումների ձեւավորման համար, խթանել է
բիզնես

ձգտումների

առաջացումը:

Մանկության

շրջանում

որոշակի

պահանջմունքների չբավարարված լինելու փաստը հանդիսանում է ազդեցիկ
դրդապատճառ սեփական ուժերով խնդիրների լուծման ուղիներ որոնելու համար,
ինչը ձեռնարկատիրական գործունեության համար ամենալուրջ դրդիչներից մեկն է:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

հնարավոր չէ բնութագրել որպես ապահովված: 31.3%-ը նշել է, որ իրենց ընտանիքում
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Հարցման
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մասնակիների

97,9%-ի

ընտանիքներում

ընտանեկան

եկամուտը

է

կազմվել

Նկար 8. Ընտանեկան եկամուտի տնօրինումը.

հայրերի
45.8%

վաստակի, իսկ 54.2%-ի մոտ նաեւ
մայրերի
Հարցման

աշխատանքի
մասնակիցների

շնորհիվ:

քննարկմա
մբ

54.2%

միանձնյա

կեսից

ավելին՝ 54.2%-ը, նշել է, որ եկամուտը
տնօրինվել է միանձնյա՝ մայրիկների
կողմից: Միայն 45.8%-ի ընտանիքներում եկամուտը2.1%
բաշխվել է համատեղ՝
ապահովվ երկու
43.8%

ծնողների մասնակցությամբ (Տե՛ս Նկար 8):

22.9%

Այս երեւույթը նույնպես հանդիսանում է կանանց համար

ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
31.3%
լրացուցիչ
դրդապատճառ
կարիքները

մասնակցելու ընտանեկան եկամուտի ստեղծման եւ տնօրինման գործում:
Հարցվող կանանց 54.2%-ը լիովին բավարարված էր իրեն համարում, թե ինչպես է
բաշխվել իրենց ընտանիքում եկամուտը, 41.7%-ը բավարարված է միայն մասամբ: Եվ
4.2% դժգոհ է բաշխման արդյունքներից:

Ընտանիքների սոցիալ-հոգեբանական բնութագրերը.
Գործարար կանանց ընտանիքներում կանայք ունեցել են ակտիվ մասնակցություն
ընտանեկան բոլոր գործընթացներում: Շիրակի տարածաշրջանը, մասնավորապես
Գյումրին, աչքի է ընկնում ընտանիքի առավել պահպանողական եւ ավանդական
մոդելով: Սակայն, ըստ հարցման արդյունքների, ընտանիքների 77.1%-ում ցանկացած
խնդիր ընդունված է եղել քննարկել: Ճիշտ է, նրանցից միայն 39.6%-ում որոշումը
կայացվել է քննարկման արդյունքում, իսկ 37.5%-ում որոշումը ի վերջո կայացվել է
միանձնյա, սակայն հաշվի է առնվել ընտանիքի մյուս անդամների կարծիքը: Կանանց

22.9%-ը հաստատել է, որ իրենց ընտանիքներում ոչ մի հարց չի քննարկվել, այլ
որոշումները կայացվել միայն ընտանիքի տղամարդկանց կողմից (Տե՛ս Նկար 9):

Հարցման արդյունքները վկայում են, որ ընտանիքների 81.2%-ում կանայք ունեցել են
մեծ ազդեցություն որոշումների կայացման, կարեւոր ընտանեկան խնդիրների
լուծման հարցում:
Հարցվողների

միայն

ծանրաբեռնված

է

35.4%-ը

եղել

բացի

ընտանեկան

ուսման
այլ

պարտականություններից

հոգսերով:

Մնացածի

միակ

Հարցմանը մասնակցած կանանց 66.7%-ի ընտանիքներում հարաբերությունները եղել
են բավականին ազատ, առանց տարբեր արգելքների: Սակայն այն ընտանիքներում,
որտեղ առկա էին արգելքների եւ տաբուների համակարգը, կանանք հազվադեպ են
պայքարում դրանց դեմ: Հարցվողների 81.3%-ը երբեք չեն փորձել խախտել
ընտանեկան արգելքները: 4.8%-ն խոստովանում է, որ հաճախ է խախտել այդ
արգելքները:
Կանանց
Նկար 9. Որոշումների կայացման գործընթացը

14.3%-ը

խախտել

են

արգելքները հազվադեպ:

ընտանիքներում.

Հարցման
39.6%

22.9%

Որոշումնե
րը
կայացվել
են
միանձնյա

մշտապես

22.9%

31.3%

ապահովվ
ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
կարիքները

է

իր

ոչ մի անգամ փորձ չի կատարել
պայքարելու:

2.1%

պայքարել

25%-ը

ցանկությունների համար: Իսկ 39.4%-ը

37.5%

43.8%

մասնակիցների

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

պարտականությունն է համարվել ուսումը:
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Գործարար կանանց 39.4%-ի հայրական ընտանիքներում առկա է ձեռներեցության
փորձը (Տե՛ս Նկար 10): Նրանցից 12.5%-ը զբաղվել է առեւտրով, 8.3-ական %-ը՝
սպասարկմամբ, արտադրությամբ եւ առողջապահական ծառայությունների
տրամադրմամբ: Հարցման մասնակիցների 47.4%-ի հավաստմամբ, բիզնեսում
ակտիվորեն ներգրավված են եղել ընտանիքի անդամները: Գործարար ավանդույթներ
ունեցող կանանց 52.6%-ը նշում է, որ բիզնեսը լիովին հաջողված էր, 42.1%-ը՝
հաջողված էր մասամբ: Եվ միայն 5.3%-ի հավաստմանբ բիզնեսը ընդհանրապես
արդարացված չի եղել:
Հարցվողների

16.7%-ը

ներկայումս
Նկար 10. Որոշումների կայացման գործընթացը

շարունակում են ընտանեկան բիզնեսի

ընտանիքներում.

ավանդույթները:
39.60%

այո
ոչ

60.40%

2.1%

ապահովվ

43.8%

22.9%
ած են եղել
Կրթական գործընթացների դերն ու ազդեցությունը
ձեռնարկատիրական

գործունեության վրա
31.3%

Հարցման մասնակիցների կրթական կարգավիճակը

ընտանիքի
բոլոր
կարիքները

Գործարար

ոլորտի

պահանջները
Նկար 11. Գործարար կանանց կրթական

թելադրում են միջինից բարձր կրթական
եւ

ինտելեկտուալ

նաեւ

մակարդակ,

հաստատում

է

ժողովրդագրական
մասնակիցների

մակարդակը.

ինչը

6.25%

հարցման

թերի
միջնակարգ

6.25%

2.10%
27.10%

պատկերը՝
մեծամասնությունը՝

58.30%

միջնակարգ

միջնակարգ
մասնագիտ
ական

62.5%-ը ունի բարձրագույն կրթություն:
Ընդ որում՝ 10.4%-ը ունի մեկից ավելի

բարձրագույն կրթություն, իսկ 6.3% շարունակել է2.1%
իր կրթականապահովվ
գործընթացը
43.8%

22.9%

ած են եղել

բոլոր

մասնագիտական կրթություն, միայն 6.3%-ը սահմանափակվել
էկարիքները
միջնակարգ
31.3%
կրթությամբ (Տե՛ս Նկար 11):
Հարցվողների 39.6%-ի ընտանիքները ունեցել են մասնակցություն իրենց դստրերի
մասնագիտական

կողմնորոշման

հարցում:

Ընդ

որում,

նրանցից

14.6%-ին

պարտադրվել է տվյալ մասնագիտության ընտրությունը, 25%-ը ուղղորդվել է
ընտանիքի անդամների կամ այլ անձնանց կողմից մասնագիտական կողմնորոշման
հարցում:

Գրեթե

հարցման

մասնակիցների

կեսը՝

47.9%-ը,

ինքն

է

իր

մասնագիտական ընտրությունը կատարել:
Հարցվող կանանց միայն 29.2%-ն է հակված ընդունել հասարակության մեջ
ընդունված գենդերային դերերի ազդեցությունը մասնագիտական կողմնորոշման
հարցում: 20.8%-ը վստահ է, որ եթե ինքը լիներ արական սեռի ներկայացուցիչ, ապա
կընտրեր այլ մասնագիտություն, կամ կրթությունը կկարողնար ստանալ իր
բնակավայրից դուրս: 8.3%-ը հարցին միանշանակ պատասխան չեն տալիս, սակայն
նշում են, որ հավանաբար որոշումը կարող էր այլ լինել: Ընդհանուր առմամբ,
կանանց 52.1%-ը ժխտում է, որ սեռով է պայմանավորված իրենց կրթության
կազմակերպման ընթացքը:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

հետբուհական համակարգում: Հարցման մասնակիցների 27.1%-ը ունի
միջնակարգ
ընտանիքի
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Կրթության
Նկար 12. Կրթության աղդեցությունը
ձեռնարկատիրության վրա.

25.00%

անմիջակա
ն
միջնորդավ
որված

56.25%

կապ չունի
18.75%

ձեռնարկատիրական գործունեության
վրա.
Մասնակիցներից

միայն

անմիջականորեն

օգտագործում

մասնագիտական

25%-ն

է
իր

հմտությունները

ձեռնարկատիրական գործունեության
մեջ:

Կանանաց մեծամասնության՝

56.3%-ի

2.1%

ազդեցությունը

ստացած

կրթությունը

ապահովվ
43.8%
են եղել հետ: 18.8%-ը օգտագործում է ձեռք բերված
ընդհանրապես 22.9%
չի առնչվումած
բիզնեսի
ընտանիքի
գիտելիքներն ու հմտությունները
բոլորմիայն միջնորդավորված ձեւով (Տե՛ս Նկար 12):
31.3%
կարիքները

Հարկ է նկատել, որ կրթական գործընթացի դրական ազդեցությունը նշում են
հարցման մասնակիցների 60.4%-ը: Գործարար կանանց մնացած 39.4%-ի կարծիքով,
անցած կրթական ճանապարհը ընդհանրապես չի աջակցել բիզնեսում:
34.5%-ը հիմնել են իրենց ձեռնարկությունը՝ անմիաջականորեն օգտագործելով
մասնագիտական հմտությունները, այսինքն, կազմակերպել են մասնագիտական
ծառայությունների մատուցման ձեռնարկություններ: Այս առումով ավելի թույլ է
երեւում բիզնես դասընթացների, բիզնես ոլորտի հետ կապված ուսումնական
հաստատությունների ազդեցությունը: Հաճախ այդ գիտելիքները իրենց բնույթով
տեսական են կամ տեղայնացված չեն ներկայիս բարդ տնտեսական պայմաններին:
Կանայք ավելի հեշտությամբ հենվում են իրենց սպեցիֆիկ մասնագիտական
գիտելիքների վրա, քան ձեռնարակատիրական ոլորտի հետ առնչվող գիտելիքին:
Բիզնես ոլորտին ոչ անմիջականորեն առնչվող տեսական գիտելիքներով հագեցած
բուհերը

չեն

ապահովում

գործնականում

ձեռնարկատիրության զարգացման համար:

անհրաժեշտ

կրթական

բազան

Կրթական

Նկար 13. Կրթական գործընթացի

գործընթացի

շարունակելիությունը.

շարունակություն
47.90%

Հարցվողների գրեթե կեսը՝ 45.8%-ը
դրական

վերաբերմունք

մասնագիտության
հարցում,

ընդ

վստահաբար

այո

52.10%

ունի

ոչ

փոփոխության
որում,

18.8%-ը
կփոխեր
2.1%

ապահովվ

ընտանիքի
հաստատում է, որ արդեն փոխել է: Այն հարցվողներից, ովքեր
փոխել են

մասնագիտությունը,

զբաղվում

են

31.3%

ձեռնարկատիրությամբ՝

բոլոր
կարիքները
հիմնվելով

նոր

մասնագիտական հմտությունների վրա:
Մասնակիցների 20%-ը գտնում են, որ մասնագիտության փոփոխության կարիք
չունեն, սակայն կարիք ունեն վերաորակավորման, գիտելիքների խորացման մեջ:
Կանանց 27.1%-ը նշում է, որ երբեք չի փոխի իր մասնագիտությունը: Նրանցից
շատերը գտնում են, որ արդեն շատ ուշ է դրա մասին մտածելու համար:
Հիմնական մասնագիտական կրթության գործընթացը ավարտելուց հետո, հարցման
մասնակիցների 47.9%-ը մասնակցել է այլ ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումներին: Եվ
ընդհակառակը, 52.1% բազային կրթությունը ստանալուց հետո, չի մասնակցել որեւէ
այլ ուսուցողական միջոցառման (Տե՛ս Նկար 13):
Այն հարցին, թե եթե լիներ հնարավորություն, արդյո՞ք կշարունակեիք ձեր
կրթությունը, մասնակիցների 52.1%-ը դրական պատասխան է տվել: Սակայն հստակ
պատկերացումներ դրա վերաբերյալ, որպես կանոն, հարցվողները չունեն: Այն
գործարար կանայք, ում ձեռնարկատիրական գործունեությունն անմիջականորեն
կապված է իրենց մասնագիտական հմտությունների հետ, ցանկություն են հայտնում

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

մասնագիտությունը, իսկ 22.9%-ը նշում է,43.8%
որ հավանաբար
կփոխեր:
4.2%-ը
22.9%
ած են եղել
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խորացնել իրենց գիտելիքները նույն բնագավառում: 14.6%-ը նշում է, որ կարիք ունի
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բիզնես դասընթացների, 8.3%-ը կմասնակցեր օտար լեզվի դասընթացների, 6.3%-ին
անհրաժեշտ են գիտելիքներ հաշվապահության, 4.2%-ը՝ հարկային օրենսդրության
բնագավառում:
Հարցվողները չունեն հստակ պատկերացումներ նաեւ, թե կրթական գործընթացի
շարունակման համար ինչ ռեսուրսներ են իրենց հարկավոր: 20.8%-ի կարծիքով
կարեւոր խոչընդոտ է ժամանակի սղությունը: 12.5%-ը նշում է, որ անհրաժեշտ են
լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ ձեռնարկատեր կանայք իրենց կրթական
գործընթացը սկսելիս, առաջնորդվել են ըստ հասարակության մեջ ընդունված
գենդերային
հետագայում

դերերի

վերաբերյալ

ձեռներեցության

մեջ

առկա

կարծրատիպերի,

կրթական

այդ

համակարգում

պատճառով

ձեռք

բերված

գիտելիքները հիմնականում չեն կիրառվում:
Հասարակության

մեջ

ամրապնդված

է

կարծիք,

որ

ձեռնարկատիրության

բնագավառում հաջողության հասնելու համար մարդու կրթական ուղին մեծ
ազդեցություն չունի: Այս մասին է վկայում նաև հետազոտության շրջանակներևում
անցկացված հարցումը: Հարկ է նշել նաև, որ գիտելիքի և կրթության մասին խոսելիս
հարցվողների

մեծ

մասը

խոսում

են

իրենց

մասնագիտական

գիտելիքի

և

հմտությունների մասին, այլ ոչ բիզնեսի կառավարման հմտությունների մասին:
Այսպիսով, միայն փոքրաթիվ կին ձեռներեցներ է, որ բիզնեսի կառավարման
գիտելիքները ընկալում եւ կարեւորում են որպես իրենց ձեռնարկության զարգացման
համար խիստ կարևոր նախապայման:

Ձեռնարկատիրական գործունեության ձեւավորման
առանձնահատկությունները .
Ձեռնարկատիրությունը եւ աշխատանքային կարիերա
Հարցման

կարեւոր

դրույթներից

է

աշխատանքային

կարիերայի

եւ

ձեռնարկատիրաական գործունեության փոխազդեցության բացահայտումը:
Հարցման

մասնակիցների

կեսից

ավելին բիզնեսի հետ համատեղ ունի
Նկար 14 Ձեռնարկատիրական գործունեության հետ
միաժամանակ վարձու աշխատանքի առկայություն.

այլ վարձու աշխատանք (52.1%): Մյուս

զբաղվածության
առկա է

47.9%
52.1%

առկա չէ

աղբյուրն

է,

ինչը

ձեռնարկության զարգացման համար
լուրջ խթան է (Տե՛ս Նկար 14):
Գործարար կանանց յուրաքանչյուր 3-

2.1%

ից

2-ը

(66.7%)

նախքան

ապահովվ
43.8%
գործունեությունը
ունեցել
են
կամ
ունեն աշխատանքային փորձ, որոնցից
22.9%
ած
են եղել
ընտանիքի
անմիջական կապ ունի իրենցբոլոր
ձեռնարկատիրական գործունեության հետ:
31.3%
կարիքները

բիզնես

27.1%-ինը

Այդ կանայք սկզբում եղել են վարձու աշխատողներ իրենց ներկայիս բիզնեսի
ոլորտում, այնուհետեւ նախաձեռնել են իրենց սեփական գործը:
Հարցված կանանց գրեթե ¼-ը՝ 22.9%-ի համար ներկայիս բիզնեսը առաջին փորձը չէ
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում, իսկ կանանց 33.3%-ի համար
ներկայիս բիզնեսը հանդիսանում է իրենց ձեռնարկատիրական եւ աշխատանքային
առաջին փորձը:
Արդի հայաստանյան իրավիճակում, որտեղ գործազրկությունը հասարակական
ամենամեծ եւ լուծման քիչ հեռանկարներ ունեցող խնդիրն է, ձեռնարկատիրական
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47.9%-ի համար իրենց բիզնեսը միակ
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զբաղվածություն, ինչպես նաեւ փորձառություն ձեռք բերելու համար:

Բիզնեսի մեկնարկը.
Բիզնեսի մեկնարկի կարեւոր դրդիչ նախապայման է հանդիսանում աշխատանքային
փորձը բիզնեսի հետ առնչվող ոլորտներում: Որպես երկրորդ կարեւոր դրդապատճառ
նշվում է նաեւ աշխատանքից կրճատվելը, առանց միջոցների մնալը, ամուսնու մահը,
այսինքն,
հայտնվելը,

այնպիսի

իրավիճակում

որի հետեւանքով

կինը

հայտնվում է անելանելի դրության մեջ:
Հետազոտության այս փուլում տեսնում
ենք, որ կանանց մեծ մասի համար

Նկար 15 Նախապատրաստական աշխատանքներ.

41.7%
50.0%
40.0% 27.1%25.0%
30.0%
12.5%
20.0%
4.2%
10.0%
0.0%

ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը եղել
է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու

ուսումնաս
իրել եմ այլ
բիզնեսներ
ի փորձը
տվյալ
ոլորտում

այլընտրանք, այլ ոչ թե բխել է իրենց
նպատակներից և ամբիցիաներից`այն

2.1%

ապահովվ
ած են եղել
է դառնալ ձեռնարկատեր, սեփական գործը ունենալ, և այլն:
ընտանիքի
բոլոր
31.3%ընտրության
կարիքները
Ինչպես նշում են կանանց 22.9%-ը, ձեռնարկատիրական ոլորտի
համար
43.8%

22.9%

նրանք երկար չեն մտածել, հատուկ ուսումնասիրություններ չեն նախաձեռնել,
վերլուծություն չեն կատարել: Մասնակիցների 16.7%-ին բիզնես հիմնելու եւ ոլորտը
ընտրելու հարցում օգնել են բիզնես դասընթացների մասնակցությունը:
Հարցվողների 12.5%-ը շարունակել է ընտանեկան բիզնեսը, նույնքանի մոտ բիզնեսի
մտահաղացումը առաջացել է նույն ոլորտում այլ ձեռնարկությունում աշխատելու
հետեւանքով, ուր հնարավորություն են ունեցել մանրամասն ուսումնասիրել բիզնեսի

նրբությունները,

շուկայի

առանձնահատկությունները,

մատակարարներին

ու

հաճախորդներին:
Այն հարցին, թե ինչ նախապատրաստական գործընթաց է նախորդել բիզնեսի
մեկնարկին, հարցման մասնակիցների բավականին զգալի զանգված՝ 41.7%-ը,
պատասխանել է, որ ոչ մի նախապատրաստական աշխատանք չի եղել: 27.1%-ը
ուսումնասիրել է բիզնեսի փորձը ծանոթների, ազգականների, բարեկամների
շրջանում:

Հարցման

միայն

25%-ն

է

անցել

հատուկ

դասընթացներ

եւ

վերապատրաստվել է բիզնեսի կառավարման ոլորտում (Տե՛ս Նկար 15):

4.2%-ը շարունակել է ընտանեկան բիզնեսի ավանդույթները:

Գործարար կանանց տրամադրվող աջակցություն
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ Շիրակի մարզի ձեռնարկատիրական
գործունեությամբ զբաղվող կանանցից յուրաքանչյուր երկրորդը (50%) անտեղյակ է
բիզնես աջակցություն տրամադրող կազմակերպությունների մասին: Նկատելի էր
նաեւ որոշակի թերահավատություն, որ կազմակերպությունները կարող են իսկապես
աջակցող եւ օգնող լինել:
Կանանց 43.8%-ը այս կամ այն տեսակի աջակցություն է ստացել կա՛մ բիզնեսի
մեկնարկի, կա՛մ կայացման, կա՛մ ճգնաժամային իրավիճակում (Տե՛ս Նկար 16):
Նրանցից

յուրաքանչյուրը

ստացել

է

նախ

ֆինանսական

աջակցություն

եւ

անհրաժեշտ խորհրդատվություն: Հարցման մասնակիցների 12.5%-ը ստացել է
աջակցությունը նյութերով, պարագաներով, սարքավորումներով կամ տարածքով:
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12.5%-ը նախքան ձեռնարկությունը հիմնելը անցկացրել է շուկայի հետազոտություն:
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անձնական կապերի առկայությունը:
Կանանց 8.3%-ին օգնել են ձեռք
Նկար 16. Աջակցություն գործարար կանանց.

կանայք նշել են, որ իրենց օգնել են

43.8%
ստացել են
աջակցությ
ուն
չեն ստացել
աջակցությ
ուն

56.2%

բերել անձնական կապեր: Նույնքան

ներգրավել հաճախորդներին:
Հետազոտությունը
փոքր

եւ

փաստեց,

միջին

ձեռնարկատիրության
ոլորտում
2.1%

կատարում
43.8%

ապահովվ

ՓՄՁԶԱԿ-ը,
22.9%

ինչպես
ած են եղելգյուղական

ընտանիքի
բոլոր
31.3%
կարիքներըընդ
կազմակերպությունը,

մեծ

որ

սկսնակ
զարգացման

աշխատանք

համայնքներում

է

Թրփանջյան

հիմնադրամը: Յուրաքանչյուր երկրորդ աջակցություն ստացած կին նշում է, որ իրեն
օգնել է տվյալ

որում տրամադրելով բազմակողմանի

մասնագիտական աջակցություն: Մեծ դեր է խաղում նաեւ ընտանիքը, որը նույնպես
ներկայումս մեծ չափով աջակցում է իրենց կանանց, տրամադրելով անհրաժեշտ
օգնություն, ինչը փաստել են հարցվողների 37.5%: Այսպես, օրինակ, նրանցից 10.4%-ը
իր ընտանիքի անդամներից բիզնեսի համար ֆինանսական միջոցներ է ստացել:

Աջակցության կարիքի գնահատում.

Նկար 17. Աջակցության կարիքի գնահատում.

մեծամասնությունը

կարիքների
կապ

0.0%

ունեն

նյութական միջոցների հետ՝ դրամական
(62.5%),

սեփական

Նոր…

կանանց

Մեքենա…

Գործարար

Դրամ

100.0%
Տեղեկատվ…
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Գյ ո ւ մ ր ի

Գաղտնիք չէ, որ ձեռնարկատիրության մեջ մեծ նշանակություն ունեն նաեւ

Series1

Series1

վերանորոգված

տարածք (33.3%), նոր սարքավորումներ

2.1%

43.8%

22.9%

31.3%

ապահովվ
ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
կարիքները

(18.8%), հումք, նյութեր, պարագաներ (14.6%), ապրանք (10.4%), փոխադրամիջոց
(2.1%) (Տե՛ս Նկար 17):
Հարցման մասնակիցները կարեւորել են նաեւ ոչ նյութական աջակցության կարիքը՝
29.2%-ի համար կարեւոր է ձեռք բերել նոր գործարար կապեր, 27.1%-ին անհրաժեշտ
է փորձի փոխանակման հնարավորությունը: Հարցվողների 18.8%-ը նշել են
տեղեկատվության եւ հատուկ ուսուցման անհրաժեշտությունը: Մասնակիցների
16.7%-ին անհրաժեշտ է խորհրդատվություն:
Գործարար կանանց 31.3%-ի կարիքները վերաբերում են աշխատուժին՝ 16.7%-ին

հավաքագրել նոր որակյալ աշխատուժ:
Հետազոտության

ընթացքում

ակնհայտ

դարձավ,

որ

մասնագիտացված

ծառայություններ մատուցող՝ օրինակ,
առողջապահական,

դիագնոստիկայի,

իրավաբանական

ծառայություններ,

Նկար 18.Ձեռնարկության հաջողության դինամիկան.

22.9%

ծավալներր
ը ավելացել
են

4.2%

56.3%
4.2%

թարգմանչական

եւ

ձեռնարկությունների

ղեկավարների

համար կարեւոր են ոչ նյութական
աջակցության

12.5%

մանրածախ
2.1%

ապահովվ
43.8%
22.9%
ած են
կանանց համար առաջնային
ենեղել
հենց
ընտանիքի
բոլոր
փոխադրամիջոց, հումք:
31.3%
կարիքները

այլ

տեսակները,
առեւտրի

իսկ
եւ

արտադրության ոլորտում աշխատող
նյութական միջոցները՝ դրամ, տարածք,

Բիզնեսի դինամիկայի գնահատումը.
Հարցմանը մասնակցել են կանայք տարբեր փորձառությամբ: Հարցվողների միայն
4.2%-ն է նշում, որ բիզնեսի ծավալները միանշանակ կրճատվել են եւ դինամիկան

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

անհրաժեշտ է վերապատրաստել աշխատակազմը, իսկ 14.6%-ը ցանկանում է
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եղել է բացասական: 56.3%-ի գնահատմամբ, դինամիկան եղել է դրական: 22.9%-ի
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կարծիքով, ամեն ինչ լավ է եղել մինչեւ ներկայիս տնտեսական ճգնաժամը, որից
հետո ե՛ւ եկամուտները, ե՛ւ ծավալները կտրուկ կրճատվել են: 12.5%-ի համար
բիզնեսի հիմնադրման օրվանից մինչեւ հիմա ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ մնացել է
նույնը (Տե՛ս Նկար 18):
Ընդhանուր առմամբ, հարցման ընթացքում նկատելի է մասնակիցների ձգտումը
ավելի դրական գնահատական տալը իրենց բիզնես գործունեությանը: Նրանք
որոշակի դժվարությամբ են քննարկում անհաջողությունները, դժվարությունները, եւ
ընդգծված ոգեւորությամբ խոսում են առաջընթացի մասին: Թույլ չերեւալու ձգտումն
է, որ ստիպում է կնոջը շրջանցել դժվարությունների, բարդությունների մասին
քննարկումները: Այս երեւույթը հենց անվստահության արդյունք է, վախը իրենց
տեղում չերեւալու, թույլ, անկարող երեւալու, ծիծաղելի թվալու:
Հարցման ընթացքում կանանց առաջարկվել է նշել իրենց բիզնեսի համար ծաղկման,
վերելքի շրջանը: Չնայած այն փաստին, որ գործարարների բիզնես փորձառությունը
տարբեր էր, սակայն գնահատականների մեջ կարելի էր նկատել օրինաչափություն:
Այն ձեռնարակատեր կանայք, ում ձեռնարկությունը գոյություն ունի 7 տարուց ավելի,
նշում են որպես վերելքի շրջան 2007-2009թթ. (մասնակիցների 14.6%): Այն
հարցվողներրը, որոնց բիզնես փորձառությունը մեծ չէ՝ մինչեւ 7 տարի, բիզնեսի
համար որպես վերելերք նշում են 2010-2011թթ. (12.5%):
Եթե ձեռնարկատիրության զարգացման եւ ծավալների աճի մասին տվյալները
հակասական են, ապա բիզնեսի համար դժվարությունների մասին կարծիքներն
հիմնականում համընկնում են: Հարցմանը մասնակցող կանանց 25%-ը նշել են, որ
բիզնեսի ամենադժվար շրջանը սկիզբն է: Կանանց 50%-ի համար ներկայումս, սկսած
2013թ.-ից, գտնվում են բիզնեսի համար ամենադժվար իրավիճակում: Իհարկե, նման
կարծիքը արդարացված է մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով՝ 2013թ. եկամտահարկի
օրենսարդրական փոփոխությունը, ռուսաստանյան շուկայի ծանրագույն ճգնաժամը,

որի հետեւանքով ներկայիս հայ գործարարները մեծ խնդիրների առջեւ կանգնեցին:
Նման ցնցումների ազդեցությունը իրենց վրա առավելագույնս զգում են հենց ՓՄՁ-րը,
ովքեր

հիմնականում

աշխատում

են

ոչ

մեծ

շուկայի

հետ

եւ

տարեկան

շրջանառությունը շատ փոքր է:
Ապագայի վերաբերյալ հարցվողների բավականին մեծ զանգված՝ 35.4% զգուշանում է
որեւէ կանխատեսում անել, քանի որ խորին հարցազրույցների անցկացման պահին
հայաստանյան

շուկան

ընկղմվում

էր

խոր

խառնաշփոթի

մեջ՝

կապված

արտարժույթի կտրուկ փոփոխության հետ: Այդ դեպրեսիվ իրավիճակը, անշուշտ,

Սակայն սա նույնպես օբյեկտիվ պատկեր է, քանի որ ժամանակ-առ-ժամանակ մեր
հասարակությունը,

հատկապես

գործարար

ոլորտը,

հայտնվում

է

նման

իրավիճակներում:
Այն հարցին, թե 3 տարի անց ինչ փոփոխություններ են ակնկալում իրենց
ձեռնարկությունում, հարցվողների 41.7%-ը պատասխանել է, որ իրենց բիզնեսը
աճելու է: 4.2%-ի կարծքով, ոչինչ չի փոխվի, իսկ 10.4%-ի գնահատմամբ, բիզնեսը
կգոյատեւի, բայց կունենան կորուստներ (Տե՛ս Նկար 19):

Կին

ձեռնարկատերերի

կապիտալի

կառուցվածքը.

Նկար 19.Ձեռնարկության ապագայի վերաբերյալ
կանխատեսումներ.

Հարցման այս հատվածում անհրաժեշտ
էր պարզել կանանց շրջանում բիզնես
մեկնարկի

եւ

ընթացքի

29.2%

6.3%

41.7%

կապիտալի

կառուցվածքի դինամիկան:
8.3%

Կանանց

միայն

ծավալները
կաճեն

72.9%-ը

10.4%

4.2%

բիզնես

2.1%
43.8%

22.9%

31.3%

ծալները
կմնան
նույնը

ապահովվ
ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
կարիքները

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |
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մեկնարկել

100%-ով

սեփական

ֆինանսական

միջոցներով:

Նրանց

6.3%-ի

ֆինանսական ներդրումը բիզնես սկսելու համար միջոցների 30%-ը չի գերազանցում,
14.6%-ինը ներդրումը անհրաժեշտ գումարի մոտ 60% է կազմում:
Հարցման մասնակիցների 27.1%-ը ստիպված են եղել վարկ վերցնել բիզնես սկսելու
համար, որոնցից միայն 8.3%-ը բիզնեսի մեկնարկի համար ամբողջությամբ
օգտագործել է վարկի միջոցները: Հարցվողների 16.7%-ի վերցրած վարկը չի
գերազանցել նախնական կապիտալի 50%-ը:
Գործարար կանանց 10.4%-ը իր ձեռնարկությունը բացել է անհատի կողմից
տրամադրված փոխառության (պարտքով տրված) գումարի միջոցով: Նրանցից 6.3%-ը
ամբողջությամբ օգտվել է այդ միջոցներից՝ բիզնեսը մեկնարկելու համար:
Հարցվողների 12.5%-ի կապիտալում մասնակցություն են ունեցել այլ ներդրողներ:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող կանայք կապիտալի կարիք
չունեն: Նրանք կազմում են հարցման մասնակիցների 4.2%:
Կապիտալի ձեւափոխությունը ակնհայտ է: Ստորեւ բերված է աղյուսակ, որտեղ
ներկայացված է կապիտալի փոփոխության դինամիկան.

Կապիտալի կառուցվածքը

Նախնական Ներկայիս

Սեփական միջոցներ

72.90%

85.40%

Վարկ

27.10%

50%

Փոխառություն

10.40%

12.50%

4.20%

4.20%

Նվիրատվություն

Այլ ներդրողներ

12.50%

14.60%

Դժվարանում է պատասխանում

6.30%

10.50%

Կիրառելի չէ

4.30%

Ինչպես

երեւում

է

աղյուսակից,

կապիտալի

կառուցվածքը
Նկար 20. Կապիտալի կառուցվածքը..

է

կրել

բիզնեսի
200.00%
100.00%
0.00%

մեկնարկից մինչեւ ներկա վիճակը:
Եթե

սկզբնական

սեփական

միջոցներ

գործարարների
ներկայումս

կապիտալում
ունեցել

72.9%-ը,
սեփական

են

Ներկա կապիտալ

ապա

Նախնական կապիտալ

միջոցներ
2.1%

ունեցողների թիվը ավելացել է 12.5%-

գործարարների թիվը: Եթե բիզնես սկսելու համար վարկ են

ապահովվ
ած են եղել
մասնաբաժին
ունեցող
ընտանիքի
բոլոր
վերցնում
27.1%-ը, ապա
31.3%
կարիքները

ընթացքում

մտնում

43.8%

22.9%

ով: Սակայն միեւնույն ժամանակ ավելացել է վարկերի

յուրաքանչյուր

երկրորդ

գործարար

կին

է

վարկային

պարտավորությունների տակ: 2%-ով նաեւ ավելացել է «պարտքով» գումար
վերցնողների թիվը (Տե՛ս Նկար 20):
Այս ամենը մի կողմից վկայում է, որ բիզնեսի զարգացման տեմպերը եւ ծավալները
բավարար չեն բիզնեսը պահելու, զարգացնելու համար, մյուս կողմից փաստում է, որ
կին

ձեռներեցների

առնվազն

կեսի

համար

այլընտրանքային

ֆինանսական

աղբյուրները հասանելի են եղել:
Հարցման մասնակիցների 83.3%-ը երբեւիցե դիմել է վարկ վերցնելու համար:
Հարցվողների 72.5%-ը գտնում է, որ վարկ տրամադրելու համար որոշումը կախված
չէ գործարարի սեռից:

Կանանց 10%-ը,

ընդհակառակը,

նշում է,

որ սեռը

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |
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ազդեցություն ունենում է որոշման վրա: 5%-ի կարծիքով, կանանց համար վարկ
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ստանալը ավելի դժվար է, քան տղամարդկանց համար: Եվ նույնքանը (5%-ը) գտնում
է, որ ներկայումս տղամարդկանց համար է վարկային արարողակարգը ավելի բարդ:

Սեռով

պայմանավորված

գործոնների

ազդեցությունը

կին

ձեռներեցների

գործունեության ընթացքում.
Այն

հարցին,

թե

արդյոք

բիզնեսում

առկա

են

սեռով

պայմանավորված

ազդեցություններ, որոնք լրացուցիչ առավելություն են հանդիսանում հաջողակ
ձեռնարակատիրական գործունեություն ծավալելու հարցում, մասնակիցների 60.4%-ը
պատասխանում է «ոչ»: Խորին հարցազրույցի ընթացքում մասնակիցների մոտ
կարելի է նկատել թեման շրջանցելու միտում, քանի որ գործարար ոլորտում
հաջողություն հասած կինը խուսափում է ընդհանրացնող մտահանգումներից, այլ իր
եզրակացությունները եւ կարծիքները ունեն խիստ անհատականացված բնույթ:
Նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում է ցուցադրել իր անհատական, անձնական
հատկանիշներով պայմանավորված առաջընթացը, որը ոչ թե սեռերի միջեւ աննկատ
պայքարի կամ, ընդհակառակը, կնոջ սեռով պայմանավորված զիջումների արդյուքն
է: Գործարար կնոջ համար շատ կարեւոր է ամեն անգամ շեշտել իր անձական
ներդրման, իր անհատական կարողությունների, զոհողությունների, գործելաոճի
արդյունքում ստացված արդյունքը: Այն, ինչ կարող է ընդհանրացնել եւ ցուցադրել
ընդհանրական

գործընթաց՝

լինի

դա

գենդերային

խտրականություն

թե

ընդհակառակը, հանդիսանում է յուրօրինակ «թաբու» հարցման մասնակիցների
համար:

Հարցվող կանանց 18.8%-ը գտնում է, որ գործարարի սեռը կանխորոշում է գործի
հաջողությունը, եւ տղամարդ գործարարների համար անհամեմատ հեշտ է հասնել
հաջողության: Կանանց 14.6%-ը, ընդհակառակը, գտնում է, որ իրենք ունեն այս
ասպարեզում զգալի առավելություն, ինչը թույլ է տալիս ավելի հեշտությամբ հասնել
հաջողության (Տե՛ս Նկար 21):
Այսպիսով, կանանց միայն 33.3%-ն է գենդերային խնդիրների առկայության
վերաբերյալ

Նկար 21. Գենդերային գործոնների ազդեցության
գնահատումը.

պատրաստ

է

գործարարի

սեռը

հարցադրմանը

պատասխանել,

որ

ազդեցություն

է

թողնում ձեռնարկության հաջողության

8.3%

18.8%

տղամարդկ
անց
համար
14.6% ավելի
հեշտ է,
0.0%
քան
կանանց
4.2%

47.9%

վրա:

Սակայն

երբ

քննարկվում

է

Հայաստանի բիզնես ոլորտում առկա
վիճակագրական

պատկերը,

որն

ակնհայտորեն ցուցադրում է երկու
սեռի

գործարարների

միջեւ

եղած

2.1%
թվային մեծ ճեղքվածքը,
կանայք
ավելի ազատ են խոսում գենդերային խնդիրների
ապահովվ

43.8%

մասին:

22.9%

Առաջարկելով

ած են եղել
ընտանիքի
բոլոր
31.3%
պատճառաբանել
բիզնեսում
կարիքները

գոյություն

ունեցող

գենդերային

ճեղքվածքը, մասնակից կանանց պատասխանների մեծամասնությունը՝ 66.2%-ը
ուղիղ արտահայտում է հստակ շեշտված գենդերային գործոնները, որոնք առկա են
հայ

հասարակության

մեջ՝

օրինակ՝

հայ

հասարակության

ավանդական

վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ (52.7% նշել է), ընտանեկան հոգսերով
ծանրաբեռնված

լինելը

(41.7%),

գենդերային

անհավասարությունը

ոչ

միայն

բիզնեսում, այլեւ կյանքի մյուս բոլոր ասպարեզներում (27.1%), կանանց կողմից
սեփական ֆինանսներ չունենալը (27.1%), պետության կողմից տղամարդկանց հետ
գործնական կապեր ստեղծելու եւ պահպանելու բարդույթը (14.6%) եւ այլն:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

6.3%

ուղիղ
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գործոններ, սակայն որոնց հետեւանքը իրենց վրա կրում են կանայք՝ բիզնեսի
ռիսկայնությունը (41.7%), երկրի ընդհանուր ճգնաժամային դրությունը (37.5%), բարձր
տոկոսադրույքով վարկերը, Հայաստանում բիզնեսի մենաշնորհացումը (2.1%),
հատուկ գիտելիքների եւ հմտությունների պակասը (2.1%):
Կանանց 12.5%-ի համար լուրջ խնդիր է, որ իրենց մրցակիցները տղամարդիկ են:
Այսօր կանայք՝ լինելով մասնագիտական ծառայությունների մատուցման գրեթե
բոլոր ասպարեզներում եւ հանդիսանալով բարձրագույն կրթություն ստացողների
գերակշռող մեծամասնությունը, տղամարդկանց հետ մրցակցության ոլորտում զգում
են իրենց անհավասար: Սա ոչ միայն կարծրատիպային խնդիր է, այլեւ օբյեկտիվ,
քանի

որ

գործարար

կամ

մասնագիտական

ծառայությունների

մատուցման

ոլորտներում տղամարդիկ ավելի ազատ են տեղաշարժման, իրենց ժամանակի
տնօրինման, միջոցների եւ մոտեցումների կիրառման հարցում: Հայ ավանդական
հասարակության մեջ, ինչպիսին է ընդհանուր առմամբ Գյումրին եւ Շիրակի մարզը,
կանայք իրենց գործնական ռազմավարության մշակման մեջ պետք է մշտապես
հաշվի

նստեն

հասարակության

թույլատրելի

համարվող

վարքագծի

«պարկեշտությունը» չափող նորմերի հետ:

Երբ կանայք խոսում են պետության կողմից հատուկ խթանման քաղաքականության
իրականացման մասին, արդեն իսկ նրանք շեշտում են առկա գենդերային
դիսբալանսը:

Դրանով

կինը

կրկին

անգամ

շեշտում

է,

որ

տղամարդկանց

համեմատությամբ նրանց հնարավորությունները սահմանափակ են, հետեւաբար
անհրաժեշտ է պետության կողմից լրացուցիչ աջակցություն:
Այն հարցին, թե որպես կին-գործարար, անձամբ դուք ի՞նչ խոչընդոտների եք
հանդիպել, հարցման մասնակիցների 37.5%-ը պատասխանում են «ոչ մի»: Այս
փաստը մի կողմից ցուցադրում է կանանց մոտեցումը դժվարությունների եւ

բարդությունների նկատմամբ, թե արդյոք ինչն են նրանք կողմից գնահատվում որպես
խոչըդոտ: Հայ կինը հետխորհրդային շրջանում, երբ ականատես եղավ մեծ երկրի
փլուզմանը, ապրելով մեծ աղետը եւ նրա հետեւանքները, ամենօրյա իր կյանքում
ստիպված է հաղթահարել բավականին մեծ դժվարություններ, բարդություններ
ամենատարբեր

բնույթի՝

կենցաղային,

քաղաքացիական, հոգեբանական եւ այլ:

սոցիալական,

առողջապահական,

Նա սովոր է պայքարելու եւ նույնիսկ

չնկատելու տարբեր դժվարություններ: Եվ ներկայացնելով խոչընդոտ չհանդիպելու
փաստը, նա բնութագրում է ավելի շուտ վերաբերմունք, քան իրականություն:

Մասնակիցների 16.7%-ի համար խոչընդոտ է հանդիսացել սեփական միջոցներ
չունենալը:
Այն հարցին, թե որ խոչընդոտներ եք անձամբ դուք հաղթահարել, մասնակիցների
16.7%-ի կողմից նշվում է ֆինանսական միջոցների հայթայթումը: 8.3%-ը նշում է, որ
հարկային մարմինների վերաբերմունքը: 6.3%-ի համար հաղթահարելի խոչընդոտ է
եղել սեփական տարածքի ձեռքբերումը: Նույնքանը խնդիր են ունեցել ապրանքի
ներկրման, մաքսազերծման հետ: 4.2%-ը նշում է, որ լուծել է փոխադրամիջոցների
խնդիրը: Նշվում են նաեւ այնպիսի խոչընդոտներ, ինչպիսին են մրցակցությունը,
առաքման խնդիրները, շուկա գտնելը, հեղինակություն, ճանաչում ձեռք բերելը:
Խոսելով դժվարությունների մասին, որոնք դեռ հաղթահարված չեն, գործարար
կանանց 37.5%-ը պնդում է, որ չկան այդպիսինները, բոլոր խոչընդոտները իրենց
կողմից հաղթահարված են: 18.8%-ի կարծիքով, ամենամեծ դժվարությունը դա
ֆինանսներն

են,

որոնց

կարիքը

նրանք

այժմ

ունեն:

Հարցվողների

8.3%-ի

գնահատմամբ լուրջ խնդիր է փոխադրումը, քանի որ չունեն փոխադրամիջոց: 6.3%-ը
խնդիր ունի շուկա ներգրավելու հարցում: 4.2%-ի ի համար բարդություն է
ներկայացնում պետությունը, որն, իրենց խոսքերով, «չի թողնում աշխատել»: Վերջին
շրջանում մի շարք օրենսդրական փոփոխությունները հարկադրման կարգի հետ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Հարցվողների գրեթե նույնքանը (33.4%), հստակ պատասխան չեն տալիս:
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վիճակում գտնվող փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի շրջանում: Մասնակիցներից
նույնքանը նշում են տարադրամի արժեքի փոփոխությունները, ապառիկ վաճառքը,
որակյալ աշխատուժի բացակայությունը, սեփական տարածք չունենալը, ապրանքի
կուտակումները եւ այլն:
Առաջարկելով գործարարներին գնահատել իրենց առավելությունները, նրանցից ոչ
մեկը չի նշում իրենց սեռին բնորոշ հատկանիշներ: Կանանց 12.5%-ի համար իրենց
առավել ուժեղ կողմն է հանդիսանում գիտելիքները, 10.4%-ը նշում է արդար
աշխատելը,

նույնքանը՝

աշխատասիրությունը:

Գործարարների

8.3%-ի

գնահատմամբ՝ դա հաղորդակցման կարողություններն են, հնարամտությունը, իսկ
6.3%-ը նշում են այնպիսի կարեւոր առավելություններ, ինչպիսին են՝ ռիսկի դիմելու
կարողությունը, զարգանալու, առաջ շարժվելու մղումը, պատասխանատվության
բարձր զգացումը, փորձառու լինելը, պրոֆեսիոնալիզմը: Կանայք շեշտում են նաեւ
իրենց լավատեսությունը, համախմբված ընտանիք ունենալը, ուժեղ լինելը, «մի քայլ
առաջ մտածելու» ունակությունը, ժպտերես եւ բարեհամբյուր լինելը, ճարտար լեզուն,
հմայքը, խորամանկությունը, նպատակասլացությունը, ժամանակին հետ կանգնելու
կարողությունը եւ այլն: Մասնակիցներին 4.2%-ի կարծիքով, իր առավելությունը կին
լինելու մեջ է: Իսկ 10.4%-ի կարծիքով, նրանք ոչ մի առավելություն էլ չունեն:
Թույլ կողմերի վերլուծության ընթացքում ի հայտ են գալիս հետևյալ հատկանիշները.
հարցման մասնակիցների 27.1%-ի գնահատմամբ նրանք ոչ մի թույլ կողմ չունեն:
Կանանց 25%-ը նշում է որպես այդպիսին մարդկանց խղճալը, կարեկցելը եւ չմերժելը:
6.3%-ի կարծիքով, իրենց թուլությունը կին լինելու մեջ է: 4.2%-ը որպես թույլ կողմեր
նշում են ամաչկոտությունը, զգացմունքայնությունը, խուճապի շուտ մատնվելը,
բանակցային

կարողությունների

բացակայությունը,

անվստահությունը:

Մասնակիցների կողմից նշվում են նաեւ վախկոտությունը, անվստահությունը,

երեխաներ

ունենալու

հանգամանքը,

մարդկային

ռեսուրսների

կառավարման

խնդիրները եւ այլն:
Այն հարցի շուրջ, թե արդյոք կան
լրացուցիչ

հնարավորություններ,

Նկար 22. Գործարարության ոլորտում
հնարավորությունների պայմանավորվածությունը
գենդերային գործոններով.

որոնք կին գործարարները ունեն, իսկ
տղամարդիկ

չունեն,

մասնակիցների

12.5%

հարցման

16.7%այո

գերակշռող

մեծամասնությունը՝ 70.8%-ը նշում է,
որ նման հնարավորություններ չկան:

ոչ
70.8%

հնարավորություններ կան: Լրացուցիչ հնարավորությունների եւ հեռանկարների
2.1%
հարցում նմանատիպ պատկեր է ստացվում
նաեւ
տղամարդ ապահովվ
գործարարների
43.8%
22.9%

ած են եղել
ընտանիքի
վերաբերյալ: Այս պարագայում էլ 70.8%-ը մերժում է նման հնարավորությունը,
իսկ
բոլոր
31.3%
կարիքները
16.7%-ը, ընդհակառակը, գտնում է, որ արական սեռի գործարարները
ունեն նման

հեռանկարներ (Տե՛ս Նկար 22):
Այսպիսով,

հարցման

առավելությունների եւ

մասնակից

կանայք,

խոսելով

ձեռքբերումների մասին,

իրենց

առաջընթացի,

նվազեցնում են

գենդերային

գործոնների դերն ու ազդեցությունը, առաջ մղելով անհատական անձնային
հատկանիշները:

Փոխհարաբերությունները պետական մարմինների հետ.
Ընդհանուր առմամբ, ուղիղ հարցարդմանը, թե առաջացել են արդյոք խնդիրներ
պետական մարմինների հետ, հարցման մասնակիցները տալիս են անորոշ շրջանցող
պատասխաններ: Կանանց 60.4%-ը նշում է, որ երբեւիցե որեւէ խնդիր չի ունեցել, 25%
որեւէ պատասխան չի տվել, որոնցից 10.4%-ը անորոշ նշել է, թե «աշխատում է հեռու

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

Իսկ կանանց 16.7%-ի կարծիքով, նման
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մնալ»: Մասնակիցների 12.5%-ը ունեցել են խնդիրներ հարկային տեսչության
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աշխատակիցների հետ, 2.1%-ը համայնքային ղեկավարության հետ: Այն հարցին, թե
ինչպես են լուծել ստեղծված խնդիրները, մասնակիցները նույնպես աշխատում են
շրջանցել պատասխանը, անորոշ «լեզու եմ գտել» արտահայտությամբ:

Ձեռնարկատիրական գործունեության սպառնալիքների գնահատումը.
Հարցման մասնակիցների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության որպես
ամենամեծ սպառնալիքներ գնահատվում են այնպիսի գործոնները, որոնք կապված
են երկրի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական դրության հետ: Հարցվողների գերակշռող
մեծամասնությունը՝ 85.4%-ի կարծիքով, իրենց բիզնեսի ամենամեծ սպառնալիքը
կապված

է

բնակչության

ցածր

եկամուտներով,

հաճախորդների

ցածր

գնողունակության հետ: 66.7%-ի համար առավելագույն վտանգ է ներկայացնում նաեւ
գնաճը, 62.5%-ը նշում է ներկայիս անկայուն քաղաքական վիճակը: 50%-ի կողմից
որպես սպառնալիք գնահատվել է նաեւ Հայաստանում օրենքների հաճախակի
փոփոխությունները:
հանդիսանում

Հայաստանում

բացակայությունը:
մատնանշումից,

Գործարար

Բացի

կանանց

մատչելի

երկրի

մասնակիցները

43.8%-ի

եւ

ցածր

ընդհանուր
նաեւ

համար

սպառնալիք

տոկոսադրույքով

սոցիալ-տնտեսական

նշում

են

իրենց

է

վարկերի
խնդիրների

անհատական

հիմնախնդիրները՝ օրինակ, 18.8%-ը տեղաշարժման սահմանափակությունը, ոչ
հավասար մրցակցային պայմանները, 16.7%-ի համար դա որակյալ աշխատուժի
բացակայությունն է: Կանանց 8.3%-ը որպես սպառնալիք մատնանշում է ընտանեկան
գործերի ծավալը եւ բիզնեսի մենաշնորհացումը, 6.2%-ը՝ պետական կառույցների
կոռումպացված լինելը: Որպես այլ սպառնալիքները նշվել են նաեւ տղամարդ
գործարարների ճնշումները, արտագաղթը, հիմնական միջոցների բացակայությունը,
ֆինանսական անկայուն վիճակը, տարադրամի արժեքի տատանումները, կին
գործարարների նկատմամբ կարծրատիպերը:

Վերաբերմունքը գործընկերություն նկատմամբ.

Քննարկելով

ձեռնարկատիրական

գործունեության

մեջ

գործըկերության

հնարավորությունը պարզում ենք, որ հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը
ունի դրական վերաբերմունք գործընկերությանը: Այսպես, հարցվողների 45.8%-ը
միանշանակ դրական են արտահայտվում գործընկերության օգտին: 22.9%-ը
վերապահումով է վերաբերվում, սակայն ընդհանուր առմամբ, վերաբերմունքը

Սակայն երբ հարցման մասնակիցներին ուղիղ տրվում է հարց, թե իրենք անձամբ որ
տեսակի

բիզնեսն

են

նախընտրում՝

գործընկերության

վրա

հիմնված

թե

անհատական, կանանց մեծամասնությունը՝ 64.6%-ը նախընտրում է միանձնյա
կառավարվող ձեռնարկությունը (Տե՛ս Նկար 23):
16.7%-ը,

ընդհակառակը,

գերադասում

է

ունենալ

բիզնեսում

գործընկեր:

Հարցվողների 8.3%-ը նշում է, որ կողմ են երկու տեսակի բիզնեսին, ըստ 2.1%-ի, դա
կախված է բիզնեսի ոլորտից: Մասնակիցների 6.3%-ը նախընտրում է միայն
ընտանեկան բիզնեսը:
Հարցման

մասնակիցների

58.3%-ը

երբեք չի ունեցել գործընկերության
փորձ: 14.6%-ը ունեցել է բիզնեսում
գործընկեր

նախկինում,

Նկար 23. Գործարար կանանց նախընտրությունը
անհատական եւ գործընկերովի բիզնեսի միջեւ.

2.1%
8.3%
6.3%

բիզնեսը

վրա է հիմնված:

6.3%

իսկ
60.4%

ներկայումս չունի: Իսկ հարցվողների
27.1%-ի

2.1%

գործընկերության

10.4%
4.2%

անհատակ
ան
ձեռնարկա
տիրություն

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

դրական է: Մասնակիցների 20.8%-ը բացասաբար է վերաբերվում:
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միանշանակ դրական է: 20%-ը գտնում է, որ նման աշխատելու ձեւաչափը մասամբ է
արդյունավետ: Իսկ գործարարների 10-%-ի կարծիքով, փորձը եղել է կամ ներկայումս
միանշանակ անարդյունավետ է:

Ընտանեկան դրության ազդեցությունը գործարար կանանց վրա.

Հարցվող կանանց ճնշող մեծամասնությունը՝ 85.4%-ը ունի երեխա: Նրանցից 72.9%-ի
երեխաները ինքնուրույն են եւ ամբողությամբ կախված չեն ծնողական խնամքից:
Յուրաքանչյուր երրորդ գործարար կին իր ուսերին է կրում ընտանեկան հոգսերի ողջ
բեռը: Հարցվողների 25%-ը կիսում է բոլոր ընտանեկան պարտականությունները
հավասարաչափ ընտանիքի մյուս անդամների հետ: Կանանց 16.7%-ին բաժին են
ընկնում տնային հոգսերի նվազագույն մասը, իսկ նույնքանն էլ նշում է, որ
ընդհանրապես

ազատ

է

բոլոր

հոգսերից: 6.3%-ը նշում է, որ իր վրա
Նկար 24.Գործարար կանանց ընտանեկան հոգսերի
ծավալը.

4.2%
6.3%

16.7%

16.7%

31.3%

են միայն «դրսի» գործերը, իսկ 4.2%-ը՝
գյուղատնտեսական

բոլոր
ընտանեկա
ն հոգսերը

(Տե՛ս

Նկար 24):
Գործարար կանանց 47.9%-ի համար
տնային

25.0%

հոգսերը

գործերը

սովորաբար

զբաղեցնում են մոտավորապես 1-2
ժամ: Իսկ 37.5%-ը տրամադրում է

ամենօրյա

տնային

հոգսերին

մոտավորապես

3-5

ժամ,

որը

գրեթե

կես

աշխատանքային օր է: Մասնակիցների 6.3%-ը զբաղվում է հոգսերով ամեն օր 6

ժամից ավելին, ինչը մոտավորապես համարժեք է մեկ աշխատանքային օրվան: Իսկ
4.2%-ը ընդհանրապես ժամանակ չի տրամադրում տան գործերին:
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ հայ գործարար կանանց իրենց ընտանիքները
սատարում են եւ ամեն կերպ աջակցում:
Հարցվողների մեծամասնությունը՝ 70.8%-ը, նշում է, որ իրենց ընտանիքներում ոչ մի
խոչընդոտ չկա իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության համար: Որպես
խոչընդոտ մասնակիցների 8.3%-ը մատնանշում է բիզնեսում իր ուսերին վերցրած
գործերի ծավալը: 6.3%-ի համար բիզնեսի վրա բացասական ազդեցություն է թողնում

ընտանիքի անդամների մերժողական վերաբերմունքը, որ գյումրեցի կնոջը վայել չէ
բիզնեսով զբաղվելը: 4.2%-ը որպես բիզնեսին խանգարող հանգամանք դիտում է իր
կողմից վախի վիճակը, որ չի կարողանալու հաղթահարել իր խնդիրները:
Հարցմանը մասնակցող կանանց 8.3%-ը նշում է, որ բիզնեսի վրա բացասաբար ազդող
բոլոր խոչընդոտները իրենց կողմից հաղթահարված են, 16.7%-ի համար դրանք
հաղթահարված են միայն մասամբ, իսկ 4.2%-ը նշում է, որ ոչ մի խոչընդոտ
հաղթահարված չէ:
Գործարար կանանց մեծամասնությունը՝ 83.3%-ը, կարող են բացակայել տանից
օրական 8 ժամ եւ ավելին: Ընդորում, նրանցից 31.3%-ը նշում է, որ կարող է
բացակայել տանից այնքան ժամանակ, որքան որ պետք է գործի համար:
Հարցման մասնակից կանանց գերակշռող մեծամասնությունը լուծել է տնային
հոգսերի խնդիրը: Իր բացակայության պայմաններում տանը նրանց փոխարինում են
իրենց ընտանիքների անդամները: Հարցվողների միայն 4.2%-ը չունեն օգնական:
Կանանց գրեթե կեսը՝ 47.9%-ը, ապավինում են իրենց երեխաների կամ նրանց
կանանց օգնությանը: 18.8%-ին բացակայության պարագայում օգնում են իրենց
ամուսինները: Նույնքանին աջակցում են իրենց հարազատները՝ մայրը, քույրը,
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տատիկը: Կանանց 10.4%-ին տանը
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օգնում

Նկար 25.Ընտանիքի աջակցությունը գործարար

են

սկեսուրները,

ամուսնու

կանանց ընտանեկան հոգսերի ծավալը.

մյուս հարազատները:
8.3%

Կանայք զգում են մեծ աջակցություն
այո

իրենց հարազատների եւ ընտանիքի

ոչ

անդամների

91.7%

զգացել

է

բիզնես

գաղափարի

կողմից:

Ընտանիքի

օգնությունը

եւ

վերաբերմունքը

կանանց

հղացման,

նախաձեռնության

աջակցող
83.3%-ը

մշակման

եւ

իրականացման ընթացքում: Հարցվողների 10.4%-ը նշում է, որ բիզնեսի սկզբում
ընտանիքը բացասաբար է վերաբերվել իրենց բիզնես նախաձեռնությանը: 4.2%-ի
գնահատմամբ, որոշակի վերաբերմունք չեն զգացել՝ ոչ աջակցող, ոչ մերժող:
Դրական եւ աջակցող վերաբերմունք զգում են գործարար կանանց 97.9%-ը, եւ միայն
2.1%-ը նշում է, որ վերաբերմունքը փոխվել է դեպի բացասականը:
Կանանց

91.7%-ին

իրենց

ընտանիքները

քաջալերում

են

իրենց

բիզնես

գործունեության մեջ (Տե՛ս Նկար 25):
Հարցվողների

47.9%-ի

ընտանիքի

անդմաները

ներգրավված

են

բիզնեսում:

Ներգրավված են հիմնական ընտանիքի արական դեռի անդամները՝ մեծամասամբ
որդիները եւ ամուսինները, ինչպես նաեւ եղբայրները:

Գործարար կանանց սպասումները.

Ձեռներեց կանանց համար բիզնես սկսելու կարեւոր դրդապատճառ է հանդիսանում
եկամուտ ստանալը, նշում են հարցվողների 66.7%-ը: 16.7%-ի համար բիզնեսը

ազատություն ձեռք բերելու, անկախանալու միջոց է: 14.6%-ը նշում է, որ
գործարարությունը
զբաղվածություն

հնարավորություն

ձեռք

է

տալիս

ինքնադրսեւորվելու,

բերելու, 4.1%-ը՝ հետաքրքիր մտքեր

10.4%-ը՝

իրականացնելու,

կայունություն գտնելու, 2.1%-ը՝ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու: Այս
դրդապատճառների մի մասը սերտորեն կապված են տղամարդկանց հավասարվելու,
նոր անկախ կարգավիճակ ձեռք բերելու սպասումների հետ:
Այն

հարցին,

թե

հարցվողները

անձամբ

ինչ

ձեռքբերումներ

ունեն

իրենց

ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում, նրանց 56.3%-ը նշում են, որ
կարեւորագույն ձեռքբերումը եկամուտն է, 54.2%-ի համար՝ հեղինակությունը,
զբաղվածություն, 29.2%-ը ձեռք է բերել

ազատություն,

անկախություն:
Այս քանակական տվյալները վկայում են, որ գործարար կանանց համար ոչ միայն
կարեւոր

է

ունենալ

նյութական

միջոցներ,

ֆինանսներ,

եկամուտ,

որի

վերջնանպատակն է՝ հասնել որոշակի սոցիալական կարգավիճակի, ձեռք բերել
ինքնավստահություն տղամարդու հետ հավասարվելու, հավասար հեղինակություն,
ճանաչում ունենալու: Բիզնես մղումների եւ սպասումների քննարկումը առավել քան
դրսեւորում են կանանց թաքնված մղումները առանձնանալ այլ կանանց շրջանակից,
ունենալ հնարավորություն ազատ գործելու, ազատ տեղաշարժվելու եւ ազատ
որոշումներ

կայացնելու:

գործունեության

այլ

Բիզնեսը,

ոլորտներից,

որոշակիորեն բավարարում է:

ի

ներքին

տարբերություն
ազատության

այդ

աշխատանքային
պահանջմունքը

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔԸ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ |

հարգանքը, 43.8%-ը՝

74

Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Ճ Ե Ղ Ք Վ Ա Ծ Ք Ը Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր Կ Ա Տ Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ո Լ Ո Ր Տ Ո Ւ Մ . Շ Ի Ր Ա Կ Ի Մ Ա Ր Զ | 2015թ ,
Գյ ո ւ մ ր ի

Հարցումը բացահայտեց, որ կանանց
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Նկար 26.Գործարար կանանց ձեռքբերումները.

համար նյութական ձեռքբերումներից
ոչ

Հոգեւ…

եկամուտ

Ընկե…

պակաս

կարեւոր

են

նաեւ

հոգեբանական բնույթի «շահույթը»՝
սեփական

ուժերի

եւ

Ազա…
Զբաղ…
եկամ…

0.0%50.0%100.0%

Հեղինակութ
յուն,
հարգանք

կարողությունների

վերաբերյալ

ինքնավստահություն ձեռք բերելու
ձգտումը: Հենց այս առումով կանայք
արտահայտում

են

իրենց

ձեռնակատիրության արդյունքներից բավարարված սպասումները (Տե՛ս Նկար 26):

Հարցման մասնակիցներից միայն 6.3%-ը նշում է, որ բիզնեսից իր սպասումները
ընդհանրապես արդարացված չեն: Մասնակիցների մեծամասնության համար՝ 79.2%ը սպասումները արդարացվել են միայն մասամբ: Իսկ 14.6%-ը արտահայտում են
իրենց լիարժեք բավարարվածությունը բիզնես սպասումներով:
Ապագայի նկատմամբ գործարար կանանց միայն 75%-ի ցանկություններն են
վերաբերում անձնական իրենց վիճակի փոփոխությանը, այնպիսի, ինչպիսին են
ապահով ծերությունը, առողջ ապրելը, անկախություն ձեռք բերելը, մեքենա գնելը,
բարեկեցիկ ապրելը, բիզնեսի ընդլայնումը եւ այլն: 72.9%-ը իրենց ցանկություններում
անդրադառնում է ընտանիքի անդամների համար նոր ցանկալի իրավիճակային
փոփոխությանը՝ լավ երեխաներ դաստիարակելը, երեխաների լավ ապագան, տուն
գնելը:

Հարցման մասնակիցների 18.8%-ը կապում է իր նպատակները երկրի

դրության հետ՝ Հայաստանի բարգավաճումը, արտագաղթի նվազեցումը կամ,
ընդհակառակը, երկրից հեռանալը: Այս հարցում նույնպես ակնհայտ է դառնում, որ
կանայք իրենց ցանկությունները, մղումները նույնականացնում են ընտանեկան
նպատակների հետ:

Եզրակացություններ



Հետազոտական գործունեությունը ցույց տվեց, որ միասնական և վստահելի
վիճակագրություն կին ձեռներեցների վերաբերյալ առկա չէ: Կան տարբեր
փորձագիտական գնահատականներ, սակայն մանրամասն տեղեկատվություն
կին

գործարարների

թվի

վերաբերյալ,

ներառյալ

նոր

գրանցվողների,

դադարեցման դիմում տված կամ լուծարվող ընկերությունների մասին
վիճակագրություն հասանելի չէ: Այս առումով անհրաժեշտ է աշխատանք
տանել համապատասխան կառույցների հետ, որպեսզի կին և տղամարդ
թվի

տատանումները

և

գենդերային

ճեղքվածքի

փոփոխությունների դինամիկան հնարավոր լինի տեսնել և վերլուծել: Սա շատ
կարևոր է հատկապես միգրացիոն հոսքերի սեզոնայնության, օրենքների
փոփոխությունների և արտարժույթի տատանումների ժամանակագրության
կոնտեքստում դիտարկել, որպեսզի առավել հստակ երևա, թե ինչպիսի
ազդեցություն է ունենում տնտեսական իրավիճակը հենց կին ձեռներեցների
գործունեության վրա:


Գենդերային խնդիրների բացահայտման եւ լուծման գործում անհրաժեշտ է
աշխատանք տանել հենց կանանց հետ: Հարցումը փաստեց, որ անգամ
կանանց այն շերտի մոտ, ովքեր համարվում են կարծրատիպեր հաղթահարած
և

հասարակության

հավասարության,

մեջ

իրենց

տեղը

խտրականության

գտած

անհատներ,

տեսակների

գենդերային

վերաբերյալ

աղոտ

պատկերացում կա: Հարկավոր է ավելի լայն աշխատանք տանել գործարար
կանանց հետ, ովքեր հասարակության մեջ այլ ավելի խոցելի կանանց համար
օրինակ և նեցուկ կհանդիսանան:


Գործարար ոլորտում առավել քան ակնհայտ է կանանց կախվածությունը
ընտանեկան դրությունից, չնայած ընտանիքի անդամների քաջալերմանը եւ
աջակցմանը: Այս իրողությունը հատկապես ակնհայտ է դառնում երիտասարդ
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կարծրատիպային, հոգեբանական, ընտանեկան, տնտեսական խնդիրների
հետ, որոնք սահմանափակում են նրանց հնարավոր մուտքը եւ ներգրավվումը
բիզնես ոլորտ: Այս հարցում կարևոր է երիտասարդ կանանց մոտ բանակցելու,
իրենց

ժամանակի

և

ռեսուրսների

արդյունավետ

կառավարման

հմտությունների զարգացումը:


Գործարարության խթանման համար անհրաժեշտ են ծրագրեր, որոնք
կներգրավեն հենց երիտասարդությունը, որն ավելի հեշտ կարող է յուրացնել
թե՛ նորարարական գաղափարները, թե՛ գործելաոճը: Երիտասարդության
շրջանում այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է սկսել դեռ դպրոցից եւ
նախակրթարանից, քանի որ կարեւոր ռեզերվը այս ոլորտում հենց նրանք են:



Անհրաժեշտ են պետական մակարդակով ծրագրեր երիտասարդ կանանց
ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավելու համար, որոնք կներառեն հատուկ
արտոնությունների, իրավական դաշտի բարեփոխումները: Այս ուղղությամբ
կարող են հաջողությամբ իրագործվել երիտասարդ գործարարների համար
շահերի պաշտպանության ոլորտում աշխատանքներ:



Անհրաժեշտ է ամրապնդել կապը տեսական կրթական գործընթացի եւ
իրական գործնական ձեռնարկատիրության հետ, ինչպես նաեւ տեղայնացնել
տեսական գիտելիքը՝ հարմարեցնելով ժամանակակից հայ հասարակության
սպասումներին:



Նպատակահարմար է շեշտը դնել որոշակի բիզնես ոլորտի խթանման վրա:
Ընտրել մեկ կամ մեկից ավելի բիզնես ոլորտներ, որոնց զարգացման
ուղղությամբ շարունակաբար իրականացնել կոնկրետ ծարգրեր: Տվյալ ոլորտի
զարգացման արդյունքում կարելի ընտրել այլ բիզնեսի բնագավառ եւ նույն
գործելաոճով առաջ տանել այն:



Գործարար

կանայք

չեն

կարեւորում

կրթական

գործընթացների

նշանակությունը ձեռնակատիրական ոլորտներում հաջողության հասնելու

հարցում: Նրանցից շատ քչերն ունեն հստակ պատկերացումներ կրթական
կարիքների վերաբերյալ: Կրթական առաջընթացը գնահատելու համար
անհրաժեշտ

են

նախնական

գիտելիքներ,

նախնական

աշխատանք

գործարարների հետ: Հարցումը փաստեց որ եթե կին ձեռներեցները մեծ
պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց մասնագիտական, կամ հենց
բիզնեսը

վարելու

համար

անհրաժեշտ

յուրահատուկ

հմտությունների

վերաբերյալ, ապա բավականին անտարբեր են բիզնեսի կառավարմանն
առնչվող գիտելիքների նկատմամբ: Սակավ ունակություններ նկատվեցին նաև
իրենց

բիզնեսի

խնդիրների,

առավելությունների

և

սպառնալիքների

պահպանման և զարգացման առումով:


Արդյունավետ կլինեն փորձի փոխանակման եւ հաջողված նորարական
տեխնոլոգիաների ներգրավման միջոցառումները, ինչպես նաև ոլորտային
ցանցերի

ստեղծումը,

ուր

կանայք

կկարողանան

հաղորդակցվել,

համագործակցել և պրակտիկ օգուտ քաղել փորձի փոխանակումից: Ինչպես
տեսանք հարցման ընթացքում, գործարար կապերի անհրաժեշտությունը
հատուկ նշվում է հարցվողների շրջանում:


Գործարար կանանց ոլորտում շատ ցածր է իրազեկվածության մակարդակը
տարբեր հասարակական, պետական եւ այլ բիզնես աջակցության ոլորտում
աշխատող

կազմակերպությունների

մասին:

Սա

ոչ

միայն

կանանց

չհետաքրքրվելու եւ տեղեկատվական պասիվության վկայությունն է, այլեւ
բիզնես աջակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունների կողմից իրենց
ծառայությունների մասին հանրության շրջանում լայնորեն չտարածելու
հետևանք:
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