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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՈԼՈՐՏՈԻՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում»
մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի
հայցման ատենախոսության

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ 2022

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության
պետական կառավարման ակադեմիայում:

Գիտական ղեկավար'

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Վիլեն Վիկտորի Խաչատրյան

Պաշտոնական ընդիմախոսներ'

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյան
Տնտեսագիտության թեկնածու
Սոս Վիրաբի Խաչիկյան

Առաջատար կազմակերպություն'

Հ Հ ԳԱԱ Մ. Քոթա նյա նի անվան
Տնտեսագիտության ինստիտուտ

Պաշտպանությունը կայանալու է 2022 թվականի հուլիսի 26-ին, ժամը 14ա-ին ՀայՌոաական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Տնտեսագիտության 008
մասնագիտական խորհրդում:
Հասցեն' 0051, ք. Երևան, Հ. էմինի 123:

Ատենախոսությանը
գրադարանում:

կարելի

է ծանոթանալ Հայ-Ո-ոաական

համալսարանի

Սեղմագիրն առաքված է 2022 թվականի հունիսի 16-ին

008 Մասնագիտական խորհրդի
գիտական քարտուղար'

տ.գ.թ., դոցենտ
Ի. Բ. Պետրոսյան

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

համաշխարհային շուկայում մրցունակ արտադրանք կամ ծառայություն ստեղծելու
համար այն հիմնականում կարող է հույսը դնել իր քաղաքացիների նորարար
մտքերի ու գաղափարների վրա: Այս համատեքստում կարևոր դեր են խաղում
սթարթափները, որոնք փորձում են նորարար լուծումներ տալ աշխարհում առկա
հիմնախնդիրներին: Իսկ Հայաստանը արդեն ցույց է տվել, որ մեծ ներուժ ունի իր
տարածքում ստեղծելու հաջողակ սթարթափներ, որոնք մրցունակ են
համաշխարհային շուկայում: Այդ պատճառով Հայաստանի համար առանձնակի
կարևորություն ունի իր սթարթափ էկոհամակարգի զարգացումը, որը կարող է
հանդիսանալ տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման միջոց:
Ուստի,
Հայաստանի
սթարթափ
էկոհամակարգի
արդյունավետ
զարգացումը պետության համար դառնում է առաջնահերթություն, հատկապես
նաև տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում
մեծածավալ
ներդրումների
ներգրավման
համատեքստում:
Հենց
այս
հանգամանքներով էլ պայմանավորված է թեմայի արդիականությունը:
Հետազության նպատակը և խնդիրները: Հետազոտության նպատակն է
բացահայտել ու կատարելագործել այն կառուցակարգերը, որոնք կօգնեն
զարգացնել Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգը, որն էլ, իր հերթին,
կհանդիսանա Հայաստանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծածավալ ներդրումների ներգրավման միջոց: Այս
նպատակը իրագործելու համար հետազոտությունում առաջադրվել ու լուծվել են
հետևյալ խնդիրները'
ԻՍահմանել
«սթարթափ»
ու
«սթարթափ
էկոհամակարգ»
հասկացությունները
գիտական
և
գործնական
տարբեր
նյութերի
հետազոտության միջոցով:
2. Ուսումնասիրել
սթարթափ
էկոհամակարգում
գործող
տարբեր
սուբյեկտների դերը ու նշանակությունը' օգտագործելով միջազգային փորձից
ստացված տվյալները:
3. Բացահայտել սթարթափների կողմից ներդրումների ներգրավման
հիմնական աղբյուրները ու կառուցակարգերը:
4. Վերլուծել սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման միջազգային
առաջավոր փորձը' ուսումնասիրելով գործողությունների այն համախումբը, որոնք
նպաստել են այդ զարգացմանը, և բացահայտել Հայաստանում այդ փորձի
տեղայնացման հնարավորությունները:
5. Վերլուծել Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի վրա ազդող
գործոնները և ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտը' առկա
հնարավորություններն ու խոչընդոտները բացահայտելու համար:
6.
Գնահատել Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի արձանագրած
արդյունքներն ու ցուցանիշները' դրա ուժեղ ու թույլ կողմերը հայտնաբերելու
համար:

7.Գնահատել պետության
կողմից
իրականացվող սթարթափների
հիմնադրման
ու
սթարթափներում
ներդրումների
խթանման
քաղաքականությունների
համեմատական
ազդեցությունը
սթարթափ
էկոհամակարգի
վրտ'
առավել
արդյունավետ
քաղաքականությունը
բացահայտելու համար, և դրա հիման վրա առաջարկել գործողություններ, որոնք
Հայաստանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների
ոլորտում մեծաքանակ ներդրումների ներգրավման հիմք կհանդիսանան:
Հետազոտության
ուսումնասիրության
օբյեկտը
և
առարկան:
Հետազոտության
ոաումնասիրության
օբյեկտը
Հայաստանի
սթարթափ
էկոհամակարգն է' իր տարբեր դերակատարներով ու բաղադրիչներով, իսկ
հետազոտության
առարկան'
Հայաստանի
սթարթափ
էկոհամակարգի
զարգացումը, դրա ճիշտ կառավարումը խթանող քաղաքականության մշակումը,
որը
կօգնի
Հայաստանի
տեղեկատվական
և հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծածավալ ներդրումների ներգրավմանը:
Հետազոտության տեսական, տեղեկատվական և մեթոդաբանական
հիմքերը: Հետազոտության համար տեսական հիմք են հանդիսացել թեմային
վերաբերող արտասահմանյան հեղինակների գիտական աշխատություններն ու
գրքերը և միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից
հրապարակված զեկույցները:
Հետազոտության համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել ՀՀ
վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված զեկույցները, ՀՀ բարձր
տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից հավաքագրվող պաշտոնական
տվյալները,
«Ձեռնարկությունների
ինկուբատոր»
հիմնադրամի'
ոլորտը
ուսումնասիրող
հետազոտությունները,
միջազգային
հեղինակավոր
կազմակերպությունների (Համաշխարհային բանկ, «Տէ8րէսբ13հո1<», «Շրսոօհե8տօ»,
«0օ31րօօա.ա» և այլն) կողմից հրապարակված զեկույցներն ու տվյալների
բազաները, ոլորտը կանոնակարգող ՀՀ օրենքներն ու ՀՀ կառավարության
որոշումները և այլ մասնագիտական հրապարակումները:
Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են համեմատական վերլուծության,
վիճակագրական, գրաֆիկական վերլուծության, հնարավորությունների ու
խոչընդոտների բացահայտման, ուժեղ և թույլ կողմերի հայտնաբերման, ինչպես
նաև' տնտեսագիտական ու մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդները:
Հետազոտության
գիտական
արդյունքները
և
նորույթը:
Հետազոտության շրջանակներում բացահայտվել է Հայաստանի սթարթափ
էկոհամակարգի զարգացվածության մակարդակը, դրա ուժեղ ու թույլ կողմերը,
ինչպես նաև' առկա հնարավորություններն ու խոչընդոտները: Բացի այդ,
վենչուրային կապիտալի շուկայի մոդելի հիման վրա մշակվել է Հայաստանի
սթարթափ էկոհամակարգի արդյունավետ զարգացման քաղաքականությունը:
Արդյունքում, իրականացված վերլուծությունների հիման վրա ստացվել են

տեսական և կիրառական բովանդակության գիտական արդյունքներ, որոնցից
գիտական նորույթ հանդիսացողները ներկայացված են ստորև.
1. Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի ոլորտը կանոնակարգող
օրենսդրական
դաշտի
համալիր
վերլուծության
հիման
վրա
բացահայտվել են ոլորտի զարգացման հնարավորություններն ու
խոչընդոտները' ներկայացնելով օրենսդրական բարեփոխումների
առաջարկություններ հայկական սթարթաւիների կողմից տեղական ու
արտասահմանյան ներդրողներից ներդրումների ներգրավման համար:
2. Գնահատվել են Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի տարբեր
դերակատարների արձանագրած արդյունքներն ու ցուցանիշները, որի
հիման վրա բացահայտվել են էկոհամակարգի ուժեղ ու թույլ կողմերը'
նախանշելով ուժեղ կողմերի ամրապնդման և թույլ կողմերի չեզոքացման
մոտեցումները:
3. Մշակվել է Հայաստանի վենչուրային կապիտալի շուկայի մոդելի վրա
սթարթափների ստեղծման (վենչուրային կապիտալի պահանջարկի) ու
սթարթափներում ներդրումների (վենչուրային կապիտալի առաջարկի)
խթանման քաղաքականությունների ազդեցությունը, որի արդյունքում
հիմնավորվել
է
Հայաստանի
սթարթափ
էկոհամակարգի
երկարաժամկետ
զարգացման
համար
առավել
օպտիմալ
քաղաքականությունը, և արվել են էկոհամակարգի զարգացմանն
ուղղված գործնական առաջարկություններ:
4. Միջազգային առաջավոր փորձի ոաումնասիրության հիման վրա
վերլուծվել են տարբեր երկրների սթարթափ էկոհամակարգերի
զարգացման
առաջընթացն
ապահոված
գործողությունները'
առաջարկելով դրանց տեղայնացման մոտեցումները Հայաստանի
սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման գործողությունների փաթեթի
համատեքստում:
Հետազոտության
արդյունքների
տեսական
և
գործնական
նշանակությունը և օգտագործումը: Պետության կողմից վերջին մի քանի
տարիներին առանձնակի ուշադրության են արժանանում սթարթափները, իսկ
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտը երկար
տարիներ է, ինչ ճանաչված է որպես տնտեսության զարգացման գերակա
ճյուղերից մեկը: Ուստի, հետազոտության շրջանակներում իրականացված
վերլուծությունները,
ինչպես
նաև'
գիտական
արդյունքերն
ու
առաջարկությունները կարող են օգնել պետությանը սթարթափ էկոհամակարգի
ու
զարգացման
արդյունավետ
քաղաքականության
մշակման
կատարելագործման համար:
Մյուս կողմից, հետազոտության արդյունքները կարող են հետաքրքրել
սթարթափ
էկոհամակարգի
մյուս
սուբյեկտներին'
սթարթափների

հիմնադիրներին,
սթարթափ
աքսելերատորներին
ու ինկուբատորներին,
վենչուրային կապիտա[ի ֆոնդերին, «հրեշտակ» ներդրողներին, ինչպես նաև'
տվյալ թեմայով ուսումնասիրություն իրականացնող հետազոտողներին և այլ
անձանց ու կազմակերպություններին:
Ատենախոսությունների
արդյունքների
փորձարկումը
և
հրապարակումները: Հետազոտության գիտական արդյունքները քննարկվել են
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման ամբիոնի նիստի ընթացքում:
Ատենախոսության հիմնական դրույթներն ամփոփված են հեղինակի
կողմից հրապարակված 5 և հեղինակի համահեղինակությամբ հրապարակված 2
գիտական հոդվածներում:
Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը: Ատենախոսությունը
բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, եզրակացություններից և
առաջարկություններից, օգտագործված գրականության ցանկից, ինչպես նաև'
հավելվածներից: Ատենախոսությունը շարադրված է 168 էջի վրա' առանց
հավելվածների, և ընդգրկում է 25 աղյուսակ, 14 գծապատկեր ու 4 հավելված:
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ատենախոսության ներածության մեջ հիմնավորվել է հետազոտվող
թեմայի արդիականությունը, ներկայացվել են հետազոտության նպատակներն ու
խնդիրները, ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, հետազոտության
տեսական, մեթոդաբանական և տեղեկատվական հիմքերը, ձևակերպվել են
հետազոտության գիտական արդյունքները և նորույթները, դրանց տեսական և
գործնական
նշանակությունը,
ինչպես
նաև
դրանց
փորձարկումը
և
հրապարակումները:
Ատենախոսության թեմայի առաջին' «Սթարթափ էկոհամակարգի
ձևավորման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը» գլխում ներկայացվել են
«սթարթափ» և «սթարթափ էկոհամակարգ» հասկացությունների վերաբերյալ
առանձին հեղինակների բնորոշումները, սթարթափների տեսակները և կյանքի
փուլերը, սթարթափ էկոհամակարգի հիմնական սուբյեկտները:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սթարթափների կայուն
զարգացման համար կարևոր դեր է խաղում նրանց կողմից ներդրումների
ներգրավումը, ուստի առաջին գլխում անդրադարձ է կատարվել նաև
սթարթափների ֆինանսավորման և դրամական միջոցների ներգրավման
կառուցակարգերին: Այս համատեքստում քննարկվել են սթարթափների կյանքի
յուրաքանչյուր փուլի համար անհրաժեշտ ներդրումների տեսակը և աղբյուրները,
ինչպես նաև' ֆինանսավորման փուլերը:
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1 http://www,eaeunioո,org/?laոg=en#about՜countries [վերջին մուտք' 04.03.2022թ.]:
2 Ցուցանիշը սւոացվել է https://www.worldometers.iոfo/world-populatioո/population-by-couոtry/
տվյալների հիման վրա [վերջին մուտք' 04.03.2022թ.]:
3 Ցուցանիշը ստացվել է https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
տվյալների հիման վրա [վերջին մուտք' 04.03.2022թ.]:
4 Ւէէթտ://6Շ.6սրօթ3.6ս/շօրորոյտտյօո/թր6Տտշօրո6ր/մ6էՅյ1/6ո/1Բ 21 782 [վերջին մուտք' 06.03.2022թ.]:
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կայքի
կայքի

Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի ու սթարթափ էկոհամակարգի վրա ազդող մյուս
կարևորագույն գործոնը կրթական ոլորտն է: Վերջին տարիներին ՏՀՏ ոլորտի
մասնագիտացումներով
ֆակուլտետները
ավարտածների
թիվը
ցածր
մակարդակի վրա է ինչպես բակալավրի, այնպես էլ մագիստրատուրայի համար:
Աղյուսակ 15
2016 թվականից մինչև 2020 թվականը բակալավրի' ՏՀՏ ոլորտի
մասնագիտացումներով ֆակուլտետները ավարտածների թիվն ու նրանց
մասնաբաժինր ընդհանուր ավարտածների թվի մեջ
ՏՀՏ ֆակուլտետները ավարտածների
ՏՀՏ ֆակուլտետները
Տարի
մասնաբաժինը ընդհանուր
ավարտածների թիվը
ավարտածների մեջ
2016
898
4.7%
2017
649
3.6%
6.7%
2018
1,039
2019
902
5.7%
2020
918
5.9%

5 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից' ելնելով «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական
վիճակը 2016 թվականին», Հ Հ վիճակագրական կոմիտե, 2017, էջ 214-ի, «Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2017 թվականին», ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, 2018, էջ 215ի, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին», Հ Հ վիճակագրական
կոմիտե, 2019, էջ 220-ի, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին», ՀՀ
վիճակագրական կոմիտե, 2020, էջ 217-ի և «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020
թվականին», Հ Հ վիճակագրական կոմիտե, 2021, էջ 212-ի տվյալներից:
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Աղյուսակ 26
2016 թվականից մինչև 2020 թվականը մագիստրատուրայի' ՏՀՏ
ոլորտի մասնագիտացումներով ֆակուլտետները ավարտածների թիվն ու
______ նրանց մասնաբաժինը ընդհանուր ավարտածների թվի մեջ_______
ՏՀՏ ֆակուլտետները ավարտածների
ՏՀՏ ֆակուլտետները
Տարի
մասնաբաժինը ընդհանուր
վարտածների թիվը
ավարտածների մե9
204
2016
3.1%
2017
110
2.4%
2018
2019

276
204

2020

192

5%
4.2%
4.2%

Եթե համեմատենք այս թվերը նույն ժամանակահատվածում ՏՀՏ ոլորտում
աշխատողների թվի հետ, ապա կհասկանանք, որ ավարտողների թիվը
անհամեմատ ավելի ցածր է քան աշխատանքի նոր ընդունվողների թիվը:
Աղյուսակ Յ7
ՏՀՏ ոլորտի աշխատողների թիվը 2016 թվականից մինչև
___________________ 2020 թվականը___________________
Տարի
ՏՀՏ պորտի աշխատողների թիւվր
2016
14,118
2017
15,095
2018
16,170
2019
17,493
19,827
2020
Բացի ՏՀՏ ոլորտի մասնագետների քանակական պակասից նկատվում է
նաև
որակական
պակաս,
քանի
որ
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունները ավարտած ուսանողները հաճախ չեն ունենում շուկայի
6 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից' ելնելով «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական
վիճակը 2016 թվականին», Հ Հ վիճակագրական կոմիտե, 2017, էջ 241-ի, «Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2017 թվականին», Հ Հ վիճակագրական կոմիտե, 2018, էջ 242ի, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին», Հ Հ վիճակագրական
կոմիտե, 2019, էջ 247-ի, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին», ՀՀ
վիճակագրական կոմիտե, 2020, էջ 252-ի և «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը
2020 թվականին», Հ Հ վիճակագրական կոմիտե, 2021, էջ 247֊ի տվյալներից:
7 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից' ելնելով Հ Հ վիճակագրական կոմիտեի տրամադրած
տվյալներից:
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պահանջներին բավարարող գիտելիքներ ու հմտություններ: Դա մեծապես գւպիս
է նրանից, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում աշխատող
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերը գտնվում են ցածր
մակարդակի վրա, ինչը խոչընդոտում է շուկայի լավ մասնագետներին
ներգրավելու հնարավորությանը, որոնք կարող են իրականացնել որակյալ ու
արդիական դասավանդում և իրենց հարուստ փորձը կիսել ուսանողների հետ8:
Ինչ վերաբերում է օրենսդրական դաշտին, ապա պետությունը
հիմնականում
որդեգրել
է
հայկական
սթարթափներին
ու
ՏՀՏ
ձեռնարկություններին
հարկային
արտոնություններ
տրամադրելու
քաղաքականությունը: Մասնավորապես' ««Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, որը ընդունվել է 2014
թվականի դեկտեմբերի 17-ին, և որի բոլոր հոդվածները, բացառությամբ 7-րդի
(որը ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի հունվարի 1-ից), ուժի մեջ են մտել 2015
թվականի հունվարի 9-ից9, սահմանում է, որ 30-ից ոչ ավել աշխատող ունեցող
ՏՏ ձեռնարկություններն ու սթարթափները վճարեն 0% շահութահարկ’0 և 10%
եկամտային հարկ’’ : Այս արտոնությունների տրամադրման շնորհիվ ՏՀՏ
ձեռնարկությունների թիվը 2015 թվականից զգալիորեն աճել է, ինչը երևում է
ստորև ներկայացված աղյուսակում:
Աղյուսակ 4ռ

ՏՀՏ ոլորտի ձեռնարկությունների թիվը 2009 թվականից մինչև 2021
________________________ թվականը______________________________
Տարի
ՏՀՏ ձեռնարկութ|ունների քանակ
Հակեւաճի տեմպ
2009
649
2010
685
5.55%
2011
698
1.90%
2012
695
-0.43%
0.14%
2013
696
2014
700
0.57%
2015
815
16.43%
2016
908
11.41%

8 «ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2018», «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամ, 2019, էջ 32:
9 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» Հ Հ օրենք, ՀՕ-245-Ն,
ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1 Հոդ.1253.34, հոդված 18:
10 «Շահութահարկի մասին» Հ Հ օրենք, ՀՕ-155, ՀՀՊՏ 1997.12.03/27, հոդված 8 և հոդված 11:
11 «Եկամտային հարկի մասին» Հ Հ օրենք, ՀՕ-246-Ն, ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803)4 Հոդ.1634.20, հոդված
10:
12 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից' ելնելով Հ Հ վիճակագրական կոմիտեի տրամադրած
տվյալներից:
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Տ<Տ ոլորտի ձեռնարկությունների թիվը 2009 թվականից մինչև 2021
_______________ թվականը (շարունակություն)_____________________
Տարի
ՏՀՏ ձեռնարկութ|ունների քանակ
<աւյե|աճի տեմպ
2017
1090
20.04%
2018
1728
58.53%
֊7.47%
2019
1599
2020
1751
9.51%
1777
2021
1.48%

13 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ
ձեռնարկատերերին պետական աջակցւության
տրամադրման կարգը հաստատելու մաս|ին» ՀՀ
կառավարության որոշում, N 399-Լ, 2022, հոդված 2:
14 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ
ձեռնարկատերերին պետական աջակցւության
տրամադրման կարգը հաստատելու մաս|ին» ՀՀ
կառավարության որոշում, N 399-Ա, 2022, Հավելված, կետ 3, ենթակետ 2:
15 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ
տրամադրման կարգը հաստատելու մաս|ին» ՀՀ
ձեռնարկատերերին պետական աջակցւության
կառավարության որոշում, N 399-Լ, 2022, Հավելված, կետ 3, ենթակետ 3:
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ստանալ մարտ ամսվա և դրան հաջորդող 11 ամիսների համար, քանի դեռ
յուրաքանչյուր ամիս բավարարում է նշված պայմաններին16:
Մյուս կարևոր նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի զարգացնելու
Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգը, ամրագրված է 2020 թվականի մարտի
12-ին ընդունված ««Հայկական վիրտուալ կամուրջ» ծրագիրը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման մեջ: Այն բաղկացած է չորս
բաղադրիչներից'
1. «Հայաստան - Սիլիկոնյան Հովիտ» բաղադրիչը, որի շրջանակներում
նախատեսվում է ստեղծել Հայկական տեխնոլոգիական կենտրոն ԱՄՆ-ի
Կալիֆոռնիայի նահանգի Սան Հոզե քաղաքում և հնարավորություն ընձեռել
տարեկան 45 ձեռնարկատերերի անցնելու վերապատրաստման դասընթացներ,
ներկայացնելու
իրենց
գաղափարներն
ու
արտադրանքը
տեղական
ներդրողներին ու վենչուրային կապիտալի մասնագետներին:
2. «Հայաստան
տարածաշրջանային
տեխնոլոգիական
հաբ»
բաղադրիչը, որի հիմնական նպատակն է խթանել Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ
երկրների տեխնոլոգիական
ընկերությունների
մասնաճյուղերի
հիմնումը
Հայաստանում: Այս բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված է բարենպաստ
պայմաններ ստեղծել այդ տարածաշրջանի սթարթափների համար, որպեսզի
նրանք Հայաստան տեղափոխվեն և իրենց գործունեությունը շարունակեն
Հայաստանում:
3. «Հայաստան - Ծոցի երկրներ համագործակցություն» բաղադրիչը, որն
իրենից ներկայացնում է, մի կողմից, Արաբական Միացյալ էմիրություններում
«Հայկական անկյուն» ստեղծելը և այդտեղ 2 ամիս տևողությամբ սթարթափ
աքսելերացիոն ծրագրերի իրականացումը հայկական սթարթափների համար,
հայկական սթարթափների մասնակցությունը «Dubai Future» հիմնադրամի
կողմից կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին, ինչպես նաև' «Area 2071»
ծրագրի շրջանակներում հայկական տարածքի ձեռքբերումը, և մյուս կողմից'
Քաթարի կողմից երեք հիմնական սթարթափ ինկուբատորներում հայկական
սթարթափների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը:
4. «Ներուժ» սփյուռքահայերի սթարթափների ծրագիր բաղադրիչը, որի
հիմնական նպատակն է սփյուռքահայ ձեռնարկատերերի հայրենադարձումը և
ձեռնարկատիրական իրենց գործունեության շարունակումը Հայաստանում:
Սակայն ոաումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ օրենսդրությամբ
մի շարք կարևոր հարցեր չեն կարգավորվում, ինչը ստիպում է Հայաստանի
ձեռնարկատերերին
արտասահմանում
գրանցել
իրենց
սթարթափը,
մասնավորապես' ԱՄՆ-ում: Դա գափս է նրանից, որ ԱՄՆ-ում ներդրողները
16 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ
ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշում, N 399-Լ, 2022, Հավելված, կետ 7:
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----------------►
ներդրումներ

Պետությունը
կարող
է
իրականացնել
երկու
հնարավոր
քաղաքականություն' խթանելու ներդրումների ծավալի աճը հավասարակշռման
կետում: Դրանցից առաջինը նոր սթարթափների ստեղծումը խթանող
քաղաքականությունն
է,
որի
շրջանակներում
պետությունը
հարկային
արտոնություններ է տրամադրում կյանքի վաղ փուլում գտնվող սթարթափներին:
Հենց այս քաղաքականությունն է որդեգրել Հայաստանը վերջին տարիներին: Այս
համատեքստում պետությունը նվազեցրել է սթարթափների հարկային ծախսերը,
ինչն իրենից ներկայացնում է սուբսիդավորում սթարթափների համար:
Մատչելիության համար դիտարկվել է այն դեպքը, երբ պետությունը
սուբսիդավորում է սթարթափների հարկային պարտավորությունների ծավալը
«Տսհ£» չափով,
ինչը նվազեցնում
է սթարթափների
ծախսերը:
Այս
սուբսիդավորումը Հայաստանի վենչուրային կապիտալի պահանջարկի կորը
դեպի վերև է տեղաշարժել, որի արդյունքում յուրաքանչյուր սահմանված
բաժնեմասի մակարդակում ավելի մեծ է դարձել սթարթափների կողմից
պահանջվող ներդրումների ծավալը, քանի որ այս քաղաքականությունը խթանել
է էկոհամակարգ մուտք գործող սթարթափների թիվը: Ուստի Հայաստանի
վենչուրային կապիտալի շուկան այս սուբսիդավորման պարագայում ունենում է
՝

7 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Գծապատկեր 2. Սթարթափների ստեղծման սուբսիդիայի ազդեցությունը
Հայաստանի վենչուրային կապիտալի շուկայի վրա18

Արդյունքում, հավասարակշռման նոր կետում հաստատվում է բաժնեմասի
ավեյի բարձր' «տ*(Տսհւ)» մակարդակ և ներդրումների ավելի բարձր <մ'(Տսեւ)»
ծավալ: Իսկ սթարթափների հիմնադիրներից յուրաքանչյուրի օգտակարությունը
դառնում է՝

Լե = (1—տ*(Տսեը))*բ - (Շտ-Տսետ)
Կապիտալի գնի, այսինքն' արտաքին ներդրողներին տրվող բաժնեմասի
մակարդակի այս մեծացումը սակայն բացասաբար է անդրադառնում
յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրոջ ունեցած ընդհանուր «ԼԵ» օգտակարության վրա
«(տ*(Տսհւ)֊տ*)Xք» չափով, որը փոխանցվում է ներդրողներին: Եթե «(տ*(Տսհւ)տ*^բ»-ն մեծ է «Տսեւ»-ից, ապա հավասարակշռման նոր մակարդակի
պայմաններում յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրոջ ունեցած ընդհանուր «Սւ»
օգտակարությունը նվազում է: Եթե «(տ*(Տսհւ)-տ*^ք»-ն հավասար է «Տսհւ»-ին,
յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրոջ ունեցած «ԼԵ»-ն մնում է նույնը, իսկ եթե
«(տ*(Տսհլ)-տ*^ք»-ն փոքր է«Տսել»-ից, ապա «ԼԵ»-ն ավելանում է: Սակայն մեկ բան
հստակ է, որ այս սուբսիդավորման դեպքում «ԼԵ»-ն նախատեսված
սուբսիդավորման «Տսհւ»-ի չափով չի ավելանում, իսկ որոշ դեպքերում կարող է
անգամ նվազել:
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ներդրումներ
Գծապատկեր 3. Ներդրումների սուբսիդիայի ազդեցությունը Հայաստանի
վենչուրային կապիտալի շուկայի վրա19

Իսկ
սթարթափների
հիմնադիրներից
յուրաքանչյուրի
օգտակարության հավասարումը ունենում է հետևյալ տեսքը'
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ընդհանուր

Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի վերաբերյալ իրականացված
հետազոտությունները հնարավորություն են տվել հանգամանալից ուսումնասիրել
դրա զարգացվածության մակարդակը և առկա հիմնախնդիրները, ինչպես նաև'
ուրվագծել դրա զարգացման հեռանկարները: Արդյունքում, ատենախոսության
«Եզրակացություններ և առաջարկություններ» բաժնում արվել են հետևյալ
եզրակացությունները.
1. «Սթարթափ» հասկացությունը վերջերս շրջանառության մեջ մտած
հասկացություն է, հատկապես' Հայաստանի համար, որի նկատմամբ
հետաքրքրությունը տնտեսագիտական տեսանկյունից գնալով մեծանում է:
Սթարթաւիներին հատուկ է ձեռնարկության կառավարման նոր մոտեցումների
19

20

21

22
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հարկի
նվազեցում,
որը
կխթանի
«հրեշտակ» ներդրողների
կողմից
սթարթափներում իրականացվող ներդրումները:
4. ՏՀՏ ոլորտի որակյալ մասնագետների ու ձեռնարկատերերի
պատրաստման համար բացել մասնագիտացված դպրոցներ, որոնք իրենց
ուսանողներին կուսուցանեն բացառապես ՏՀՏ ոլորտի մասնագիտություններ,
որը կխթանի Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգ որակյալ աշխատուժի ու
ձեռնարկատերերի մուտքը:
5. ՀՀ օրենսդրության մեջ իրավական կարգավորումներ տալ«ապագայում
սեփական
կապիտալի
բաժնեմաս
ստանալու
համար
պարզեցված
պայմանագիր»-ների համար, որը կխթանի ինչպես արտասահմանյան այնպես էլ
տեղական ներդրողներին ներդրումներ իրականացնել Հայաստանում գրանցված
սթարթափներում:
6. Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներառել հայկական սթարթափները,
որը հնարավորություն կտա ներդրողներին բորսայի միջոցով գնել այդ
սթարթափների բաժնետոմսերը:
7. Իրականացնել «սթարթափ վիզա» ծրագիր, որով ԵԱՏՄ անդամ
չհանդիսացող երկրների քաղաքացիների համար կհեշտացվի Հայաստան մուտք
գործելը' Հայաստանում սթարթափ հիմնելու կամ հայկական սթարթափում
աշխատանքի անցնելու նպատակով:
8. Երևանում գործող սթարթափների համեմատ ավե|ի բարենպաստ
հարկային ու մաքսային արտոնություններ տրամադրել այն սթարթափներին,
որոնք իրենց գործունեությունը կիրականացնեն Հայաստանի մարզերում՝
ոլորտում տարածքային համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով:
9. Իրականացնել «Սթարթափ Հայաստան» (անգլերեն' «Startup Armenia»)
ծրագիր, որի շրջանակներում Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգին
վերաբերող հավաքագրված տեղեկատվությունը հասանելի պետք է դարձվի
կայքէջի ու սոցիալական ցանցերի էջերի միջոցով' հայկական սթարթափները
առաջխաղացնելու համար:
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Ատենախոսության հիմնական դրույթներն ամփոփված են հեղինակի
հետևյալ գիտական հոդվածներում.
1. Խաչատրյան Վ., Թումանյան Վ., «Հայկական վիրտուալ կամուրջ»
ծրագիրը Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման համատեքստում
// «Այլընտրանք» գիտական հանդես, N24, Երևան, 2021թ., էջեր 232-243:
2. Թումանյան Վ., Հայաստանում գործող սթարթափ աքսելերացիոն և
ինկուբացիոն ծրագրերը Հայաստանի սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման
համատեքստում // «Այլընտրանք» գիտական հանդես, N24, Երևան, 2021թ., էջեր
265-279:
3. Թումանյան
Վ.,
Հրեշտակ
ներդրողների
դերը
հայկական
սթարթափներում ներդրումների ներգրավման համատեքստում // «Սոցիալտնտեսական
զարգացման
հիմնախնդիրներ»
գիտական
հոդվածների
ժողովածու, 1(5), Երևան, 2021թ., էջեր 326-338:
4. Tumanyan V., Role of Unicorn Startups in Developingthe Country's Startup
Ecosystem // «Messenger of ASUE» Journal, 6(66), Yerevan, 2021, pp. 137-149.
5. Tumanyan V., The Role o f Venture Capital Funds in the Context of
Attracting Investments in Armenian Startups // «Public Management» Scientific
Journal, №2, Yerevan, 2021, pp. 124-132.
6. Թումանյան Վ., Սթարթափ միջոցառումների դերը Հայաստանում
սթարթափ էկոհամակարգի զարգացման մեջ // «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման
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7. Khachatryan V., Tumanyan V., Analysis of international best practices for
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Т У М А Н Я Н В А ГЕ Л Е ВО Н О ВИ Ч

РАЗВИТИЕ «СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ» АРМЕНИИ, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.02 – «Экономика, управление хозяйством
и его сферами».
Защита диссертации состоится 26-ого июля 2022 года, в 14-, на заседании
Специализированного совета 008 ВАК РА по экономике при Российско-Армянском
университете. Адрес: РА, 0051, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина 123.
РЕЗЮМЕ
Армения – страна с малой открытой экономикой, не наделенная большими
запасами природных ресурсов. В этой связи, для развития экономики страны и
создания продукции и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, ей необходимо
сконцентрировать все свои усилия на новаторской мысли и идеях своих граждан. В
этом контексте важную роль необходимо отводить стартапам которые находятся в
поиске инновационных решений проблем экономики. Армения уже успела доказать,
что у страны есть большой потенциал для создания на своей территории успешных
стартапов, конкурентоспособных на мировом рынке. Именно поэтому особое значение
для Армении имеет развитие стартап-экосистемы, посредством которой можно
выстроить концепцию долгосрочного экономического развития экономики. Кроме
того, в Армении практически отсутствуют научные исследования по представляемой к
защите тематике, в силу того, что армянская стартап-экосистема еще молода, и
большинство функционирующих в ней стартапов находятся на ранних стадиях своего
жизненного цикла.
Целью исследования является выявление и совершенствование методов,
способствующих развитию армянской стартап-экосистемы, что, в свою очередь, станет
средством привлечения крупномасштабных инвестиций в сфере информационно
коммуникационных технологий в Армении. Для достижения указанной цели в
исследовании были поставлены и решены следующие задачи.
1. Дать определение понятиям «стартап» и «стартап-экосистема» посредством
исследования различных научных и практических материалов.
2. Изучить роль и значение различных субъектов, работающих в стартап
экосистеме на основе изучения международного опыта.
3. Выявить основные источники и способы привлечения инвестиций
стартапами.
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4. Проанализировать передовые международные практики развития стартап
экосистемы, изучив набор действий, которые способствовали этому развитию, и
определить возможности для локализации этих практик в Армении.
5. Проанализировать факторы, влияющие на стартап-экосистему Армении и
законодательную базу, регулирующую сектор, с целью выявления существующих
возможностей и препятствий.
6. Оценить результаты и показатели стартап-экосистемы Армении с целью
определения ее сильных и слабых сторон.
7. Оценить относительное влияние проводимой страной политик продвижения
создания стартапов и инвестиций в стартапы на стартап-экосистему, для определения
более эффективной политики и предложения на ее основе действий, обеспечивающих
привлечение
крупномасштабных
инвестиций
в
сектор
информационно
коммуникационных технологий в Армении.
Научная новизна исследования. Основные результаты диссертации имеют
теоретическое, методологическое и практическое значение, научная новизна которых
заключается в следующем:
1. На основе комплексного анализа законодательной базы, регулирующей сферу
стартап-экосистемы Армении, были выявлены возможности и препятствия
развития данной сферы, на основании чего были представлены предложения
в области законодательных реформ, имеющих целью привлечения
армянскими стартапами инвестиций местных и иностранных инвесторов.
2. Оценены результаты и показатели, достигнутые различными субъектами
стартап-экосистемы Армении, на основании чего были выявлены сильные и
слабые стороны экосистемы и обозначены подходы усиления сильных сторон
и нейтрализации слабых.
3. Оценено влияние политик продвижения создания стартапов (спрос на
венчурный капитал) и инвестиций в стартапы (предложение венчурного
капитала) на модель рынка венчурного капитала Армении, в результате чего
была определена наиболее оптимальная политика для долгосрочного
развития стартап-экосистемы Армении и были осуществлены практические
рекомендации по развитию экосистемы.
4. На основе изучения передового международного опыта были
проанализированы действия, обеспечившие развитие стартап-экосистем в
разных странах, на основании чего были предложены подходы к их
локализации в контексте пакета мероприятий по развитию стартап
экосистемы Армении.
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ABSTRACT
Armenia is a country with small open economy and is not rich in natural resources, so
to develop the country's economy and create competitive products or services in the world
market, it can mainly rely on the innovative thoughts and ideas of its citizens. In this context,
startups play an important role, trying to provide innovative solutions to the problems in the
economy. Armenia has already shown that it has a great potential to create successful startups
in its territory, which are competitive in the world market. That is why the development of its
startup ecosystem is of particular importance for Armenia, which can be a means of long-term
economic development. Besides, there is almost no scientific research on the topic in Armenia
as Armenian startup ecosystem is still young, and most of the startups operating there are in
the early stages of their life.
The aim of the research is to identify and improve the methods that will help develop
Armenian startup ecosystem, which in turn will be a means of attracting large-scale
investments in the field of information and communication technologies in Armenia. To
achieve this goal, the following objectives have been proposed and solved in the research.
1. Define the concepts of «startup» and «startup ecosystem» through research of
various scientific and practical materials.
2. Study the role and significance of different entities operating in the startup
ecosystem using data from international experience.
3. Identify the main sources and methods of attracting investment by startups.
4. Analyze the international best practices of startup ecosystem development by
studying the set of actions that contributed to that development and identify opportunities for
localization of those practices in Armenia.
5. Analyze the factors influencing Armenian startup ecosystem and the legislative
framework regulating the sector to identify existing opportunities and obstacles.
6. Evaluate the results and indicators of Armenian startup ecosystem to identify its
strengths and weaknesses.
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7.
Assess the relative impact of country-led startup creation and startup investmen
promotion policies on the startup ecosystem to identify the more efficient policy and based on
that suggest actions that will ensure the attraction of large-scale investments in information
and communication technologies sector in Armenia.
Scientific novelty of the research. The main results of the dissertation are of
theoretical, methodological and practical significance, the scientific novelty of which is as
follows:
1. Based on a comprehensive analysis of the legal framework regulating the sector of
Armenian startup ecosystem, the opportunities and obstacles for the development
of the sector were identified, on the basis of which legislative reform proposals were
made for Armenian startups to attract investments from local and foreign investors.
2. The results and indicators recorded by different actors of Armenian startup
ecosystem were evaluated, on the basis of which the strengths and weaknesses of
the ecosystem were identified, outlining the approaches of reinforcing the strengths
and neutralizing the weaknesses.
3. The impact of startup creation (venture capital demand) and startup investment
(venture capital supply) promotion policies on Armenian venture capital market
model was developed, as a result of which the more optimal policy for the long
term development of Armenian startup ecosystem was identified and practical
proposals for the development of the ecosystem were made.
4. Based on the study of international best practices, the actions ensuring the
development of startup ecosystems in different countries were analyzed, as a result
of which package of actions to their localization for Armenian startup ecosystem
development was proposed.
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