


ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն իր խորին երախտագիտություն է հայտնում
Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային Ֆինանսական
Կորպորացիային՝ սույն հրապարակման տպագրությունը ֆինանսավորելու համար,
ինչպես նաև հարցմանը մասնակցած բոլոր ընկերություններին:
Հրապարակումը պատրաստվել է 2014 թվականի մայիս-հունիս ամիսների
ընթացքում:

Սույն հրապարակումը մշակվել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից,
որը հանդիսանում է Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (ՄՖԿ)
Կորպորատիվ կառավարումը Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ծրագրի
տեղական գործընկերը: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի տնտեսական
կապերի գծով պետական քարտուղարության (SECO) կողմից: ՄՖԿ-ի վերաբերյալ
առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ՝ այցելելով www.ifc.org:

ՄՖԿ-ը չի երաշխավորում սույն հրապարակման բովանդակության կամ նրանում
ներկայացված եզրակացությունների ու դատողությունների ամբողջականությունը,
ճշտությունը և հուսալիությունը և չի կրում որևիցե պատասխանատվություն
բովանդակության որևէ բացթողման կամ սխալի (այդ թվում, սակայն
չսահմանափակվելով՝ տպագրական և տեխնիկական սխալներով) կամ դրա
հուսալիության համար:  

Երևան - 2014



ՀՏԴ 334.722.24.(479.25)
ԳՄԴ 65.9(2Հ)29

Մ474

Մելիքյան Ն.
Մ474

Ընտանեկան ընկերությունները Հայաստանում / Ն. Մելիքյան - 
Եր.: Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն հիմնադրամ,
2014թ. - 40 էջ:

Սույն հրապարակումն առաջին անգամ Հայաստանում անդրադառնում է
ընտանեկան ընկերությունների գործունեության և կառավարման
հիմնախնդիրներին: Այն ամփոփում է հայկական ընտանեկան
ընկերությունների շրջանում իրականացված համանուն հարցման
արդյունքները:

Հրապարակման ընթերցողը հնարավորություն ունի մանրամասնորեն
ծանոթանալ ընտանեկան ընկերությունների էությանը, հնարավոր
առավելություններին ու թերություններին, զարգացման միտումներին,
կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի առանձնահատկություններին,
ինչպես նաև ընտանեկան ընկերությունների սոցիալ-տնտեսական
դերակատարմանը: 

Հրապարակումը կարող է օգտակար լինել ընտանեկան ընկերությունների
բաժնետերերի, նրանց ընտանիքի անդամների, ինչպես նաև ընտանեկան
ընկերությունների նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող այլ անձանց
համար:

ՀՏԴ 334.722.24.(479.25)
ԳՄԴ 65.9(2Հ)29

ISBN 978-9939-1-0105-7
Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան 0010, Մ. Խորենացու 15,
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, գրասենյակ 7/1
(+374 10) 521-291
http://www.corpgov.am
corpgov@corpgov.am 



3

ՆԱԽԱԲԱՆ

Ընտանիքը փոքրիկ հասարակություն է: Նրա ամբողջականությունից է 
կախված մարդկային հասարակության անվտանգությունը:

Ֆրիդրիխ Ադլեր, ավստրիացի փիլիսոփա 

Բոլոր ժամանակներում ցանկացած հասարակության զարգացման մասին
դատել են նրանում ընտանիքի կարգավիճակով: Ընտանիքը
հասարակության ձևավորման սկզբնաղբյուրն է: Ընտանեկան արժեքների
վրա է կառուցվում քաղաքակիրթ հասարակությունը: Ընտանիքի
բարեկեցությունը երկրի զարգացման և առաջընթացի չափանիշ է:

Հայերը հատուկ վերաբերմունք ունեն ընտանեկան արժեքների նկատմամբ:
Ընտանեկան սովորույթների պահպանումը և դրանց փոխանցումը հաջորդ
սերունդներին գտնվում են յուրաքանչյուր սերնդի պատասխանատվության
գոտում: 

Կարելի է փաստել, որ ընտանիքը հայկական ինքնության առանցքն է, ինչն
իր արտացոլումն է գտել հայերենի լեզվամշակութային հայեցակարգում:
Հայերի բարոյական, հոգեբանական և կրոնական պատկերացումներում
հատուկ տեղ է զբաղեցնում «օջախ» (կրակարան) հասկացությունը, որը
նույնացվում է «ընտանիք» հասկացության հետ և հանդիսանում ընտանիքի
հենասյունը. օջախում անմար կրակը ընտանիքի բարեկեցության
գրավականն է, իսկ եթե կրակը օջախում մարում է, ընտանիքը քանդվում է: 

Ընտանիքի դերը հայկական իրականությունում հնարավորություն է տալիս
հուսալ, որ ընտանեկան բիզնեսի արդյունավետ կառավարումը և
զարգացումը կարող են դառնալ Հայաստանի տնտեսական կայունության
հենակետ: Հետևաբար, վերաձևակերպելով Ֆրիդրիխ Ադլերի խոսքերը,
կարելի է փաստել, որ ընտանեկան ընկերությունները տնտեսական
համակարգի կարևորագույն տարր են, և նրանց հաջողությամբ է
պայմանավորվում երկրի տնտեսական անվտանգությունն ու կայունությունը:
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ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Մասնագիտական գրականության մեջ տեղ են գտել ընտանեկան ընկե-
րությունների բազմաթիվ սահմանումներ: Ընտանեկան ընկերությունների
էությունը բացահայտելու նպատակով կարելի է դիտարկել դրանցից մի
քանիսը: 

Ընտանեկան է կոչվում այն ընկերությունը, որում բաժնետոմսերի (փայերի)
առնվազն 51%-ը պատկանում է ընտանիքին, ընկերության բարձրագույն
ղեկավարության մեծ մասը հանդիսանում է ընտանիքի անդամ, և
հիմնադիրը պատասխանատու է ընկերության ընթացիկ ղեկավարման
համար1: 

Ընտանեկան է համարվում այն ընկերությունը, որում միևնույն ընտանիքի
անդամները ժամանակի տվյալ պահի դրությամբ կամ էլ որոշակի երկար
ժամանակահատվածում հանդես են գալիս որպես ընկերության
սեփականատեր և կառավարիչ2:

Ընտանեկան են այն ընկերությունները, որոնք կառավարվում են ընտանիքի
կողմից՝ սեփականության տիրապետման և ղեկավար պաշտոններ
զբաղեցնելու միջոցով: Ընտանիքի մասնակցությունը սեփականության մեջ
և ընտանիքի ներգրավվածությունը կառավարման գործընթացում որոշվում
են որպես կապիտալում ընտանիքի անդամների մասնակցության տոկոս և
ընտանիքի անդամ հանդիսացող մենեջերների տեսակարար կշիռ3: 

Ընտանեկան ընկերությունը ձեռնարկություն է, որում ընտանիքի երկու կամ
ավելի անդամներ ընկերության սեփականության մեջ ունեն նշանակալից
մասնակցություն և ստանձնել են հանձնառություն ապահովելու ընկերության
շարունակականությունը4:

Ընտանեկան բիզնեսը բիզնես է, որը կառավարվում է բիզնեսը վերահսկող
ընտանիքի տեսլականով այնպես, որպեսզի ապահովի դրա կայունությունը
և ընտանիքի մի սերնդից մյուսին դրա փոխանցումը5:

1 Making a difference.The PricewaterhouseCoopers Family Business Survey 2007-2008.//http://pwc.com.
2 Miller, Le-Breton Miller, Lester, Canella, “Are Family Firms Really Superior Performers”. Journal of Corporate Finance, 

Vol. 13, Issue 5, 2007.
3 Sciascia and Mazzola, Family Business Review, Vol. 21, Issue 4, 2008.
4 http://www.ffi.org.
5 http://www.ffi.org.

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ



Ցանկացած մեծության ընկերություն համարվում է ընտանեկան, եթե՝ 









Ընտանեկան են կոչվում բոլոր այն ընկերությունները, որոնցում ընտանիքը
նշանակալից բաժնետեր է կամ որպես խորհրդի կամ վարչության անդամ
կարող է որոշիչ ազդեցություն ունենալ ընկերության ռազմավարության վրա:
Ընտանեկան ընկերությունում խաչվում են ընտանիքի և բիզնեսի շահերը:
Այդ շահերի խելամիտ կառավարումը կարող է դառնալ հաջողության
գրավական և կանխել հնարավոր ռիսկերը: Դրա համար անհրաժեշտ է
հստակ սահմանել առաջնահերթություններ և որոշել, թե հետևյալ երեք
դիրքերից որոնք են առաջնային. ընկերությունը («Business First»), ընտանիքը
(«Family First»), անհատը («Me First»): Կարելի է ընտրել նաև որևիցե
միջանկյալ տարբերակ, սակայն ամեն դեպքում ընտանիքը պետք է
տեղեկացված լինի այդ ընտրության մասին7:

Ընտանեկան ընկերության տակ հասկացվում է ընկերություն, որում
քվեարկող բաժնետոմսերի մեծ մասը գտնվում է ընկերությունը հսկող
ընտանիքի ձեռքում, ներառյալ հիմնադիրներին, որոնք նախատեսում են
բիզնեսը փոխանցել իրենց ժառանգներին: «Ընտանեկան ընկերություն»
հասկացության հոմանիշներն են «ընտանեկան բիզնես», «ընտանեկան
ֆիրմա», «ընտանիքին պատկանող բիզնես», «ընտանիքի կողմից
վերահսկվող բիզնես» հասկացությունները8:

Ընտանեկան ընկերությունը կարելի է ներկայացնել ինչպես նեղ, այնպես էլ
լայն իմաստով: Նեղ իմաստով ընտանեկան ընկերությունը ընկերություն է,
որտեղ աշխատում են ընտանիքի անդամները կամ նրանց մերձավոր
հարազատները, և կառավարման  հերիարխիայում  նրանց  ազդեցությունը

6 European Union definition 2009.
7 Guide de gouvernance pour les entreprises familiales.
8 http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CGTools-FamilyFounderUnlisted.
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Որոշումների  կայացման  իրավունքը  մեծամասամբ  պատկանում  է
ընկերությունը հիմնադրած կամ ընկերության բաժնետոմսերը
(փայերը) ձեռքբերած ֆիզիկական անձին կամ նրա ամուսնուն
(կնոջը), ծնողներին, երեխաներին կամ անմիջական ժառանգներին,
Ընտանիքի կողմից որոշում կայացնելու իրավունքների մեծ մասը
ուղղակի են կամ անուղղակի,
Ընտանիքի առնվազն մեկ անդամ մասնակցում է ընկերության
կառավարմանը,
Ընկերությունը հիմնադրած կամ ընկերության բաժնետոմսերի
(փայերը) ձեռքբերած ֆիզիկական անձին կամ նրա ամուսնուն
(կնոջը), ծնողներին, երեխաներին կամ անմիջական ժառանգներին
պատկանում է բաժնետոմսերի (փայերի) առնվազն 25%-ը6: 
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պայմանավորվում է ընտանիքում զբաղեցրած դիրքով: Լայն իմաստով
ընտանեկան ընկերությունը ընկերություն է, որը որպես ժառանգություն
փոխանցվում է սերնդեսերունդ, և որի սեփականատերը հանդիսանում է
ընդլայնված ընտանիքը9:

Ընտանեկան ընկերությունը ընտանիքի անդամների աշխատանքային
ակտիվության դրսևորման եղանակ է10: 

Բերված սահմանումներից կարելի է բացահայտել ընտանեկան
ընկերությունների հետևյալ բնութագրիչները.

1. Ընտանեկան ընկերություններում սեփականության և կառավարման
գործառույթները հիմնականում իրականացվում են ընտանիքի
անդամների կողմից.

2. Ընտանեկան գործը սերնդեսերունդ փոխանցելու հանձնառությամբ
պայմանավորված՝ ընտանեկան ընկերություններն ունեն զարգացման
երկարաժամկետ հորիզոններ.

3. Ընտանեկան ընկերությունում խաչվում են ընտանիքի և բիզնեսի
շահերը.

4. Ընտանեկան ընկերության կարգավիճակը չի պայմանավորվում
ընկերության մեծությամբ կամ նրա գործունեության ոլորտով:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Ընտանեկան ընկերություններն ունեն բավական հին պատմություն: Դրանց
ձևավորումը մեկնարկել է դեռևս հնագույն ժամանակներում, երբ
կազմավորվել են ընտանիքը և մասնավոր սեփականությունը, իսկ
մարդկանց ձեռներեցությունը վերաճել է սեփական գործի, այսինքն՝
ապրանքներն սկսել են արտադրվել ոչ միայն սեփական ընտանիքի, այլև այլ
ընտանիքների պահանջմունքները բավարարելու նպատակով:

Սկզբնապես ընտանեկան տնտեսության և բիզնեսի միջև տարբերություններ
չեն եղել: Դրանք ծագել են աստիճանաբար` միջնադարում դրամական
հաշիվների վարման հիմքի վրա… Ֆլորենցիայի առևտրական հարուստ
ընտանիքներում (օրինակ` Մեդիչի ընտանիքում) ընտանեկան և գործարար
ծախսերը գրանցվում էին հաշվառման առանձին գրքերում: Առաջին հերթին
բալանսավորվում էին ընտանիքի արտաքին գործարքները, իսկ դրանց
մնացորդը մուտքագրվում էր «ընտանեկան կաթսա»11:

9 Шнуровозова Т. Семейный бизнес по-русски. http://www.e-reading.ws.
10 http://www.fba.kz.
11 Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 2000, С. 56.



Աշխարհի հնագույն ընտանեկան ընկերությունը Kong Gumi ճապոնական
շինարարական կազմակերպությունն է, որը հիմնադրվել է 578թ.-ին և
մասնագիտացված է եղել բուդդայական տաճարների շինարարության մեջ:
Ընկերությունը մինչ օրս էլ գործում է, սակայն 1999թ.-ից՝ Takamatsu կոնցեռնի
կազմում12:

Ամերիկյան ամենահին ընտանեկան ընկերությունը հայկական ծագմամբ
Zildjian Cymbal ընկերությունն է, որը հիմնադրվել է 1623թ.-ին
Կոնստանդնոպոլսում և 1929թ.-ին տեղափոխվել ԱՄՆ13: Ընկերությունը
ներկայումս կառավարվում է ընտանիքի 16-րդ սերնդի կողմից:

200 և ավելի տարվա պատմություն ունեցող ընկերությունները ձևավորել են
իրենց ասոցիացիան, որը կոչվում է Hénokiens14: Ներկայումս այն միավորում
է 40 կազմակերպության. 1 անգլիական, 12 իտալական, 12 ֆրանսիական, 4
գերմանական, 2 հոլանդական, 5 ճապոնական, 2 բելգիական և 2
շվեյցարական: Միության անդամ լինելու չափանիշը ոչ միայն 200 տարվա
պատմությունն է, այլև այն, որ ընտանիքը ընկերության հիմնադրման պահից
ի վեր պետք է լինի ընկերության բաժնետոմսերի նշանակալից
սեփականատեր, ընկերությունը պետք է լինի ֆինանսապես կայուն և
պահպանելով իր նախնիների ավանդները` պետք է ներդրում ունենա
ինովացիոն զարգացման մեջ: Միության անդամները միավորվում են
ընտանեկան ընկերության հայեցակարգի շուրջ, և միության շրջանակներում
փոխանակվում են ոչ թե ծառայություններով, այլ գաղափարներով:

Ներկայումս գործող ընտանեկան ամենահայտնի ապրանքանիշերից են Ford
Motor Company, Hilton, Walmart, De Beers,Toyota, RedBull, Swarovski, Lego,
L'oréal, Henkel, Barilla, Beretta, Ferrero, FIAT, H&M, IKEA, Swatch, Heineken:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԹՎԵՐՈՎ15

Ընտանեկան ընկերությունները կազմում են համաշխարհային տնտեսական
համակարգի հիմքը: Ներկայումս ընտանեկան ընկերությունները ձևավորում
են համաշխարհային ՀՆԱ-ի 70-90%-ը: Համաշխարհային շուկայի
կտրվածքով ընտանեկան ընկերությունները կազմում են մասնավոր
հատվածի 80-90%-ը, ապահովում են զբաղվածության 40-50%-ը: 

2011թ.  արդյունքներով  ընտանեկան  ընկերությունների  65%-ում  2010թ.-ի

12 Календжян С. Волков Д. Семейное предпринимательство: анализ российской практики. Российский внешнеэкономический
вестник. 9 – 2011.
13 http://www.ffi.org.  http://zildjian.com. 
14 http://www.henokiens.com. 
15 http://www.pwc.org.  
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համեմատ գրանցվել է վաճառքների ծավալների աճ 34%-ով: Հատկապես
նշանակալի աճ է արձանագրվել Արևելյան Եվրոպայում, Լատինական
Ամերիկայում և Մերձավոր Արևելքում16: 

Ընտանեկան ընկերությունները հակված են դեպի ինովացիոն լուծումները,
ինչն ավելի արտահայտիչ է այն դեպքում, երբ ընկերության կառավարման
գործընթացում ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում ընտանիքի տարբեր
սերունդների ներկայացուցիչներ:

Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դասերը վկայում են, որ
ընտանեկան ընկերություններն ավելի կենսունակ են: Ճգնաժամի
տարիներին նրանց կորուստները համեմատաբար նվազ էին, ինչը
բացատրվում է ընտանիքի անդամ աշխատակիցների ոչ բարձր
վարձատրության սպասումներով: 

Հետազոտությունները վկայում են, որ ընտանեկան ընկերություններն ավելի
արդյունավետ են և շահութաբեր, քան ոչ ընտանեկանները17: Ընտանեկան
ընկերությունների հաջողությունները բացատրվում են նրանց մրցակցային
առավելություններով կամ ընտանեկան գործոնով, որոնք իրենց
արտահայտությունն են գտնում`













Citigroup Global Markets-ի վերլուծական տվյալներով զարգացած երկրներում
ներդրողները պատրաստ են 3% պարգևավճար վճարել ընտանեկան ընկե-
րությունների բաժնետոմսերը ձեռք բերելու համար: Սակայն զարգացող և
անցումային երկրների ընտանեկան ընկերություններում ներդրումներ իրա-
կանացնելու համար ներդրողները հակված են պահանջելու 5-20% զեղչ18:

Ընտանեկան ընկերությունների զարգացումը ոչ միայն տնտեսապես է
նպատակահարմար, այն ունի նաև սոցիալական  նշանակություն և  նպաս-

16 http://www.pwc.org. 
17 www.oecd.org. Chapter 5. Governance Challenges for Family-Owned Businesses.
18 Citigroup Global Markets. (2007). What investors want: how emerging market firms should respond to the global investor.

Երկարաժամկետ ռազմավարության, 
Բաժնետերերի և կառավարիչների շահերի նույնականության,
Հիմնական գործունեության վրա կենտրոնացման,
Ոչ ավանդական ռազմավարության որդեգրման հնարավորության և
ունակության,
Շուկայի փոփոխվող իրավիճակներում օպերատիվ որոշումների
կայացման,
Հաջորդ սերունդներին առողջ և կայուն բիզնեսի փոխանցման և այլ
գործոնների մեջ:



տում է երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը, միջին խավի
ձևավորմանը, որը հանդիսանում է ցանկացած պետության կայունության
հենաքար: Ընտանեկան ընկերությունները բավական զգայուն են
հասարակությունում առկա սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների
նկատմամբ, քանի որ նրանք իրենց չեն առանձնացնում այդ
հասարակությունից, գործում են սերունդների մասշտաբով: Կորպորատիվ
պատասխանատվության և բարեգործության ուղղությամբ իրականացվող
միջոցառումներն ընտանեկան ընկերությունների կողմից դիտարկվում են
որպես հաջորդ սերունդներին դաստիարակելու և կրթելու եղանակ:
Ընդհանուր առմամբ, ընտանեկան ընկերությունների գաղափարախոսու-
թյունը համահունչ է կայուն զարգացման հայեցակարգի հետ:

Ինչ վերաբերում է ընտանեկան ընկերությունների ապագային, ապա
փորձագետներն առանձնացնում են հետևյալ կարևորագույն միտումները.













ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ20

Ընտանեկան ընկերությունները և հնարավորությունների, և վտանգի աղբյուր
են` շնորհիվ իրենց առավելությունների և թերությունների: 

Ընտանեկան ընկերությունների առավելությունների թվում են`

Վստահության միջավայր. վստահությունն արտահայտվում է ռացիոնալ և
էմոցիոնալ հարթություններում: Ռացիոնալ հարթության վրա այն վկայում է,
որ գործընկերն ունակ է կատարել ստանձնված պարտականությունները, և
այդ համոզվածությունը հիմնավորվում է նախորդ փորձով և վարքագծով: 

19 Leonhard Fopp, President Swiss German Chapter of FBN, The Future of the Family Business in 2020 (FBN Scenario).13

http://www.ffi.org.  http://zildjian.com. 
20 IFC. http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CGTools-FamilyFounderUnlisted. 

Исследование частного и семейного бизнеса – 2012, PwC. Ноябрь 2012 года. 
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9ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ընտանեկան արժեքների նկատմամբ հարգանքի աճը,
Կայուն զարգացման հայեցակարգի տարածումը,
Կյանքի որակի արժևորումը,
Ինքնատիպության ու յուրօրինակության բարձր գնահատումը,
Բիզնես-գործընթացներում աշխատակիցների ներգրավվածության
նպատակահարմարությունը,
Բիզնեսի կառավարման գործընթացում կապերի և հաղորդակցության
կառավարման անհրաժեշտությունը19:



10 ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Էմոցիոնալ հարթության վրա վստահությունը հիմնվում է ընդհանրական
շարժառիթների և արժեքների վրա: Եթե այս բանաձևը տեղայնացնենք
ընտանեկան բիզնեսի վրա, ապա նրանում գործընկերների կողմից իրենց
պարտականությունների կատարման երաշխիքը միևնույն ընտանիքի
անդամ լինելու հանգամանքն է, որն ամրապնդվում է ընտանիքի
ընդհանրական արժեհամակարգով:

Երկարաժամկետ զարգացման կողմնորոշվածություն. եթե ոչ ընտանեկան
բիզնեսում երկարաժամկետ պլանավորման հեռանկարները սովորաբար 5-
10 տարի է, ապա ընտանեկան ընկերությունների մոտ այդ
ժամանակահատվածը չափվում է սերունդներով, քանի որ յուրաքանչյուր
ընկերության հիմնադիր երազում է իր գործը փոխանցել հաջորդ
սերունդներին: Հետևաբար ընտանեկան ընկերությունները մտահոգված են
ոչ թե կարճաժամկետ շահույթներով, այլ իրենց նյութական ու ոչ նյութական
արժեքի ավելացմամբ և իրենց հետնորդներին առողջ ու կայուն բիզնեսի
փոխանցմամբ: Ընտանեկան ընկերությունների երկարաժամկետ
տնտեսական վարքագիծը հանդիսանում է նաև տնտեսական համակարգի
կայունության գրավական: 

Նվիրվածություն և հպարտություն. ընտանիքի շահերը նույնական են
ընկերության շահերի հետ: Հաջող ընտանեկան գործ ունենալու շարժառիթը
դրդում է ընտանիքին անմնացորդ նվիրում ցուցաբերել ընտանեկան գործի
նկատմամբ: Դա կարող է արտահայտվել ոչ նորմավորված աշխատանքային
օրով, ցածր վարձատրությամբ, ինչպես նաև շահույթները բիզնեսում
վերաներդնելու հնարավորություններով: Բացի այդ, ընտանիքի անունը
կապվում է նրա կողմից թողարկվող արտադրանքի կամ մատուցվող
ծառայությունների հետ: Արտադրանքի կամ ծառայությունների որակը,
հարաբերությունները գործընկերների և հաճախորդների հետ կարող են
բարձրացնել կամ նվազեցնել ընտանիքի հեղինակությունը: Հետևաբար
ընտանիքը գործադրում է բոլոր հնարավոր ջանքերը բարձր պահելու իր
հեղինակությունը` իր արտադրանքի կամ ծառայությունների միջոցով:
Որակյալ արտադրանքը կամ ծառայությունը, լոյալ հաճախորդը տվյալ
ընտանիքին պատկանելու և հպարտության զգացում տածելու աղբյուր են
հանդիսանում:

Գիտելիքների փոխանցում. նախորդ սերունդների գիտելիքները
ընտանեկան բիզնեսում չեն կորչում: Դրանք փոխանցվում են հաջորդ
սերունդներին և զարգացվում են վերջիններիս կողմից իրենց հետնորդներին
փոխանցելու նկատառումով: Սովորաբար ընտանիքի անդամները բավական
վաղ հասակում են ներգրավվում ընտանեկան բիզնեսի մեջ, ինչը նրանց
հնարավորություն է տալիս ըմբռնել ընտանեկան գործի էությունը, դրա
կառավարման նրբությունները և ստանձնել իր հանձնառությունն ու պատաս-



խանատվությունը ընտանեկան գործի նկատմամբ:

Բացի առավելություններից, ընտանեկան ընկերություններն ունեն նաև
թերություններ, որոնց թվում են`

Ընտանեկան հարաբերություններ և զգացմունքներ. ի տարբերություն ոչ
ընտանեկան ընկերությունների` ընտանեկան ընկերություններում ընտանիքի
անդամների պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում միայն ընկե-
րության կառավարմամբ, նրանք պատասխանատու են նաև ընտանիքի
ներսում հարաբերությունների, ինչպես նաև ընտանիք-բիզնես փոխ-
հարաբերությունների կառավարման համար: Նշված հարաբերությունները
փոխշաղկապված են, և հաճախ բիզնես-խնդիրները բարդանում են
ընտանեկան հարաբերությունների և զգացմունքների, իսկ ընտանեկան
բարդ հարաբերությունները խորանում են բիզնես անհաջողությունների
ազդեցության տակ:

Ոչ ֆորմալ հարաբերություններ. ընտանեկան ընկերություններում
հիմնականում գերակշռում են ոչ ֆորմալ հարաբերությունները, ինչը կարող
է բացասաբար ազդել ընկերությունում կարգապահության հաստատման և
ամրապնդման հարցում: Ոչ ֆորմալ հարաբերությունները երկրորդային
պլան են մղում սերնդափոխության, ընտանիքի անդամների աշխատանքի
ընդունման, արտաքին պրոֆեսիոնալների ներգրավման հարցերը:
Ընկերության աճի հետ մեկտեղ այս հարցերը կարող են կոնֆլիկտների
ծագման լրացուցիչ աղբյուր հանդիսանալ:
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Հայկական իրականության մեջ ընտանեկան ընկերությունները նորամու-
ծություն չեն: Դրանք բուռն զարգացում են ապրել հատկապես նախահեղա-
փոխական ժամանակահատվածում, սակայն երկրի սահմաններից դուրս՝
Մերձավոր Արևելքում, Ռուսաստանում, Բաքվում, Թիֆլիսում: Հարկ է նշել,
որ նավթարդյունաբերության բնագավառում հայկական ընկերությունները
մրցակցում էին Նոբելի, Ռոտշիլդի ընկերությունների հետ: Դրանք տասնյակ
ընկերություններ էին՝ Միրզոյան, Ադամյան, Ղուկասյան, Մանթաշյանց,
Գյուլբենկյան, Թումանյանց, Կրասիլնիկյան, Լիանոսյան, Արամյանց,
Բուդաղյան, Հախվերդյան և այլ ընտանիքներին պատկանող: Հայկական
ընտանեկան ընկերությունները ստեղծվում և զարգանում էին ինչպես
նավթարդյունաբերության, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս: Դրանցից
կարելի է առանձնացնել ձկան և ձկնամթերքի արտադրությունը (Լիանոսյան
ընտանիք), ջրամատակարարումը (Պ. Ղուկասյանների «Կասպից  խողովա-
կաշարը»,  Ք. Շահգեդանյանների «Բիբի-Հեյբաթի ջրատարը» և «Արամազ-
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դինը»), առևտրային տները (Չիթախյան և Էմինյան, Փրիդոնյան և
Շահնազարյան, Ծովիանյան, «Բեկխանյան և ընկ.», «Ղազումյան և ընկ.»),
ձկնկիթի արտադրությունը (Արշակունի ընտանիք), ծխախոտի
արտադրությունը (Միրզաբեկյանց եղբայրներ, «Ս.Մ.Կարակոզ»
ընկերությունը), շոկոլադի արտադրությունը (Փիլիպոսյանց եղբայրներ),
բնական մրգահյութերի և հանքային ջրերի արտադրությունը (Ս.Մելիք-
Ղուլամբարյանց), «Մասիս» շոգենավային ընկերությունը (Եսայի Փիթոյան)
և այլն: Հարկ է նշել, որ այս բոլոր ընկերությունները գտնվում էին իրենց
ոլորտի առաջատարների առնվազն հնգյակում21: 

Թերևս Հայաստանում ձևավորված ընտանեկան ընկերություններից կարելի
է նշել Երևանի Կոնյակի գործարանը, որը կառուցվել է 1887թ.-ին
վաճառական Ներսես Թահիրյանի (Թաիրով) կողմից։ Սակայն 1899թ.-ին
նա գործարանը վարձակալության է տալիս, իսկ 1900թ.-ին վաճառում է ռուս
արդյունաբերող Նիկոլայ Շուստովի «Շուստով և որդիներ» ընկերությանը: 

Ընտանեկան ընկերությունները Հայաստանի օրենսդրության մեջ չեն
առանձնացվում որպես կարգավորման հատուկ օբյեկտ: Հետևաբար,
բացակայում է այդ ընկերություններին առնչվող վիճակագրությունը, այդ
թվում` երկրի տնտեսական կյանքում նրանց ներդրման վերաբերյալ: 

Հայաստանում ընկերությունները դասակարգվում են ըստ մեծության. փոքր,
միջին և խոշոր:

21 Դադայան Խ.Զ.: «Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ. - 1920թ.)»: Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2006թ.:  241 էջ:

Համաձայն «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական
աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի Հայաստանում ՓՄՁ սուբյեկտները
դասակարգվում են՝ 

1) գերփոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ
ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային
թվաքանակը կազմում է մինչև 10 մարդ, իսկ նախորդ տարվա
գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ
տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի
գերազանցում 100 մլն դրամը. 

2) փոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ
ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային
թվաքանակը կազմում է մինչև 50 մարդ, իսկ նախորդ տարվա
գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ
տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի
գերազանցում 500 մլն դրամը.



Սակայն հիմնվելով ընտանեկան ընկերությունների վերևում բերված
հատկանիշների վրա` կարելի է փաստել, որ հայկական ընկերությունների
գերակշիռ մեծամասնությունը հանդիսանում է ընտանեկան` անկախ այդ
ընկերությունների կազմակերպաիրավական կարգավիճակի, մեծության:
Այսինքն` Հայաստանում ընտանեկան ընկերությունների գործունեությամբ
պայմանավորվում է տնտեսական ակտիվությունը, իսկ նրանց կայուն
զարգացումը կարող է հանդիսանալ երկրի տնտեսական զարգացման
գրավական:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում ընտանեկան ընկերությունների
ունեցած դերակատարումը հաշվի առնելով՝ Կորպորատիվ կառավարման
կենտրոնը Համաշխարհային Բանկի խմբի անդամ հանդիսացող
Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի աջակցությամբ իրականացրել
է հայաստանյան ընտանեկան ընկերությունների հետազոտություն: 

Հետազոտությունն իրականացվել է հարցման միջոցով 30 ընտանեկան
ընկերության շրջանում 2014 թվականի ապրիլի 15-ից մայիսի 15-ը ընկած
ժամանակահատվածում: Հարցման ընթացքում օգտագործվել է
կիսաստանդարտացված, պատասխանների բազմակի ընտրության
հնարավորությամբ հարցաթերթ: 
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3) միջին՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ
ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային
թվաքանակը կազմում է մինչև 250 մարդ, իսկ նախորդ տարվա
գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ
տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չեն
գերազանցում համապատասխանաբար 1500 մլն դրամը և 1000
մլն դրամը: 

«Հաշվապահական հաշվառման» ՀՀ օրենքի իմաստով խոշոր
կազմակերպություն է համարվում այն կազմակերպությունը, որը
բավարարում է հետևյալ ցուցանիշներից առնվազն մեկին` 

ա) հաշվետու տարվա գործունեությունից հասույթը գերազանցում է
մեկ միլիարդ դրամը.

բ) հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային
արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը:
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Հետազոտության միջոցով խնդիր է դրվել`
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Հայաստանյան ընտանեկան ընկերությունների հետազոտությունը նպա-
տակահարմար էր սկսել դրանց ընթացիկ վիճակի, հնարավոր խնդիրների,
մրցակցային առավելությունների, արտահանման հնարավորությունների
ուսումնասիրությունից: 

Ինչպես երևում է 1-ին գծապատկերից, հայկական ընտանեկան
ընկերությունների գերակշիռ մեծամասնության մոտ վերջին 12 ամսվա
արդյունքում` նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է աճ,
սակայն աճի տեմպերի տարբեր որակական բնութագրիչներով:
Ընկերությունների ընդամենը 15%-ի մոտ է աճն ուղեկցվել աճի տեմպերի
արագացմամբ: Ընկերությունների մեծամասնությունում (59%) աճի տեմպերը
պահպանվել են նույն մակարդակի վրա, այսինքն` դրանցում լուրջ
որակական փոփոխություններ չեն արձանագրվել:

Գծապատկեր 1. Ընտանեկան ընկերությունների աճի տեմպերը

Բացահայտել հայկական ընտանեկան ընկերությունների կառավար-
ման և գործունեության առանձնահատկությունները,
Բացահայտել բիզնես միջավայրի ազդեցությունը ընտանեկան
ընկերությունների վրա, 
Հետազոտել ընտանիքի ազդեցությունը բիզնեսի վրա,
Ուսումնասիրել սերնդափոխության առանձնահատկությունները
ընտանեկան բիզնեսում և ընտանեկան բիզնեսի կառավարման ու
զարգացման հետ կապված այլ հարցեր:



Ընտանեկան ընկերությունների խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով`
դրանք պայմանականորեն խմբավորվել են երկու խմբի` արտաքին և ներքին:
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ ընտանեկան ընկերությունների
արտաքին բնույթի ամենանշանակալի խնդիրը շուկայական անբարենպաստ
կոնյունկտուրան է, որը պայմանավորված է վճարունակ պահանջարկի
անկմամբ (48%): Ընտանեկան ընկերությունները հավասար նշանակություն
են տվել հարկային բեռին ու հարկային խիստ վարչարարությանը, ինչպես
նաև արտաքին ֆինանսավորմանն առնչվող խնդիրներին: Որպես առանձին
խնդիր ընկերություններն առանձնացրել են հումքի և էներգակիրների գների
աճը, որն երկուստեք ազդեցության հիմնախնդիր է: Մի կողմից այն ազդում
է վճարունակ պահանջարկի վրա, իսկ մյուս կողմից ընկերությունների
արտադրանքի (ծառայությունների) ինքնարժեքի վրա` նվազեցնելով դրա
մրցունակությունը (գծապատկեր 2): Էլետրաէներգիայի սպասվելիք
թանկացումը ամենայն հավանականությամբ կնպաստի արտաքին այս
խնդրի նշանակության ավելացմանը:

Գծապատկեր 2. Ընտանեկան ընկերությունների արտաքին բնույթի
խնդիրները

Ներքին բնույթի խնդիրների ուսումնասիրությունից հետևում է, որ
ընկերություններին առավելապես հուզում է բիզնեսի շահութաբերության
մակարդակը (67%): Միաժամանակ որպես ներքին խնդիր հարցվածներն
առանձնացրել են նաև որակյալ կադրերի պակասը (56%): 
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Միջազգային ուսումնասիրությունները վկայում են22, որ  այս խնդիրը բնու-
թագրական է գրեթե բոլոր ընտանեկան ընկերություններին, ինչը
բացատրվում է որակյալ աշխատուժի վարձատրության ֆինանսական
սահմանափակումներով: Ընկերությունների 44%-ը որպես ներքին բնույթի
խնդիր առանձնացրել է կորպորատիվ կառավարման հիմնախնդիրները, որը
հանգում է կառավարման մարմինների չկանոնակարգված գործունեությանը,
ներքին հսկողության կառուցակարգերի բացակայությանը (գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. Ընտանեկան ընկերությունների ներքին բնույթի
խնդիրները

Համադրելով ընտանեկան ընկերությունների արտաքին և ներքին բնույթի
հիմնախնդիրները կարելի է եզրակացնել, որ ներկայումս ընկերություններին
առավելապես հուզող խնդիրը բիզնեսի ֆինանսական կայունության
ապահովումն է, քանի որ ընտանեկան ընկերությունների ներկայացու-
ցիչներն առանձնահատուկ մտահոգություն են արտահայտել բիզնեսի
ֆինանսական կայունության վրա ազդող այնպիսի գործոնների  նկատմամբ,
ինչպիսիք են վճարունակ պահանջարկի նվազումը, հարկային ծանր բեռը,
շահութաբերության ոչ բավարար մակարդակը: Սա հետևում է նաև
ընկերությունների մրցակցային առավելությունների դիտարկումից, քանի որ
ֆինանսական կայունությունը` որպես մրցակցային առավելություն,
եզրափակում է առավելությունների ցուցակը` հավաքելով հարցման
մասնակիցների ձայների ընդամենը 15%-ը: 

22 Исследование частного и семейного бизнеса – 2012, PwC. Ноябрь 2012 года.



Բնականաբար հարց է առաջանում, թե ներկայումս ինչ աղբյուրների հաշվին
է ապահովվում ընտանեկան ընկերությունների կենսունակությունը:
Հարցման արդյունքները վկայում են, որ ընտանեկան ընկերությունների
ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը Հայաստանի առևտրային բանկերի
վարկերն են (78%), ինչպես նաև ընտանիքից ստացվող փոխառությունները
(33%): Ֆինանսավորման առաջին աղբյուրը բավականաչափ թանկարժեք է,
և դրա հաշվին հնարավոր չէ ապահովել ընտանեկան ընկերությունների
ընդլայնված զարգացումը: Ինչ վերաբերում է երկրորդ աղբյուրին, ապա սա
սովորաբար կիրառվում է այն ընկերությունների կողմից, որոնք
փոխկապված են ընտանիքի մեկ այլ բիզնեսի հետ, և բիզնեսի
կենսունակությունն ապահովելու նպատակով նշանակալից բաժնետերը
ֆինանսական հոսքերը բիզնես մեկ ուղղությունից ուղղում է մեկ ուրիշը:
Արդյունքում ընկերությունները ձեռնպահ են մնում շահութաբաժինների
վճարման պրակտիկայի կիրառումից` շահույթը ընտանեկան բիզնեսում
վերաներդնելու նկատառումով:

Ընդհանուր օրինաչափությունից բացառություն են հանդիսանում այն
ընկերությունները, որոնք ֆինանսական միջոցներ են ստանում
ինստիտուցիոնալ ներդրողների բաժնեմասնակցության և վարկավորման
միջոցով, ինչպես նաև նրանք, որոնք ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավում
են արժեթղթերի շուկայից: Արժեթղթերի շուկայից ֆինանսական միջոցներ
ներգրավելու հիմնական գործիքը ներկայումս հանդիսանում են
կորպորատիվ պարտատոմսերը, որոնց տեսակարար կշիռը՝ ըստ հարցման
արդյունքների, կազմում է ընդամենը 4% (գծապատկեր 4): Մատչելի
ֆինանսական ռեսուրսների հայթայթման հիմնախնդիրն անմիջականորեն
առնչվում է ընկերությունների կառավարման որակի հետ, քանի որ թե
ինստիտուցիոնալ ներդրողները, թե արժեթղթերի շուկան միջոցներ են
հատկացնում կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ համակարգ
ունեցող ընկերություններին:
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Գծապատկեր 4. Ընտանեկան ընկերությունների ֆինանսավորման
աղբյուրները

Հարցմանը մասնակցած ընկերությունները որպես սեփական մրցակցային
առավելություն առանձնացրել են արտադրանքի որակը, շուկայում
ապրանքանիշի ճանաչելիությունը, տնտեսավարման սեփական փորձն ու
շուկայի իմացությունը (գծապատկեր 5): 

Գծապատկեր 5. Ընտանեկան ընկերությունների մրցակցային
առավելությունները



Ինչ վերաբերում է մրցակիցների մրցակցային առավելություններին, ապա
հարցմանը մասնակցած ընկերությունները մրցակիցների հաջողությունները
հիմնականում պայմանավորում են դրանց մրցունակ գնային քաղաքա-
կանությամբ և մարքեթինգային ակտիվությամբ (գծապատկեր 6):

Գծապատկեր 6. Մրցակիցների մրցակցային առավելությունները

Պատկերացում ունենալով ընտանեկան ընկերությունների ընդհանուր
խնդիրների, նրանց մրցակցային առավելությունների մասին՝ օրինաչափ
հարց է ծագում, թե որ ոլորտներում ընտանեկան ընկերությունները
լրացուցիչ ներդրումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն ունեն: Եթե
վերցնենք հարցմանը մասնակցած ընկերությունների պատասխաններում
արտացոլված առաջնահերթ և առավել առաջնահերթ գնահատականների
հանրագումարը, ապա լրացուցիչ ներդրումների պահանջարկ ունեցող
ոլորտներից կարելի է առանձնացնել 3 փոխկապված ոլորտ՝ իրացման
շուկաների ընդլայնում, շուկայավարման և հաճախորդների հետ
հարաբերությունների բարելավում, ինչպես նաև արտադրության ծավալների
ընդլայնում (գծապատկեր 7): Եթե վերադառնանք ընկերությունների ներքին
խնդիրներին (գծապատկեր 3), որոնց թվում էին որակյալ կադրերի
բացակայությունը և կորպորատիվ կառավարման ոլորտը, ապա
ընկերությունների կողմից դրանք չեն դիտարկվում որպես լրացուցիչ
ներդրումների անհրաժեշտություն ունեցող ոլորտներ: Սա կարելի է
բացատրել ընտանեկան ընկերությունների մոտ տնտեսավարման
կարճաժամկետ վարքագծի գերիշխող բնույթով: Կարելի է փաստել, որ
արտասահմանյան գործընկերներից հայկական ընտանեկան ընկերություն-
ների տարբերիչ առանձնահատկությունը կայանում է նրանց կարճաժամկետ
վարքագծի  մեջ:  Հարկ  է  նշել, որ նման  վարքագիծը  Հայաստանում բնու-
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թագրական է ոչ ընտանեկան բիզնեսին ևս: Իրավիճակի բացատրությունը
կայանում է նրանում, որ տնտեսավարման երկարաժամկետ մոդելը բիզնեսի
կողմից գնահատվում է որպես ռիսկային և անորոշ, իսկ կարճաժամկետում
տեսանելի են դառնում առաջադրված նպատակների արդյունքները: 

Գծապատկեր 7. Ոլորտներ, որոնցում ընտանեկան ընկերությունները
լրացուցիչ ներդրումներ իրականացնելու 

անհրաժեշտություն ունեն

Հարկ է նշել, որ իրացման շուկաների ընդլայնման հնարավոր եղանակը
ընկերությունների արտահանման ներուժի ընդլայնումն է: Հարցմանը
մասնակցած ընկերությունների ընդամենը 30%-ն է իրականացնում
արտահանում: Արտահանման երկրների թվում առավել բարձր տեսակարար
կշիռ ունեն հայկական գործարարների համար պատմականորեն ծանոթ
շուկաները (Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան): Հարցմանը
մասնակցած ընկերություններից որոշներին հաջողվել է կազմակերպել
արտահանում նաև ԱՄՆ, որը հիմնականում պայմանավորվում է հայկական
սփյուռքի առկայությամբ և արտահանվող ապրանքանիշի կայացվածությամբ
ու ճանաչելիությամբ: Որպես արտահանումը խթանող գործոն հարցման
մասնակիցները կարևորել են արտահանվող երկրում հուսալի գործընկերոջ
առկայությունը:

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Միջազգային պրակտիկան հուշում է, որ պետությունը լուրջ դերակատարում
ունի ընտանեկան ընկերությունների զարգացումը խրախուսելու գործում: 

Հետևաբար, ընտանեկան ընկերություններին հարցման միջոցով
առաջարկվել է գնահատել պետական քաղաքականության ազդեցությունը
նրանց վրա:



Ինչպես երևում է 8-րդ գծապատկերից, հարցմանը մասնակցած
ընկերությունների միայն 15%-ն է նշել, որ պետությունը գիտակցում է
ընտանեկան բիզնեսի դերակատարումը երկրի կայուն զարգացման գործում
և աջակցում բիզնեսի զարգացմանը: 33%-ը նշել է, որ պետությունը բիզնեսի
դերակատարման վերաբերյալ ունի անտարբեր վերաբերմունք: Կարելի է
նշել, որ անտարբեր վերաբերմունքի արտահայտման ձև է նաև երկրի կայուն
զարգացման գործում ընտանեկան բիզնեսի դերակատարման գիտակցումը,
սակայն վերջինիս զարգացմանը չաջակցելը, որի օգտին քվեարկել է
հարցման մասնակիցների 52%-ը: Ընդհանուր առմամբ, կարելի է
եզրակացնել, որ հարցման մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը
(85%) կիսում է այն կարծիքը, որ թե ընտանեկան բիզնեսի, թե երկրի կայուն
զարգացման գործընթացում պետության դիրքորոշումն անտարբեր է: 

Գծապատկեր 8. Պետության վերաբերմունքը ընտանեկան 
բիզնեսի նկատմամբ

Որպես ընտանեկան բիզնեսին աջակցելու միջոց հարցման մասնակիցները
բնականաբար առաջին հերթին նշել են բիզնես միջավայրի բարելավումը
(78%): Հարցվածների առավելագույն ձայներ հավաքած եղանակները
միմյանց հետ շաղկապված են և օրինաչափորեն բխում են բիզնես
միջավայրի բարելավման խնդրից. հարկային բեռի թեթևացում, թափանցիկ
հարկային վարչարարություն, բյուրոկրատական քաշքշուկների վերացում,
կոռուպցիայի հաղթահարում (գծապատկեր 9):
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Գծապատկեր 9. Ընտանեկան բիզնեսին պետական աջակցության
հիմնական եղանակները

Բիզնես միջավայրի կանխատեսումներում (3 տարվա կտրվածքով)
բավականաչափ բարձր է հարցման մասնակիցների վատատեսական
սպասումների և անորոշության տեսակարար կշիռը (գծապատկեր 10):

Գծապատկեր 10. Ընտանեկան բիզնեսի վերաբերմունքը առաջիկա 3
տարիների կտրվածքով բիզնես միջավայրի 

փոփոխությունների նկատմամբ

Այսպես, եթե գումարային առումով վատատեսական մոտեցումների
կողմնակիցները (միջավայրը կվատանա, միջավայրը զգալիորեն կվատանա)
կազմում են 30%, միջավայրի բարելավման օգտին իրենց ձայնը տվել են
մասնակիցների 22%-ը, կանխատեսումներ կատարելուց ձեռնպահ են մնացել
ևս 22%-ը, փոփոխություններ  չակընկալողները կազմել են 26%: Հաշվի առ- 



նելով, որ ընկերությունների գերակշիռ մասը որպես ընտանեկան բիզնեսի
զարգացման խնդիր (գծապատկեր 9) նշել է բիզնես միջավայրի
բարելավումը, ապա միջավայրի փոփոխություններ չակընկալողների
ձայներին կարելի է ավելացնել միջավայրի վատացում կանխատեսողների
ձայները: 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

Ի տարբերություն անհատի` ընտանեկան ընկերությունը կարող է ապրել
բավականաչափ երկար: Ընտանեկան ընկերություններն իրենց զարգացման
ընթացքում անցնում են որոշակի փուլեր, որոնք պայմանականորեն կարելի
է բաժանել.

1.  Հիմնադրի (հիմնադիրների),
2.  Ուղղակի կամ երկրորդ սերնդի իրավահաջորդների,
3.  Երրորդ սերնդի իրավահաջորդների (ընտանեկան գերդաստան)23:

Փուլերի բաժանումը կրում է պայմանական բնույթ, քանի որ ոչ բոլոր
ընտանեկան ընկերություններին է հաջողվում հաղթահարել
սերնդափոխության ռիսկը: Ընտանեկան ընկերությունների ինստիտուտի
գնահատականներով, ընկերությունների միայն 30%-ն է կարողանում
հաղթահարել 2-րդ, 12%-ը` երրորդ, իսկ 3%-ը` չորրորդ և հերթական
սերնդափոխության ռիսկը:

Հետևաբար, ընտանեկան ընկերությունների կարևորագույն խնդիրներից է
սերնդափոխությունը՝ ընտանիքի դիրքերի անընդհատության ապահովումն
ինչպես կապիտալում, այնպես կառավարման համակարգում: Հետնորդների
կամ իրավահաջորդների մոտ բիզնեսի կառավարման մշակույթի
դաստիարակումը, ընտանեկան գործի նկատմամբ հետաքրքրվածության
ամրապնդումը, ընտանիքի արժեքների փոխակերպումը բիզնես-արժեքների
հանդիսանում են այն հիմնաքարը, որն ապահովում է ընտանեկան բիզնեսի
հաջող պատմության շարունակությունը:

Հետևաբար, ընտանեկան ընկերությունների սեփականատերերին
առավելապես հուզում են սեփականության և կառավարման գործառույթների
սահուն փոխանցումը հետնորդներին, վերջիններիս նախապատրաստումը,
ընտանիքի անդամների միջև հնարավոր տարաձայնությունների
կարգավորումը և նրանց միջև ծագող փոխհարաբերությունների որոշակի
մշակույթի ձևավորումը:

23 http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CGTools-FamilyFounderUnlisted.
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Ինչպես վկայում են հարցման արդյունքները (գծապատկեր 11), Հայաստանը
դեռևս 1-ին սերնդի կամ հիմնադիրների ընտանեկան ընկերությունների
երկիր է, ինչը բնական է, քանի որ հայաստանյան ընտանեկան
ընկերությունների մեծ մասն ունի բավական նոր պատմություն, իսկ
«ամենահին» ընկերությունները երկրի հասակակիցներն են, այսինքն` ունեն
20 տարվա պատմություն: Միաժամանակ ինչպես երևում է գծապատկերից,
41% ընկերությունների կառավարման համակարգում ներգրավված են նաև
հիմնադիրների ուղղակի հետնորդները կամ երկրորդ սերունդի
ներկայացուցիչները:

Գծապատկեր 11. Ընտանեկան ընկերություններում սերունդների
ներգրավվածությունը

Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման պրակտիկայի առանձնահատ-
կություններով պայմանավորված՝ հիմնադիրը (բաժնետերը կամ մաս-
նակիցը) ընտանեկան ընկերություններում ունի որոշիչ դերակատարում:
Ընկերությունների 63%-ի մոտ հիմնադիր-բաժնետերը հանդիսանում է
գործադիր մարմնի ղեկավար: Սա հիմնականում արձանագրվել է այն
ընկերություններում, որտեղ տնօրենների խորհուրդ չի ձևավորվել:
Ընկերությունների 15%-ի մոտ կառավարման բոլոր լծակները գտնվում են
բաժնետիրոջ ձեռքում: Ընդամենը 4% են կազմում այն ընկերությունները,
որոնցում բաժնետերը փաստացիորեն ներգրավված չէ ընկերության
կառավարման գործընթացում, սակայն դա չի բացառում նրա անուղղակի
մասնակցությունը կամ ազդեցությունը կորպորատիվ որոշումների վրա
(գծապատկեր 12): 

Գծապատկեր 12. Հիմնադրի կարգավիճակը ընտանեկան
ընկերություններում



Ընտանիքի անդամները կարող են տարաբնույթ ազդեցություն ունենալ
բիզնեսի վրա: Դա կարող է պայմանավորված լինել ինչպես բիզնեսում
ընտանիքի անդամների ներգրավվածությամբ, այնպես էլ բիզնեսի
նկատմամբ «չեզոք» դիրք գրավելով: Հարցմանը մասնակցած
ընկերությունների 56%-ի մոտ ընտանիքի անդամները զբաղեցնում են
ղեկավար պաշտոններ (գծապատկեր 13): Հաշվի առնելով, որ այդ
ընկերություններում մեծամասամբ տնօրենների խորհուրդ չի ձևավորվել
(համաձայն ՀՀ օրենսդրության խորհրդի ձևավորումը պարտադիր է այն
ընկերություններում, որոնցում բաժնետերերի թվաքանակը գերազանցում է
50-ը), ապա ընտանիքի անդամները հիմնականում ներգրավված են
ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարման մեջ: Նման
իրավիճակը խնդրահարույց է ընտանիքի անդամ չհանդիսացող
աշխատակիցների մոտիվացիայի տեսանկյունից, քանի որ անկախ նրանց
աշխատանքային ներդրումների և ջանասիրության՝ ընկերությունում
բարձրագույն ղեկավար պաշտոններում նշանակման չափանիշ կարող է
դիտարկվել ընտանիքի անդամ լինելու հանգամանքը: Հետևաբար,
ընկերությունների համար խնդիր է դառնում պրոֆեսիոնալների
ներգրավումը և դրանց պահպանումը ընկերությունում: Նման
իրավիճակների հաղթահարման եղանակ է հանդիսանում ընտանիքի
անդամ հանդիսացող անձանց աշխատանքի ընդունման ընթացակարգերի
կանոնակարգումը:

Գծապատկեր 13. Ընտանիքի անդամների ներգրավվածությունը
ընտանեկան բիզնեսում

Ընտանիքի անդամների իրենց տեսակարար կշռով համեմատաբար
նշանակալից խումբ (26%) են կազմում նրանք, ովքեր բաժնետեր չեն և չեն
մասնակցում ընկերության կառավարմանը: Ինչպես վկայում է միջազգային
փորձը, այս խմբի հնարավոր պահանջը ընկերությունից կարող է դառնալ
տեղեկացված լինելը ընկերության գործունեության, զարգացման հիմնական
ուղղությունների և խնդիրների վերաբերյալ:
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Գծապատկեր 14. Ընտանեկան բիզնեսի ապագան

Ինչպես ցանկացած ծնող երազում է, որ իր երեխաներն ապրեն երկար ու
երջանիկ, այնպես էլ ընտանեկան բիզնեսի հիմնադիրները երազում են, որ
իրենց բիզնեսը պահպանի իր կենսունակությունը և անընդհատությունը
երկար ժամանակ: Ընտանեկան բիզնեսը միավորում է այս երկու երազանքը.
երեխաները հանդիսանալով իրենց ծնողների շարունակությունը` դառնում
են նաև նրանց գործի շարունակողները: 

Այս հարցում հայկական ընկերությունները բացառություն չեն կազմում:
Հարցվածների 63%-ը մտադիր է ընտանեկան բիզնեսը փոխանցել
ընտանիքի հաջորդ սերունդներին, այդ թվում` 22% են կազմել այն
ընկերությունները, որոնք ցանկություն են հայտնել բիզնեսը փոխանցել
հաջորդ սերնդին` ընթացիկ ղեկավարման գործընթացում ներգրավելով
պրոֆեսիոնալ կառավարիչների: Հարցված ընկերությունների 33%-ը
բիզնեսում ընտանիքի ապագա դերակատարման վերաբերյալ դեռևս
գտնվում է անորոշության մեջ (գծապատկեր 14):

Հարցման արդյունքները վկայում են, որ սերնդափոխության խնդրին
հայկական ընկերությունները պատշաճ ուշադրություն չեն հատկացնում:
Հարցմանը մասնակից ընկերությունների 100%-ը չունի սերնդափոխության
ռազմավարություն: Ընկերությունների ընդամենը 4%-ն է նախատեսում
ունենալ նման ռազմավարություն, որը կտարածվի ինչպես սեփականության,
այնպես էլ կառավարման համակարգի վրա:

Հարկ է նշել, որ սերնդափոխության պլանավորումը առաջնային խնդիր է
ընտանեկան ընկերությունների համար: Դրանցում իրավահաջորդության
կամ սերնդափոխության պլանավորման բացակայությունը ռիսկ է
ներկայացնում բիզնեսի զարգացման ու վերջինիս անընդհատությունն
ապահովելու տեսանկյունից: Այն հնարավորություն է տալիս փոխել
ընկերության կառավարման համակարգում գործող անձանց էվոլյուցիոն
ճանապարհով, առանց կտրուկ քայլերի ու միջադեպերի, որոնք կարող են
կործանարար ազդեցություն ունենալ բիզնեսի համար: Սերնդափոխության
պլանավորումը ռազմավարական պլանավորման բաղկացուցիչ է: Այն
ներառում է ինչպես մենեջերների, այնպես էլ  սեփականատերերի  (ժառան-



գության) պլանավորման հիմնախնդիրներ: Կորպորատիվ կառավարման
լավագույն պրակտիկան ենթադրում է, որը ընկերություններըպետք է
ունենան սերնդափոխության պլանավորման հստակ մեթոդաբա-նություն
ինչպես պլանային, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների համար:

Սերնդափոխության հնարավոր փակուղիներից են՝

 արժանի ժառանգի կամ հետնորդի ընտրությունը, որն ի վիճակի կլինի
ապահովել ընտանեկան ընկերության որակյալ կառավարումը: Այս
հարցն առավելապես սրվում է, երբ հետնորդ դառնալու գործում
շահագրգռված են մի քանիսը: Հետևաբար բավականին բարդ խնդիր
է ընտրություն կատարելը` չնեղացնելով ընտանիքի մնացած
անդամներին,

 ոչ գրագետ կառավարման և վստահության ռիսկի ծագումը, երբ մի
կողմից բիզնեսի կառավարումը ընտանիքի անդամների կողմից
կարող է հանգեցնել ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարման, իսկ մյուս կողմից
պրոֆեսիոնալ մենեջերների ներգրավումը կարող է բախվել
վստահության խնդրի հետ, և ընտանիքի անդամների կողմից
ընդունվել բավանաչափ հիվանդագին,

 որոշ սեփականատերեր հոգեբանորեն պատրաստ չեն և չեն ուզում
իրենց բիզնեսի կառավարումը փոխանցել հաջորդ սերնդին: Այն
եռանդը, որը նրանց օգնել է ստեղծել իրենց բիզնեսը, խանգարում է
սերնդափոխության գործընթացում: 

Հարկ է ավելացնել, որ սերնդափոխության հարցը երկրորդային պլան մղելու
գործում բավական որոշիչ նշանակություն ունեն Հայաստանի բիզնես
միջավայրի խնդիրները և «ինստիտուցիոնալ փակուղիները» (ստվե-
րայնության և կոռուպցիայի բավական բարձր մակարդակը, բիզնեսի
ֆինանսավորման խնդիրները, պետական աջակցության բացակայությունը
և այլն): Դրանք ոչ միայն խոչընդոտում են բիզնեսի զարգացումը, այլև
«զսպում են» հիմնադիրներին այդ «բեռը» փոխանցել իրենց երեխաներին:

Սերնդափոխության ռազմավարության շրջանակներում անհրաժեշտ է
մտածել նաև ապագա սերունդների կրթության և սեփականության
կառավարման պատասխանատվությունը ստանձնելու նրանց ունակության
մասին, այսինքն` ընտանեկան բիզնեսը պահպանելու, զարգացնելու
հիմնական եղանակը սեփական հետնորդներին պատրաստելն է
ապագային՝ ցույց տալով, թե նրանք ինչի են ունակ, զինելով գիտելիքներով,
աշխատանքի նկատմամբ սիրով: Հաջողակ ընտանեկան ընկերությունների
փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան ավելի վաղ է սկսվում աճող սերունդի մոտ
ընտանեկան գործի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու
գործընթացը, ինչքան ավելի վաղ է նա ինտեգրվում բիզնես գործընթաց-
ներին, այնքան բարձր է նրա ինքնուրույնության և արդյունավետության
մակարդակը հետագայում:
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Հարցման արդյունքները վկայում են (գծապատկեր 15), որ ընտանեկան
գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը հաջորդ սերունդներին փոխանցելու
հիմնական եղանակն անմիջական շփումն է ընտանեկան բիզնեսի
հիմնադրի հետ (74%), որն իր անձնական փորձով օրինակ է հանդիսանում
իր ժառանգների համար: Ընկերությունների 37%-ը նշել է, որ փորձառության
ավելացման եղանակ է հանդիսանում նաև ընկերության անմիջական
գործունեության մեջ ներգրավումը: Ընկերությունների ընդամենը 19%-ն է
կարևորել կրթության նշանակությունը: 

Գծապատկեր 15. Ընտանեկան գործի նկատմամբ հետաքրքրության
առաջացման եղանակները 

Չնսեմացնելով նշված երկու եղանակների նշանակությունը՝ հարկ է նշել, որ
ընտանիքի յուրաքանչյուր սերունդ բիզնես պետք է ներմուծի նոր
գաղափարներ, նոր մոտեցումներ, «նոր արյուն», քանի որ բիզնեսի անցումը
հաջորդ սերունդին խոսում է զարգացման նոր մակարդակի մասին: Բացի
այդ, ընտանեկան ընկերությունները գործում են փոփոխվող միջավայրի
պայմաններում, և միայն այդ փոփոխություններն ըմբռնող անձինք կարող
են ապահովել ընտանեկան բիզնեսի կայունությունն ու շարունակականու-
թյունը: Հետևաբար, կրթությունը հաջողակ սերունդ նախապատրաստելու
տեսանկյունից ունի ավելի նշանակալի դերակատարում, քան գտնում են
հարցվածները: Այն կարելի է գնահատել որպես ընտանեկան
ընկերությունների ներդրումային լրացուցիչ ուղղություն, քանի որ
հիմնադիրների իրավահաջորդների ունակությունների ու հմտությունների
զարգացումը ևս հանդիսանում է բիզնեսի արժեքի ավելացման աղբյուր:

Հարկ է նշել մեկ այլ ուսումնասիրության արդյունքներ, որն իրականացվել է
ավելի մեծ ընտրանքի շրջանակում: Համաձայն այդ ուսումնասիրության՝
հարցվածների  մեծ  մասը  կարևորել  է կրթության  դերակատարումը  (28%)՝
երկրորդային պլան մղելով նույնիսկ ժառանգության գործոնը (5%):



Գծապատկեր 16. Նշվածներից ինչը կնպաստի Ձեր զավակների՝ ավելի
լավ վիճակում գտնվելուն, երբ նրանք Ձեր տարիքում լինեն24

Կրթության ենթատեքստում տրամաբանական հարց է ծագում, թե ինչ
կրթություն են ստացել կամ ստանում ընտանեկան բիզնեսի հաջորդ
սերունդի ներկայացուցիչները: Հաշվի առնելով, որ ընտանեկան բիզնեսի
հիմնադիրների մեջ «մինչև 35» և «35-44» տարիքային խմբերը գերակշռում
են (45%), ապա համապատասխանաբար բարձր է դպրոցում սովորող և
մանկահասակ հետնորդների տեսակարար կշիռը (41%): Տարիքային այս
խմբերի մեջ չգտնվող ժառանգները ստացել կամ ստանում են բարձրագույն
կրթություն, ի դեպ 44%-ը Հայաստանում և 34%-ը արտասահմանում
(գծապատկեր 17): Հարկ է նշել, որ որպես ոլորտ գերակշռում է
տնտեսագիտությունը, այդ թվում՝ շուկայագիտությունը և կառավարումը
(66%): Ընտանեկան ընկերությունների տեսանկյունից մտավախությունների
տեղիք է տալիս միայն արտասահմանում կրթություն ստանալու
հանգամանքը, քանի որ հետագայում կարող են խնդիրներ առաջանալ
հայկական բիզնես իրականության հետ ադապտացվելու առնչությամբ:  

24 Կովկասյան բարոմետր: Հարավկովկասյան երկրներում քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական զարգացումների հանրային

ընկալումը: 2013թ. ընտրանքային հետազոտության արդյունքներ: www.crrc.am:
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Գծապատկեր 17. Հիմնադրի հաջորդ սերնդի 
ներկայացուցիչների կրթությունը

Միաժամանակ հարցվածները ցանկություն են արտահայտել, որ իրենց
ժառանգներն առավել հիմնարար գիտելիքներ ունենան բիզնես
վարչարարության (52%), կորպորատիվ կառավարման և ֆինանսների (48%),
ինչպես նաև իրավագիտության (22%) ոլորտներում:  

Հարցման շրջանակներում հետաքրքիր էր իմանալ ընտանեկան
ընկերությունների ներկայացուցիչների կարծիքը դրանց թերությունների,
առավելությունների վերաբերյալ:

Ընտանեկան ընկերությունների առավելությունների վերաբերյալ
հարցվածները առավելագույն նշանակություն (85%) վերագրել են ընտանիքի
և բիզնեսի շահերի նույնականությանը, երբ բիզնեսի բարեկեցությամբ
պայմանավորվում է ընտանիքի բարեկեցությունը և ընդհակառակը: Ինչպես
արդեն նշվել է, հայկական բիզնես իրականության մեջ ընկերությունները
հիմնականում ձեռնպահ են մնում շահութաբաժինների վճարումից, և
շահույթն ուղղվում է ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի
ֆինանսավորմանը: Այս առանձնահատկությունը ընտանեկան
ընկերությունների ներկայացուցիչների կողմից դիտարկվում է որպես
առավելություն (70%)՝ հաշվի առնելով ֆինանսավորման այլ աղբյուրների
նվազ մատչելիությունը: Որպես առավելություն հարցվածները նշում են
որոշումների օպերատիվ կայացումը (63%): Սա նույնպես օրինաչափ է, քանի
որ ընտանեկան ընկերությունների զարգացման ներկայիս փուլում
որոշումները կայացվում են մեկ միասնական կենտրոնի՝ հիմնադրի կողմից
(գծապատկեր 18):



Գծապատկեր 18. Հարցվածների վերաբերմունքը ընտանեկան
ընկերությունների առավելությունների նկատմամբ

Որպես ընտանեկան ընկերությունների հիմնական թերություն հարցվողներն
առանձնացրել են բիզնեսի վրա ընտանեկան տարաձայնությունների
ազդեցությունը (63%), քանի որ այս տիպի բիզնեսում խաղաքարտի վրա
դրված են ոչ միայն բիզնես շահերը, այլև ընտանիքի անդամների միջև
հարաբերությունները: Հարցվածները որպես ընտանեկան բիզնեսի
թերություն առանձնացրել են նաև ընտանեկան ընկերություններում ոչ
ֆորմալ հարաբերությունների գերակշռումը (56%): Հարցվածներից ոմանք
նշել են, որ բիզնեսի կազմավորման ժամանակ ոչ ֆորմալ
հարաբերությունները գերադասելի են և դրանք դրականորեն են ներգործում
բիզնես արդյունքների վրա, սակայն բիզնեսի ընդլայնումը, որը կարող է
հանգեցնել նաև կառավարման համակարգում ոչ ընտանիքի անդամների
ներգրավմանը, պահանջում է հարաբերությունների ֆորմալացում: «Խաղի
նոր կանոնների» ընդունումը կարող է հանդիպել նույնիսկ ընտանիքի
անդամների դիմադրմանը: 
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Գծապատկեր 19. Հարցվածների վերաբերմունքը ընտանեկան
ընկերությունների թերությունների նկատմամբ

Հաշվի առնելով այն, որ հարցվածները որպես ընտանեկան բիզնեսի ակ-
նառու թերություն նշել են ընտանեկան տարաձայնությունների ազդեցու-
թյունը բիզնեսի վրա, նպատակահարմար էր դիտարկել դրանց առաջացման
հավանականությունը, բնույթը, ինչպես նաև դրանց հաղթահարմանն
ուղղված եղանակները հայկական ընտանեկան ընկերություններում:

Հարցման արդյունքները վկայում են, որ բիզնեսի կառավարման առնչու-
թյամբ տարաձայնությունները հայկական ընկերություններում գրեթե բացա-
կայում են: Սա բնական է, քանի որ բիզնեսը գտնվում է ընտանիքի առաջին
սերունդի տիրապետման և կառավարման ներքո, և ընտանիքի ու ընտա-
նեկան բիզնեսի կառավարման ձայնը այս պարագայում միասնական է:

Գծապատկեր 20. Ընտանեկան ընկերությունների կառավարման
առնչությամբ ծագող լարվածության աղբյուրները



Սակայն կան որոշակի հարցեր, որոնց շուրջ ընտանիքի անդամների մոտ
ձևավորվում է լարվածության որոշակի մակարդակ (գծապատկեր 20):
Ընտանեկան ընկերությունների զարգացման ներկայիս փուլում լուրջ
լարվածության առիթ հանդիսացող խնդիրներից են բիզնեսում դերերի
բաժանումը (7%), վարձատրությունը (4%), բիզնես ռազմավարությունը (4%):
Չնայած լարվածություն առաջացնող հարցերի տեսակարար կշիռը
բավական ցածր է, ամեն դեպքում չպետք է բացառել դրանց առկայությունը:

Ինչ վերաբերում է հնարավոր տարաձայնությունների լուծման
եղանակներին, ապա ընկերությունների կողմից գերադասվում են ոչ ֆորմալ
եղանակները. ընտանեկան ժողովը (56%), բանավոր հաղորդակցումը (44%):
Գրավոր պայմանավորվածությունները, այդ թվում՝ բաժնետերերի միջև
կնքվող պայմանագրերը, կիրառվում են այն ընկերություններում, որոնք
ֆինանսավորվում են ինստիտուցիոնալ ներդրումների հաշվին: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հարցման արդյունքները վկայում են, որ`

 ընտանեկան ընկերությունների արտաքին բնույթի ամենանշանակալի
խնդիրը շուկայական անբարենպաստ կոնյունկտուրան է, որը
պայմանավորված է վճարունակ պահանջարկի անկմամբ (48%):
Ընտանեկան ընկերությունները հավասար նշանակություն են տվել
հարկային բեռին ու հարկային խիստ վարչարարությանը, ինչպես նաև
արտաքին ֆինանսավորմանն առնչվող խնդիրներին (44%): Որպես
առանձին խնդիր ընկերություններն առաձնացրել են հումքի և
էներգակիրների գների աճը (41%):

 Ներքին բնույթի խնդիրներից ընկերություններին առավելապես
հուզում է բիզնեսի շահութաբերության մակարդակը (67%):
Միաժամանակ որպես ներքին բնույթի խնդիրներ հարցվածներն
առանձնացրել են նաև որակյալ կադրերի պակասը (56%) և
կորպորատիվ կառավարման հիմնախնդիրները (44%):

 Ընտանեկան ընկերությունների ֆինանսավորման հիմնական
աղբյուրը Հայաստանի առևտրային բանկերի վարկերն են (78%),
ինչպես նաև ընտանիքից ստացվող փոխառությունները (33%): 

 Ընկերությունները որպես սեփական մրցակցային առավելություն
առանձնացրել են արտադրանքի որակը (78%), շուկայում
ապրանքանիշի ճանաչելիությունը (70%), տնտեսավարման սեփական
փորձն ու շուկայի իմացությունը (67%), իսկ մրցակիցների մրցակցային
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առավելություններից նշել են մրցունակ գնային քաղաքականությունը
(67%) և մարքեթինգային ակտիվությունը (59%):

 Ընկերությունները լրացուցիչ ներդրումների պահանջարկ ունեցող
ոլորտներից առանձնացրել են իրացման շուկաների ընդլայնումը
(92%), շուկայավարման ակտիվացումը և հաճախորդների հետ
հարաբերությունների բարելավումը (89%), ինչպես նաև
արտադրության ծավալների ընդլայնումը (65%):

 Ընկերությունների գերակշիռ մեծամասնությունը (85%) արտահայտել
է այն կարծիքը, թե պետությունը երկրի կայուն զարգացման
գործընթացում ընտանեկան բիզնեսի դերակատարման վերաբերյալ
ունի անտարբեր վերաբերմունք: 

 Որպես ընտանեկան բիզնեսին աջակցելու միջոց հարցման
մասնակիցները նշել են բիզնես միջավայրի բարելավումը (78%):
Հարցվածների առավելագույն ձայներ հավաքած եղանակները
միմյանց հետ շաղկապված են և օրինաչափորեն բխում են բիզնես
միջավայրի բարելավման խնդրից. հարկային բեռի թեթևացում,
թափանցիկ հարկային վարչարարություն, բյուրոկրատական
քաշքշուկների վերացում, կոռուպցիայի հաղթահարում:

 Բիզնես միջավայրի կանխատեսումներում (3 տարվա կտրվածքով)
բավանաչափ բարձր է հարցման մասնակիցների վատատեսական
սպասումների և անորոշության տեսակարար կշիռը:

 Հայաստանը դեռևս 1-ին սերնդի կամ հիմնադիրների ընտանեկան
ընկերությունների երկիր է: Ընկերությունների 63%-ի մոտ հիմնադիր-
բաժնետերը հանդիսանում է գործադիր մարմնի ղեկավար: Սա
հիմնականում արձանագրվել է այն ընկերություններում, որտեղ
տնօրենների խորհուրդ չի ձևավորվել: Ընկերությունների 15%-ի մոտ
կառավարման բոլոր լծակները գտնվում են բաժնետիրոջ ձեռքում:
Ընդամենը 4% են կազմում այն ընկերությունները, որոնցում
բաժնետերը փաստացիորեն ներգրավված չէ ընկերության
կառավարման գործընթացում, սակայն դա չի բացառում նրա
անուղղակի մասնակցությունը կամ ազդեցությունը կորպորատիվ
որոշումների վրա: Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների 56%-ի
մոտ ընտանիքի անդամները զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ:

 Հարցվածների 63%-ը մտադիր է ընտանեկան բիզնեսը փոխանցել
ընտանիքի հաջորդ սերունդներին, այդ թվում` 22% են կազմել այն
ընկերությունները, որոնք ցանկություն են հայտնել բիզնեսը փոխանցել 



հաջորդ սերնդին`  ընթացիկ ղեկավարման գործընթացում ներգրա-
վելով պրոֆեսիոնալ կառավարիչների:

 Սերնդափոխության խնդրին հայկական ընկերությունները պատշաճ
ուշադրություն չեն հատկացնում: Հարցմանը մասնակից ընկերու-
թյունների 100%-ը չունի սերնդափոխության ռազմավարություն: 

 Ընտանեկան գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը հաջորդ
սերունդներին փոխանցելու հիմնական եղանակն անմիջական շփումն
է ընտանեկան բիզնեսի հիմնադրի հետ (74%): Ընկերությունների 37%-
ը նշել է, որ փորձառության ավելացման եղանակ է հանդիսանում նաև
ընկերության անմիջական գործունեության մեջ ներգրավումը:
Ընկերությունների ընդամենը 19%-ն է կարևորել կրթության նշանա-
կությունը:

 Հարցվածները ցանկություն են արտահայտել, որ իրենց ժառանգներն
առավել հիմնարար գիտելիքներ ունենան բիզնես վարչարարության
(52%), կորպորատիվ կառավարման և ֆինանսների (48%), ինչպես
նաև իրավագիտության (22%) ոլորտներում:  

 Ընտանեկան ընկերությունների առավելություններից ընկերություն-
ներն առավելագույն նշանակություն (85%) են վերագրել ընտանիքի և
բիզնեսի շահերի նույնականությանը:

 Որպես ընտանեկան ընկերությունների հիմնական թերություն
հարցվողներն առանձնացրել են բիզնեսի վրա ընտանեկան տարա-
ձայնությունների ազդեցությունը (63%):

 Ընտանեկան ընկերությունների զարգացման ներկայիս փուլում լուրջ
լարվածության առիթ հանդիսացող խնդիրներից են բիզնեսում դերերի
բաժանումը (7%), վարձատրությունը (4%), բիզնես ռազմավարությունը
(4%):

 Տարաձայնությունների լուծման եղանակներից ընկերությունները
գերադասում են ոչ ֆորմալ եղանակները. ընտանեկան ժողովը (56%),
բանավոր հաղորդակցումը (44%): Գրավոր պայմանավորվածություն-
ները, այդ թվում՝ բաժնետերերի միջև կնքվող պայմանագրերը,
կիրառվում են այն ընկերություններում, որոնք ֆինանսավորվում են
ինստիտուցիոնալ ներդրումների հաշվին:
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Ինչպես հետևում է հետազոտության արդյունքներից, Հայաստանում
ընտանեկան ընկերությունները բախվում են ինչպես արտաքին, այնպես էլ
ներքին հիմնախնդիրների հետ: Այս հաշվետվության շրջանակներում
ներկայացվող առաջարկները հիմնականում վերաբերում են հայաստանյան
ընտանեկան ընկերությունների ներքին խնդիրների լուծմանը:

Ընտանեկան ընկերությունների խնդիրների լուծման հետ կապված
դժվարությունները հաղթահարելու հնարավոր եղանակ է կորպորատիվ
կառավարումը: Այն հաճախ ընկալվում է ընկերությունների կողմից ինչպես
որևէ պարտականություն՝ կապված զուտ որոշակի օրենքների և
կարգավորումների հետ, սակայն դա հարցի մի կողմն է միայն: Իհարկե,
կորպորատիվ կառավարումը համադարման չէ, սակայն գրագետ
կորպորատիվ կառավարումն օգնում է ընկերությանը հասնել իր
նպատակներին. զարգացման ռազմավարության մշակմանը, արդյունավե-
տության և մրցունակության բարձրացմանը, կայուն զարգացմանը և ռիսկերի
հմուտ կառավարման ապահովմանը, կապիտալ ներդրումների
ներգրավմանը և այլ խնդիրների լուծմանը: Այն ընկալումը, թե կորպորատիվ
կառավարումը վերաբերում է միայն խոշոր և բարդ կառուցվածք ունեցող
ընկերություններին, ժամանակակից պայմաններում սխալ է: 

Ընտանեկան բիզնեսի պարագայում կորպորատիվ կառավարման
կիրառումը խիստ կարևոր է՝ ելնելով ոչ միայն զուտ բիզնեսին, այլև
ընտանիքին առնչվող հարցերի բարդություններից: Բազմաթիվ ընտանեկան
ընկերություններ աշխարհով մեկ տանուլ են տալիս սեփականատերերի
առաջին իսկ սերնդափոխության ժամանակ, քանի որ երկրորդային
նշանակություն են վերագրում կորպորատիվ կառավարմանը կամ անտեսում
են վերջինիս սկզբունքների կիրառումը: 

Կորպորատիվ կառավարման անհրաժեշտությունը ընտանեկան ընկերու-
թյուններում ըմբռնելու համար սեփականատերը պետք է մտովի բաժանվի,
վերացարկվի իր ընկերությունից, այսինքն՝ սեփականատերը պետք է ի
վիճակի լինի գործող համակարգը դիտարկել «արտաքին հայացքի»
միջոցով: Այս հարցում ընտանեկան ընկերությունների համար աջակցող
գործիք կարող է հանդիսանալ Համաշխարհային Բանկի խմբի անդամ
Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի կողմից մշակված՝ ընկե-
րությունների, այդ թվում՝ ընտանեկան ընկերությունների, կորպորատիվ
կառավարման համակարգի գնահատման մեթոդաբանությունը24:

24 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/corporate+governance/investments/tools/cg_tools



Վերլուծության և գնահատման այս դիվերսիֆիկացված, ընդգրկուն և
համակողմանի մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս վերլուծելով
ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի ներկա իրավիճակը`
նախանշել դրա ռազմավարական զարգացման ուղղությունները,
ընկերությանն ապահովել ինքնազարգացման կառուցակարգերով,
նպաստել, որպեսզի կորպորատիվ կառավարումը դառնա ընկերության
կառավարման մշակույթ, ընկերության գործունեության ոճ, ինչպես նաև
բարեփոխել ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգը՝ հիմք
ընդունելով համաշխարհային լավագույն պրակտիկան:

Ընտանեկան ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման համակարգի
գնահատումը ներառում է այնպիսի հարցերի վերլուծություն ու գնահատում,
ինչպիսիք են՝

 Ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման հանձնառությունը,
այդ թվում՝ մանրակրկիտ վերլուծության են ենթարկվում
ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման քաղաքականություն-
ները, կորպորատիվ իրադարձությունների ժամանակացույցը,
կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը, կորպորատիվ վարքա-
գծային կանոնները, սերնդափոխության պլանը, համապատասխանու-
թյան գործառույթը, սեփականության բաշխվածությունը ընտանիքում,
բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագրերը, իրավահաջորդների
նախապատրաստումը և այլ հարցեր:

 Ընկերության տնօրենների խորհուրդը և նրա գործունեությունը.
դիտարկվում են տնօրենների խորհրդի ձևավորման, դրա կազմի և
կառուցվածքի, ընտանիքի անդամ չհանդիսացող խորհրդի
անդամների, տնօրենների խորհրդի գործառույթների, գործունեության
կարգի, խորհրդի և գործադիր մարմնի հարաբերությունների,
խորհրդի գնահատման, ընտանիքի և խորհրդի հարաբերությունների
հետ առնչվող հարցեր:

 Վերահսկման միջավայրը. դիտարկվում են ներքին հսկողության
համակարգի, ներքին աուդիտի իրավասությունների, գործառույթների,
պատասխանատվության շրջանակների, ռիսկերի կառավարման,
արտաքին աուդիտի, արտաքին և ներքին աուդիտների գործու-
նեության կոորդինացման, համապատասխանության ծրագրի հետ
առնչվող հարցեր:
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 Թափանցիկությունը և տեղեկատվության բացահայտումը.
դիտարկվում են տեղեկատվության տարածման կապուղիները,
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների
հասանելիությունը ընկերության շահառուներին: 

 Փոքր բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության հետ
կապված հարցերը, եթե այդպիսիք առկա են ընկերությունում:

Ինչպես արդեն նշվել է, մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս
գնահատել ընկերությունում կորպորատիվ կառավարման ընթացիկ վիճակը,
առանձնացնել բարելավման ենթակա ոլորտները և դրանց իրագործման
հարցում օժանդակություն ցուցաբերել ընկերություններին: Նման մոտեցումը
ենթադրում է ներքին փաստաթղթերի, կորպորատիվ քաղաքականություն-
ների, տնօրենների խորհրդի գործունեության, աուդիտի և հսկողության
գործառույթների, ռիսկերի կառավարման, թափանցիկության ապահովման
և տեղեկատվության բացահայտման մեխանիզմների մշակում և դրանց
ներդրմանն աջակցում:

Ինչպես հետևում է հետազոտության արդյունքներից, կորպորատիվ կառա-
վարման ընդհանուր խնդիրներից բխում են մասնավորները: Դրանցից է
ընտանեկան ընկերություններում սերնդափոխության խնդիրը: Ընտանեկան
ընկերությունների միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ վաղ թե ուշ այն
արդիական նշանակություն է ձեռքբերում ցանկացած ընտանեկան
ընկերության համար, և այս հարցում ընտանիքի ու բիզնեսի պատ-
րաստվածության մակարդակով է որոշվում սեփականության և կառավար-
ման գործառույթների արդյունավետ փոխանցումը իրավահաջորդներին: 

Սա հնարավոր է, եթե ընկերությունում սերնդափոխության գործընթացը
պլանավորվում է: Սերնդափոխության պլանը պետք է պատասխանի
հետևյալ կարևորագույն հարցերին.

 պատրաստ են և ցանկանում են արդյոք հնարավոր ժառանգները
հանդես գալ որպես պատասխանատու սեփականատերեր և
կառավարել բիզնեսը.

 կարող է արդյոք ընկերությունը գործել առանց հիմնադրի
վերահսկման.

 ինչ կարգով են շրջանառելու ընկերության բաժնետոմսերն ինչպես
ընտանիքի ներսում, այնպես էլ ընտանիքից դուրս.

 հնարավոր է արդյոք պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ներգրավումը
 հնարավոր է արդյոք պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ներգրավումը և

ընկերության ընթացիկ ղեկավարման պատվիրակումը վերջիններիս.



 կարող են արդյոք պրոֆեսիոնալ կառավարիչները դառնալ
բաժնետերեր և ինչ պայմաններով.

 ինչ հիմնախնդիրներ կարող են ծագել ընտանիքում, ընկերությունում,
աշխատակիցների, բիզնես գործընկերների շրջանում բիզնեսի  փոխ-          
անցման ժամանակ և այլ նմանօրինակ հարցեր:

Սերնդափոխության պլանը նվազեցնում է բիզնեսի փոխանցման ռիսկերը:
Ընկերության սերնդափոխության պլանավորումը կարևորվում է նաև
ընկերությունների շահառուների կողմից: Այն հնարավորություն է տալիս
գնահատել ընկերության զարգացման հեռանկարները, շուկայում
ընկերությանը դիտարկել ոչ թե մեկ օրվա խաղացող, այլ իր երկարաժամկետ
զարգացման և շարունակականության մասին հոգ տանող սուբյեկտի, ինչը
ծառայում է ընկերության հեղինակության ամրապնդմանը ու ապրանքանիշի
արժեքի բարձրացմանը:

Ընտանեկան ընկերությունների առջև ծառացող հաջորդ կարևոր
հիմնախնդիրը որակյալ կադրերի ներգրավումն ու պահպանումն է: Որակյալ
կադրերի պակասը բացասաբար է ազդում բիզնեսի վրա: Շահում են այն
ընկերությունները, որոնք այս բնագավառում իրականացնում են մրցունակ
քաղաքականություն, որի տարրերից է ընտանիքի անդամներին
աշխատանքի ընդունելու  քաղաքականությունը: Սա մշակելիս անհրաժեշտ
է հաշվի առնել ընտանիքի բոլոր անդամների սպասումները: Որոշ
ընկերություններում ընտանիքի անդամներին արգելվում է աշխատել
ընկերությունում, իսկ որոշներում ընտանիքի անդամների համար
սահմանվում են հստակ պահանջներ (օրինակ` կրթություն, աշխատանքային
փորձ, տարիքային սահմանափակումներ և այլն): Ամեն դեպքում ընտանիքի
անդամներին աշխատանքի ընդունելիս կամ ընկերությունում նրանց
աշխատանքն արգելելիս անհրաժեշտ է որպես մեկնարկային կետ ընդունել
բիզնեսի և ընտանիքի շահերի հավասարակշռության կետը: Այդ
քաղաքականությունը պետք է հիմնվի մերիտոկրատիայի սկզբունքների
վրա, համաձայն որի անկախ բարեկամական հարաբերությունների ոչ ոք չի
կարող ընկերությունում պաշտոն զբաղեցնել առանց անհրաժեշտ
որակավորման և պրոֆեսիոնալիզմի պատշաճ մակարդակի: Նման
քաղաքականությունը նպաստում է ընկերությունում արդարության
մթնոլորտի ձևավորմանը և ընտանիքի անդամ չհանդիսացող
աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանը:

Ընտանեկան ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման սկզբունք-
ների ամրապնդման տեսանկյունից կարևորվում է նաև ներկայումս
ընտանեկան տարաձայնությունների գործիք հանդիսացող ընտանեկան
ժողովների (խորհուրդների) գործունեության ֆորմալացումը, ինչպես նաև 
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ընտանեկան և գործարար հարաբերությունները կարգավորող ընտանիքի
վարքագծային կանոնների/կանոնադրության ընդունման անհրաժեշտու-
թյունը: 

Ամփոփելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ ընտանեկան ընկերությունները և
հնարավորությունների, և վտանգի աղբյուր են` շնորհիվ իրենց
առավելությունների և թերությունների: Ընտանեկան ընկերությունների այս
առանձնահատկությունը կառավարելի է դառնում կորպորատիվ
կառավարման գործիքակազմի և կառուցակարգերի միջոցով: Ընտանեկան
ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներդրումը
հնարավորություն է տալիս ընտանիքի ուշադրությունը կենտրոնացնել միայն
ընկերության գործունեության ընդլայնման և աճի վրա:

Այդ իսկ առումով հայաստանյան ընտանեկան ընկերություններին
առաջարկվում է.

 Ճանաչել կորպորատիվ կառավարման սեփական համակարգի
առանձնահատկությունները՝ համակարգի ամփոփ գնահատման
(վերլուծության) միջոցով.

 Որոշումներ կայացնելիս հավասարակշռել ընտանիքի և բիզնեսի
շահերը. 

 Ձևավորել տարաձայնությունների կարգավորման, ընտանեկան
արժեքների փոխանցման և պահպանման կառուցակարգեր.

 Հստակ բաժանել դերերը և գործառույթներն ինչպես ընտանիքում,
այնպես էլ բիզնեսում.

 Կանոնակարգել ընտանիքի անդամ և ընտանիքի անդամ
չհանդիսացող անձանց աշխատանքի ընդունման և մոտիվացիայի
ապահովման ընթացակարգերը.

 Հստակ տարանջատել կառավարման մարմինների (այդ թվում՝
ընտանեկան խորհրդի) գործառույթները և կանոնակարգել դրանց
գործունեությունը.

 Մշակել սերնդափոխության ռազմավարություն.
 Փորձի փոխանակման, այդ թվում՝ ընտանիքի անդամների և

հետնորդների փորձառության զարգացման նպատակով՝
համագործակցել այլ ընտանեկան ընկերությունների հետ:
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