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I. Ներածական 

 
«Վենչուրային կապիտալ» հասկացության վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմաթիվ 
սահմանումներ: Սակայն դրանք այս կամ այն ձևով հանգում են վենչուրային կապիտալի 
գործառույթային  բովանդակությանը, այն է, համապատասխան դրամական միջոցների 
տրամադրման միջոցով օժանդակել որոշակի ձեռնարկության (բիզնեսի) կայացմանը` նշված 
ձեռնարկության կապիտալում որոշակի բաժնեմասնակցություն ձեռք բերելու պայմանով: 
Սովորաբար, վենչուրային կապիտալը,  միտված է դեպի գիտատեխնիկական նորույթների 
կիրառման ոլորտ, որը, բնականաբար, ենթադրում է բարձր ռիսկայնություն և ակնկալում է գեր 
բարձր շահութաբերություն: 
 
Գործնականում, վենչուրային ներդրողները նախընտրում են ներդրումներ կատարել այնպիսի 
ձեռնարկություններում, որոնց արժեթղթերը չեն շրջանառվում կարգավորվող շուկաներում 
(ֆոնդային բորսաներում): Ըստ էության, նման ձեռնարկությունները (Unquoted/Unlisted 
Companies) հիմնականում իրենցից ներկայացնում են փոքր և միջին ձեռնարկություններ, որոնց 
համար վենչուրային ֆինանսավորումը հանդիսանում է անփոխարինելի և ամենաարդյունավետ 
միջոցը բիզնեսի կայացման համար: Նկատի ունենալով Հայաստանի համար փոքր ու միջին 
ձեռնարկությունների զարգացման ռազմավարական նշանակությունը, միանշանակ է, որ 
երկրում արդյունավետ վենչուրային համակարգի ներդրումը  էականորեն կնպաստի  փոքր և 
միջին ձեռնարկություններում ներդրումային ռեսուրսների նկատմամբ առկա պահանջարկի 
բավարարմանը:  
 
Հայտնի է, որ Հայաստանն ավանդաբար ունեցել է, և նաև ներկայումս ունի գիտատար 
ռեսուրսների համեմատաբար մեծ ներուժ, որը կարող է չափազանց կարևոր գործոն լինել 
վենչուրային ներդրումների համար: Միջազգային փորձը վկայում է, որ վենչուրային  
համակարգեր ունեցող երկրներում հիմնական գործոններից մեկը փոքր արտադրա-
տեխնոլոգիական ինովացիոն ձեռնարկությունների կողմից իրականացվող գիտատեխնիկական 
մշակումների շուկայացման բարձր ներուժն է: Իհարկե, համակարգի կայացման և զարգացման 
համար անհրաժեշտ է նաև այլ գործոնների առկայություն, որոնց ամբողջական ազդեցության 
արդյունքում միայն հնարավոր է ակնկալել համակարգի լիարժեք գործունեություն և բավարար 
արդյունավետություն:  
 
Սույն փաստաթղթի նպատակը վենչուրային համակարգի կայացմանն առնչվող գործոնների, 
առկա հիմնախնդիրների և դրանց հնարավոր լուծումների հետ կապված հարցերի 
վերլուծությունն ու դրանց արդյունքում նախատեսվող հայեցակարգային քայլերի ու 
միջոցառումների ներկայացումն է:  
 
Փաստաթղթի բովանդակային մասը կազմված է երկու բաժնից, որոնք վերաբերում են` (i) 
վենչուրային հիմնադրամների ստեղծման ու գործունեության միջազգային փորձին և (ii) 
վենչուրային համակարգի ներդրման հետ կապված Հայաստանյան համայնապատկերին:  
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Առաջին բաժնում ներկայացված է վենչուրային կապիտալի էությունը, որպես բարձր ռիսկային 
(միտված դեպի ինովացիոն ծրագրերը), բայց միաժամանակ նաև գեր շահութաբերության 
ակնկալիքով ներդրվող կապիտալ: Տրված են վենչուրային կապիտալին բնորոշ 
առանձնահատկությունները ֆինանսավորման այլ ձևերի համեմատությամբ, վենչուրային 
ֆինանսավորման հիմնական փուլերը, ինչպես նաև վենչուրային կապիտալի ձևավորման  
սկզբունքները: Ներկայացված են տարբեր երկրների վենչուրային համակարգերի ներդրման 
փորձը և այդ համակարգերի առանձնահատկությունները:  
 
Երկրորդ բաժնում ներկայացված են Հայաստանում վենչուրային համակարգի ներդրման 
կարևորությունը, ինչպես նաև ներդրման հետ կապված խնդիրները: Կատարված են 
դիտարկումներ Հայաստանում առկա իրավիճակի վերաբերյալ՝ վենչուրային համակարգերի 
զարգացման  միջազգային փորձի համատեքստում: Տրված են վենչուրային համակարգի 
կայացման համար անհրաժեշտ գործոնները, ինչպիսիք են, մասնավորապես, փոքր արտադրա-
տեխնոլոգիական ինովացիոն ձեռնարկությունների կողմից իրականացվող գիտատեխնիկական 
մշակումների շուկայացման բարձր ներուժը, համապատասխան ներդրողների, և ամենից առաջ 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների առկայությունը, պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ինստիտուտի 
ձևավորումը, որոնք, կարողանալով գնահատել կոնկրետ բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, 
դառնում են յուրատեսակ կապող օղակ կապիտալի և դրա կոնկրետ կիրառման միջև: 
Ներկայացված է վենչուրային համակարգի կայացման գործընթացում պետական աջակցության 
կարևորությունը, ինչպես նաև միջազգային փորձում կիրառվող պետական քաղաքականության 
հիմնական մեթոդները: Ներկայացված է նաև Հայաստանում վենչուրային հիմնադրամների 
ստեղծման ու գործունեության խնդիրներին առնչվող իրավական դաշտի 
առանձնահատկությունները: 
 
Վերջում փաստաթուղթն անդրադառնում է կատարված եզրահանգումներին, որոնցում բերվում 
են լուծման ենթակա խնդիրներն ու ուղղությունները, տրվում՝ ֆինանսական, 
ենթակառուցվածքային և իրավական բնույթի միջոցառումները: 
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II. Վենչուրային հիմնադրամների ստեղծման ու գործունեության միջազգային փորձը 
 

1. Վենչուրային կապիտալի էությունը և սկզբունքները  

 
«Վենչուրային կապիտալ» հասկացությունն առաջացել է անգլերեն "venture" բառից, որը 
նշանակում է ռիսկային ձեռնարկում կամ նախաձեռնություն: Վենչուրային ներդրողները, 
որպես կանոն, ներդրումներ կատարելով փոքր և միջին մասնավոր ձեռնարկություններում 
առանց որևէ գրավի երաշխիքի (ի տարբերություն, մասնավորապես բանկային վարկավորման), 
ստանձնում են բավականին բարձր ռիսկ: Սակայն, մյուս կողմից, ներդրումները հիմնականում 
ուղղելով դեպի ինովացիոն բնույթի ծրագրերը, վենչուրային ներդրողներն ակնկալում են նաև 
բավականաչափ բարձր եկամուտներ: Ըստ էության, վենչուրային կապիտալը կարելի է 
բնութագրել որպես բարձր եկամտի ստացման ակնկալիքով կատարվող բարձր ռիսկային 
ներդրում: Վենչուրային ներդրումները, սովորաբար ուղղվում են ինչպես դեպի 
գիտատեխնիկական բնույթի աշխատանքների ֆինանսավորման և դրանց հետագա 
շուկայացման, այնպես էլ արտադրության կազմակերպման խնդիրների լուծմանը: Վենչուրային 
ներդրումների շնորհիվ բարելավվում և ավելի արդյունավետ է օգտագործվում 
ձեռնարկությունների արտադրական, մարքեթինգային, սպասարկման և կառավարման 
ներուժը, ինչն իր հերթին ապահովում է կապիտալացման (ձեռնարկության արժեքի) ավելի 
բարձր մակարդակ: Շնորհիվ վենչուրային ներդրումների ձեռնարկություններն աճում և 
վերածվում են հասուն տնտեսական սուբյեկտների, որոնց արժեթղթերը հաճախ սկսում են 
գնանշվել ֆոնդային բորսաներում: 
 

«Մայկրոսոֆտ» կորպորացիայի «Էնկարտա»1 հանրագիտարանում վենչուրային 
կապիտալը սահմանվում է հետևյալ կերպ. «Ֆինանսական ռեսուրս, որն օգտագործվում է 
բարձր ռիսկայնությամբ ներդրումային ծրագրերում, որոնցից ստացվում են 
համեմատաբար մեծ շահույթներ»:  
 
Հանրահայտ «Բրիտանիկա»2 հանրագիտարանում վենչուրային կապիտալը ներկայացվում 
է որպես կապիտալ (ձևավորված կորպորատիվ սկզբունքներով կամ անհատական 
խնայողություններից), որը ներդրվում է կամ պատրաստ է ներդրվելու նոր կամ անփորձ 
ձեռնարկություններում` սեփականատիրական սկզբունքով:      
 
Ռուսաստանյան «Տեխնոլոգիչեսկի բիզնես»3 հանդեսում վենչուրային կապիտալը 
սահմանվում է որպես երկարաժամկետ ռիսկային կապիտալ, ներդրվող նոր և արագ 
զարգացող ձեռնարկություններում` ֆոնդային բորսայում դրանց բաժնետոմսերի 
գրանցումից հետո մեծ շահույթի ստացման նպատակով:   

 

                                                
1 www.encarta.com 
2 www.britannica.com 
3 ''Роль венчурного капитала в финансировании малого инновационного бизнеса'', М. Бунчук, Технологический 
бизнес, 1999,  http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02.htm 
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Վենչուրային կապիտալի յուրօրինակ մոդել է ներկայացվում Նոր Զելանդիայի 
ֆինանսների նախարարության կողմից4, որի համաձայն վենչուրային կապիտալը 
մասնավոր կապիտալից տարբերվում է հետևյալ հատկանիշներով. 
 այն միտված է լինելու համեմատաբար ոչ լիկվիդային և հետևաբար 

ժամկետայնության նկատմամբ զգայուն կապիտալ; 
 այն ավելի ակտիվ կամ ինտենսիվ կապիտալ է, քան, ընդհանուր առմամբ, 

բաժնեմասնակցային կապիտալը: Վենչուրային ներդրողները, սովորաբար 
բիզնեսում ցուցաբերում են ավելին, քան անցողիկ հետաքրքրությունն է և 
առաջարկում են ավելին, քան ֆինանսական միջոցներն են; 

 վենչուրային կապիտալը ենթադրում է հստակ ելքի ռազմավարություն` 
մեղմացնելով կատարված կապիտալ ներդրումների համեմատաբար ոչ լիկվիդային 
լինելու գործոնը;  

 այն ներդրվում է նյութական և ոչ նյութական միջոցներում, այն բիզնես է և ոչ թե 
ֆինանսական միջոց կամ գործիք՝ առևտրային գործարքների համար»: 

 
Սովորաբար, վենչուրային ներդրումները կատարվում են վենչուրային կապիտալի կարիք 
ունեցող ձեռնարկության (այսուհետ` Վենչուրային ձեռնարկություն) բաժնետիրական 
կապիտալում` ձեռք բերելով Վենչուրային ձեռնարկության բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի կամ 
փայերի) որոշակի փաթեթ (Equity Investment կամ Financing), կամ էլ տրամադրվում են այդ 
Վենչուրային ձեռնարկություններին՝ ներդրումային վարկավորման ձևով5 (Debt Financing): 
Գործնականում, սակայն, ավելի հաճախ հանդիպում է վենչուրային ֆինանսավորման խառը 
տարբերակը, որի պարագայում միջոցների մի մասը ներդրվում է Վենչուրային ձեռնարկության 
բաժնետիրական կապիտալում, իսկ մյուս մասը տրամադրվում է վարկի տեսքով: 
 
Բանկային վարկավորումից վենչուրային ներդրումները տարբերվում են ներքոհիշյալ չորս 
սկզբունքային հատկանիշներով.   

 Վենչուրային կապիտալը կարող է տրամադրվել ձեռնարկության գործունեության 
ֆինանսավորմանը` առանց ձեռնարկատիրոջ կողմից տրամադրված 
ապահովությունների: Այստեղ ներդրողի ապահովությունն իր կողմից տնօրինվող 
բաժնետոմսերն են,  

 Վենչուրային ներդրողը և/կամ նրա լիազորված կառավարիչը մասնակցում են 
ֆինանսավորված ծրագրի բոլոր փուլերի կառավարմանը` սկսած գաղափարի 
փորձարարական աշխատանքներից, մինչև նոր ստեղծված ձեռնարկության 
բաժնետոմսերի լիկվիդայնության ապահովման, 

 Վենչուրային կապիտալը այն հազվագյուտ միջոցներից է, որն ուղղվում է դեպի 
գիտատար մշակումներ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ առկա է մեծ անորոշություն, 

 Վենչուրային ֆինանսավորումը, հիմնականում, իրականացվում է առանց 
տոկոսադրույքների վճարման պայմանի, ինչպես նաև որոշակի ժամկետներում 
ներդրված գումարի վերադարձման պահանջի: 

 

                                                
4 New Zealand’s Venture Capital Market, Treasury working paper, July 2000 
5 Վարկը, սովորաբար, տրամադրվում է կամ զրոյական տոկոսադրույքով, կամ էլ ոչ ավել քան LIBOR + 2-4 
տոկոսով (LIBOR - London Interbank Offered Rate) 
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Վենչուրային կապիտալը, սովորաբար, դիտարկվում է որպես մասնավոր բաժնեմասնակցային 
ներդրումների (Private Equity) տարատեսակ, կամ էլ, շատ դեպքերում, նույնացվում է դրա հետ 
(թե’ դրան) : Մասնավոր բաժնեմասնակցային ներդրումները կատարվում են այնպիսի 
ընկերությունների բաժնետիրական կապիտալում, որոնց բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայում 
ցուցակված չեն և ֆոնդային շուկայում ազատ շրջանառության առարկա չեն6: Ըստ էության, 
ուղղակի մասնավոր ներդրումներն իրենց մեջ ներառում են ինչպես վենչուրային կապիտալին 
բնորոշ բոլոր հատկանիշները, այնպես էլ օգտագործվում են արդեն կայացած 
ձեռնարկությունների ձեռք բերման նպատակով, ինչպես այդ ձեռնարկությունների 
կառավարիչների (MBI – Management Buy In), այնպես էլ արտաքին  կառավարիչների (MBO – 
Management Buy Out)  կողմից:  
 
Տարբեր երկրներում «ուղղակի մասնավոր ներդրումներ» և «վենչուրային կապիտալ» 
հասկացությունները որոշակիորեն տարբերվում են: Այսպես, Եվրոպայում դրանք նույնացվում 
են և վենչուրային կապիտալի տակ հասկացվում են նաև MBO/MBI գործարքները, մինչդեռ 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ գործարքները լինելով մասնավոր 
բաժնեմասնակցային ներդրումների առանձին ձևեր, չեն համարվում վենչուրային ներդրումներ: 
Ըստ էության, կարելի է փաստել, որ, անկախ «ուղղակի մասնավոր ներդրումներ» և 
«վենչուրային կապիտալ» հասկացությունների որոշակի տարբերություններին, 
այնուամենայնիվ, հայաստանյան իրականության մեջ բովանդակային առումով (որպես բարձր 
ռիսկային ներդրումներ) դրանք բավականին նույնական կարող են լինել: Այդ իսկ պատճառով, 
սույն փաստաթղթի շրջանակներում, այդ հասկացությունները հիմնականում կօգտագործվեն 
որպես հոմանիշներ, եթե հատուկ չի նշվում դրանց բնորոշ տարբերակիչ հատկանիշների 
մասին:     
 
Վենչուրային կապիտալը, որպես մասնավոր բիզնեսի ֆինանսավորման այլընտրանքային 
աղբյուր, սկզբնավորվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցյալ դարի 50-ական 
թվականների կեսերից (Եվրոպայում` անցյալ դարի 70-ական թվականների վերջերից): 
Սկզբնական շրջանում, վենչուրային ներդրումների իրականացման հիմնական աղբյուրն 
առանձին անհատ մեծահարուստներն էին կամ ինչպես ընդունված է անվանել՝ «բիզնես 
հրեշտակներն» (business angels) էին: Հետագայում, արդեն անցյալ դարի 60-ական թվականներին, 
վենչուրային բիզնեսի նախահայրեր հանդիսացող Թոմ Պերկինսի, Յուջին Կլեյների, Ֆրանկ 
Քոֆիլդի, Բրուկ Բայերսի և ուրիշների կողմից մշակվեցին վենչուրային ֆինանսավորման 
կազմակերպման հիմնարար հայեցակարգային սկզբունքները, որոնք, ըստ էության, անփոփոխ 
են մնում մինչև օրս: Նշված սկզբունքները ենթադրում էին` 

 ստեղծել տնտեսական ընկերակցություններ վենչուրային հիմնադրամների տեսքով. 
 հավաքագրել դրամական միջոցները սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերներից` սահմանելով նրանց շահերի պաշտպանության հստակ մեխանիզմներ. 
 վենչուրային հիմնադրամների միջոցների կառավարման ընթացքում կիրառել 

լիակատար ընկերոջ սկզբունքը: 
 

                                                
6 http://www.rvca.ru 



 9

Շնորհիվ նշված սկզբունքների կենսունակության, շատ կարճ ժամանակահատվածում 
վենչուրային ներդրումները մեծապես պայմանավորեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և բիոտեխնոլոգիաների ոլորտներում գիտատեխնիկական 
հսկայական առաջընթացը: Մասնավորապես, վենչուրային կապիտալի գործոնը որոշիչ է եղել 
համակարգչային բիզնեսի այնպիսի խոշորագույն հսկաների կայացման գործընթացում, 
ինչպիսիք են Microsoft, DEC, Apple Computers, Compac, Lotus, Intel, Hewlett-Packard 
ընկերությունները: 
 
Ըստ էության, ներկայացված սկզբունքները որոշակի զուգահեռներ են անցկացնում դասական 
ներդրումային և վենչուրային հիմնադրամների միջև այն իմաստով, որ երկու դեպքում էլ մի 
կողմից իրականացվում է ներդրողների միջոցների հավաքագրում, իսկ մյուս կողմից` 
ներդրումային քաղաքականությանը համապատասխան այդ միջոցների կառավարում: 
Այնուամենայնիվ, նշված հիմնադրամների կողմից ակտիվների կառավարման գործառույթների 
միջև առկա է էական տարբերություն: Եթե դասական ներդրումային հիմնադրամները իրենց 
ներդրումային պորտֆելները ձևավորում են դիվերսիֆիկացնելով ներդրումները ըստ 
ֆինանսական գործիքների (գերազանցապես, ֆոնդային բորսաներում շրջանառվող բարձր 
հուսալիությամբ արժեթղթերի) բավականին լայն սպեկտրի և իրականացնում են այսպես 
կոչված «պորտֆելային» կառավարում, ապա վենչուրային հիմնադրամների համար ավելի ճիշտ 
կլինի օգտագործել «բիզնեսի կառավարում» տերմինը, քանի որ խոսքը գնում է արդեն որոշակի 
ձեռնարկություններում (որոնց արժեթղթերը չեն գնանշվում կարգավորվող շուկաներում) 
ներդրումների մասին` ներդրումային ռիսկերի նվազեցման նպատակով այդ 
ձեռնարկությունների բիզնեսի կառավարմանը մասնակցելու կամ առնվազն այդ բիզնեսը 
վերահսկելու միջոցով:   
 

Ամերիկյան մի շարք գիտնականների կարծիքով7, ելնելով վենչուրային ֆինանսավորման 
այն հատկանիշից, որ այն ուղեկցվում է ապահովության բացակայությամբ, ներդրողը 
որպես կանոն ուղղակիորեն միջամտում է ձեռնարկատիրոջ աշխատանքներին` 
համոզվելու համար ներդրված գումարների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման 
մեջ: 
 
Շվեյցարացի մեկ այլ գիտնականի կարծիքով8 «Վենչուրային կապիտալը կոչված է 
ֆինանսավորելու բիզնեսի վաղ փուլերը, երբ կառավարչական խորհուրդներն ու 
վերահսկողությունը հաճախ այնքան կարևոր են, որքան ֆինանսավորումը»: Այս իմաստով 
այս կապիտալի յուրահատկությունը կայանում է նաև նրանում, որ այն միայն 
ֆինանսական միջոց չէ, այլ որպես կանոն նաև` բիզնես խորհրդատվություն, 
համակողմանի մասնակցություն ձեռնարկության կառավարմանը: 

 
Միաժամանակ պետք է նշել, որ վենչուրային ներդրողը, սովորաբար չի ձգտում ձեռք բերել 
Վենչուրային ձեռնարկության բաժնետոմսերի հսկիչ փաթեթը, մասնավորապես՝ վենչուրային 
ներդրման վաղ փուլերում: Նշված հանգամանքով է պայմանավորված վենչուրային ներդրողի 
տարբերությունը ռազմավարական ներդրողից, որն, ըստ էության, ձգտում է հենց սկզբից այս 

                                                
7 Venture Capital and Corporate Governance, Franklin Allen, Wei-ling Song, Financial Institutions Center, September 
2002 
8 Public Policy for Venture Capital, Christian Keuschnigg, July 2001 
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կամ այն նկատառումներից ելնելով, վերահսկողություն ձեռք բերել ձեռնարկության նկատմամբ: 
Վենչուրային ներդրողի նպատակն այլ է. Ձեռք բերելով Վենչուրային ձեռնարկության հսկիչ 
փաթեթից փոքր բաժնետոմսերի փաթեթ կամ փայամասնակցություն (Minority Position կամ 
Stake), վենչուրային ներդրողը ենթադրում է, որ իր միջոցները Վենչուրային ձեռնարկության 
կողմից կօգտագործվեն որպես վերջինիս բիզնեսի ավելի արագ զարգացումն ապահովելու 
ֆինանսական լծակ (Financial Leverage): Ոչ վենչուրային ներդրողը, և ոչ էլ նրա 
ներկայացուցիչները, որպես կանոն, բացի ֆինանսականից որևէ այլ ռիսկ (տեխնիկական, 
շուկայական, կառավարչական, գնային կամ այլ) չեն ստանձնում: Նշված բոլոր ռիսկերը կրում է 
Վենչուրային ձեռնարկությունը և վերջինիս ղեկավարները: 
 
Վենչուրային հիմնադրամի կապիտալի ձևավորման փուլը ընդունված է անվանել «միջոցների 
հավաքագրում» (Fund Rising): Վենչուրային կապիտալում պոտենցիալ ներդրողներին 
անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելու նպատակով հրապարակվում է հուշագիր 
(Placement Memorandum), որում մանրամասն ներկայացվում է հիմնադրամի նպատակներն ու 
խնդիրները, հիմնադրամի կազմավորման պայմաններն ու առանձնահատկությունները և 
հիմնական գերակայությունները: Միջոցների հավաքագրման ավարտից հետո (Fund Closing), 
ըստ էության, սկսվում է բուն վենչուրային ֆինանսավորումն իրականացնելու փուլը (Venturing):  
 
Վենչուրային ֆինանսավորման ամբողջ գործընթացի սկզբնական փուլը (Deal-Flow) ներառում է 
վենչուրային ներդրողի կողմից պոտենցիալ Վենչուրային ձեռնարկությունների նախնական 
ընտրության համար իրականացվող աշխատանքները, որի արդյունքում, վենչուրային ներդրողի 
տեսադաշտում հայտնվում են այսպես կոչված «ուշադրության արժանի» ձեռնարկությունները:  
 
Վենչուրային ներդրողի տեսադաշտում համապատասխան ձեռնարկության հայտնվելուց հետո 
սկսվում է մանրակրկիտ ուսումնասիրության կամ հետազոտության փուլը (Due Diligence), որն, 
ըստ էության, վենչուրային ֆինանսավորման ամենաերկարատև փուլն է, որը երբեմն տևում է 
մեկ տարի կամ նույնիսկ ավելի, և որն ավարտվում է այդ ձեռնարկությունում ներդրում 
կատարել-չկատարելու վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացմամբ: Վենչուրային 
ձեռնարկությունում ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ որոշման կայացումից և 
համապատասխան ներդրումները կատարելուց հետո սկսվում է նոր փուլ, որը կոչվում է "Hands-
On Management" կամ "Hands-On Support", որն, ըստ էության նշանակում է կառավարել՝ ձեռքը 
պահելով զարկերակի վրա: Խնդիրը նրանումն է, որ վենչուրային ներդրողը (վենչուրային 
հիմնադրամը) չի կարող անտարբեր մնալ, թե ինչպես են օգտագործվում իր կողմից ներդրված 
միջոցները: Սա իհարկե չի նշանակում, թե վենչուրային ձեռնարկության ֆինանսատնտեսական 
գործունեության նկատմամբ իրականացվում է մանրակրկիտ վերահսկողություն: Սովորաբար, 
վենչուրային ներդրողի ներկայացուցիչը մտնում է վենչուրային ձեռնարկության տնօրենների 
խորհրդի կազմի մեջ և մասնակցում է ռազմավարական բնույթի որոշումների կայացմանը: 
Այնուամենայնիվ, այս փուլում վենչուրային ներդրողի դերը միայն վենչուրային ձեռնարկության 
կառավարման որոշակի խնդիրներին մասնակցելու մեջ չի: Ըստ էության, վենչուրային ներդրողը 
իր հետ բերում է նաև իր գործնական կապերը և փորձը, որը շատ դեպքերում այնքան կարևոր է, 
որքան բուն վենչուրային կապիտալի տրամադրումը:   
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Վենչուրային ֆինանսավորման ամբողջական գործընթացն ավարտվում է ելքի փուլով (Exit), 
որը ենթադրում է վենչուրային ներդրողի «դուրս գալը» վենչուրային ձեռնարկությունից՝ 
վերջինիս կապիտալում իր բաժնեմասնակցությունը (արժեթղթերով արտահայտված) օտարելու 
միջոցով: Գործնականում կիրառվում են նշված արժեթղթերի օտարման տարբեր եղանակներ՝ 
արժեթղթերի առաջնային հրապարակային առաջարկի իրականացում (IPO - Initial Public 
Offering), արժեթղթերի ուղղակի վաճառք, ձեռնարկությունների միացում և միաձուլում: Չնայած 
այս փուլը վենչուրային ֆինանսավորման ամբողջական գործընթացի վերջին փուլն է, 
այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ գործընթացը սկսելու ամենա սկզբում նույնիսկ վենչուրային 
ներդրողն արդեն իսկ գնահատում է ելքի արդյունավետ իրականացման հնարավորությունները: 
Այսինքն, նույնիսկ ամենասկզբնական փուլում վենչուրային ներդրողի համար ակնհայտ է «ելք»-
ի հստակ ռազմավարության առկայության կարևորությունը:  
 
Վենչուրային կապիտալի կարիք ունեցող ձեռնարկությունները կարող են գտնվել տարբեր 
մեկնարկային պայմաններում կամ իրենց բիզնեսն իրականացնելու տարբեր փուլերում: Այդ 
տեսակետից, սովորաբար, օգտագործվում է վենչուրային ձեռնարկությունների ստորև 
ներկայացված դասակարգումը. 

Seed (բառացիորեն նշանակում է ցանքսի ենթակա ձեռնարկություն) - Ըստ էության, խոսքը 
գնում է ընդամենը ծրագրի կամ բիզնես գաղափարի մասին, որը, շուկա դուրս գալուց առաջ, 
որոշակի գիտահետազոտական աշխատանքների, մշակումների, արտադրանքի փորձանմուշի 
ստեղծման նպատակներով, ֆինանսավորման կարիք ունի: Բնականաբար, այս փուլում 
կատարված վենչուրային ներդրումները բնութագրվում են ամենաբարձր ռիսկայնությամբ: 
Պետք է նշել, որ այս փուլում, որպես կանոն, վենչուրային ինստիտուցիոնալ ներդրողները 
համեմատաբար ավելի զգույշ են և նման ձեռնարկություններում վենչուրային ներդրումները 
ավելի հաճախ իրականացվում են  անհատ ներդրողների` վենչուրային կապիտալիստների կամ 
ասյպես կոչված «բիզնես հրեշտակների» կողմից: 

Start up (բառացիորեն նշանակում է նոր ստեղծված ձեռնարկություն) – Նշանակում է ոչ վաղուց 
գոյություն ունեցող ձեռնարկություն, որը դեռևս չունի շուկայական «կենսագրություն»: Նման 
ձեռնարկությունների ֆինանսավորումը անհրաժեշտ է գիտահետազոտական աշխատանքների 
իրականացման և արտադրանքի վաճառքը կազմակերպելու համար: Ըստ էության, այս փուլում 
բիզնես գաղափարները տեղափոխվում են ավելի գործուն հարթություն. իրականացվում են 
աշխատանքներ` կապված ընկերության կառավարման համակարգի կազմավորման և 
կատարելագործման, աշխատակազմի  համալրման, նախագծային մշակումների, 
տեխնոլոգիաների կամ նոր ծառայությունների յուրացման, շուկայի պահանջարկի 
ուսումնասիրության խնդիրների հետ:     

Early stage (նախնական փուլ) – Սրանք այն ձեռնարկություններն են, որոնք ունեն պատրաստի 
արտադրանք և գտնվում են դրա իրացման սկզբնական փուլում: Նման ձեռնարկությունների 
գործունեությունը կարող է դեռևս շահութաբեր չլինել, նրանք նույնպես կարող են ունենալ 
լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք՝ գիտահետազոտական աշխատանքներն ավարտին 
հասցնելու, նոր արտադրատեսակների կամ նոր տիպի ծառայությունների շուկայացման 
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համար: Նման ձեռնարկությունները, սովորաբար, ունենում են գովազդային 
քաղաքականության, սպառողների շրջանում հեղինակության բարձրացման, սպառման ցանցի 
ստեղծման, արտադրության կառավարման կատարելագործման և նմանատիպ այլ 
միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն:  

Expansion (ընդլայնում) – Այս փուլում գտնվող ձեռնարկություններն ունեն լրացուցիչ 
ներդրումների կարիք: Ներդրումները կարող են օգտագործվել արտադրության ծավալների 
ավելացման և իրացման շուկաների ընդլայնման, լրացուցիչ մարքեթինգային 
հետազոտությունների իրականացման, հիմնական ֆոնդերի համալրման կամ շրջանառու 
միջոցների ավելացման համար: Ըստ էության, այս փուլում գտնվող ձեռնարկությունների 
համար ներդրումների հետ կապված ռիսկը էապես նվազում է, ինչի հաշվին հնարավոր է 
ստանալ նաև վարկային միջոցներ բանկերից: Սովորաբար, այս փուլում զուգահեռաբար 
իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքներ ձեռնարկության արժեթղթերը 
ֆոնդային բորսայում ցուցակվելուն նախապատրաստվելու համար:  
  
Բացի վերևում նշվածներից, վենչուրային ֆինանսավորումը կարող է օգտագործվել նաև 
հետևյալ նպատակներով. 
 

Bridge Financing (բառացիորեն նշանակում է կամուրջի հաստատում) – վենչուրային 
ֆինանսավորման այս տեսակը նախատեսված է այնպիսի մասնավոր ձեռնարկությունների 
համար, որոնք վերակազմակերպվում են բաց բաժնետիրական ընկերությունների և նպատակ 
ունեն իրենց արժեթղթերը ցուցակել ֆոնդային բորսայում՝ դարձնելով դրանք բորսայական 
շրջանառության առարկա; 

Management Buy-In (բառացիորեն նշանակում է ձեռնարկության ձեռք բերում ներքին 
կառավարիչների կողմից) – վենչուրային ֆինանսավորման այս տեսակը տրամադրվում է  
տվյալ ձեռնարկության կառավարիչներին՝ այդ ձեռնարկությունը գնելու նպատակով;  

Management Buy-Out (բառացիորեն նշանակում է ձեռնարկության ձեռք բերում արտաքին 
կառավարիչների կողմից) – վենչուրային ֆինանսավորման այս տեսակը տրամադրվում է 
որոշակի ձեռնարկություն գնելու նպատակով այն անձանց, որոնք չեն հանդիսանում այդ 
ձեռնարկության կառավարիչներ;  

Turnaround (բառացիորեն նշանակում է շրջադարձ) – ֆինանսավորման այս տեսակը 
նախատեսված է այնպիսի ձեռնարկությունների համար, որոնք ունեն այս կամ այն բնույթի 
դժվարություններ՝ իրավիճակի կայունացման և ավելի ամուր ֆինանսական վիճակի հասնելու 
նպատակով; 

Replacement Capital  (բառացիորեն նշանակում է փոխարինվող կապիտալ) կամ Secondary 
Purchase (բառացիորեն նշանակում է երկրորդային ձեռք բերում) – վենչուրային 
ֆինանսավորման այս տեսակը նախատեսված է գործող ձեռնարկության բաժնետոմսերը այլ 
վենչուրային հիմնադրամի կամ վենչուրային ընկերության, ինչպես նաև տվյալ ձեռնարկության 
այլ բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից ձեռք բերելու համար:    
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Վենչուրային կապիտալի «բնօրրան» համարվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ի 
սկզբանե, ռիսկային (վենչուրային) էին համարվում Seed և Start up ծրագրերում ներդրումները 
(միայն հետագայում վենչուրային կապիտալը սկսեց մեկնաբանվել ավելի լայն իմաստով): 
Մինչդեռ Եվրոպայում, անցյալ դարի 60-ից 70 ական թվականների ընթացքում 
հեռահաղորդակցության մի շարք ծրագրերում կատարված ներդրումներ հետ կապված որոշ 
անհաջողություններից հետո, սկսվեց ավելի զգույշ մոտեցում ցուցաբերվել ռիսկային 
ներդրումների նկատմամբ: Մյուս կողմից, ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ Եվրոպայում, կապված 
ինտերնետային տեխնալոգիաներում ներդրումների 2000թ.-ի հայտնի «տեխնոլոգիական 
պղպճակի պայթյունի» հետ, շրջադարձորեն նվազեցին ինչպես ընդհանուր վենչուրային 
ներդրումների տարեկան ծավալները, այնպես էլ նախապատվությունը փոքր ինչ տեղաշարժվեց 
դեպի զարգացման ավելի բարձր մակարդակով բնորոշվող ձեռնարկություններում 
իրականացվող ներդրումային ծրագրերին: Նման կողմնորոշումը զգալիորեն նվազեցնում է 
անհաջող գործարքի հնարավորությունը, բայց նաև միաժամանակ, որոշ առումով 
տրանսֆորմացիայի ենթարկում վենչուրային կապիտալի նախասկզբնական գաղափարը:   
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2. Վենչուրային համակարգերի առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում 
 

Գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում վենչուրային կապիտալի ոլորտի զարգացումը 
պետականորեն մշտապես խթանվել է: Ոլորտի զարգացմանը նպաստող պետական 
քաղաքականությունը, սովորաբար, ներառում է տարբեր միջոցառումներ` սկսած պետական 
գործակալությունների անմիջական ֆինանսական ներգրավվման տարբերակներից (որպես 
մասնավոր ֆոնդերին վարկեր« երաշխիքներ« սուբսիդիաներ տրամադրող ֆինանսական 
աղբյուր) մինչև հարկային արտոնությունները և ներդրումները խթանող հատուկ կառույցների 
ստեղծումը: 
 
Պետության կողմից վենչուրային ներդրումների խթանման առաջին օրինակները դիտարկվել են 
ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, դեռևս Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից 
առաջ: Օրինակ` ՄԲ-ում մտահոգված էին, որ փոքր և նոր ստեղծված ձեռնարկությունները մեծ 
դժվարությամբ են արտաքին ֆինանսավորում հայթայթում: Պառլամենտական կոմիտեի 
առաջարկություններից մեկն էր ստեղծել հատուկ մի կառույց« որը ֆինանսավորում 
կտրամադրի այդպիսի ձեռնարկություններին՝ սեփական կապիտալում ներդրումների տեսքով: 
Այդ առաջարկությունների և հետագա քննարկումների արդյունքում 1945թ©-ին «Bank of 
England»-ի և հինգ խոշորագույն մասնավոր բանկերի կողմից ստեղծվեց «Industrial and 
Commercial Finance Corporation»-ը9« որը գոյություն ունի և արդյունավետ գործում է մինչ օրս, 
լինելով բավականին հանրահայտ ամբողջ աշխարհում՝ «3i» անվան տակ10:  
 

 Բրիտանացիները ակտիվ են վենչուրային կապիտալի խթանման 
նախաձեռնություններում նույնիսկ տեղական իինքնակառավարման մակարդակում: 
Այսպես, 1979¬1984թթ«-երին տեղական ինքնակառավարման մարմիններում« որտեղ 
հիմնականում իշխում էին լեյբորիստները« ստեղծվել էին տնտեսական աճի աջակցմանն 
ուղղված հատուկ կառույցներ« այսպես կոչված՝ «Enterprise Board»-եր« որոնք այլ գործերի 
հետ միասին զբաղվում էին նաև վենչուրային բնույթի ներդրումներով: Հենց այսպես են 
առաջացել «Greater London Enterprise Board»-ը« «West Midlands Enterprise Board»-ը« «West 
Yorkshire Enterprise Board»-ը« և «Greater Manchester Development Fund»-ը: Այդ 
ժամանակահատվածում Enterprise Board-երը ներդրում էին կատարել մոտ 200 
ձեռնարկություններում՝ 35 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ գումարի չափով: Վարչապետ 
Թետչերի իշխանության օրոք այդ կառույցների կողմից կատարված ներդրումների 
արդյունավետությունը հաճախակի քննադատվում էր« սակայն այդ կառույցները մինչ 
օրս գործում են (հիմնականում մասնավորեցված տեսքով) և հանդիսանում՝ տեղական 
ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչ մաս: Այսպես օրինակ, «Scottish Development 
Agency»-ին« որը հիմնադրվել է 1975թ.-ին, այժմ  վերակազմավորվել է, և հայտնի է որպես 
«Scottish Enterprise», որի՝ ներդրումային և ընկերությունների խթանման տարեկան 
բյուջեն կազմում է մոտ 500 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ11: 

 

                                                
9 Policy towards private equity and venture capital. 30/04/2003. Source: Polish Private Equity Association. Piotr 
Tamowicz, PhD 
10 www.3i.com 
11 www.scottish-enterprise.com 
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Ի տարբերություն բրիտանացիների« ԱՄՆ-ում վենչուրային հիմնադրամների գործունեությունը 
խթանելու մի  այլ մոտեցում է կիրառվել: Այստեղ անմիջական աջակցություն են ցուցաբերում 
մասնավոր հիմնադրամներին« խուսափելով ամբողջապես պետական հիմնադրամներ12 
ստեղծելուց: Բնագավառի քաղաքականությունը ուրվագծելիս, նրանք այդ մոտեցումը 
հիմնավորում էն ոլորտում ոչ շուկայական բնույթի մրցակցությունը բացառելու համար: 
Այդպիսին է օրինակ, «Small Business Investment Companies» (SBIC) ծրագիրը« որի նպատակն է 
պետական վարկային միջոցների հաշվին խրախուսել ուղղակի ներդրումները  սեփական 
կապիտալում:  
 

 Ի սկզբանե, դեռ 1956թ©-ին, երբ գործարկվել է SBIC ծրագիրը, այն նպատակաուղղված չի 
եղել վենչուրային կապիտալի ոլորտի խթանմանը: Սակայն 90-ականների վերջին« այդ 
ծրագրի ներքո համապատասխան կարգավիճակ ստացած ընկերությունները դարձել են 
ամենատարածված  կառույցները  վենչուրային գործունեություն իրականացնելու 
համար: Այսպես օրինակ, 1994թ©-ին SBIC-ը ընդհանուր առմամբ 27 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 
բաժնեմասնակցային ուղղակի ներդրումներ է կատարել 24 ծրագրերում« իսկ արդեն 
2001-ին՝ շուրջ 1©38 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ներդրում՝ 1600 ծրագրերում:  

 
SBIC-ի կարգավիճակի էությունը կայանում է նրանում« որ այդ կառույցը կարող է 
պետությունից ստանալ սեփական կապիտալին «համարժեք» վարկային 
ֆինանսավորում արտոնյալ տոկոսադրույքով: Օրինակ, եթե SBIC-ի սեփական 
կապիտալը կազմում է 10 մլն ԱՄՆ դոլար (ինչը սովորաբար ամենանվազագույն 
ընդունելի չափն է), ապա այդ կառույցը կարող է «Small Business Administration» (SBA) 
պետական գործակալությունից ստանալ արտոնյալ տոկոսով վարկ, առավելագույնը՝ իր 
սեփական կապիտալի կրկնապատիկի չափով« այսինքն՝ 20 մլն ԱՄՆ դոլար: Այսպիսով« 
SBIC-ը, ունենալով միայն 10 մլն ԱՄՆ դոլար, կարող է 30 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում 
կատարել, և օգտագործելով այդ ֆինանսական լծակը ավելի մեծ շահութաբերություն 
ապահովել իր սեփական կապիտալի համար:   
 
SBIC-ների որակավորումը SBA-ի կողմից բավական բարդ գործընթաց է« որի ընթացքում 
բացի գործնական պլաններից« որակավորվում են  SBIC-ի կառավարիչները« ստուգվում 
նրանց կենսագրությունը և այլն: Ամբողջ գործունեության ընթացքում SBIC-ները 
պարտադրված են ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնել SBA-ին և անցնել 
աուդիտորական ստուգումներ՝ ըստ SBA-ի հատուկ ստանդարտների: SBIC-ի 
ներդրումային գործունեությունը սահմանափակ է: Օրինակ` SBIC-ը չի կարող 
ներդրումներ կատարել մի ընկերությունում, որի գործունեության« աշխատողների և 
գույքի մեծ մասը ԱՄՆ-ից դուրս է գտնվում, մեկ ձեռնարկությունում կարող է ներդրվել 
SBIC-ի սեփական կապիտալի առավելագույնը՝ 20%-ը և այլն: 

 
Տարիների ընթացքում բավականին ակնհայտ դարձավ, որ վենչուրային կապիտալի ոլորտի 
զարգացումը խրախուսելու համար պետական ֆոնդերի ներգրավումը ամենանախընտրելի 
տարբերակը չէ« և ավելին, որոշ դեպքերում այն հանդիսանում է շուկայի «աղավաղումների» 
պատճառ: Այսպես« համարելով որ խրախուսման այլ տարբերակներն ավելի արդյունավետ են« 

                                                
12 Այստեղ և հետագայում ամբողջ տեքստում՝ «պետական հիմնադրամ» նշանակում է այն վենչուրային 
հիմնադրամը, որը ստեղծվում և կառավարվում է կառավարության, տեղական ինքնակառավարման և 
նմանատիպ այլ մարմինների կողմից, հիմնականում պետական կամ համայնքային բյուջեի ֆինանսական 
միջոցներով: 
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ԱՄՆ-ում և ՄԲ-ում ավելի մեծ դեր հատկացվեց բնագավառի օրենսդրական դաշտի 
բարելավմանը և օրենսդրական խոչընդոտների նվազեցմանը: Օրինակ« ԱՄՆ-ի 
կառավարությունը մեծ քայլ կատարեց բարելավելով կենսաթոշակային հիմնադրամների 
ներդրումային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությունը« մասնավորապես՝ ընդունելով 
Կենսաթոշակային վճարների ապահովագրման մասին օրենքը (Employment Retirement Income 
Security Act), որը թույլ տվեց ուղղել այդ հիմնադրամների «երկար փողերը»՝ կենսաթոշակային 
կուտակումները, դեպի վենչուրային կապիտալի շուկա:  
 
Մեծ Բրիտանիայում վենչուրային ներդրումների խրախուսման նպատակով ստեղծվեց 
հարկային արտոնությունների բավականին խորքային համակարգ« որն իր մեջ ներառում է 
«Business Expansion Scheme», «Enterprise Investment Scheme», «Venture Capital Trust» և այլ 
ռեժիմները:  
 

 Ընդհանրապես ՄԲ-ում ինստիտուցիոնալ ներդրողների համար հիմնական, 
օրենսդրորեն ուրվագծված ներդրումային ինստիտուտները՝ մասնավոր 
բաժնեմասնակցային հիմնադրամներն են (Private Equity Funds)© Ինչպես անհատ, 
այնպես էլ ինստիտուցիոնալ ներդրողները կարող են ներդրումներ կատարել 
վենչուրային կամ աճող կապիտալի հիմնադրամներում: Անհատ ներդրողների համար 
գոյություն ունի կառավարության կողմից աջակցվող ծրագրեր« որոնք խրախուսում են 
ներդրումները չցուցակվող (Unquoted) ընկերություններում, առաջարկելով որոշակի 
հարկային արտոնություններ13: Դրանցից ամենատարածվածն են «Enterprise Investment 
Scheme» (EIS) և «Venture Capital Trust» (VCT) ռեժիմները: 
 
EIS-ը ստեղծվել է 1994թ©-ին, նպատակ ունենալով հարկային արտոնություններ 
սահմանել այն անձանց համար« ովքեր բաժանորդագրվում են այնպիսի 
ընկերությունների հասարակ բաժնետոմսերին« որոնք համապատասխանում են 
որոշակի նախանշված պայմանների: Օրինակ` այդպիսի ընկերությունները չպետք է 
ցուցակված լինեն հիմնական բորսաներում (բացառությամբ «London Off-Exchange» 
(OFEX) կամ «Alternative Investment Market» (AIM) հարթակների), լինեն անկախ 
ընկերություններ (այսինքն ոչ դուստր կամ կախյալ), իրականացնեն իրենց 
գործունեությունը հիմնականում ՄԲ-ում և բավարարեն որոշակի 
սահմանափակումների14: EIS ընկերությունում, ներդրողը կարող է իր ներդրված գումարի 
20%-ի չափով նվազեցնել իր ընթացիկ տարվա եկամտահարկը: Առնվազն 5 տարի հետո 
EIS ընկերության բաժնետոմսերի իրացումից ստացված կապիտալի հավելաճը 
ընդհանրապես չի հարկվում: EIS ընկերության բաժնետոմսերի իրացումից ստացված 
վնասի չափով նվազեցվում է ներդրողի համախառն եկամուտը: ՄԲ-ում բավականին 
տարածված են նաև EIS ֆոնդերը, այսինքն՝ մասնավոր ներդրողները մասնակցում են մի 
ֆոնդում, որի կառավարիչները ներդրումային ռիսկերը դիվերսիֆիկացնելու նպատակով, 

                                                
13 ՄԲ-ում եկամտահարկի ամենաբարձր դրույքաչափը կազմում է 40%« ինչը հավասար է նաև կապիտալի 
հավելաճի (capital gain) հարկային դրույքաչափին: Հարկ է նշել« որ այս դրույքաչափերը ամենաբարձրն են 
Եվրոպայում: Սակայն, մյուս կողմից ՄԲ¬ում առկա առկա օրենսդրական դաշտը դաշտը վենչուրային 
գործունեության համար, և դրանցից բխող հարկային արտոնությունները բավականին նպաստավոր են:  
14 Այս սահմանափակումները հիմնականում վերաբերում են գործունեության բնույթին« օրինակ արգելված 
են այն գործարքները, որոնց առարկան հանդիսանում է հողը« ֆինանսական ակտիվները« անշարժ գույքը« 
ներդրումները՝ իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ մատուցող ընկերություններում և 
այլն:  
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ֆոնդի ներդրողների անունից ներդրում են կատարում մի քանի ընկերություններում, 
որոնք համապատասխանում են EIS չափանիշներին: 
 
VCT կանոնակարգը ընդունվել է 1995թ©-ին և տարբերվում է EIS-ից նրանով« որ 
վերաբերում է ցուցուկված ներդրումային հավատարմագրային ընկերություններին: VCT-
ները կատարում են ինչպես վարկային ֆինանսավորում, այնպես էլ ներդրումներ այլ 
չցուցակված ընկերությունների սեփական կապիտալում: VCT ֆոնդերը պետք է 
բավարարեն մի շարք պահաջների, որոնք ներկայացված են Ֆինանսական 
ծառայությունների մասին օրենքում (Financial Service Act) և Ֆոնդային բորսայի 
ցուցակման կանոնակարգերում (Stock Exchange Listing Rules): Օրինակ, այնպես ինչպես 
EIS-ի դեպքում, VCT-ի միջոցների 70%-ը պետք է ներդրվի որակավորված 
ընկերություններում« կամ մեկ ընկերությունում ներդրումը չպետք է գերազանցի VCT-ի 
միջոցների 15%-ը և այլն: VCT-ում ներդրողները ունեն գրեթե նույն հարկային 
արտոնությունները« որոնք առկա են EIS-ի պարագայում: Նույնիսկ ավելին«  կապիտալի 
ստացված հավելաճը և շահութաբաժինները (թե շահաբաժինները) չեն  հարկվում15: 
 
Բացի վերոհիշյալ երկու տարբերակներից« վենչուրային հիմնադրամների 
գործունեությանն են վերաբերում «Corporate Venturing Scheme» (CVS), «Reinvestment 
Relief» (RR) հայեցակարգերը, որոնք ավելի են թեթևացնում ներդրողների հարկային 
բեռը: 

 
ԱՄՆ-ի և ՄԲ-ի վենչուրային կապիտալի շուկայի խրախուսման փորձը մասամբ կրկնօրինակվել 
է մայրցամաքային Եվրոպայում: Մասնավորապես, Հոլանդիայում« ինչպես և Բրիտանիայում« 
սկզբում հիմնական շեշտը դրվում էր պետական հիմնադրամների ներդրումների վրա: Սակայն« 
որոշ ժամանակ անց այնտեղ մշակվեցին բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք պետական կամ ոչ 
պետական երաշխիքներ են տրամադրում վենչուրային ներդրումների դեպքում: 
 
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային և Գերմանիային« ապա այդ երկրներում հիմնականում 
կիրառվում են հարկային արտոնություններ՝ վենչուրային հիմնադրամներում ներդրում 
կատարող և այդ աղբյուրներից եկամուտ ստացող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 
նկատմամբ: Սովորաբար կիրառվում են շահութաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտների 
և/կամ կապիտալի հավելաճի հարկային նվազեցումները: Գերմանիայում նույնպես գործում են 
ամերիկյան SBIC-ին նման ծրագրեր« օրինակ TBG ծրագրի ներքո «Deutsche Ausgleichsbank»-ը 
ֆինանսավորում է նոր հիմնդրված տեխնոլոգիական ընկերությունները 1/1 ֆինանսական 
լծակով16:   
 
Սկանդինավյան երկրներում հիմնականում չեն կիրառվում հատուկ օրենքներ, որոնք 
կարգավորում են կամ խթանում վենչուրային հիմնադրամների գործունեությունը: 
Այնուամենայնիվ, ընդհանուր օրենսդրական դաշտը բավականին նպաստավոր է: Այս 
երկրներին բնորոշ է պետական հիմնադրամների կիրառումը՝ վենչուրային գործունեության 
խթանման նպատակով:  
 

                                                
15 The Venture Capital Handbook. WB. Bygrave, M. Hay, J.B. Peeters. Prentice Hall, Financial Times 1999   
16 The Venture Capital Handbook. WB. Bygrave, M. Hay, J.B. Peeters. Prentice Hall, Financial Times, 1999   
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 Ֆինլանդիան հայտնի է իր մի շարք  պետական և մասնավոր կառույցներով, որոնք 
խթանում են կամ իրականացնում են վենչուրային  ներդրումներ: Դրանք են`    

  
o National Technology Agency of Finland (Tekes) ¬ որը մասնագիտացած 

հետազոտոությունների և զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման ուղղությամբ 
աշխատող հիմնական պետական կառույցն է: Այս կառույցը ֆինանսավորում է 
արդյունաբերական, հետազոտական, ինովացիոն և բարձր ռիսկայնություն 
ունեցող ծրագրեր: 

 
o Employment and Economic Development Centres (T&E Centre) ¬ սա  իրենից 

ներկայացնում է ամբողջ երկրով սփռված մոտ 15 ինքնուրույն կենտրոններ« 
որոնք բացի ֆինանսավորումից նաև իրականացնում են խորհրդատվական 
ծառայություններ զարգացող բիզնեսներին« մասնավոր անձանց և 
ձեռնարկատերերին:  

 
o The Finnish National Fund for Research and Development (Sitra) ¬ սա անկախ  

պետական հիմնադրամ է, որը վերահսկվում է Ֆինլանդիայի խորհրդարանի 
կողմից: Sitra-ն գործում է որպես վենչուրային հիմնադրամ, որի գործունեությունը 
ֆինանսավորվում է ինչպես իր ազատ /չներդրված/ կապիտալից ստացված 
տոկոսային եկամտից« այնպես էլ  վենչուրային ներդրումներից ստացված 
շահույթից:    

 
o Finnish Industry Investment Ltd. ¬  իրենից ներկայացնում է պետական 

ներդրումային ընկերություն: Այս ընկերությունը հիմնականում ներդրումներ է 
կատարում վենչուրային և մասնավոր ներդրումային հիմնադրամներում կամ 
անմիջապես որոշ ընկերությունների սեփական կապիտալում: Այս ընկերությունը 
կառավարվում է Ֆինլանդիայի առևտրի և արդյունաբերության նախարարության 
կողմից:  

 
o «Licentia» ընկերությունը մասնագիտանում է համալսարանական 

հետազոտողների արտոնագրերի կառավարման ոլորտում: Այս ընկերության 
հիմնական նպատակն է նոր տեխնոլոգիաների շուկայացումը, «start-up» փուլի 
ընկերությունների հիմնադրման միջոցով և ուշադրություն դարձնելով մտավոր 
սեփականության պաշտպանության՝ նորույթների արտոնագրման հարցերին: 
Ընկերությունը ստանձնում է շուկայացման ամբողջ պատասխանատվությունը և 
գործընթացը« ներառյալ արտոնագրման պայմանների ապահովումը« 
պայմանագրերի կազմումը« բանակցությունների իրականացումը և այլն: 
«Licentia»-ի բաժնետերերն են «Sitra»-ն« Հելսինկիյի Համալսարանական 
Հիմնադրամը (Helsinki University Funds) և Ֆինլանդիայի Կառավարությունը իր՝ 
Տեխնիկական հետազոտությունների կենտրոնով (Technical Research Centre of 
Finland« VTT): 

 
Ֆինլանդիայում շահութահարկի և կապիտալի հավելաճի հարկային դրույքաչափերը 
բավականին բարձր են և կազմում են շուրջ 29%« սակայն ընդհանուր հարկային դաշտը 
համարվում է նպաստավոր վենչուրային ֆոնդերի համար քանի որ, այս երկրում գործում 
է այսպես կոչված «ավուար» (avoir) ֆիսկալ համակարգը« որը թույլ է տալիս խուսափել 
երկակի հարկումից ընկերության շահույթի և շահութաբաժինների հարկման դեպքում: 
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Վերջին տարիներին վենչուրային կապիտալի և ուղղակի մասնավոր ներդրումների ոլորտները 
Եվրամիության հատուկ ուշադրության կենտրոնում են: Այսպես, 1998թ©-ին Եվրախորհուրդը 
ընդունեց «Risk Capital Action Plan»-ը որի նպատակն է ստեղծել համընդհանուր 
Համաեվրոպական վենչուրային կապիտալի շուկա: Այդ ծրագիրը ներառում է օրենսդրական 
փոփոխություններ« ձեռնարկատիրության խթանում« գործարար հրեշտակների ցանցի 
զարգացում և մի շարք այլ ծրագրեր:  

 
 Եվրամիությունում 1998թ.-ից գործում է «Seed Capital» ծրագիրը« համաձայն որի« 

փոխհատուցվում են «հավատարմագրված» վենչուրային հիմնադրամների 
գործառնական ծախսերի մինչև 50 տոկոսը: Այս նախաձեռնությունը  շարունակվում է, և 
ընդլայնվել է այլ ծրագրերով որոնցից են՝ «Seed Capital CREA»« «I-TECH»« և «EFT Start-up» 
ծրագրերը:  

 
Այսպես օրինակ, «Seed Capital CREA»-ն հիմնականում կենտրոնացած է սկսնակ« նոր 
հիմնադրված ծրագրեր ֆինանսավորող վենչուրային հիմնադրամների գործառնական 
ծախսերի վերաֆինանսավորման վրա: Փոքր ընկերություններին կապիտալի աղբյուրներ 
ապահովելուց բացի, այս ծրագրի նպատակն է ստեղծել Եվրամիության անդամ 
երկրներում այսպես կոչված «ցանքսային» հիմնադրամների (Seeding Funds) ցանց: Իսկ «I-
TECH» և «ETF Start-up» ծրագրերը նպատակաուղղված են խրախուսելու վենչուրային 
հիմնադրամների ներդրումները, ինովացիոն կամ տեխնոլոգիապես առաջատար փոքր 
ձեռնարկություններում:    

 
Եվրամիությունը խթանում է վենչուրային կապիտալի շուկան՝ ակտիվորեն համագործակցելով  
Եվրոպական վենչուրային կապիտալի ասոցիացիայի (ԵՎԿԱ) հետ: Սակայն ակնհայտ է« որ 
ինչպես հարկային, այնպես էլ օրենսդրական դաշտը Եվրոպական երկրներում միյանցից 
բավականին տարբերվում են, ինչը բարդացնում է այս ոլորտի ընդհանուր կարգավորումը: 
Այսպես, ՄԲ-ն« Իռլանդիան և Լյուքսեմբուրգը համարվում են վենչուրային հիմնադրամների 
գործունեության համար ամենանպաստավոր պետությունները« իսկ Գերմանիան« Ավստրիան և 
Դանիան ամենածանր օրենսդրական և հարկային դաշտ ունեցողները17: 
 
Ինչ վերաբերում է Արևելյան Եվրոպայի երկրներին, ապա այստեղ ընտրվել է հարկային 
արտոնությունների ուղին: Այսպես, երբ Հունգարիայի կառավարությանը պարզ դարձավ, որ 
վենչուրային հիմնադրամները կարող են սկզբունքային դեր խաղալ տնտեսական զարգացման 
գործում« ցանկանալով խրախուսել նման կառույցների ստեղծումը« այդ երկրի խորհրդարանը 
1998թ.-ին ընդունեց հատուկ օրենք:   
 

 Վենչուրային կապիտալի մասին օրենքը (Venture Capital Act / Act XXXIV of 1998)« 
կարգավորում է բոլոր վենչուրային հիմնադրամների գործունեությունը, և վերաբերում է 
ինչպես Հունգարիայում ստեղծված հիմնադրամներին« այնպես էլ արտասահմանյան 
հիմնադրամների մասնաճյուղերին« որոնք գրանցված են Հունգարիայում: 

 
Համաձայն այդ օրենսդրական ակտի« վենչուրային հիմնադրամները անցնում են 
բավականին ծավալուն արտոնագրման գործընթաց« որն իր մեջ է ներառում մի շարք 
հատուկ  փաստաթղթերի ներկայացումն ու հավանություն ստանալը, օրինակ` 

                                                
17 Benchmarking European Tax and Legal Environments. The European Venture Capital Association, 2004 
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կազմակերպման և գործունեության կանոնները« ներդրումներ իրականացնելու 
սկզբունքները և այլն:  
 
Արտոնագրված վենչուրային հիմնադրամներրը կարող են ստեղծվել անսահմանափակ 
ժամկետով« սակայն այդ ժամկետը պետք է կազմի նվազագույնը 6 տարի: Այդպիսի 
հիմնադրամի բաժանորդագրված սեփական կապիտալի նվազագույն ծավալը կազմում է  
մոտ 2«65 մլն ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում, այդ գումարը պետք է լիովին վճարված լինի« 
այսինքն վենչուրային հիմնադրամներին բնորոշ ներդրում կատարելու 
պարտավորության կամ պայմանավորվածության սկզբունքը այս դեպքում ընդունելի չի: 
 
Իրականացվող ներդրումների կառուցվածքը նույնպես կարգավորվում է օրենքով: 
Այսպես, արտոնագրված վենչուրային հիմնադրամը պետք է հիմնադրամի փայերի 
բաժանորդագրման գործընթացն ավարտելուց հետո 24 ամսվա ընթացքում, ներդնի իր 
կապիտալի առնվազն 30%-ը: Ի հավելումն դրա, առաջին վեց տարվա ընթացքում 
կատարված ներդրումների հարաբերությունը հիմնադրամի ամբողջ կապիտալի միջին 
արժեքի հետ պետք է կազմի առնվազն 50%© Մյուս կողմից հիմնադրամը չի կարող իր 
կապիտալի ավելի քան 15%-ը ներդնել մեկ ձեռնարկությունում: Գոյություն ունեն նաև 
որոշ սահմանափակումներ ներդրումների բնույթի և ոլորտի վերաբերյալ: Օրինակ, 
արտոնագրված վենչուրային հիմնադրամները չեն կարող ներդրում կատարել 
ֆինանսական հաստատություններում« ապահովագրական կամ այլ ներդրումային 
ընկերություններում« բորսայում ցուցակված արժեթղթերում և որոշ տեսակի անշարժ 
գույքում: 
 
Այսպիսով« այս երկրի օրենսդրությունը որոշակի արտոնություններ է սահմանում 
վենչուրային հիմնադրամների համար« սակայն փոխարենը պահանջում է գրանցման 
բարդ գործընթաց և խստորեն կարգավորում է ներդրումները: 

 
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները խրախուսում են զարգացող երկրներում 
վենչուրային հիմնադրամների ստեղծումը, և հաճախ ֆինանսական մասնակցություն են 
ունենում դրանցում: Այսպիսի բավականին հաջող օրինակ է ՎԶԵԲ (Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի) փորձը Ռուսաստանում:   

 
 Այսօր Ռուսաստանում գոյություն ունեն մոտ 40 բաժնեմասանակցային հիմնադրամներ« 

որոնց կապիտալի միջին չափը կազմում է մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Դրանց մոտ 
քառորդ մասը ձևավորվել է պետական միջոցներից« օրինակ` դրանցից են 11 մարզային 
հիմնադրամները  որոնք հիմնադրվել են Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական  
Բանկի (ՎԶԵԲ) կողմից և 440 միլիոնանոց «US-Russia Investment Fund»-ը որի 
ֆինանսական միջոցները տրամադրել է ԱՄՆ Կոնգրեսը: 
 
Ռուսաստանում վենչուրային հիմնադրամների մյուս մասը հիմնադրվել և 
ֆինանսավորվել է արևմտյան մասնավոր ներդրումային ընկերությունների կողմից, 
օրինակ՝ «PaineWebber», «Mitchell Hutchins» (այժմ՝ «Russia Partners»)« «SUN Group»« «AIG»« 
«ING Barings Group»« «Framlington and Daiwa» և այլն:  Այս հիմնադրամների ներդրումները  
կատարվում  են զանազան ոլորտներում, օրինակ՝ բնական ռեսուրսների« 
փայտամշակման« հեռահաղորդակցության« ԶԼՄ-ների« դեղագործության« 
տրանսպորտի« անշարժ գույքի և այլն:  
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Հիմնվելով Համաշխարհային բանկի մի շարք հետազոտությունների արդյունքների վրա« 
Հնդկաստանի կառավարությունը 1988թ©-ին ռազմավարական նախաձեռնությամբ հանդես 
եկավ և ընդունեց հատուկ ընթացակարգեր« որոնք վերաբերվում էին վենչուրային 
հիմնադրամներին: Այդ ընթացակարգերի համաձայն միայն բանկերը և այլ ֆինանսական 
հաստատություններն էին իրավասու հիմնադրել վենչուրային հիմնադրամներ: Սակայն« դա չէր 
համապատասխանում միջազգային փորձին« որը վկայում էր« որ վենչուրային 
հիմնադրամներում ներդրողները ավելի փոքր, ճկուն ձեռնարկատիրական գործունեության 
ֆինանսավորողներն են, որոնք հակված են կրել բարձր ռիսկ՝ ակնկալելով բարձր 
շահութաբերություն:  
 

 1995թ©-ին Հնդկաստանի կառավարությունը ընդունեց վենչուրային հիմնադրամներում 
արտաքին ներդրումները կարգավորող հատուկ որոշումներ: Իսկ 1996թ«-ին  
Հնդկաստանի Արժեթղթերի և Բորսաների Հանձնաժողովը (Securities and Exchange Board 
of India« SEBI)« որը ստանձնել էր Հնդկաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման 
պատասխանատվությունը« ընդունեց հատուկ կանոնակարգեր վենչուրային 
հիմնադրամների վերաբերյալ:  
 
Վենչուրային ներդրումները Հնդկաստանում կարելի է իրականացնել պետականորեն 
արտոնագրված վենչուրային հիմնադրամի միջոցով« որը պետք է գրանցված լինի 
Հնդկաստանի Արժեթղթերի և Բորսաների Հանձնաժողովի (SEBI)  կողմից: SEBI-ի կողմից 
արտոնագրված վենչուրային հիմնադրամի միջոցով ներդրումներ կատարելու դեպքում 
ընկերությունը ազատվում է ինչպես կապիտալի հավելաճի, այնպես էլ 
շահութաբաժիններով ստացված եկամտի արտահանման հարկերից: Սակայն« այդպիսի 
վենչուրային հիմնադրամների գործունեության տեսակները  սահմանափակ են« օրինակ 
դրանք չեն կարող իրականացնել ինկուբատորին բնորոշ ծառայություններ: Որոշակի 
ձևով նաև սահմանափակ է այդպիսի հիմնադրամների ֆինանսավորման աղբյուրները: 
Մյուս կողմից« հստակորեն կարգավորվում է այդպիսի հիմնադրամների ներդրումների 
դուրսբերումը (divestment)« դրանց արժեթղթերի թողարկումը  և այլն18:  

 
Բացի դրանից« այլ գերատեսչություններ նույնպես ներգրավվեցին վենչուրային 
հիմնադրամների գործունեության խթանման գործընթացում« օրինակ` Հնդկաստանի 
Ռեզերվային Բանկը (Reserve Bank of India)« որը կարգավորում է ներդրումների և 
արտարժույթի հոսքը՝ երկիր և երկրից դուրս, և Ուղղակի հարկերի կենտրոնական 
խորհուրդը (Central Board of Direct Taxes« CBDT)« որը կիրառման ներկայացրեց որոշակի 
հարկային արտոնություններ: 
 
Նպատակ ունենալով խթանել երկրի աննախադեպ տնտեսական աճը բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտում« 2000թ©-ին Հնդկաստանի կառավարությունը որոշում 
ընդունեց էականորեն նվազեցնել վենչուրային հիմնադրամների հարկերը: SEBI-ն 
ստանձնեց տեղական և արտասահմանյան վենչուրային հիմնադրամների գրանցման և 
կարգավորման հիմնական պատասխանատվությունը« ինչը զգալիորեն հեշտացրեց և 
աջակցեց նմանատիպ հիմնադրամների գործունեությունը: 
 
Ի հավելումն դրա« Հնդկաստանի կառավարությունը, կարևորելով ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների դերը երկրի տնտեսության զարգացման համար« հիմնադրեց 
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և համակարգչային ծրագրերի ազգային վենչուրային 

                                                
18 Venture capital in India. Upside. Michael J Ybarra 2002 
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կապիտալի հիմնադրամը (National Venture Capital Fund for the Software and IT Industry« 
NFSIT): NFSIT¬ին ստեղծվել է մի շարք ֆինանսական կառույցների հետ համատեղ և 
գործում է Փոքր արդյունաբերական ոլորտների զարգացման բանկի (Small Industries 
Development Bank of India« SIDBI) հովանավորությամբ: Այս հիմնադրամը« որը 
նախաձեռնվել է  անձամբ Հնդկաստանի վարչապետի կողմից« հիմնականում ուղղված է 
ներդրումներ անել  ծրագրային« ինտերնետային և այլ  ԻՏ ոլորտի ենթակառույցներում« 
որոնցից ակնկալվում է արագ զարգացում և տնտեսական աճ: 

 
Ինչպես երևում է վերոհիշյալ օրինակից« փորձելով բարելավել վենչուրային ներդրումների 
դաշտը« զարգացող երկրները հաճախ ընդունում են վենչուրային կապիտալի ոլորտը 
կարգավորող իրավական ակտեր: Այսպես, Չինաստանի կառավարությունը« գիտակցելով այդ 
խնդրի կարևորությունը, սկզբում ընդունել էր ժամանակավոր կանոնակարգ, իսկ երկու տարի 
անց, հիմնվելով արդեն իրական փորձի վրա« այդ կանոնակարգը լրամշակելով ընդունել է նոր 
օրենք:   

 
 Վերջին տարիներին  միջազգային վենչուրային հիմնադրամները մեծ հետաքրքրություն 

են ցուցաբերում Չինաստանի տնտեսության հանդեպ: Փորձելով վերածել այդ 
հետաքրքրությունը կոնկրետ ներդրումների 2001թ©-ի օգոստոսին Չինաստանի 
կառավարությունը ընդունեց Օտարերկրյա ներդրումներով վենչուրային 
հիմնադրամների ձևավորման նախնական կանոնները (Tentative Rules on Forming 
Foreign-Invested Venture Capital Investment Enterprises): Ըստ էության, այդ կանոնները 
հիմնված էին մի քանի սկզբունքների վրա« որոնք խթանում էին ռազմավարական և 
երկարատև ֆինանսական ներդրումները ռիսկային ծրագրերում:  
 
2003թ©-ին կառավարությունը հանդես եկավ մի նոր օրինագծով՝ «the Regulation on the 
Administration of Foreign-Invested Venture Capital Enterprises»© Այս օրենքը շատ ավելի 
արդիական էր և պարունակում էր մի շարք, Չինաստանի օրենսդրական դաշտի համար 
հեղափոխական սկզբունքներ` կապված կապիտալի ռեպատրիացիայի« կառավարիչ 
ընկերության օֆշորային գրանցման հնարավորության և այլնի հետ19:   

  
Այսպիսով« տարբեր երկրներում վենչուրային կապիտալի զարգացումը խթանվում է տարբեր 
եղանակներով` ուղղակի և անուղղակի ֆինանսավորմամբ« օրենսդրական դաշտի 
բարելավմամբ« հատուկ կառույցների ստեղծմամբ և այլ միջոցներով: Ինչպես ցույց է տալիս 
համաշխարհային փորձը այդ միջոցներից ոչ մեկը բավարար չէ« և լավագույն արդյունքի են 
հասնում այն երկրները (օրինակ՝ Իսրայելը« Թայլանդը« Իռլանդիան)« որտեղ խթանման բոլոր 
տարբերակները խելամիտ համադրվում են ժամանակի ընթացքում` ըստ ոլորտի զարգացման 
աստիճանի: 
 
Ամփոփելով աշխատանքի այս հատվածը« ներկայացնենք Եվրոպական Վենչուրային 
Կապիտալի Ասոցիացիաի կողմից 21 երկրներում կատարած հետազոտությունների 
արդյունքում  ուրվագծված  վենչուրային կապիտալի համար «անթերի» օրենսդրական և 
հարկային դաշտի հիմնական բաղկացուցիչները20:   
 

                                                
19 The New Economy and Venture Capital in China. Wei XIAO Perspectives, Vol. 3, No. 6 
20 Benchmarking European tax and legal environments. The European Venture Capital Association, 2004 
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1© Հիմնադրամների կողմից օգտագործվող կառուցվածքը (իրավաբանական 
կարգավիճակը) պետք է համապատասխանի ինչպես երկրի ներքին« այնպես էլ 
օտարերկրյա ներդրողի պահանջներին: Հակառակ դեպքում« այդ պահանջները 
բավարարելու համար օգտագործվում են արտասահմանյան և օֆշորային կառույցները« 
ինչը բերում է գործառնական ծախսերի կտրուկ աճի: Այս առումով՝  

- Պետք է կիրառվի «թափանցիկ» հարկային դաշտ՝ երկակի հարկումից 
խուսափելու նպատակով: Օրինակ՝ ներդրումն ընկերությունում հիմնադրամի 
միջոցով պետք է համարժեք լինի անմիջական ներդրմանը: 

- Օտարերկրյա ներդրողները պետք է հնարավորություն ունենան խուսափել 
մշտական ներկայացուցչության հիմնադրումից: Հակառակ դեպքում նրանք 
կարող են ենթարկվել երկակի հարկման: 

- Պետք է հնարավորություն տրվի կիրառել արտոնյալ հարկային ռեժիմ 
հիմնադրամների կառավարիչների՝ ինչպես տոկոսային, այնպես էլ 
կառավարման վճարներից ստացված եկամուտների նկատմամբ: 

- Հարկավոր է հնարավորինս ազատականացնել հիմնադրամների 
կարգավորումը՝ ներդրումների ոլորտի ընտրության տեսակետից: 

 
2© Կենսաթոշակային հիմնադրամներին և ապահովագրական ընկերություններին պետք 
է թույլ տալ վենչուրային ներդրումներ կատարել մասնագիտացած հիմնադրամների 
միջոցով: 

 
3© Հակամենաշնորհային և կորպորատիվ կլանումները կարգավորող օրենսդրությունը 
պետք է ավելի «ազատական» լինի վենչուրային գործարքների դեպքում: 
 
4© Բաժնետոմսերի օպցիոնները չպետք է հարկվեն թողարկման« տրամադրման և 
իրականացման պահին: Հարկումը պետք է կատարվի միայն բաժնետոմսերի իրացման 
պահին: 
 
5© Ձեռնարկատիրությունը պետք է խթանվի պարզ և հստակ օրենսդրական դաշտի 
կիրառմամբ: Ձեռնարկության հիմնադրումը չպետք է ժամանակատար և ծախսատար 
լինի:  
 
6© Եկամտահարկի մակարդակը պետք է լինի չափավոր և նպաստի բարձրակարգ 
մասնագետների ներգրավմանը վենչուրային ծրագրերում: 
 
7© Կապիտալի հավելաճի հարկումը պետք լինի արտոնյալ պայմաններով« հատկապես 
չցուցակված ընկերություններում ներդրումներ կատարելու դեպքում:  
 
8© Հարկային հատուկ արտոնություններ պետք է տրամադրվեն մասնավոր անձանց, 
որոնք ներդրում են կատարում վենչուրային հիմնադրամներում: 
 
9© Ուղղակի ֆինանսական և հարկային արտոնություններ պետք է տրամադրվեն 
գիտատեխնիկական բնույթի հետազոտություններ իրականացնող ընկերություններին: 
 
10© Ընկերությունները, որոնք ֆինանսական դժվարություններ են կրում, պետք է 
պաշտպանված լինեն անմիջական սնանկությունից: 
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III. Վենչուրային համակարգի ներդրումը Հայաստանում 
 

1. Վենչուրային համակարգերի գործունեության միջազգային փորձի 
համատեքստում իրավիճակի գնահատականը Հայաստանում 

 
 
Ժամանակակից վենչուրային բիզնեսի ստեղծման և դինամիկ զարգացման միջազգային փորձի 
համատեքստում անչափ կարևոր է իրավիճակի վերլուծությունը Հայաստանում: Ըստ էության, 
զարգացած վենչուրային համակարգեր ունեցող երկրներում հիմնականում առկա են եղել մի 
շարք գործոններ, որոնք և պայմանավորել են համակարգի կայացումը և հետագա զարգացումը: 
Նշված գործոններից կարելի է առանձնացնել երեք ամենահիմնականները` 

 փոքր արտադրա-տեխնոլոգիական ինովացիոն ձեռնարկությունների կողմից 
իրականացվող գիտատեխնիկական մշակումների բարձր շուկայացման ներուժը;  

 համապատասխան ներդրողների, և ամենից առաջ ինստիտուցիոնալ 
ներդրողների առկայությունը; 

 պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ինստիտուտի ձևավորումը, որոնք, 
կարողանալով գնահատել կոնկրետ բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, 
դառնում են յուրատեսակ կապող օղակ կապիտալի և դրա կոնկրետ կիրառման 
միջև: 

 
Անկասկած, վենչուրային բիզնեսի կայացման համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև այլ 
գործոններ, այնուամենայնիվ, առանց վերևում նշված երեք հիմնական գործոններից որևէ մեկի 
առկայության, ըստ էության, անհնար է վենչուրային կայացած համակարգի գոյությունը: Այլ 
գործոններով պայմանավորված խնդրներն ու նախադրյալները կարող են զգալիորեն ազդել 
վենչուրային բիզնեսի ծավալների կամ զարգացման դինամիկայի, սակայն ոչ այդ բիզնեսի 
ձևավորման բուն փաստի վրա: Նման գործոններից կարելի է առանձնացնել, մասնավորապես, 
վենչուրային բիզնեսի կայացմանը նպատակաուղված պետական քաղաքականությունը, այդ 
թվում, վենչուրային բիզնեսի զարգացումը խրախուսող  համապատասխան հարկային դաշտի 
ձևավորումը, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայի զարգացվածության բարձր աստիճանը, որը 
հնարավորություն է տալիս իրականացնել վենչուրային բիզնեսից դուրս գալու ֆինանսական 
տեխնոլոգիաները:   
 
Ստորև ներկայացվում է նշված գործոններից յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ դերը՝ 
վենչուրային բիզնեսի կայացման վրա ներազդելու տեսանկյունից, ինչպես նաև 
համապատասխան գործոնի հետ կապված իրավիճակը Հայաստանում: 
 
  
Գիտատեխնիկական մշակումները և շուկայացումը 
 
Սովորաբար, վենչուրային կապիտալը, հիմնականում միտված է դեպի գիտատեխնիկական 
նորույթների կիրառման ոլորտ, որը, բնականաբար, ենթադրում է բարձր ռիսկայնություն, բայց 
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նաև միաժամանակ, կարող է ապահովել համեմատաբար բարձր եկամուտներ: Միջազգային 
փորձն էլ է ցույց տալիս, որ վենչուրային ֆինանսավորման հաջողված լավագույն օրինակները 
կապված են հենց գիտատեխնիկական նորույթների շուկայացման հետ:  
 
Ըստ էության, շատ հաճախ վենչուրային ներդրումներից ստացվող համեմատաբար մեծ 
եկամուտները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ ներդրումները  ուղղվում են դեպի 
նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, գիտատեխնիկական մշակումների, գյուտերի ու նոու-
հաուների շուկայացման ոլորտներ: Շատ դեպքերում, նմանատիպ խնդիրների ֆինանսավորման 
ամենահիմնական, իսկ որոշ դեպքերում նաև գործնականում միակ, ձևը հենց վենչուրային 
կապիտալն է: Մասնավորապես, ներկայումս Մեծ Բրիտանիայում գիտատեխնիկական 
մշակումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ֆինանսավորման մոտ 90 տոկոսն 
իրականացվում է վենչուրային ներդրումների հաշվին: Այդ իսկ պատճառով, բազմաթիվ 
երկրներում պետականորեն բազմակողմանիորեն խրախուսվում է վենչուրային բիզնեսը` 
վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը պետության մասնակցության, ինստիտուցիոնալ 
համակարգի և օրենսդրական բարենպաստ դաշտի ձևավորման, հարկային արտոնությունների 
տրամադրման միջոցով:  
 
ԱՊՀ երկրների ինովացիոն դաշտի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ մասնավորապես 1999թ.-ին, 
մեկ գիտնական-հետազոտողին հատկացված միջոցների տարեկան ծավալը միջին հաշվով 
կազմել է 100 հազար ՌԴ ռուբլի: 2010թ.-ի համար նշված ցուցանիշը կանխատեսվում է 450 
հազար ռուբլու չափով, որը 3,3-4,2 անգամ փոքր է Տնտեսական Համագործակցության և 
Զարգացման Կազմակերպության (ՏՀԶԿ) երկրների 1999թ.-ի միջին ցուցանիշից: ԱՊՀ երկրների 
ինովացիոն ակտիվության մակարդակը (ինովացիոն տեսանկյունից ակտիվ 
ձեռնարկությունների մասնաբաժինը, արդյունաբերության մեջ) միջին հաշվով 1999թ.-ին կազմել 
է 6,2%: Կանխատեսվում է, որ 2010թ.-ին այն կկազմի 17%: 1999թ.-ին ինովացիայի վրա 
կատարված ծախսերի մասնաբաժինն արդյունաբերական արտադրանքի ընդհանուր ծավալի 
մեջ կազմել է մոտ 1,0%: Կանխատեսվում է, որ 2010թ.-ին այն կկազմի 2,5%, որը 2 անգամ փոքր է 
ՏՀԶԿ երկրների նույնատիպ միջին ցուցանիշից21: 
 
Ինչ վերաբերում է ինովացիոն գործունեության ֆինանսավորմանը, ապա պետք է նշել, որ 
մասնավորապես Եվրոպական երկրներում 1995-2001թթ.-երի ընթացքում վենչուրային 
ներդրումների մասնաբաժինը մասնավոր ներդրումներում 47.2%-ից աճել է մինչև 50%: 
Վենչուրային գործում ընդգրկված անձանց շրջանակներում կատարված հարցման արդյունքում՝ 

 հարցվող կազմակերպությունների 95%-ը հավաստել է, որ առանց վենչուրային 
կապիտալի չէին կարող գործել կամ կզարգանային ավելի դանդաղ քայլերով: 

 շուրջ 60%-ը պատասխանել է, որ ձեռնարկությունը այսօր չի գործի առանց 
վենչուրային կապիտալի: 

 հարցվող ձեռնարկություններում վենչուրային ներդրումների շնորհիվ միջին հաշվով 
ստեղծվել է 46 հավելյալ աշխատատեղ: 

                                                
21 Экономика СНГ: 10 лет реформирования и итерационного развития”, Исполнительный комитет 
СНГ, М. 2001., стр. 324-352. 
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Հարցման ենթարկված ձեռնարկությունների 94.5%-ը պատասխանել է, որ վենչուրային 
կապիտալը եղել է նրանց ստեղծման կամ աճի հիմնական գրավականը: 

 
Ընդլայնման փուլում վենչուրային 
կապիտալ ներգրաված ձեռնարկու-
թյունների 90%-ը հավաստել է, որ 
առանց վենչուրային կապիտալի չէին 
կարող գործել կամ կզարգանային ավելի 
դանդաղ քայլերով: Նախասկզբնական, 
սկզբնական փուլում գտնվող 
ձեռնարկությունների 72%-ը հավաստել 
է, որ երբեք չէր գոյատևի առանց 

վենչուրային կապիտալի առկայության: 
 
Հարցվողների մեծ մասը ամրագրել է, որ վենչուրային ներդրման արդյունքում բարելավել է 
մրցակցային դիրքը ինչպես շուկայական հատվածի, այնպես էլ` շահույթի առումով: 
 

Բոլոր հարցված ձեռնարկությունները 
արձանագրել են, որ վենչուրային 
ներդրման արդյունքում ունեցել են 
արտահանման աճ: Այսպես` 
 Արտահանման մեջ ներգրավված 

նախասկզբնական և սկզբնական 
փուլում գտնվող ձեռնարկությու-
նները վենչուրային ներդրման 
պահին կազմել են 37.2%-ը, իսկ 

վերջին տարում (2001թ.-ին)` 59.7%-ը. 
 Ներդրման պահին արդեն իսկ արտահանող նախասկզբնական և սկզբնական փուլի 

ձեռնարկություններում ընդհանուր թողարկումից արտահանման տոկոսը ներդրման 
տարում եղել է 17.2%, իսկ վերջին տարում (2001թ.-ին)` 30.6%, այսինքն արձանագրվել է 
աճ՝ 78%-ով. 

 Արտահանման մեջ ներգրավված ընդլայնման փուլում գտնվող ձեռնարկությունները 
վենչուրային ներդրման պահին կազմել են 55%-ը, իսկ վերջին տարում (2001թ.-ին)` 72%-
ը. 

 Ներդրման պահին արդեն իսկ արտահանող նախասկզբնական և սկզբնական փուլի 
ձեռնարկություններում ընդհանուր թողարկումից արտահանման տոկոսը ներդրման 
տարում եղել է 26.4%, իսկ վերջին տարում (2001թ-ին)` 36.4%, այսինքն արձանագրվել է 
աճ՝ 38%-ով. 
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Հարցվողների շուրջ 90%-ը արձանագրել 
են աշխատողների քանակական աճ` 
վենչուրային ներդրման արդյունքում 
(նախասկզբնական և սկզբնական 
փուլում գտնվող ձեռնարկությունների 
92%-ը և ընդլայնման փուլում 
գտնվողների` 84%-ը): 
 
Ընդհանուր առմամբ, հարցաթերթիկի 
այս կետին պատասխանած 351 

ձեռնարկություններում, վենչուրային կապիտալի ներդրման արդյունքում ստեղծվել է 16,143 
հավելյալ աշխատատեղ` որից 11,633-ը նախասկզբնական և սկզբնական փուլերում և 4,510-ը 
ընդլայնման փուլում: Հարցվող ձեռնարկություններում վենչուրային ներդրումների շնորհիվ 
միջին հաշվով ստեղծվել է 46 հավելյալ աշխատատեղ: 
 
Մեկ այլ հետազոտություն 2001թ.-ին անցկացրել է Deal-Monitor կազմակերպությունը, որի 
նպատակն է եղել պարզել, թե 1970-2000թթ.-րի ընթացքում, վենչուրային կապիտալի բնօրրան՝ 
Միացյալ Նահանգներում որքա՞ն աշխատատեղ է ստեղծվել շնորհիվ կատարված վենչուրային 
ներդրումների: Պարզվում է, որ նշված ժամանակահատվածում կատարվել է 273,300 մլրդ ԱՄՆ 
դոլարի վենչուրային ներդրում, որից ստացված եկամուտը կազմել է 1,300,000 մլրդ ԱՄՆ դոլար, 
իսկ այդ նույն ժամանակահատվածում ստեղծվել է 7,6 մլն աշխատատեղ: Ընդ որում, ԱՄՆ որոշ 
նահանգներում վենչուրային ներդրումները բիոտեխնոլոգիաների բնագավառ հանդիսացել են 
նահանգի տնտեսական աճի հիմնական նախադրյալը: 
 
Իսկ ահա Եվրոպական երկրներում, 2000թ.-ին, վենչուրային կապիտալի ներդրումներ են 
կատարվել մոտ 10,440 ձեռնարկություններում՝ 30 մլրդ ԱՄՆ դոլար գումարի չափով: Ընդ որում, 
դրանց 1/3-ը գործել են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում: Ըստ Եվրոպական Վենչուրային 
Կապիտալի Ասոցիացիայի տվյալների, եվրոպական երկրներում՝ 

 Վենչուրային կապիտալով աշխատող ձեռնարկություններում իրացման ծավալները 
միջինում աճել են 35%: 

 Եվրոպական 500 լավագույն ձեռնարկություններից յուրաքանչյուր հինգում ներդրված է 
վենչուրային կապիտալ: 

 Այն դեպքում, որ Եվրոպական 500 լավագույն ձեռնարկություններում աշխատատեղերի 
քանակն աճում է տարեկան միջինը 2%, վենչուրային կապիտալի ներդրմամբ գործող 
ձեռնարկություններում աշխատատեղերի միջին աճը կազմում է՝ տարեկան 15%: 

 Գիտահետազոտական ծրագրերի վրա հատկացվող գումարները վենչուրային 
կապիտալով ձեռնարկություններում կազմում են տարեկան իրացման ծավալի 8.5%-ը, 
այն դեպքում, երբ մնացած 500 լավագույն ձեռնարկություններում՝ միայն 1.3%-ը: 

 Վենչուրային կապիտալով աշխատող ձեռնարկություններում արտահանման 
ծավալների աճը տարեկան կտրվածքով կազմել է 30%: 
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 Վենչուրային ներդրումների 3/4 մասը բաժին է ընկնում մինչև 100 աշխատակից ունեցող 
Վենչուրային կապիտալով աշխատող ձեռնարկություններին: 

 
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա պետք է նշել, որ գիտատեխնիկական մշակումների 
առկայության ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում գրավում է բավականին առաջնակարգ 
դիրք: Մասնավորապես, ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալության տվյալնով 2004թ.-ի 
սեպտեմբերի դրությամբ ՀՀ-ում գրանցված գյուտերի քանակը կազմել է 1523: Համաձայն 
«Արդյունաբերական սեփականություն» N1-20 պաշտոնական տեղեկագրերի տվյալների, 1995թ.-
ի հունիսից մինչև 2002թ.-ի հունվարը Հայաստանում արտոնագրվել են թվով 1173 
արդյունաբերական սեփականության օբյեկտներ, որոնցից 1077-ը՝ գյուտերի, 43-ը՝ օգտակար 
մոդելների և 53-ը՝ արդյունաբերական նմուշների տեսքով: Նշված քանակություններից, թվով 757 
գյուտերը կամ գյուտերի ընդհանուր թվաքանակի 69.6%-ը, թվով 41 օգտակար մոդելները կամ 
օգտակար մոդելների ընդհանուր թվաքանակի 95.3%-ը, ինչպես նաև թվով 18 
արդյունաբերական նմուշները կամ արդյունաբերական նմուշների ընդհանուր թվաքանակի 
34%-ը գրանցված են ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների կողմից, որոնք 
հանդես են գալիս որպես արտոնագրերի սեփականատերեր: Թվով 816 ներքին արտոնագրերից 
320-ը կամ 39.2%-ը պատկանում են պետական գիտահետազոտական, գիտակրթական, 
գիտաարտադրական ինստիտուտներին և մասնավոր ձեռնարկություններին, իսկ մնացած 496-
ը՝ ՀՀ քաղաքացիներին: 
 
Պետք է նշել, որ Հայաստանը յուրաքանչյուր 100 հազար բնակչին ընկնող տարեկան 
արտոնագրված գյուտերի քանակով (2.5) գերազանցում է Իռլանդիային (1.7), Նոր Զելանդիային 
(1.7), Հոնկոնգին (1.5), Իսպանիային (0.4), Իտալիային (2.1), և զիջում է միայն «մեծ յոթնյակի» 
մնացած վեց երկրներին, ինչպես նաև Իսրայելին (10.2), Ֆինլանդիային (4.5), Թայվանին (2.8) և 
Հարավային Կորեային (4.4): 
 
Այսօր հանրապետությունում զարգացման բավականաչափ զգալի ցուցանիշներ է 
արձանագրում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, հատկապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
մասով: Ներկայումս այս բնագավառում Հայաստանում գործում են շուրջ 120 
ձեռնարկություններ: «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տվյալներով այս 
ոլորտի ընդհանուր ծավալները 2003թ.-ին կազմել են 38 մլն ԱՄՆ դոլար: 1998-2003թթ.-րի միջին 
տարեկան աճի տեմպը կազմել է 30%22: 
 
Պետք է նշել, որ որպես նախկին խորհրդային վարչահրամայական համակարգից ստացված 
ժառանգություն, ներկայումս ՀՀ գիտահետազոտական գործունեությունը հիմնականում 
իրականացվում է պետական ֆինանսավորմամբ: Ինչ վերաբերում է մասնավոր հատվածի 
գիտահետազոտական կազմակերպություններին, համաձայն «Սոդետեք» և «Ապրիկոտ պլյուս» 
ձեռնարկությունների կատարած և «Տասիս»-ի կողմից ֆինանսավորված «Հետազոտությունների 
և մշակումների ենթաճյուղի վերլուծություն» աշխատանքի, 2000թ.-ի դրությամբ ՀՀ 

                                                
22 “Бизнес и приватизация”, Финансово-экономический бюллетень агенства АРКА, #88(849), 4 ноября 2004 г. 
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Պետռեգիստրում գրանցված են 93 մասնավոր գիտահետազոտական կազմակերպություններ, 
որոնց 55%-ը ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը: Ընդհանուր առմամբ, 
կատարված աշխատանքից23 (գնահատվել են 15 մասնավոր գիտահետազոտական 
ձեռնարկություններ)  ակնհայտորեն երևում է ինովացիոն ոլորտում նշված մասնավոր 
սուբյեկտների խիստ պասիվությունը ու ֆինանսական անկայունությունը: Մինչդեռ զարգացած 
շուկայական տնտեսություններում գիտահետազոտական գործունեության սուբյեկտները շատ 
հաճախ հանդես են գալիս պետական և մասնավոր տեխնոլոգիական ինկուբատորների 
տեսքով` որոնք որպես կանոն «շրջապատված» են պոտենցիալ ներդրողներով: 
 
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ ներկայումս ՀՀ ինովացիոն դաշտի բաղկացուցիչ մաս կազմող 
մտավոր սեփականության ոլորտը և դրա պաշտպանական համակարգը կայացած են: Խնդիրը 
կայանում է նրանում, որ երկրի արդյունաբերական դաշտը էապես պասիվ է առկա մտավոր 
ներուժի ներգրավման գործում, որը հնարավոր է միայն ինովացիոն ծրագրերում կատարվող 
ներդրումների ակտիվացմամբ: Նշված իրավիճակի օբյեկտիվ պատճառներ են գյուտերի 
մշակման և ներդրման ֆինանսավորման բարձր ռիսկայնությունը և Հայաստանի տնտեսության 
ֆինանսական հատվածում համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների 
բացակայությունը: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ 10 գիտատեխնիկական նախագծերի 
իրագործման ընթացքում 4-5-ը ավարտվում են անհաջողությամբ, 3-4-ը կենսունակ են բայց չեն 
ապահովում սպասվելիք շահութաբերությունը և միայն մեկ-երկուսն են տալիս գերազանց 
արդյունքներ:  
 
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հայաստանում չափազանց ցածր է գրանցված գյուտերի 
շուկայացման ցուցանիշը: Այսպես, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուտի 
սեփականության իրավունքի զիջման լիցենզիոն պայմանագիրը պարտադիր կարգով պետք է 
վավերացվի Մտավոր սեփականության գործակալությունում, գյուտերի գործնական 
կիրառության ակտիվության մասին կարելի է դատել լիցենզիոն պայմանագրերի թվով: 
Մասնավորապես, նշված գործակալությունում, ինչպես 2001 թվականի, այնպես էլ` 2002 
թվականի ընթացքում կնքվել են ընդամենը երկուական լիցենզիոն պայմանագրեր:  
 
Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ բերված օրինակը բոլորովին էլ չի վկայում Հայաստանում 
գիտատեխնիկական մշակումների կոմերցիոն ցածր ներուժի մասին: Դա մեծապես կարող է 
պայմանավորված լինել այլ բնույթի հանգամանքներով: Բոլոր դեպքերում, խնդիրը, թե 
ինչպիսին է գիտատեխնիկական մշակումների կոմերցիոն իրական ներուժը, կարիք ունի 
բազմակողմանի հետազոտման և հիմնավորման: Շատ դեպքերում, նույնիսկ պոտենցիալ բարձր 
կոմերցիոն հատկանիշներ ունեցող մշակումների հետագա ճակատագիրը մեծապես կախված է 
լինում դրանց պատշաճ ներկայացման հանգամանքից, քանի որ հակառակ դեպքում, դրանք 
կարող են հենց սկզբից ուղղակի համապատասխան հետաքրքրություն չառաջացնել պոտենցիալ 
վենչուրային ներդրողների մոտ: Այդ իսկ պատճառով, անչափ կարևորվում է 

                                                
23 «Հետազոտությունների և մշակումների ենթաճյուղի վերլուծություն» հաշվետվություն, Հայաստանի 
մասնավոր ճյուղի զարգացման հետսեփականաշնորհման աջակցության ծրագրի շրջանակներում, Երևան 
2000: 
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գիտատեխնիկական մշակումների կոմերցիոն ներուժի գնահատման ինստիտուտի ձևավորումը, 
առանց որի ուղղակի անհնար կդառնա գիտատեխնիկական մշակումների հեղինակների և 
վերնչուրային ներդրողների երկխոսության հնարավորությունը:  
 
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ չնայած վենչուրային կապիտալը հիմնականում միտված է 
դեպի գիտատեխնիկական նորույթների ոլորտը, այնուամենայնիվ, վենչուրային կայացած 
համակարգեր չունեցող երկրներում, շատ դեպքերում, վենչուրային կապիտալը, որպես կանոն, 
հիմնականում ուղղվում է ոչ թե դեպի բարձր տեխնոլոգիաների, այլ ավելի պակաս ռիսկային և 
միաժամանակ ավելի կանխատեսելի բիզնես ոլորտներ: Մասնավորապես, Ռուսաստանում, 
որտեղ գործում են մոտ երեք տասնյակից ավելի համեմատաբար խոշոր վենչուրային 
հիմնադրամներ, որոնցից մոտ երկու տասնյակը` ՎԶԵԿ-ի մասնակցությամբ, բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումներ, որպես այդպիսին, գոնե ներկայումս համարյա չեն 
կատարում:  
 
Վենչուրային ներդրողներ 
 
Վենչուրային ներդրողները սովորաբար դասակարգվում են այսպես կոչված «ֆորմալ» և «ոչ 
ֆորմալ ներդրողների»: «Ֆորմալ» ներդրողներ են համարվում ինստիտուցիոնալ կառույցները 
(ամենից առաջ բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, կենսաթոշակային և 
ներդրումային հիմնադրամները), ինչպես նաև մասնավոր ներդրողները, որոնք 
բաժնեմասնակցության սկզբունքով մասնակցում են վենչուրային հիմնադրամի կապիտալի 
ձևավորմանը` վենչուրային ձեռնարկությունններում հետագա ներդրումների իրականացման 
նպատակով: «Ոչ ֆորմալ» ներդրողները, որոնք հայտնի են նաև «բիզնես հրեշտակներ» 
անվանումով, սովորաբար անհատներ են, որոնք բիզնեսի ստեղծման կամ զարգացման համար 
անհրաժեշտ միջոցները տրամադրում են ուղղակիորեն, առանց վենչուրային հիմնադրամի կամ 
նմանատիպ այլ կառույցի ձևավորման: 
 
Տարբեր երկրներում, կախված տվյալ երկրի օրենսդրական առանձնահատկություններից, 
տնտեսության զարգացման ընդհանուր իրավիճակից, ֆինանսական շուկայի մոդելից, 
վենչուրային ներդրողների այս կամ այն տեսակը, սովորաբար, կարող է ավելի գերակշիռ դեր ու 
տեղ ունենալ տվյալ երկրի վենչուրային համակարգում: Մասնավորապես, Գերմանիայում 
վենչուրային կապիտալի ձևավորման մեջ զգալի դեր ունեն բանկերը, Ճապոնիայում` 
ապահովագրական ընկերությունները, Մեծ Բրիտանիայում՝ կենսաթոշակային 
հիմնադրամները, Իսրայելում` կորպորացիաները24: Եվրամիության երկրներում, ընդհանուր 
առմամբ, վենչուրային և ուղղակի ներդրումների մեջ բանկերի մասնաբաժինը կազմում է 25%25:    
 

                                                
24 Sources of Funds and Investment Strategies of Venture Capital Funds: Evidence from Germany, Israel, Japan and the 
UK, Colin Mayer, July 2001. 
25 2002 EVCA Yearbook, 2002 European Private Equity Survey conducted by PricewaterhouseCoopers, data quoted for 
the period 1997-2001. 
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Ստորև ներկայացվում է հայաստանյան իրականության մեջ ավանդական վենչուրային 
ներդրողներից յուրաքանչյուրի հետ կապված առանձնահատկությունները:  
 
Բանկեր: Նախևառաջ պետք է նշել, որ չնայած ինստիտուցիոնալ ներդրումային համակարգը 
էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքում կրել է զգալի փոփոխություններ` ամենից առաջ 
կառուցվածքային առումով, աշխարհի շատ երկրներում, առանձնապես նոր զարգացող 
երկրներում, որոնցում դեռևս լիարժեք չեն գործում ապահովագրական ընկերությունները, 
կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամները, բանկերը շարունակում են մնալ 
ֆինանսական շուկայի ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքի հիմնական մասնակիցը: Այդ իսկ 
պատճառով, նոր զարգացող երկրներում բանկային համակարգի դերը տնտեսության 
ֆինասավորման տեսակետից շարունակում է մնալ բացարձակ գերակշռող: Նշվածը լիովին 
բնութագրական է նաև Հայաստանի համար, որտեղ բանկային համակարգը համարվում է 
ֆինանսական շուկայի թերևս ամենակայացած հատվածը:  
 
Այնուամենայնիվ, ինչքանո՞վ է հայաստանյան բանկային համակարգը ունակ լուծելու իր 
հիմնական առաքելությունը` ազատ միջոցների ներգրավման ու տնտեսության մեջ դրանց 
հետագա ներդրման խնդիրը: Ըստ էության, Վենչուրային ձեռնարկությունների 
ֆինանսավորման տեսանկյունից, բանկային համակարգը, տեսականորեն կարող է երկու 
դերակատարում ունենալ` առաջին, տրամադրել բիզնեսի կայացման կամ զարգացման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները բանկային վարկի ձևով, և երկրորդ, մասնակցել 
վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը, մասնավորապես, վենչուրային հիմնադրամների 
կապիտալի համալրմանը: 
 
Գործնականում, սակայն, առաջին եղանակը բանկերի համար համարյա կիրառելի չէ, նկատի 
ունենալով վենչուրային ներդրումների պոտենցիալ բարձր ռիսկայնությունը, ինչպես նաև այն 
հանգամանքը, որ բանկերը մեծամասամբ տրամադրում են համապատասխան գրավով 
ապահովված վարկեր: Մինչդեռ, շատ դեպքերում, վենչուրային կապիտալի կարիք ունեցող 
ձեռնարկությունները, առանձնապես, նոր ստեղծված կամ դեռևս լիարժեք չկայացած 
ձեռնարկությունները, ի վիճակի չեն լինում լուծել գրավի խնդիրը: Այդ տեսակետից, վենչուրային 
ֆինանսավորման ոլորտը, հիմնականում, դուրս է մնում բանկային համակարգի 
հետքրքրությունների շրջանակներից: 
 
Մյուս կողմից, Հայաստանի բանկային համակարգում ներկայումս առկա են նաև այլ գործոններ, 
որոնց պարագայում լրացուցիչ խնդիրներ են առաջանում Վենչուրային ձեռնարկությունների 
ուղղակի ֆինանսավորման ուղղությամբ: Դրանցից առանձնացնենք երկու 
ամենահիմնականները: Նախ, որ բանկերի վարկային պորտֆելներում համարյա չկան 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ վարկեր, որը հիմնականում պայմանավորված է 
հանրապետությունում «երկար փողերի» աղբյուրների բացակայությամբ: Մինչդեռ, անհնար է 
պատկերացնել որևէ լուրջ բիզնես, որը կարող է ընդամենը մեկ կամ երկու տարվա ընթացքում 
արդյունավետ կայանալ և զարգանալ:  Եվ երկրորդ, հայաստանյան բանկային համակարգի 
ընդհանուր գումարային ակտիվների մեծությունը այնքան էլ մեծ չէ, որպեսզի ապահովի 
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տնտեսության լիարժեք ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրների արդյունավետ լուծումը: 
Այսպես, գործող հայաստանյան բանկերի ընդհանուր ակտիվների հանրագումարը 31.12.2004թ.-
ի դրությամբ կազմել է 370,32 մլրդ. դրամ, որը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 
ընդամենը 19,56 տոկոսը26 (նույն ցուցանիշը 2003 թվականի համար կազմել է 17,4 տոկոս): 
Համեմատության համար նշենք, որ զարգացած երկրներում այդ ցուցանիշն առնվազն 
համախառն ներքին արդյունքի կարգի մեծություն է (մի շարք երկրներում նշված ցուցանիշը 
հասնում է նույնիսկ 200-ից 300 տոկոսի): Ստորև ներկայացված են տարբեր երկրներում 
(հիմնականում եվրոպական) բանկային ակտիվների մեծության և համախառն ներքին 
արդյունքի հարաբերակցությունները տոկոսային արտահայտությամբ27:  
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Ինչ վերաբերում է վենչուրային հիմնադրամների կապիտալի համալրմանը բանկերի 
մասնակցությանը հարցին, ապա պետք է նշել, որ այստեղ ևս առկա են որոշակի խնդիրներ: 
Դրանցից ամենաառաջինն, իհարկե, նման ներդրումների բարձր ռիսկայնությունն է, որից, 
                                                
26 Показатели деятельности банков Армении, IV квартал 2004 года, Финансово-экономический бюллетень 
агенства АРКА, 8 февраля 2004 г. 
27 US Federal Deposit Insurance Corporation Banking Review, Survey Respondents, Summary Statistics, 1999 
ինտերնետային աղբյուրը: http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2003apr/table1.html 
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սովորաբար, բանկերը խուսափում են: Սակայն, պետք է նշել, որ բանկերի կողմից նշված 
ռիսկերի հստակ գնահատման արդյունքում նման ռիսկերի ստանձնման պարագայում, 
նույնիսկ, այսօր Հայաստանում առկա են այլ խնդիրներ (մասնավորապես, կապված նորմատիվ 
կարգավորող դաշտի հետ), որոնք կարող են լրացուցիչ դժվարություններ առաջացնել բանկերի 
համար վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը մասնակցելու հարցերում: Խոսքը վերաբերում է 
այլ անձանց կապիտալում բանկերի մասնակցության մասով ՀՀ Կենտրոնական բանկից 
նախնական համաձայնություն ստանալու և հիմնական տնտեսական նորմատիվներից բխող 
խնդիրներին: Իհարկե, բնական է, որ բանկային համակարգի հուսալիության ապահովման 
տեսանկյունից նման պահանջները խիստ հիմնավորված են: Սակայն վենչուրային կապիտալի 
ձևավորմանը բանկերի անխոչընդոտ մասնակցության ապահովման տեսանկյունից, նկատի 
ունենալով, որ բանկերն այսօր հանդիսանում են, ըստ էության, միակ կայացած 
ինստիտուցիոնալ ներդրումային կառույցները հանրապետությունում, միգուցե իմաստ կունենա 
կոնկրետ այս դեպքի համար որոշակիորեն ազատականացնել վերոնշյալ պահանջները:  
 
Ապահովագրական ընկերություններ: Զարգացած երկրներում, ապահովագրական 
ընկերությունները, նույնպես, հանդիսանում են ինստիտուցիոնալ ներդրումային համակարգի 
կարևորագույն բաղկացուցւչ: Սովորաբար զարգացած տնտեսությամբ երկրներում, տնօրինելով 
հսկայական ներդրումային ռեսուրսներ, ապահովագրական համակարգը, շատ դեպքերում 
բանկային համակարգից ոչ պակաս արդյունավետությամբ է իրականացնում տնտեսության մեջ 
ներդրումների իրականացման խնդիրը:  
 
Գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստանում ապահովագրական համակարգը գտնվում է սաղմնային 
վիճակում, մինչդեռ անհնար է թերագնահատել ֆինանսական շուկայի այս հատվածի դերն ու 
կարևորությունը զարգացած ֆինանսական շուկա ունենալու հարցում: Ընդհանրապես, 
ֆինանսական շուկայի առանձին հատվածները (բանկային, արժեթղթերի շուկա և 
ապահովագրություն) այնքան սերտ են փոխկապակցված, որ անհնար է պատկերացնել 
զարգացած ֆինանսական շուկա առանց դրա առանձին հատվածների համամասնական 
զարգացման: 
 
Ըստ էության, որևէ երկրում ապահովագրական համակարգի կայացվածության 
ամենահիմնական չափանիշներից մեկը համարվում է տվյալ երկրում մեկ շնչին ընկնող 
ապահովագրավճարի միջին մեծությունը: Զարգացած երկրներում նշված ցուցանիշը 
սովորաբար տատանվում է մի քանի 100-ից մինչև մի քանի 1000 դոլարի շրջանակներում, 
մասնավորապես Շվեցարիայում այն կազմում է 2895 դոլար, ԱՄՆ-ում` 2280, Մեծ 
Բրիտանիայում` 1590 դոլար: Նոր զարգացող երկրներում մեկ շնչին ընկնող 
ապահովագրավճարի միջին մեծությունը կազմում է մի քանի տասնյակից մինչև 100 դոլար, իսկ 
10 դոլար և պակաս արժեքի դեպքում համարվում է, որ ապահովագրական համակարգն, ըստ 
էության, համարյա չի գործում: Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող ապահովագրավճարի միջին 
մեծությունը 2003թ.-ի վերջի դրությամբ կազմել է ընդամենը 1.5 դոլար:  
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Ըստ էության, կարելի փաստել, որ ապահովագրական համակարգը Հայաստանում բավարար 
չափով կայացած չլինելու պատճառով, այսօր դեռևս ի վիճակի չէ բավարար 
արդյունավետությամբ լուծելու տնտեսության համար ներդրումների աղբյուր հանդիսանալու 
խնդիրը, մասնավորապես, զգալի ներդրում ունենալ հանրապետությունում վենչուրային 
կապիտալի ձևավորման ընթացքում: 
 
Կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամներ: Նույնիսկ միջազգային կտրվածքով, դեռևս 
40 տարի առաջ ինստիտուցիոնալ ներդրողներ կարելի էր համարել թերևս միայն բանկերին և 
ապահովագրական ընկերություններին: Ներդրումային և կենսաթոշակային հիմնադրամների 
դերը ֆինանսական շուկաներում չափազանց փոքր էր: Ոչ բանկային ֆինանսական 
ինստիտուտների ակտիվ զարգացումը սկսվեց անցյալ դարի 60-70 ական թվականներից, որն 
առավել ցայտուն արտահայտվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Արևմտյան Եվրոպայի 
երկրներում: Ֆոնդային շուկայի վերելքը,  բուռն թափ ստացած արժեթղթավորման 
գործընթացները, ինովացիաների ալիքը, ֆինանսական շուկաների միջոցով ավելի ու ավելի մեծ 
չափերի ռեսուրսների տեղաբաշխման, կուտակային կենսաթոշակային համակարգերի անցման 
գործընթացները բերեցին ոչ բանկային ֆինանսական ինստիտուտների, մասնավորապես,  
ակտիվների պորտֆելային կառավարում իրականացնող ներդրումային և կենսաթոշակային 
հիմնադրամների, արագ և որակական առաջխաղացմանը:  
  
Նշված գործընթացների արդյունքում, բանկերի դերը, որոնք, մինչ այդ հանդիսանում էին 
ֆինանսական շուկայի հիմնական միջնորդները և, որպես կանոն, ակտիվների ծավալներով 
զգալիորեն գերազանցում էին մնացած բոլոր ֆինանսական ինստիտուտներին, սկսեց էական 
տրանսֆորմացիայի ենթարկվել: Շուկայում հայտնվեցին նոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, 
որոնք սկսեցին ոչ պակաս արդյունավետությամբ իրականացնել խնայողությունների 
հավաքագրման ու կուտակման, ինչպես նաև հավաքագրված միջոցների հետագա ներդրման 
գործառույթները: Այսօր միանշանակ կարելի արձանագրել, որ կենսաթոշակային և 
ներդրումային հիմնադրամները զարգացած տնտեսությամբ երկրներում հանդիսանում են 
ֆինանսական շուկայի կարևորագույն ինստիտուտներ, որոնց դերակատարումը տնտեսության 
ֆինանսավորման տեսանկյունից, շատ դեպքերում, պակաս չէ քան, մասնավորապես, բանկերի 
դերը: 
 
Պետք է նշել, որ այսօր Հայաստանում ֆինանսական շուկայի այս հատվածը դեռևս դատարկ է` 
չեն գործում կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամներ, ավելին դեռևս ընդունված չեն 
օրենքներ, որոնք կկանոնակարգեին նշված ինստիտուցիոնալ կառույցների  ստեղծումն ու 
գործունեությունը: Ներկայումս շրջանառության մեջ են համապատասխան օրենքների 
նախագծերը, որոնց ընդունումը դեռևս պարզ չէ, թե երբ կլինի, այն առումով, որ դրանք դեռևս 
գտնվում են շահագրգիռ կատույցների մասնակցությամբ նախնական քննարկումների փուլում: 
Ակնհայտ է, որ նույնիսկ համապատասխան օրենքների ընդունումից հետո էլ, դեռևս որոշակի 
ժամանակահատված անհրաժեշտ կլինի կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամների 
կայացման և զարգացման համար:  Այդ իսկ պատճառով, կարծում ենք, որ շատ մոտ ապագայում 
կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամները հայաստանյան ֆինանսական շուկայում 
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դեռևս չեն ունենա  այն առանձնահատուկ դերակատարումը, ինչը յուրահատուկ է այդ 
ինստիտուտներին  զարգացած շուկաներում:  
 
Մասնավոր ներդրողներ: Վենչուրային կապիտալի ձևավորման աղբյուր կարող են հանդիսանալ 
նաև մասնավոր ներդրողները, որոնք ձեռք բերելով վենչուրային հիմնադրամների կողմից 
թողարկված արժեթղթերը, կհամալրեն վենչուրային կապիտալը: Սովորաբար, նման 
վենչուրային հիմնադրամները ստեղծվում են լիակատար տնտեսական ընկերակցության կամ 
վստահության վրա հիմնված ընկերակցության կարգավիճակով: Ըստ էության, նման 
վենչուրային հիմնադրամները, կապիտալի ձևավորման տեսանկյունից, առավել մոտ են 
կանգնած դասական ներդրումային հիմնադրամներին, որոնց գործունեությունը, համարյա 
բոլոր երկրներում, գտնվում է բավականին խիստ պետական կարգավորման և 
վերահսկողության դաշտում:  
 
Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հայաստանում դեռևս պատշաճ մակարդակով ձևավորված 
չէ կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտը, որի պարագայում բազմաթիվ պոտենցիալ 
ներդրողների մոտ բացակայում է վստահությունը կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների 
վրա հիմնված կառույցների նկատմամբ: Ըստ էության, կարելի է փաստել, որ վենչուրային 
հիմնադրամների արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի միջոցով հիմնադրամի կապիտալի 
ձևավորման խնդիրը Հայաստանում ներկայումս այնքան էլ իրատեսական չէ: Այնուամենայնիվ, 
կարծում ենք, որ պոտենցիալ ներդրողների մոտ վստահության բարձրացմանը կարող է 
նպաստել, մասնավորապես, պետության, կամ  միջազգային հայտնի կառույցների 
(մասնավորապես, Ռուսաստանի օրինակով` EBRD-ի), կամ էլ առանձին մեծահարուստ 
անհատների համատեղ մասնակցության փաստը վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը: 
 
«Ոչ ֆորմալ» ներդրողներ: Ոչ ֆորմալ ներդրողները կամ բիզնես հրեշտակները անգնահատելի 
դեր կարող են ունենալ Վենչուրային ձեռնարկությունների ինովացիոն ծրագրերի 
ֆինանսավորման հարցերում: Բիզնես հրեշտակների կարևորագույն առավելությունը կայանում 
է նրանում, որ նրանց միջոցով բիզնեսի ֆինանսավորման հնարավորությունը, համեմատած 
ֆորմալ ներդրողների հետ, շատ ավելի հաճախ կարող է իրականացվել դեռևս բիզնեսի 
ձևավորման նախնական փուլերից սկսած, մասնավորապես հենց Seed և Start up փուլերում: 
Այսինքն, ինովացիոն բնույթի ծրագրերի համար բիզնես հրեշտակների դերը չափազանց կարևոր 
է: Բիզնես հրեշտակների ոչ պակաս կարևոր առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ 
նրանց կողմից Վենչուրային ձեռնարկությունների ֆինանսավորումը շատ ավելի մատչելի է, եթե 
համեմատենք  վենչուրային կառույցների միջոցով ֆինանսավորման գործընթացի հետ: Խոսքը 
վերաբերում է, Վենչուրային ձեռնարկության բիզնեսի գնահատման նպատակով վենչուրային 
կառույցների կողմից սովորաբար սահմանվող բավականին մանրակրիտ և բարդ 
ընթացակարգային խնդիրներին, որոնք Վենչուրային ձեռնարկությունների համար շատ 
դեպքերում կարող են ուղղակի անհաղթահարելի արգելք դառնալ: Բիզնես հրեշտակներն 
անկասկած կարող են կարևորագույն դերակատարում ունենալ նաև Հայաստանում, որտեղ, 
ամենայն հավանականությամբ, առկա է ուշադրության արժանի ինովացիոն ծրագրերի ոչ քիչ 
քանակություն, առավելևս, որ դրանց մեծ մասը, ենթադրվում է, որ գտնվում են Seed և Sturt up 
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փուլերում: Այդ տեսակետից էական կարող է լինել սփյուռքի առկայությունը, որը քննարկվող 
հարցի համատեքստում կարող է հադիսանալ Հայսատանի կարևորագույն առավելություններից 
մեկը: Միևնույն ժամանակ, պետք նշել, որ ցանկացած ներդրողի, այդ թվում նաև բիզնես 
հրեշտակների ներդրումային միջոցների մուտքը երկիր խրախուսելու նպատակով, անչափ 
կարևոր է բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորումը, որը բազմաթիվ այլ գործոնների 
առկայության հետ միաժամանակ պետք է որոշակի արտոնություններ (մասնավորապես, 
հարկային) տրամադրի նման ներդրողներին:  
 
 
Պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ 
 
Վենչուրային համակարգի հստակ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է 
պրոֆեսիոնալ կառավարիչների առկայությամբ, որոնք, կարողանալով գնահատել կոնկրետ 
բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, դառնում են յուրատեսակ կապող օղակ կապիտալի և 
դրա կոնկրետ կիրառման միջև: Կառավարիչները, սովորաբար, զբաղվում են ներդրումային 
օբյեկտի ընտրության, գնահատման, հնարավոր ռիսկերի նվազեցման, վենչուրային 
ներդրումների վերաբերյալ փաստաթղթերի պատրաստման և գործարքների կնքման, 
վենչուրային ձեռնարկությունների գործունեության ընդհանուր վերահսկման և 
ձեռնարկությունից վենչուրային ներդրողի ելքի ապահովման խնդիրներով:  
 
Նույնիսկ առաջնակարգ գիտատեխնիկական մշակումների և համապատասխան պոտենցիալ 
ներդրողների առկայության պարագայում, անխուսափելիորեն զգացվում է այնպիսի անձանց 
կարիքը, որոնք օժտված են ոչ միայն ֆինանսական և առևտրային հմտություններով, այլ նաև 
տեխնոլոգիական բնույթի ծրագրերը և դրանց ապագա արդյունքները հնարավորինս հստակ  
գնահատելու կարողություններով: Նշված հատկանիշները չափազանց կարևոր են վենչուրային 
ներդրողին ապագա գործարքի վերաբերյալ համապարփակ առաջարկություն ներկայացնելու 
համար: Այսինքն, մի կողմից, պրոֆեսիոնալ կառավարիչը պետք է կարողանա խոսել 
վենչուրային ֆինանսավորում ակնկալող գյուտի (գաղափարի, ծրագրի) հեղինակի հետ նրա իսկ 
լեզվով, իսկ մյուս կողմից կարողանա այդ ամենի հիման վրա մշակի գործարար առաջարկ 
վենչուրային ներդրողի համար՝ վերջինիս համար ամենաընդունելի ձևակերպումնեով և 
հիմնավորումներով:    
 
Առանց պրոֆեսիոնալ կառավարիչների առկայության վենչուրային համակարգի  
կենսունակությունը, առանձնապես, ոլորտի նախնական կայացման փուլում, կարող է էապես 
ցածր լինել: Ըստ էության, այն որ վենչուրային ներդրումները հաճախ չեն հանդիսանում բարձր 
տեխնոլոգիական, շատ բաներով պայմանավորված է նման ինստիտուտների բացակայությամբ 
կամ դրանց ոչ արդյունավետ գործունեությամբ: Այդ իսկ պատճառով, Հայաստանի նման 
երկրում, որտեղ առկա է գիտատեխնիկական մշակումների պոտենցիալ դաշտ, անչափ կարևոր 
է նշված ինստիտուտների ստեղծմումն ու զարգացումը խրախուսող քաղաքականության 
իրականացումը, այդ թվում պետական միջոցառումների մակարդակով: Նշված 
միջոցառումներից կարելի է, մասնավորապես, նշել միջազգային չափանիշներին 
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համապատասխան բարձրակարգ կադրերի պատրաստաման և որակավորման խնդիրը, բիզնես 
ինկուբատորների, տեխնոպարկերի և նմանատիպ կառույցների գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներով 
ապահովելու խնդիրը և այլն: 
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2. Վենչուրային համակարգի գործունեության հետ առընչվող հիմնական 
իրավական ակտերի համառոտ վերլուծությունը  

 
Հայաստանյան իրավական դաշտը, որն այս կամ այն չափով ծածկում է վենչուրային 
համակարգի գործունեությունը, պայմանականորեն կարելի է տարանջատել երեք մասի՝ 
հայեցակարգային կամ ծրագրային բնույթի, քաղաքացիական, ինչպես նաև վարչական կամ այլ 
իշխանական ենթակայության վրա հիմնված իրավահարաբերությունները կանոնակարգող 
իրավական ակտերի: 
 
Բնագավառին առնչվող հայեցակարգային կամ ծրագրային բնույթի ակտերի շրջանակները 
գծագրված են ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված մի շարք փաստաթղթերում, որոնցից 
արժե հիշատակել՝ 

1. ՀՀ-ում հիպոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հայեցակարգը, որը 
հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 03.06.2004թ.-ի նիստում: 
Ինստիտուցիոնալ կառույցների ուղղությամբ Հայեցակարգն առաջարկում է համալիր 
միջոցառումներ իրականացնել մասնավորապես ինվեստիցիոն հիմնադրամների 
զարգացման ուղղությամբ: 

2. ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագիրը /17.06.2003թ-ի թիվ 691-Ա որոշում/, 
որում մասնավորապես նշվում է, որ՝ «Կառավարությունը կխրախուսի նաև 
ներդրումային և մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամների գործունեությունը, 
օրենսդրական հիմքեր կստեղծի այդ կառույցների աջակցման և զարգացման 
համար»: 

3. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը /ՀՀ կառավարության՝ 
08.08.2003թ.-ի թիվ 994-Ն որոշում/, որում մասնավորապես նշվում է, որ՝ «Նոր 
ընկերությունների մուտքը, հատկապեu արտադրական եւ բարձր տեխնոլոգիաների 
ոլորտներում խրախուuելու եւ դրանց համար ֆինանuական ռեuուրuների 
մատչելիությունը ավելացնելու նպատակով` 

(i) կխրախուuվի անմրցունակ պետական եւ մաuնավոր ձեռնարկությունների 
տարածքի եւ գույքի հիման վրա արտադրական գոտիների եւ 
ինդուuտրիալ պարկերի uտեղծումը, այդ թվում` պետական 
մաuնակցությամբ: Այդ նպատակով կարագացվեն եւ կպարզեցվեն 
այդպիuի ձեռնարկությունների uնանկացման գործընթացները, ինչպեu 
նաեւ կuտեղծվեն դրանց վերակառուցմամբ զբաղվող մաuնագիտացված 
կազմակերպություններ. 

(ii) կխրախուuվի նոր արտադրանքի վենչուրային ֆինանuավորման 
մեխանիզմների uտեղծումը, կառավարությունը կoժանդակի նաեւ նոր 
բիզնեuներ ֆինանuավորող այլ կազմակերպությունների ձեւավորմանը, 
կuահմանվեն դրանց գործունեությունը կարգավորող oրենuդրական 
նորմեր:» 

4. ՀՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման 
հայեցակարգը /ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում՝ 03.05.2001թ.-ի թիվ 18/, 
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որում մասնավորապես նշվում է, որ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
արդյունաբերության զարգացումն ապահովող ենթակառուցվածքների 
կատարելագործման ուղղությամբ անհրաժեշտ է ստեղծել տեխնոպարկեր եւ բիզնեu 
ինկուբատորներ: «Տեխնոպարկերը եւ բիզնեu ինկուբատորները կներառեն իրենց մեջ 
վենչուրային ինկուբատորի կառավարում, տեխնոլոգիաների ինկուբացիա, վիրտուոզ 
ինկուբատորի ծառայություններ, կրթական կենտրոն եւ այլ բիզնեu-
ծառայություններ»: 

 
Քաղաքացիաիրավական դաշտում գործում են մի շարք իրավական ակտեր, որոնք արդեն իսկ 
որոշակիորեն կանոնակարգում են վենչուրային կազմակերպությունների գործունեությունը: 
Դրանք են՝ 

1. Քաղաքացիական օրենսգիրքը 
2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը 
3. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը 
4. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքը 
5. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը 
6. «Ինվեստիցիոն հիմնադրամների մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը 

 
Քաղաքացիական օրենսգիրքն, ըստ էության, սահմանում է իրավաբանական անձանց 
կազմակերպաիրավական ձևերը, որի շրջանակներում վենչուրային կառույցները կարող են 
կազմակերպել իրենց գործը: Հենվելով միջազգային փորձի վրա, կարելի է փաստել, որ դրանք 
հիմնականում ստեղծվում են ընկերության կամ ընկերակցության ձևով: Այս առումով, 
Հայասատանում դրանք կարող են ստեղծվել բաժնետիրական և սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունների կամ լիակատար և վստահության վրա հիմնված 
ընկերակցությունների տեսքով: Ինչպես արդեն նշվել է, վենչուրային գործի կազմակերպման 
մոդելում տարանջատվում են երեք սուբյեկտներ՝ վենչուրային հիմնադրամները, 
կառավարիչները և ներդրողները: 
 
Վենչուրային հիմնադրամներ: Այս կառույցները կարող են ստեղծվել տնտեսական 
ընկերությունների կամ ընկերակցությունների տեսքով28: Առանձին դեպքերում հիմնադրամները 
կարող են ձևավորվել առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու: Այդպիսի հնարավորություն 
ընձեռում է քաղաքացիական օրենսգրքի 26 հոդվածի 3-րդ կետը, որը քաղաքացիներին 
իրավունք է տալիս ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել առանց 
իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինչպես նաև գլուխ 55-ը, որը կանոնակարգում է՝ առանց 
իրավաբանական անձ կազմավորելու անհատ ձեռնարկատերերի և/կամ առևտրային 
կազմակերպությունների համատեղ գործունեությունը: Հարկ է նշել, որ վենչուրային 
հիմնադրամներն, ըստ էության, ինվեստիցիոն հիմնդրամներ են, և այս առումով, եթե այդ 

                                                
28 Հարկ է նշել, որ քաղաքացիական օրենսգիրքը «Հիմանդրամներին» դասել է ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների շարքում, իսկ «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի 40 հոդվածով այլ անձանց 
ուղղակիորեն արգելվում է «հիմնադրամ» բառն օգտագործել իրենց անվանման մեջ: Այս հանգամանքն 
անշուշտ իրավական խոչընդոտներ կստեղծի վենչուրային գործի կազմակերպման համար: 
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հիմնադրամի արժեթղթերը պատկանում են կամ առաջարկված են 50 և ավելի անձանց, ապա 
այդպիսի հիմնադրամը մուտք է գործում «Ինվեստիցիոն հիմնադրամների մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշմամբ սահմանված ռեգուլյատիվ դաշտ (ըդունված է 30.09.1994թ.-ին, թիվ 
469 որոշմամբ): Այս իրավական ակտը վերաբերում է այն հիմնադրամներին, որոնք, 
մասնավորապես զբաղված են կամ նախատեսում են առավելապես զբաղվել արժեթղթերում 
ներդրումներ, վերաներդրումներ կատարելով կամ արժեթղթերի առևտրով: Այսպիսի 
հիմնդրամները ենթակա են լիցենզավորման և վերահսկման, իսկ նրանց ակտիվների 
կառավարման նկատմամբ սահմանված են բավականին խիստ կանոններ: Այսպես օրինակ, 
նրանք չեն կարող ձեռք բերել որևէ անձի ձայնի իրավունք տվող արժեթղթերի 40 տոկոսը, չեն 
կարող իրենց զուտ միջոցների ավելի քան 10 տոկոսը ներդնել որևէ անձի արժեթղթերում և այլն: 
Փաստորեն, այս հիմնադրամները գործում են ակտիվների՝ «պորտֆելային», ներդրումային 
ռիսկերի առումով՝ դիվերսիֆիկացված կառավարման ասպարեզում, և այդ առումով 
ամբողջապես տարբերվում են վենչուրային հիմնադրամներից: 
 
Կառավարիչներ: Ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի 52-րդ գլխով սահմանված կանոնների, 
դրանք համարվում են գույքի հավատրամագրային կառավարիչներ: 957 հոդվածի 1-ին կետի 
համաձայն՝ այս կառույցները կարող են ստեղծվել տնտեսական ընկերությունների կամ 
ընկերակցությունների տեսքով կամ լինել անհատ ձեռնարկատեր: Սակայն, «Արժեթղթերի 
շուկային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 80 հոդվածը, սահմանելով «արժեթղթերի 
հավատարմագրային կառավարում» հասկացությունը, սահմանում է, որ այդպիսի 
գործունեություն իրականացնող կառավարիչները պետք լինեն միայն իրավաբանական անձինք: 
Ընդ որում, նրանց գործունեությունը ենթակա է լիցենզավորման: Այնուամենայնիվ, արժեղթերի 
շուկայի կարգավորման քաղաքականության շրջանակները տարածվում են կամ պետք 
տարածվեն այն կառավարիչների վրա, որոնք իրականացնում են հավատարմագրային 
կառավարմանը հանձնված գույքի (տվյալ դեպքում արժեթղթերի) «պորտֆելային» 
կառավարումը՝ հիմնվելով կապիտալի երկրորդային շուկայի կանոնների վրա: Նրանց 
ռազմավարությունը խարսխված է կազմակերպված ֆոնդային շուկաներում ֆինանսական 
գործիքների առուվաճառքից կամ կապիտալի հավելաճի տեսքով ակնկալվող եկամուտների 
ստացման քաղաքականության վրա: Այդպիսի գործ կազմակերպողները (տվյալ դեպքում՝ 
կառավարիչները) պետք է ունենան բավարար մասնագիտացում՝ ֆոնդային շուկաներում 
գործարքներ կատարելու համար, ինչին և տրամաբանորեն միտված է արժեթղթերի շուկայի 
պետական կարգավորման համակարգը՝ նրանց նկատմամբ սահմանելով պրուդենցիալ 
կարգավորման կանոններ: Հարկ է նաև նշել, որ այդպիսի կառավարիչները կառավարման են 
ընդունում հանրության լայն շրջանակների՝ այլ կերպ ասած «միջին ներդրողների» 
խնայողությունները: Այլ է խնդիրը վենչուրային հիմնադրամների կառավարիչների 
պարագայում. նրանք, ըստ էության, ստանձնում են այնպիսի ակտիվների կառավարումը, 
որոնք՝ (i) սովորաբար ներգրավվում են ինստիտուցիոնալ29 ներդրողներից և (ii) ներդրվում 

                                                
29 Ինստիտուցիոնալ ներդրող հասկացությունը վերաբերում է այնպիսի անձանց, ովքեր բավարար 
կարողություններ և հմտություններ ունեն գնահատելու իրենց ներդրումային ռիսկերը: Մասնավորապես, 
դրանց թվին են դասվում բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, կենսաթոշակային 
հիմնադրամները, բիզնես հրեշտակները, վենչուրային կապիտալիստները և այլն: 



 42

այնպիսի արժեթղթերում, որոնք հնարավորություն են տալիս ուղղակիորեն մասնակցել 
բիզնեսի, գործի կառավարմանը, և իրենց մասնագիտական հմտություններն ու 
կարողությունները օգտագործում են այդ գործի հաջողության համար: Այսինքն, այսպիսի 
կառավարիչների գործարար ռազմավարությունը հիմնականում հիմնված է՝ կատարված 
ներդրման կապիտալի հավելաճից ստացված եկամուտների քաղաքականության վրա: Նրանք 
չեն գործում կազմակերպված ֆոնդային շուկաներում և չեն զբաղվում ֆոնդային գործիքների 
առուվաճառքով: 
 
Ներդրողներ: Քաղաքացիական իրավունքի բոլոր սուբյեկտներն էլ կարող են հանդես գալ 
ներդրողի կարգավիճակում: Իսկ այդպիսիք, ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի, հանդիսանում 
են Հայաստանի Հանրապետությունը, համայնքները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: 
Սակայն, պետք է նշել, որ իրավաբանորեն սահմնաված չէ «ներդրող» հասկացությունը, 
բացառությամբ «Օտարերկրյա ներդրումներ մասին» ՀՀ օրենքի, որի 1-ին հոդվածը տալիս է 
«օտարերկրյա ներդրող» սահմանումը, համաձայն որի՝ ներդրող է համարվում oտարերկրյա 
պետությունը, ցանկացած oտարերկրյա իրավաբանական անձը, oտարերկրյա քաղաքացին, 
քաղաքացիություն չունեցող անձը, Հայաuտանի Հանրապետության տարածքից դուրu մշտապեu 
բնակվող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացին, ինչպեu նաեւ միջազգային 
կազմակերպությունը, որն իր գտնվելու վայրի oրենuդրությանը համապատաuխան ներդրում է 
կատարում Հայաuտանի Հանրապետությունում: Իսկ «օտարերկրյա ներդրումը»՝ գույքի 
ցանկացած տեuակն է, այդ թվում` ֆինանuական միջոցները եւ մտավոր արժեքները, որն 
oտարերկրյա ներդրողի կողմից անմիջականորեն ներդրվում է Հայաuտանի Հանրապետության 
տարածքում իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության ոլորտում` շահույթի 
/եկամտի/ uտացման կամ այլ oգտակար արդյունքի հաuնելու նպատակով: 
 
Վարչական կամ այլ իշխանական ենթակայության վրա հիմնված իրավահարաբերությունները 
կանոնակարգող իրավական ակտերից, անշուշտ առաջին հերթին անհրաժեշտ է դիտարկել 
հարկային օրենսդրությունը: Այդ շարքում արժե առանձնացնել՝ 

1. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքը 
2. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքը 
3. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքը, և 
4. այս հարկատեսակներին վերաբերող մի շարք գերատեսչական նորտատիվ ակտեր, 

որոնք առավելապես կրում են հրահանգչական և մեթոդաբանական բնույթ: 
 
Շահութահարկ: Այս հարկատեսակը վճարում են Հայաստանի տարածքում ստեղծված 
կազմակերպությունները և ոչ ռեզիդենտ համարվող անձինք: Ընդ որում, վերջիններիս համար 
հարկվող օբյեկտ է հանդիսանում հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող հարկվող շահույթը 
(հոդված 4 և 5): Շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է հարկվող շահույթի նկատմամբ, 20 
տոկոս դրույքաչափով: Հարկ է նշել, որ մասնավորապես այլ անձի կանոնադրական 
կապիտալում ներդրումներ կատարելիս, ներդրված գումարը շահութահարկի հաշվառման 
նպատակով ծախս չի համարվում, իսկ այդպիդի ներդրում ստացող կազմակերպության համար 
այդ գումարը չի դիտարկվում որպես եկամուտ: Սակայն կապիտալի հավելաճը, որը կարող է 
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ստացվել նմանատիպ ներդրումներից, ենթակա է հարկման ընդհանուր հիմուքներով: Երկակի 
հարկումը բացառելու նպատակով շահութահարկի մասին օրենքը հնարավորություն է ընձեռում 
համախառն եկամուտը նվազեցնել ստացված շահաբաժինների գումարի չափով (հոդված 26): 
Այս նորմը, սակայն, չի վերաբերում ոչ ռեզիդենտներին: Այսպես, եթե ոչ ռեզիդենտը 
հայաստանյան աղբյուրներից ստանում է պասիվ եկամուտներ, իսկ այդպիսիք են 
հանդիսանում, մասնավորապես՝ շահաբաժինները, տոկոսները և կապիտալի հավելաճը, ապա 
նրա հարկային գործակալը պարտավոր է գանձել շահութահարկ՝ 10 տոկոս դրույքաչափով 
(հոդված 57): Միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ հայաuտանյան աղբյուրներից ոչ ռեզիդենտի 
uտացած շահաբաժինները հարկվում են զրո դրույքաչափով, եթե միաժամանակ առկա են 
հետեւյալ բոլոր պայմանները  ̀

ա) շահաբաժիններն uտացող ոչ ռեզիդենտն այդ եկամուտների մաuով ենթակա չէ 
շահութահարկով հարկման այն երկրում, որի ռեզիդենտն է հանդիuանում. 

բ) մաuնակցությունը (բաժնետոմuը, բաժնեմաuը, փայաբաժինը), որի դիմաց uտացվում 
են շահաբաժինները, ոչ ռեզիդենտին է պատկանել ոչ պակաu, քան երկու oրացուցային տարվա 
ընթացքում. 

գ) շահաբաժիններ բաշխող ռեզիդենտի կանոնադրական կապիտալում շահաբաժիններ 
uտացող ոչ ռեզիդենտի մաuնակցությունը շահաբաժինների բաշխմանն անմիջապեu նախորդող 
երկու oրացուցային տարիների ընթացքում կազմել է ոչ պակաu, քան կանոնադրական 
կապիտալի 25 տոկոuը. 

դ) շահաբաժիններ uտացող ոչ ռեզիդենտը հանդիuանում է դրանց փաuտացի 
uեփականատերը. 

ե) շահաբաժինները բաշխող կազմակերպությանն է ներկայացվում Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով համապատաuխան տարածքային 
հարկային մարմնի տեղեկանքն այն մաuին, որ այդ եկամուտներն uտացող ոչ ռեզիդենտը 
բավարարում է "ա" եւ "դ" ենթակետերով uահմանված պայմանները (հոդված 57): 
 
Եկամտահարկ: Այս հարկատեսակը վճարում են Հայաստանի ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ 
համարվող ֆիզիական անձինք: Ընդ որում ռեզիդենտ է համարվում մասնավորապես այն անձը, 
որը հարկային տարում սկսվող և ավարտվող տասներկուամսյա ցանկացած 
ժամանակահատվածում գտնվել է Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 183 օր և ավելի, կամ ում 
կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանում (հոդված 3): Ներդրումներից ստացված 
եկամուտները (այս դեպքում՝ շահաբաժինները և կապիտալի հավելաճը) հաշվառելով 
համախառն եկամտի կազմում, օրենքն այնուհետև եկամտահարկով հարկվող հարկատուին 
հնարավորություն է ընձեռում իր համախառն եկամուտը նվազեցնել՝ 
 ա) ստացված շահաբաժինների չափով. 
 բ) բաժնետոմսերի կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարումից, այլ արժեթղթերի 
հետ փոխանակումից կամ նման այլ գործարքներից ստացված եկամտի չափով /ըստ էության 
կապիտալի հավելաճի չափով/ (հոդված 10): 
Սակայն, եթե ֆիզիկական անձը ներդրումները կատարում է պարտքային գործիքների 
կիրառմամբ, ապա այդպիսի ներդրումներից ստացվող տոկոսները ենթակա են հարկման 10 
տոկոս դրույքաչափով (հոդված 18, կետ 4), բացառությամբ պետական պարտատոմսերից 
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ստացվող եկամուտների, որոնք կարող են համախառն եկամտից նվազեցվել: Ներդրումներից 
ստացված եկամուտների հարկման կանոնները նույնն են ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց 
համար: Տես նաև՝ հավելված 1-ը: 
 
Ավելացված արժեքի հարկ: Այս հարկատեսակի դրույքաչափը Հայաստանում սահմանված է 20 
տոկոս: Օրենքով արժեթղթերի օտարումը ազատված է ԱԱՀ-ից (հոդված 22), սակայն այն 
դեպքում, երբ ներդրումներն արժեթղթերում իրականացվում են գույքի կամ գույքային 
իրավունքի ձևով, ապա այդպիսի գործարքը ԱԱՀ-ով հարկվում է, և այդ հարկի վճարման 
պարտավորությունը կրում է գույքը կամ գույքային իրավունքը փոխանցող անձը: Հարկ է նշել, 
որ վենչուրային գործի կազմակերպման տեսանկյունից, վենչուրային հիմնադրամին մատուցվող 
ծառայությունների արժեքի չափով, ԱԱՀ-ով հարկման սուբյեկտ կհանդիսանա կառավարիչը, 
եթե նա արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին օրենքով չլիցենզավորվի որպես 
արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարիչ: Սակայն նկատի ունենալով, որ վենչուրային 
հիմնադրամների կառավարիչների պարագայում կառավարման գործառույթն, ընդհանուր 
դեպքում, չափազանց քիչ ընդհանրություններ ունի արժեթղթերի հավատարմագրային 
կառավարման հետ, ստացվում է, որ վենչուրային հիմնադրամի կառավարիչը կհանդիսանա 
ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ: 
 
Միաժամանակ պետք է նշել, որ ներդրումային հիմնադրամը /այդ թվում օտարերկրյա ՆՀ-ի 
մասնաճյուղը/ պետռեգիստրում գրանցելու համար գանձվում է պետտուրք՝ բազային տուրքի 40-
ապատիկի չափով: Իսկ օտարերկրյա ՆՀ-ի ներկայացուցչությունը գրանցելիս գանձվում է 
բազային տուրքի 10-ապատիկը: Պրուդենցիալ կարգավորման տեսանկյունից, «Արժեթղթերի 
շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ներդրումային հիմնադրամը 
/ընկերությունը/ համարվում է ինստիտուցիոնալ ներդրող: Ինվեստիցիոն ընկերությունները և 
հիմնադրամները լիցենզավորվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող մարմնի կողմից: 
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3. Հայաստանում վենչուրային համակարգի ներդրման կարևորությունը և 
խնդիրները 

 
Վենչուրային ֆինանսավորման համակարգը հանդիսանում է բիզնեսի ֆինանսավորման 
այլընտրանքային ձև բանկային ֆինանսավորման համակարգի հետ միաժամանակ, բայց նաև 
իր էությամբ, միգուցե, անփոխարինելի և ամենաարդյունավետ ֆինանսավորման եղանակը՝ 
որոշակի ձեռնարկությունների` հատկապես, ինովացիոն ոլորտում գործող փոքր ու միջին 
ձեռնարկությունների համար: Մյուս կողմից, անհնար է թերագնահատել փոքր ու միջին 
ձեռնարկատիրության դերը երկրի տնտեսության զարգացման հարցում: Ըստ էության, փոքր ու 
միջին ձեռնարկատիրության արդյունավետ գործունեությունը ցանկացած երկրի համար ունի 
ռազմավարական նշանակություն:  
 
Հայաստանի համար փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը կարևորության փաստը 
ամրագրված է ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված «Հայաստանում փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարական զարգացման 
հիմնադրույթներում», ըստ որի Հայաստանում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների (այսուհետ` 
ՓՄՁ) կարեորությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով. 
 ՓՄՁ-երը առավել փոքր ներդրումների հաշվին եւ կարճ ժամանակահատվածում կարող 

են ապահովել զգալի թվով նոր աշխատատեղեր, էապես բարելավելով աշխատանքի 
շուկայում տիրող իրավիճակը՝ լուծելով մի շարք լուրջ սոցիալական խնդիրներ,  

 հաճախ նոր ՓՄՁ-երի ստեղծմամբ առավել արդյունավետ է ընթանում պարապուրդի 
մատնված եւ ոչ շահութաբեր խոշոր ձեռնարկությունների վերակառուցման եւ 
արդիականացման գործընթացը,  

 ՓՄՁ-երն առավել արդյունավետ են օգտագործում տեղական հանքահումքային 
ռեսուրսները եւ նվազեցնում երկրի տնտեսության կախվածությունը ներմուծումից,  

 ՓՄՁ-երում համեմատաբար արագ եւ փոքր ծախսերով են ներդրվում նոր 
տեխնոլոգիաները եւ նորարարությունները,  

 ՓՄՁ-երում արտադրվող ապրանքատեսակները մրցակցության մեջ են մտնում 
ներմուծվող ապրանքատեսակների հետ՝ դրանք փոխարինելով տեղական 
արտադրատեսակներով,  

 ՓՄՁ-երը, շնորհիվ իրենց ճկունության, շատ ավելի արագ են հարմարվում շուկայի 
պահանջներին, յուրացնելով նոր ապրանքատեսակների արտադրությունը եւ 
սպասարկման արդիական ձևերը,  

 ՓՄՁ-երի զարգացումը տարածաշրջաններում էապես նպաստում է տվյալ երկրում 
նպատակային տարածաշրջանային քաղաքականության իրականացմանը,  

 ՓՄՁ-երի զարգացումը ժամանակակից հասարակության հիմքը կազմող միջին խավի 
ձեւավորման եւ կայացման գրավականն է:  

 
Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ Հայաստանում ձեռնարկատիրության զարգացումը 
ընդհանրապես, ելնելով բազմաթիվ ներքին և արտաքին գործոններից, պետք է ունենա որոշակի 
գերակայություններ: Այդ տեսակետից, մասնավորապես, ակնհայտ է որ, ձեռնարկատիրության 
զարգացումը չի կարող հիմնվել բնական էներգետիկ և վառելիքային պաշարների վրա` 
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հանրապետությունում դրանց բացակայության պատճառով: Առկա բնական այլ ռեսուրսների 
հիման վրա արտադրությունների կազմակերպման կարևորությունը չբացառելով հանդերձ, 
այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ Հայաստանի համար ամենահեռանկարային ուղղությունը 
կարող է լինել ինովացիոն  տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտը, որը ներառում է 
գիատատեխնիկական մշակումները, դրանց շուկայացման խնդիրները, և ընդհանրապես 
ոլորտի ամբողջական և արդյունավետ ինֆրաստրուկտուրայի կայացումը: Նման 
քաղաքականության իրականացումը մեծապես կարող է պայմանավորված լինել արդյունավետ 
գործող վենչուրային համակարգի առկայությամբ, որի համար, կարծում ենք, որ Հայաստանում 
կան էական նախադրյալներ:  
 
Ինչպես արդեն նշվել է վերևում, միջազգային փորձն էլ է ցույց տվել, որ վենչուրային կայացած 
համակարգեր ունեցող երկրներում այդ համակարգի կայացումը պայմանավորող հիմնական 
գործոններ են հանդիասացել փոքր արտադրա-տեխնոլոգիական ինովացիոն 
ձեռնարկությունների կողմից իրականացվող գիտատեխնիկական մշակումների բարձր 
կոմերցիոն ներուժը, վենչուրային ներդրողների առկայությունը և պրոֆեսիոնալ 
կառավարիչների ինստիտուտի ձևավորումը, որոնք, կարողանալով գնահատել կոնկրետ 
բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, դառնում են յուրատեսակ կապող օղակ կապիտալի և 
դրա կոնկրետ կիրառման միջև: Գաղտնիք չի, որ Հայաստանն ավանդաբար ունի գիտատար 
ռեսուրսների համեմատաբար մեծ ներուժ: Սա նշանակում է, անչափ նպատակահարմար կլինի 
այս ներուժի  արդյունավետ օգտագործման  և կիրառման խնդիրների լուծման ուղղված քայլերի 
իրականացումը: Թե ինչպիսին է այդ գիտատեխնիկական մշակումնեի կոմերցիոն ներուժը, 
բնկանաբար, լրացուցիչ գնահատումների կարիք է զգում, որի իրականացման 
ամենակենսունակ ձևն, ըստ էության, վենչուրային համակարգն է: Այդ իսկ պատճառով, 
վենչուրային համակարգի ներդրումը Հայաստանում կարող է ունենալ չափազանց որոշիչ 
նշանակություն տնտեսության որակական զարգացման խնդիրների տեսանկյունից:  
 
Անհրաժեշտ է նշել ևս մեկ հանգամանքի մասին, որի ճիշտ օգտագործումը պետք է լինի 
Հայաստանում ապագա վենչուրային զարգացած համակարգի ազդակներից մեկը: Խոսքը 
վերաբերում է մեծագույն ներուժ ունեցող հայկական սփյուռքի առկայությանը, որի 
մասնակցության ապահովումը Seed և Start up փուլերում, կարող է էական ազդեցություն ունենալ 
համակարգի կայացման համար խիստ անհրաժեշտ հաջողված ներդրումների օրինակների 
ստեղծման և այդ պրակտիկայի հետագա մասսայականացման համար: 
 
Նշված գործոններն, արդեն իսկ, հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ վենչուրային համակարգի 
ներդրման համար անհրաժեշտ որոշակի ներուժ Հայաստանն անկասկած ունի: Ամբողջ խնդիրը 
կայանում է նրանում, որ անհրաժեշտ է ըստ արժանավույն գնահատել այդ ներուժի 
կարևորությունը և ձեռնարկել համակարգի այլ անհրաժեշտ բաղադրիչների (մասնավորապես, 
պրոֆեսիոնալ կառավարիչների ինստիտուտի կայացում, համակարգի ներդրմանն ուղղված 
պետական հստակ քաղաքականության իրականացում և այլն) ձևավորման ուղղված քայլերը, 
որոնց արդյունքում իրական նախադրյալներ կստեղծվեն  Հայաստանի համար խիստ կարևոր 
այս ոլորտի կայացման համար: Ըստ էության, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
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Հայաստանում գիտատար ինովացիոն գործընթացների հետագա զարգացումը կախված է 
վենչուրային ներդրումների ակտիվացումից, միանշանակ կարելի է փաստել, որ Հայաստանում 
վենչուրային համակարգի ներդրման արդիականությունը կասկած չի հարուցում: 
 
Ակնհայտ է, որ վենչուրային կապիտալի շուկաների տարողունակությունը էապես կախված է 
վենչուրային ներդրումների առաջարկից: Հայաստանում վենչուրային կապիտալի շուկայի 
տարողունակության գնահատման համար ուսումնասիրվել են զարգացած և զարգացող 
երկրներում վենչուրային ներդրումների, ինչպես նաև մակրոտնտեսական այլ ցուցանիշներ 
(տես՝ Հավելված 2): Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների վենչուրային 
ներդրումների ծավալը, որպես կախյալ փոփոխական հիմնականում կախված է մտավոր 
սեփականությանն առնչվող գործոններից: Նշված գործոնները ավելի շոշափելի կերպով հանդես 
են գալիս մտավոր սեփականության օբյեկտների արտոնագրման, ԳՀՓՆԱ վրա կատարվող 
ծախսերի ձևով: Որպես հնարավոր ազդող գործոն առանձնացվել է նաև ՀՆԱ-ն: Ներքոհիշյալ 

աղյուսակում (աղյուսակ 1) տրված են 22 երկրների համար 6 ցուցանիշներ30: Նշենք, որ 
աղյուսակում ներկայացված վենչուրային ներդրումների ցուցանիշը չի ներառում MBO, MBI և 
գնանշված բաժնետոմսերի վենչուրային ձեռքբերման գործարքները: Աղյուսակ 1-ում 
ներկայացված գործոնները 1998-2002թթ. համապատասխան ցուցանիշների միջին արժեքներն 
են: 

Աղյուսակ 1 

 

Վենչուրային 
ներդրումներ
ի %-ը ՀՆԱ-

ում 

Արտոնագրերի 
քանակը 

Արտոնագրեր
ի քանակը 1 
մլն. բնակչի 
նկատմամբ 

ՀՆԱ (մլն 
ԱՄՆ 

դոլար) 

ԳՀՓՆԱ 
ծախսեր 

(մլն ԱՄՆ 
դոլար) 

ԳՀՓՆԱ 
աշխա-

տողների 
քանակը 

 Y X1  X2 X3 X4 

Եվրամիություն 0.1424 53881.57 143.23 8335320 160979.2 2348619 

Բելգիա 0.1594 1546.05 150.9275 241094.1 4955.646 69839.4 

Չեխիա 0.0682 114.0 11.1025 62157.94 745.6749 48624.6 
Դանիա 0.0994 977.22 183.3025 167356.5 3793.476 57085.4 
Գերմանիա 0.1202 23559.59 286.6425 1996452 48972.9 628481.2 
Հունաստան 0.0684 80.46 7.385 122621.9 491063.9 59712.6 

Իսպանիա 0.1074 976.89 24.36333 600368.7 5649.182 198021.8 
Ֆրանսիա 0.1228 7859.09 133.69 1395180 30741.8 392842.4 

Իռլանդիա 0.1084 236.86 62.54 100413.2 1167.519 16116.4 

Իտալիա 0.0864 4126.63 72.47 1148010 12506.57 221901.4 
Հունգարիա 0.0468 168.47 16.475 51763.8 436.379 44626.6 

Նիդեռլանդներ 0.285 3412.19 214.9525 393986.7 7570.17 120736 

Ավստրիա 0.0498 1244.04 155.3425 204757.9 3995.539 56107.2 

Լեհաստան 0.0824 93.35 2.425 175400.8 1143.36 125334.4 
Պորտուգալիա 0.0658 44.84 4.3925 113118.3 899.8198 38129 
Սլովակիա 0.015 32.45 6.0225 21603.31 142.9127 22492.6 

Ֆինլանդիա 0.1602 1648.8 318.87 126330.6 4132.147 67915.2 

Շվեդիա 0.2276 3016.0 339.9825 240344.9 9532.571 109414.2 
Միացյալ 0.2256 6765.10 113.5367 1465375 27179.33 84521.4 

                                                
30 Թվերը վերցված են «Եվրաստատ» ծառայության աղբյուրներից. www.eurostat.am 
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Թագավորություն 

Ռումինիա 0.0378 25.81 1.155 40155.14 163.6504 43721.6 
Իսլանդիա 0.3962 30.63 109.62 814292.8 219.2406 4572.2 

Նորվեգիա 0.1356 593.45 132.65 167290 2746.645 46358 

ԱՄՆ 0.5088 39147.22 144.7933 9689477 257568.3 3576400 

Հայաստան31 Y 153 44.22 2025.6 5.77 7134 
 
Նախ և առաջ նկատենք, որ X2, X3 և X4 ցուցանիշներով Հայաստանը զիջում է բոլոր 22 երկրներին: 
Ավելին, Հայաստանի միջին ցուցանիշները բոլո 22 երկրների միջին ցուցանիշներից 
տարբերվում են հետևյալ կերպ. 

Աղյուսակ 2 
 

  

Վենչուրային 
ներդրումների 
%-ը ՀՆԱ-ում 

Արտոնագրերի 
քանակը 

Արտոնագրեր
ի քանակը 1 
մլն. բնակչի 
նկատմամբ 

ՀՆԱ (մլն 
ԱՄՆ 

դոլար) 

ԳՀՓՆԱ 
ծախսեր 

(մլն ԱՄՆ 
դոլար) 

ԳՀՓՆԱ 
աշխա-

տողների 
քանակը 

22 երկրների միջիններ  0.144418 4349.961 113.3019 878979.6 41605.76 274225.2 

Հայաստան Y 153 44.22 2025.6 5.77 7134 
Հայաստանի ցուցանիշի 
%-ը 22 երկրների միջին 
ցուցանիշի նկատմամբ  3.517273 39.02849 0.230449 0.013868 2.601512 

 
Ակնհայտ է, որ X2, X3 և X4 ցուցանիշները ուղղակիորեն ազդում են արտոնագրման ծավալի վրա. 
այսպես` մասնավորապես X2 և X3 ցուցանիշները խիստ բարձր են կորելացված X1-ի հետ: Նշված 
հիպոթեզի պայմաններում, հատկանշական է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի համար X2, X3 և X4 

ցուցանիշները խիստ փոքր արժեքները  մնացած 22 երկրների ցուցանիշների համեմատությամբ 
արտոնագրման ծավալներով (մասնավորապես 1 մլն բնակչին ընկնող) մեր երկիրը 
ամենաառաջատարն է: Այլ կերպ ասած, եթե Հայաստանի համար 1 մլն բնակչին ընկնող 
գյուտերի քանակը հարաբերենք առանձին-առանձին X2, X3 և X4 ցուցանիշների վրա, 
համապատասխանաբար կստացվեն 0.021831, 7.663778, 0.006198: Նույն ցուցանիշները 22 երկրների 
միջինների համար կստացվեն` 0.000129, 0.002723, 0.000413: Համեմատելով եռյակի 
անհմապատասխան թվերը կարելի է տեսնել որ Հայաստանը առաջնակարգ դիրքում է գյուտերի 
գեներացման գործում: Ավելին, հաշվարկելով 1 մլն. բնակչին ընկնող գյուտերի քանակով 
ամենաառաջնակարգ դիրքում գտնվող երկրի` Գերմանիայի նույն ցուցանիշները, ստացվում է, 
որ դրանք համապատասխանաբար կազմում են 0.000144, 0.005853, 0.000456, ինչով նույնպես 
էապես զիջում են Հայաստանին: Եվ վերջապես, X2, X3 և X4 ցուցանիշներով Հայաստանին 
ամենամոտ գտնվող երկրի` Սլովակիայի դեպքում նշված ցուցանիշները 
համապատասխանաբար կազմում են 0.000279, 0.042141, 0.000268, ինչով այն նույնպես զիջում է 
Հայաստանին: 
 
Հաշվի առնելով այնպիսի երկրների առկայությունը, ինչպիսիք են ԱՄՆ, ՄԹ, Ֆրանսիա, 
Գերմանիա և այլն, նկատենք, որ արտոնագրման միջին ցուցանիշով Հայաստանը գերազանցում 
է 7-8 երկրների, ինչը բարձր ցուցանիշ է: Այն դեպքում, երբ վերցվում են 1993թ.-ից սկսված 

                                                
31 Հայաստանին առնչվող թվերը վերցվել են ՀՀ վիճ. ծառայության տեղեկագրերից 
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տվյալները արտոնագրման ցուցանիշով հայաստանը գերազանցում է 9-10 երկրների և խիստ 
մոտենում է Իտալիային: 
 
Հաշվի առնելով վերը ներկայացված 22 երկրների ցուցանիշների փոխկապվածությունը (բարձր 
կոռելացիոն գործակիցներ) վենչուրային ներդրումների ցուցանիշի հետ, Հայստանում 
վենչուրային ներդրումների տարողունակության գնահատման համար կիրառվել է ռեգրեսիոն 
վերլուծություն: Վերլուծության համար փոփոխվել են ներկայացված աղյուսակի թվերի 
մասշտաբները և հաշվարկվել է 22 երկրների համար բացարձակ վենչուրային ներդրումները: 
Արդյունքում ստացվել է ներքոհիշյալ աղյուսակը. 

Աղյուսակ 3 
 

 

Վենչուրային 
ներդրումներ

ը  
(մլրդ ԱՄՆ 

դոլար) 

Արտոնագրերի 
քանակը 

(հազ. հատ) 

ՀՆԱ  
(մլրդ ԱՄՆ 

դոլար) 

ԳՀՓՆԱ 
ծախսեր (մլրդ 
ԱՄՆ դոլար) 

ԳՀՓՆԱ աշխա-
տողների քանակը 

(հազ. մարդ) 

 Y X1 X2 X3 X4 
Եվրամիություն 11.8695 53.88157 8335.32 160.9792 2348.619 
Բելգիա 0.384304 1.546048 241.0941 4.955646 69.8394 
Չեխիա 0.042392 0.114 62.15794 0.745675 48.6246 
Դանիա 0.166352 0.977223 167.3565 3.793476 57.0854 
Գերմանիա 2.399735 23.55959 1996.452 48.9729 628.4812 
Հունաստան 0.083873 0.080457 122.6219 491.0639 59.7126 
Իսպանիա 0.644796 0.976887 600.3687 5.649182 198.0218 
Ֆրանսիա 1.713281 7.859087 1395.18 30.7418 392.8424 
Իռլանդիա 0.108848 0.236856 100.4132 1.167519 16.1164 
Իտալիա 0.991881 4.126628 1148.01 12.50657 221.9014 
Հունգարիա 0.024225 0.168473 51.7638 0.436379 44.6266 
Նիդեռլանդներ 1.122862 3.412187 393.9867 7.57017 120.736 
Ավստրիա 0.101969 1.24404 204.7579 3.995539 56.1072 
Լեհաստան 0.14453 0.093351 175.4008 1.14336 125.3344 
Պորտուգալիա 0.074432 0.044838 113.1183 0.89982 38.129 
Սլովակիա 0.00324 0.032446 21.60331 0.142913 22.4926 
Ֆինլանդիա 0.202382 1.648833 126.3306 4.132147 67.9152 
Շվեդիա 0.547025 3.016005 240.3449 9.532571 109.4142 
Միացյալ 
Թագավորություն 3.305885 6.765105 1465.375 27.17933 84.5214 
Ռումինիա 0.015179 0.000323 40.15514 0.16365 43.7216 
Իսլանդիա 3.226228 0.490416 814.2928 0.219241 4.5722 
Նորվեգիա 0.226845 2.964306 167.29 2.746645 46.358 
ԱՄՆ 49.30006 39.53168 9689.477 257.5683 3576.4 
Հայաստան Y 0.1534 2.025596 0.005178 7.1344 

 
Ներկայացված ընտրանքի համար հաշվարկվել են մի շարք ռեգրեսիոն հավասարումներ: 
Տարբերակներից մեկը հաշվարկված է հաշվի առնելով բոլոր 4 X-երը և հաշվարկից հեռացվել է 
միայն ԱՄՆ: Արդյունքում ստացված հավասարման դետերմինացիայի գործակիցը` r2 = 0.98, 
ինչը բարձր ցուցանիշ է: Մյուս կողմից F տեստի արդյունքներով H0 հիպոթեզը մերժվել է (երբ 
p=0.05), ինչը վկայում է այն մասին, որ հավասարման բոլոր փոփոխականների գործակիցները 
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միաժամանակ զրո չեն կարող լինել: Հավասարման մեջ կիրառելով Հայաստանի թվերը,, 
տարեկան վենչուրային ներդրումների ծավալը ստացվում է 37.71 մլն ԱՄՆ դոլար: 
 
Այնուամենայնիվ, ստացված ռեգրեսիոն հավասարումը ունի որոշակի թերություններ, 
մասնավորապես` որոշ փոփոխականների համար t տեստի դեպքում չի մերժվում H0 հիպոթեզը: 
Շտկելու համար նաև այս թերությունը, կառուցվել է նոր ֆունկցիա, որտեղ ներառվել են միայն 
գյուտերի և ԳՀՓՆԱ աշխատողների քանակների փոփոխականները` X1, X4: Նախ այս դեպքում 
դետերմինացիայի գործակիցը` r2 = 0.96, ինչը նույնպես բարձր ցուցանիշ է և էականորեն չի 
զիջում նախորդին, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ երկու փոփոխականների 
առկայության դեպքում r2-ն մեծացել էր ընդամենը 0.02-ի չափով: Վերջին հանգամանքը 
նույնպես ցույց է տալիս, որ X2 և X3 փոփոխականները չունեն էական ազդեցություն վենչուրային 
ներդրումների վրա, ինչը բացատրվում է նաև գործնական իմաստով:  
 
Այսպես, X1, X4 ստացված նոր ռեգռեսիոն հավասարման ինչպես F չափանիշի, այնպես էլ t 
տեստերի դեպքում H0 հիպոթեզները ամբողջապես մերժվում են (երբ p=0.05): Ավելին, ինչպես X1-
ի, այնպես էլ` X4-ի համար (երբ p=0.05) խիստ փոքր են P-Արժեքները, որոնք ցույց են տալիս H0 
հիպոթեզի չմերժման հավանականությունը: Նշված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ստացված 
հավասարումը էապես ավելի հաջողված է, քան առաջինիը: Այս հավասարման մեջ կիրառելով 
Հայաստանի թվերը, տարեկան վենչուրային ներդրումների ծավալը ստացվում է 70.76 մլն ԱՄՆ 
դոլար: 
 
Իրականացվել է նաև վերլուծություն միայն մեկ անկախ փոփոխականով: Անկախ փոփոխական 
է ընտրվել X1-ը` գյուտերի քանակը, հաշվի առնելով, որ վենչուրային ներդրումների իմաստով 
այն առավել բովանդակային է: Ներքոհիշյալում ներկայացված է Y-ի և X1-ի կետային ամպը, ինչը 
վկայում է դրանց բարձր կապվածության մասին: Նշենք, որ այս դեպքում, մեծ շեղումներից 
խուսափելու համար դիտարկումից հեռացվել է ԱՄՆ-ն և Իսլանդիան:   

 
Արդյունքում ստացվել է գծային ռեգրեսիոն 
հավասարում, որտեղ r2 = 0.93 է:  Կիրառելով 
Հայաստանի արտոնագրված գյուտերի 
համապատասխան թիվը ստացված 
հավասարման մեջ տարեկան վենչուրային 
ներդրումների ծավալը ստացվում է շուրջ 102 
մլն ԱՄՆ դոլար: Նման բարձր թիվը, 

համեմատած նախորդ թվերի հետ պատահական չէ, քանի որ վենչուրային ներդրումների 
ծավալի վրա այս հավասարման մեջ ազդում է այնպիսի մեկ գործոն (գյուտերի քանակը), որով 
Հայաստանը գտնվում է առաջատար դիրքերում: 
 
Կիրառվել է նաև վենչուրային ներրդումների ծավալի հաշվարկման չորրորդ եղանակը, երբ 
հաշվարկվել է նույն երկրների մեկ արտոնագրված գյուտին բաժին ընկնող վենչուրային 
ներդրումների միջինացված ծավալը և ստացված ցուցանիշը կիրառվել է Հայաստանի համար: 
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Արդյունքում ստացվել է, որ բոլոր երկրների գծով մեկ գյուտին միջին հաշվով բաժին է ընկնում 
415 հազ ԱՄՆ դոլար: Կիրառելով այս ցուցանիշը Հայաստանի համար, տարեկան վենչուրային 
ներդրումների ծավալը ստացվում է շուրջ 62 մլն ԱՄՆ դոլար:  
 
Նշենք, որ կատարված վերլուծությունը անշուշտ տալիս է միայն մոտավոր արդյունքներ, հաշվի 
առնելով, որ վենչուրային ներդրումները և ընդհանրապես վենչուրային համակարգը 
բնութագրվում են բազմաթիվ այլ գործոններով, որոնք չափումն ու գնահատումը բարդ խնդիր է: 
Մենք փորձ կատարեցինք առանձնացնել այն ակնհայտ գործոնները, որոնցից պետք է որ 
կախված լինեն վենչուրային ներդրումների ծավալները, և արդյունքում, կիրառված մեթոդները 
կրկին անգամ ապացուցեցին, որ 23 երկրների տվյալներով Y-ը էապես զգայուն է (վենչուրային 
ներդրումների ծավալը) ընտրված գործոնների` հատկապես արտոնագրված գյուտերի և ԳՀՓՆԱ 
ոլորտում աշխատողների քանակի նկատմամբ:  
 
Այսպիսով, տարբեր մեթոդներով ստացվեցին Y-ի չորս արժեքներ` 38 մլն, 70 մլն, 102 մլն, 62 մլն 
ԱՄՆ դոլար: Եթե  փորձենք այս չորս ցուցանիշները միջինացնել ներդրումների ծավալը 
կստացվի շուրջ 56 մլն ԱՄՆ դոլար: Միջինացումը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ 
ներկայացված մոտեցումները ինչ որ չափով փոխլրացնող են: Այդուահանդերձ, այս 
ցուցանիշների հաշվարկման արդյունքում ստացված գնահատականը կարող է էականորեն 
փոփոխվել, եթե հաշվի առնենք Հայաստանում արտոնագրված գյուտերի մրցունակության 
աստիճանը միջազգային շուկաներում: Ակնհայտ է, որ «հայկական» գյուտերի 
կոմերցիալիզացիայի արժեքը կամ գնահատականը զգալիորեն կախված կլինի դրանց 
մրցակցային առավելություններից: Սակայն եթե նույնիսկ ընդունենք, որ Հայաստանյան 
վենչուրային շուկայի կանխատեսվող գնահատականը ցածր է, այնուամենայնիվ Հայաստանի 
ֆինանսական շուկայում գործող կառույցները ներկայումս անկարող են բավարարել այդ 
պահանջարկը: Այդ բացը կարող են լրացնել վենչուրային հիմնադրամները, որոնց ֆինանսական 
ռեսուրսների աղբյուրները, գոնե սկզբնական շրջանում, կարող են համալրել միայն 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները: 
 
Հայաստանում վենչուրային համակարգի ներդրման կարևորությունը փաստելով հանդերձ, 
անհրաժեշտ է արձանագրել, որ այսօր հանրապետությունում առկա են մի շարք 
հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման պարագայում միայն կարելի է ակնկալել լիարժեք և 
արդյունավետ գործող վենչուրային համակարգ: Խնդիրների մի մասը կարող է հաջողությամբ 
լուծվել առանձին միջոցառումների արդյունքում և հնարավորինս փոքր ժամկետներում, մյուս 
մասը անմիջականորեն կապված է հանրապետությունում տնտեսական, սոցիալական, 
քաղաքական ընդհանուր իրավիճակի հետ և կարող է աստիճանաբար լուծվել 
հանրապետությունում ընդհանուր իրավիճակի բարելավումների հետ միաճամանակ: Նշված 
խնդիրների հստակ տարանջատումը, միգուցե, միանշանակ հնարավոր չէ, քանի որ ցանկացած 
նոր համակարգի ներդրումը, բոլոր դեպքերում, պայմանավորված է երկրի զարգացման 
ընդհանուր իրավիճակով, իսկ դրա առանձին տարրերը խիստ փոխկապակցված են իրար հետ: 
Այդ իսկ պատճառով, ստորև ներկայացվում են առկա հիմնական խնդիրները, առանց դրանք 
դասակարգելու ըստ հնարավոր իրագործելության աստիճանի, նկատի ունենալով, որ, բոլոր 
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դեպքերում, երկրի համակողմանի զարգացման արդյունքում առանձին բաղադրիչների 
արդյունավետ գործունեությունը կխթանի նաև այլ բաղադրիչների զարգացմանը.  

 գիտատեխնիկական մշակումների իրականացման խթանման, գնահատման, 
շուկայացման ուղղությամբ զարգացած ենթակառուցվածքների բացակայությունը. 

 վենչուրային կապիտալի ձևավորման խնդիրներին առընչվող օրենսդրական դաշտի 
անկատարությունը.   

 ինստիտուցիոնալ ներդրողների բացակայությունը. 

 արժեթղթերի շուկայի ոչ բավարար զարգացվածությունը: 
 
Հայաստանում, վենչուրային համակարգի ներդումն ու դրա հետագա արդյունավետ 
գործարկումը մեծապես կախված կլինի նշված խնդիրների լուծումից: Այդ տեսակետից 
լրջագույն դերակատարում կարող են ունենալ ինչպես մասնավոր նախաձեռնությունները, 
այնպես էլ ոլորտի կայացմանն ուղղված պետական հստակ ռազմավարությունն ու 
իրականացվող քաղաքականությունը: Այնուամենայնիվ, պետք է առանձնապես շեշտել 
պետության կարևորագույն դերը համակարգի կայացման հարցում, քանի որ ցանկացած 
որակապես նոր գաղափարի կենսունակությունը, առանձնապես, սկզբնական փուլում, կարիք է 
զգում պետական աջակցության, որը կարող է արտահայտվել, ինչպես որոշակի խնդիրներում 
պետական անմիջական մասնակցության, այնպես էլ բարենպաստ օրենսդրական և հարկային 
դաշտի ձևավորմամբ: 
 
Վենչուրային բիզնեսի կայացմանը նպատակաուղված պետական քաղաքականություն 
 
Վենչուրային բիզնեսի կայացմանը նպատակաուղղված պետական քաղաքականությունը, 
սովորաբար ներառում է մի շարք ուղղություններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել հետևյալը` 
 
առաջին - հարկային բարենպաստ դաշտի ձևավորումը, որը մի կողմից կբացառի եկամտի և 
կապիտալի հավելաճի կրկնակի հարկման հնարավորությունը, և մյուս կողմից, հարկային 
արտոնությունների միջոցով ներդրողների համար կապահովի որոշակի խթաններ ինովացիոն 
բնույթի ծրագրերում ներդրումներ կատարելու համար: Վենչուրային բիզնեսը խրախուսող 
հարկային համակարգերում, սովորաբար, հարկային բեռը վենչուրային ներդրման օբյեկտից 
տեղափոխվում է վենչուրային ներդրողների վրա, միևնույն ժամանակ, տրամադրելով նշված 
անձանց որոշակի հարկային արտոնություններ (մասնավորապես, հարկերի նվազեցումից և 
հարկային պարտավորությունների հետաձգումից մինչև նույնիսկ որոշակի հարկատեսակներից 
ազատում): Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե վենչուրային ինստիտուտների հարկման ազգային 
համակարգը խրախուսում է նման կառույցների ձևավորմանը և գործունեությանը, դրանք 
հիմնականում ստեղծվում են որպես ռեզիդենտներ: 
  
երկրորդ - պետական մասնակցությունը վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը, որը լրջագույն 
գործոն կարող է հանդիսանալ վենչուրային ինստիտուտներում մասնավոր ներդրողների  
ներգրավումը խթանելու գործընթացում: Պետական մասնակցությունը վենչուրային 



 53

ֆինանսավորման տարբեր սխեմաներում, որոնք ենթադրում են փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների խառը` բյուջետային և մասնավոր ֆինանսավորում, ըստ էության, 
կիրառվում են համարյա բոլոր զարգացած երկրներում: Մասնավորապես, որպես վենչուրային 
կապիտալի ձևավորմանը պետական մասնակցության օրինակ կարող է հանդիսանալ 
պետության մասնակցությունը այսպես կոչված «ֆոնդերի ֆոնդի» կապիտալի ձևավորմանը, որն 
էլ իր հերթին աջակցում է կոնկրետ ներդրումային քաղաքականություն իրականացնող 
վենչուրային հիմնադրամների ստեղծմանը` այլ ներդրողների հետ միաժամանակ ձևավորելով 
նշված վենչուրային հիմնադրամների կապիտալը: Վենչուրային ֆինանսավորման խառը 
սխեմաների առկայությունը կարող է մեծապես պայմանավորել ոլորտի նախնական կայացումը 
և հետագա զարգացումը:   
 
երրորդ - վենչուրային բիզնեսի կայացմանը աջակցող իրավական դաշտի ձևավորումը, որը մի 
կողմից պետք է հստակ կարգավորի վենչուրային ինստիտուտների  գործունեության հետ 
կապված իրավահարաբերությունները, նպատակ ունենալով համապատասխան օրենսդրական 
ակտերի միջոցով խրախուսել վենչուրային բիզնեսի զարգացմանը, մյուս կողմից չպետք է 
իրավական բնույթի լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծի այդ ինստիտուտների ստեղծման և 
հետագա գործունեության համար: Պետք նշել, որ վենչուրային բիզնեսը կարգավորող առանձին 
օրենքներ գործում են շատ քիչ երկրներում (սովորաբար ոլորտի հետ առնչվող 
համապատասխան նորմերը ամրագրվում են ոչ մեկ օրենքի շրջանակներում): Բոլոր 
դեպքերում, վենչուրային բիզնեսը կարգավորող օրենսդրական դաշտը, սովորաբար, բնորոշվում 
է մի շարք առանձնահատկություններով, որոնցից են պետական չափազանց խիստ 
կարգավորման և վերահսկողության բացակայությունը, ոլորտի հետ առընչվող ընդհանուր 
օրենսդրական դաշտի առավելագույնս հստակությունն ու թափանցիկությունը, ինչպես նաև 
վենչուրային ներդրումների իրականացման խրախուսման նպատակով արդեն իսկ վերևում 
նշված հարկային արտոնությունների տրամադրումը: 
 
Վենչուրային բիզնեսի կայացմանն աջակցող պետական քաղաքականության կարևորագույն 
տարրերից է նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների, առանձնապես ինովացիոն 
գործունեության ոլորտում գործող ձեռնարկությունների, ստեղծման և գործունեության համար  
առավել նպաստավոր պայմանների ապահովումը: Նման խնդիրների շարքում առավելապես 
կարևորվում են, մասնավորապես, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն աջակցող 
պետական ծրագրերի հետևողական իրագործումը, այդ թվում բիզնես ինկուբատորների, 
տեխնոպարկերի գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, ինչպես նաև բարձր 
տեխնոլոգիական և գիտատար ոլորտների գերակայությունների ամրագրումն ու դրանց 
զարգացումը խրախուսելու նպատակով իրական քայրերի իրականացումը: 
 
Զարգացած արժեթղթերի շուկայի առկայություն 
 
Ցանկացած վենչուրային ֆինանսավորման ավարտական փուլը (exit) վենչուրային ներդրողի` 
համապատասխան բիզնեսից դուրս գալն է: Այդ տեսակետից անչափ կարևորվում է երկրում 
արժեթղթերի շուկայի զարգացվածության բարձր աստիճանը, որը հնարավորություն է տալիս 
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իրականացնել վենչուրային բիզնեսից դուրս գալու ֆինանսական տեխնոլոգիաները, այդ թվում 
արժեթղթերի հրապարակային վաճառքի միջոցով:  
 
Մասնավորապես, գործընթացի հաջող իրականացման համար, կարևոր քայլ կարող է 
հանդիսանալ վենչուրային կապիտալով աշխատող ձեռնարկությունների արժեթղթերի 
բորսայական շրջանառության արտոնյալ պայմանների ապահովումը, որը կարող է նպաստել 
նշված ձեռնարկությունների արժեթղթերի երկրորդային շուկայի ձևավորմանը`  բարձրացնելով 
դրանց իրացվելիությունը` ստեղծելով որոշակի նախապայմաններ հետագայում այդ 
արժեթղթերի առաջնային հրապարակային առաջարկը (IPO) իրականացնելու համար: 
 
Պետք է նշել, որ IPO-ի իրականացման համար Հայաստանում օրենսդրական և տեխնիկական 
բնույթի հիմնախնդիրներ, որպես այդպիսին, համարյա չկան: Մասնավորապես, առկա է 
գործընթացը կարգավորող համապատասխան օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտը, 
ֆոնդային բորսայի առևտրային համակարգը թույլ է տալիս կիրառել ժամանակակից 
համապատասխան տեխնոլոգիաներ բորսայական առևտրային հարթակում նմանատիպ 
գործարքների, դրանց արդյունքների հիման վրա վերջնահաշվարկի  իրականացման համար: 
Խնդիրն ավելի շուտ կապված է ընդհանրապես արժեթղթերի շուկայի, որպես ֆինանսական 
շուկայի կարևորագույն հատվածի, թերզարգացվածության հետ: Մասնավորապես, արժեթղթերի 
երկրորդային շուկայի ցածր իրացվելիության, արժեթղթերի նոր թողարկումների սակավության, 
թողարկողների կողմից կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների չպահպանման և այլ մի 
շարք պատճառներով պայմանավորված պոտենցիալ ներդրողների մոտ բացակայում է 
ցանկությունը և շահագրգռվածությունը արժեթղթերի շուկայում ավելի ակտիվ դերակատարում 
ունենալու համար: 
 
Կարելի է պնդել, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում միանգամից միջազգային 
չափանիշների համապատասխան զարգացած արժեթղթերի շուկա դեռևս չենք ունենա: Դա 
իհարկե որոշակի խնդիրներ հնարավոր է առաջացնի վենչուրային ներդրողների համար 
վենչուրային ձեռնարկություներից դուրս գալու հարցում, բայց երևի ոչ ավելին: Ըստ էության, 
նշված հանգամանքը չի կարող չափազանց որոշիչ դեր ունենալ հանրապետությունում 
ընդհանրապես վենչուրային համակարգի կայացման գործընթացում: Միջազգային փորձն էլ է 
ցույց տալիս (տես ստորև ներկայացված դիագրամը), որ ելքի հիմնական և գերակշիռ ձևերը 
շարունակում են մնալ արժեթղթերի ուղղակի վաճառքը, ձեռնարկությունների միացումն ու 
միաձուլումը, որոնք սկզբունքորեն իրավական տեսանկյունից լրիվ կիրառելի են մեր 
հանրապետությունում: Իհարկե, շատ ավելի լավ կլինի, որ գործնականում գործեն վենչուրային 
ձեռնարկությունից վենչուրային ներդրողի դուրս գալու հնարավորինս բազմազան ձևեր, այդ 
թվում նաև արժեթղթերի առաջնային հրապարակային առաջարկի միջոցով: Կարծում ենք, որ 
դա ժամանակի խնդիր է և արժեթղթերի շուկայի աստիճանական զարգացումը նոր ազդակներ 
կարող է հաղորդել վենչուրային ոլորտի կայացմանը հանրապետությունում: 
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12% 

25% 
15% 

48% 

Ուղղակի վաճառք 
Միացում 

IPO Այլ 

Եվրոպայում վենչուրային ձեռնարկություններից 
վիճակագրությու

Բերված վիճակագրության 
համաձայն 1997թ.-ի դրությամբ 
վենչուրային ձեռնարկություննե-
րից դուրս գալու գերակայող ձև է 
հանդիսացել ձեռնարկու-
թյունների  վաճառքը: Միևնույն 
ժամանակ պետք է, նշել, որ 1993-
1997թթ.-երի ընթացքում, նկատ-
վել է արժեթղթերի առաջնային 
հրապարակային առաջարկի 

դինամիկ զարգացում և նշված ժամանակահատվածի ընթացքում նման գործարքների քանակն 
աճել է ավելի քան երկու անգամ: Առաջնային հրապարակային առաջարկի աճ է արձանագրվել 
նաև հետագա տարիներին: Մասնավորապես, եթե վենչուրային ձեռնարկություններից դուրս 
գալու տարբեր ձևերի մեջ արժեթղթերի առաջնային հրապարակային առաջարկը 2000թ.-ի 
դրությամբ կազմել է 18.6%32, ապա 2000թ.-ի դրությամբ՝ արդեն 23.8%: Նույն 
ժամանակահատվածների համար ուղղակի վաճառքը կազմել է 40.2%  և 33.5%: 
 

 

                                                
32 Corporate Venturing European Activity Update, Research, EVCA, 2001 
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4. Համակարգի Հայաստանյան մոդելի հիմնական սկզբունքները 
 
Ցանկացած ամբողջական համակարգ բաղկացած է բազմաթիվ բաղադրիչներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրը, այս կամ այն չափով, պայմանավորում է այդ համակարգի լիարժեք և 
արդյունավետ գործունեությունը: Նշված տեսանկյունից բացառություն չի կազմում նաև 
վենչուրային համակարգը, որի բաղադրիչներ են հանդիսանում` 
 վենչուրային հիմնադրամները (որպես համակարգի առանցքային օղակ). 
 վենչուրային ներդրողները (որպես վենչուրային ներդրումների հիմնական աղբյուր). 
 վենչուրային ձեռնարկությունները (որպես վենչուրային ներդրումների հիմնական 

սուբյեկտ). 
 պրոֆեսիոնալ կառավարիչները (որպես վենչուրային ներդրողների և վենչուրային 

ձեռնարկությունների միջև կապող օղակ և վենչուրային հիմնադրամների ակտիվների 
կառավարիչ). 

 պետությունը (որպես համակարգի կայացումն ու զարգացումը խրախուսող ֆիսկալ 
քաղաքականություն իրականացնող և/կամ վենչուրային կապիտալի ձևավորման 
մասնակից).  

 ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն ապահովող ենթակառուցվածքը (բիզնես 
ինկուբատորներ, տեխնոպարկեր, գիտահետազոտական կենտրոններ, ինչու չէ նաև 
համալսարաններ, Գիտությունների Ակադեմիա և այլն), որի հիմնական առաքելությունը 
վենչուրային համակարգի համար կարևորագույն «հումք» հանդիսացող ինովացիոն 
ծրագրերի գեներացիան խրախուսող պայմանների ապահովումն է: 

 
Սխեմատիկորեն վենչուրային համակարգի մոդելը կարելի է պատկերել հետևյալ ձևով  ̀
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Պետք է նշել, որ ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն ապահովող ենթակառուցվածքն, իր 
հերթին, ունի բազմաթիվ բաղկացուցիչներ, որոնք, մի կողմից, մեծապես պայմանավորելով 
վենչուրային համակարգի արդյունավետ գործունեությունը, մյուս կողմից, միայն վենչուրային 
համակարգի հետ չէ որ առնչվում են: Նշված ենթակառուցվածքն ունի շատ ավելի 
ընդհանրական բնույթ և  լրջագույն խթանիչ ազդեցություն կարող է ունենալ ցանկացած երկրի 
տնտեսական  զարգացման գործընթացներում (ընդհանուր դեպքում, նույնիսկ, անկախ 
վենչուրային համակարգի առկայությունից): Այդ տեսանկյունից, նույնիսկ, կարելի է փաստել, որ 
վենչուրային համակարգը, իր հերթին, հանդիսանում է ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն 
ապահովող ենթակառուցվածքի գործունեության արդյունքում ծնված ինովացիոն ծրագրերի 
իրագործման (կոմերցիալիզացիայի) արդյունավետ գործիքներից մեկը: Կարծում ենք, որ նշված 
ենթակառուցվածքի կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները, որպես առանձին քննարկման 
առարկա ոչ պակաս տարողունակ են և ունեն առանձին խորը հետազոտության կարիք: Այդ իսկ 
պատճառով, ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն ապահովող ենթակառուցվածքի կայացման և 
զարգացման հետ առնչվող խնդիրները, վենչուրային համակարգի առաջարկվող մոդելի 
շրջանակներում չի դիտարկվում: Առավելևս, որ սույն փաստաթղթի նպատակը ներկայացված 
հայեցակարգի սկզբունքների շրջանակներում  վենչուրային հիմնադրամների մասին 
համապատասխան օրենքի նախագծի մշակումն է, մինչդեռ ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն 
ապահովող ենթակառուցվածքի տարբեր բաղադրիչների վերաբերյալ գործող կամ մշակման 
ենթակա իրավական ակտերն, ըստ էության, կարող են անմիջականորեն կապ չունենալ 
վենչուրային հիմնադրամների հետ:   
 

Արտոնագրային 
գերատեսչություն 

Ֆիսկալ 
քաղաքականություն 

 

Ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն ապահովող ենթակառուցվածք 

Վենչուրային  
հիմնադրամներ 

Վենչուրային  
ձեռնարկություն 

Կառավարիչներ 

Ներդրողներ 

Նախասկզբնական 
փուլ (Seed) 

Ձեռնարկության 
կայացում 
(Start up) 

Սկզբնական 
փուլ 

 (Early Stage)  

Ընդլայնման 
փուլ 

(Expansion) 

կամրջային ֆինանսավորում (Bridge Financing), Կառավարիչների 
ներքին և արտաքին առք (MBI, MBOO) և այլն 

Գիտահետազոտակա
ն կենտրոններ 

Ինկուբատորներ, 
տեխնոպարկեր 

Անհատ 
հետազոտողնե

Պ
ետ

ու
թյ

ու
ն 
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Ամփոփելով սույն հայեցակարգում ներկայացված միջազգային փորձի արդյունքները և հաշվի 
առնելով Հայաստանի համար վենչուրային համակարգի ներդրման կարևորությունն ու 
անհրաժեշտությունը, ստորև ներկայացվում է Հայաստանում վենչուրային համակարգի 
առաջարկվող մոդելի հիմնական առանձնահատկությունները` ըստ այդ համակարգի առանձին 
մասնակիցների (բացառությամբ` ինովացիոն ծրագրերի գեներացումն ապահովող 
ենթակառուցվածքի): 
 
1. Վենչուրային հիմնադրամ 
 
Վենչուրային հիմնադրամի իրավական կարգավիճակը և գործունեության 
սահմանափակումները 
Վենչուրային հիմնադրամը պետք է ունենա առևտրային կազմակերպության իրավական 
կարգավիճակ: Վենչուրային հիմնադրամը կարող է լինել ցանկացած կազմակերպա-իրավական 
տեսակի, բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերության: Վենչուրային հիմնադրամի 
գործունեության ժամկետը չպետք է սահմանափակվի, բացառությամբ եթե դա նախատեսվում է 
վենչուրային հիմնադրամի կանոնադրությամբ: Վենչուրային հիմնադրամների 
գործունեությունը լիցենզավորման առարկա չպետք է լինի: 
 
Վենչուրային հիմնադրամի կապիտալի ձևավորումը և մասնակիցների թիվը  
Վենչուրային հիմնադրամները կարող են օգտագործել կապիտալի ներգրավման օրենքով 
թույլատրված ցանկացած եղանակ, բացի արժեթղթերի հրապարակային առաջարկից: 
Վենչուրային հիմնադրամի կողմից թողարկված ցանկացած նույն դասի արժեթղթերի 
սեփականատերերի թիվը չպետք է գերազանցի 49-ը: 
 
Վենչուրային հիմնադրամի ներդրումային ուղղությունները 
Վենչուրային հիմնադրամները կարող են ներդրումներ կատարել Վենչուրային 
Ձեռնարկությունների ինչպես գիտատեխնիկական (ինովացիոն) ուղղվածություն ունեցող 
ծրագրերում, այնպես էլ այդ ձեռնարկությունների գիտատեխնիկական (ինովացիոն) 
ուղղվածություն չունեցող ծրագրերում` ուղղակի մասնավոր ներդրումների տեսքով: Որևէ 
ձեռնարկությունում վենչուրային հիմնադրամների ներդրումների չափը չպետք է  
սահմանափակվի: Վենչուրային հիմնադրամների համար ներդրումների դիվերսիֆիկացիայի 
պարտադիր պահանջ չպետք է նախատեսվի: Վենչուրային հիմնադրամը կարող է ներդրումներ 
կատարել զարգացման տարբեր փուլերում գտնվող Վենչուրային ձեռնարկություններում (Seed, 
Start up, Early Stage, Expansion, MBO/MBI, IPO և այլն)` ընդհուպ մինչև միայն նախնական 
գաղափարի փուլը, երբ դեռևս համապատասխան ձեռնարկությունը պետականորեն գրանված 
չէ:   
 
Հարկային արտոնություններ 
Վենչուրային հիմնադրամների կապիտալի հնարավորինս մեծ աճ ապահովելու նպատակով 
նպատակահարմար կլինի վենչուրային հիմնադրամների համար նախատեսել վենչուրային 
ձեռնարկություններում հիմնադրամների մասնակցությունից կապիտալի հավելաճից 
շահութահարկի արտոնություն: 
 
2. Վենչուրային հիմնադրամի կառավարիչ  
 
Վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի իրավական կարգավիճակը և գործունեության 
սահմանափակումները 
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Վենչուրային հիմնադրամի կառավարիչը պետք է ունենա կամ առևտրային կազմակերպության 
իրավական կարգավիճակ կամ լինի անհատ ձեռնարկատեր: Վենչուրային հիմնադրամի 
կառավարչի գործունեությունը լիցենզավորման առարկա չպետք է լինի: Վենչուրային 
հիմնադրամի կառավարչի կողմից գործունեության այլ տեսակներով զբաղվելու 
սահմանափակում չպետք է նախատեսել: Վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի 
գործունեության դիմաց վճարը պետք է որոշվի հիմնադրամի և կառավարչի միջև կնքվող 
պայմանագրում:  
 
Վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի և վենչուրային հիմնադրամի փոխհարաբերությունները 
Եթե վենչուրային հիմնադրամը հանդիսանում է վստահության վրա հիմնված տնտեսական 
ընկերակցություն, ապա վենչուրային հիմնադրամի կառավարիչը պետք է լինի լիակատար 
ընկեր և գործի օրենքով նախատեսված բոլոր իրավունքներով և պարտականությունների 
շրջանակներում: Իսկ վենչուրային հիմնադրամի ցանկացած այլ կազմակերպաիրավական 
տեսակների դեպքում, վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի և վենչուրային հիմնադրամի 
փոխհարաբերությունները պետք է կարգավորվեն նրանց միջև կնքված պայմանագրի 
շրջանակներում:  
 
Հարկային արտոնություններ 
Նկատի ունենալով, որ արժեթղթերի հավատարմագրային կառավարման գործունեությունը 
օրենոքվ ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, իսկ վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի 
գործունեությունն, ըստ էության, չհանդիսանալով արժեթղթերի հավատարմագրային 
գործունեություն` միևնույն ժամանակ ենթադրում է ակտիվների կառավարման 
գործառույթների իրականացում, նպատակահարմար կլինի վենչուրային հիմնադրամի 
կառավարչի գործունեությունը վենչուրային հիմնադրամի ակտիվների կառավարման մասով 
նույնպես ազատել ԱԱՀ-ից: Նշված հարկային արտոնությունը չպետք է տարածվի վենչուրային 
հիմնադրամի կառավարչի կողմից այլ գործունեության տեսակներ իրականացնելու վրա:  
 
3. Վենչուրային հիմնադրամի ներդրողներ 
 
Վենչուրային հիմնադրամի ներդրողների հնարավոր կազմը 
Վենչուրային հիմնադրամի ներդրողներ կարող են լինել ինստիտուցիոնալ ներդրողները, 
շարքային ներդրողները, անհատ մեծահարուստները (բիզնես-հրեշտակները), միջազգային 
կառույցները,  պետությունը:  
 
Վենչուրային հիմնադրամի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները 
Վենչուրային հիմնադրամի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է 
համապատասխանեն տվյալ վենչուրային հիմնադրամի կազմակերպաիրավական 
կարգավիճակի դեպքում վենչուրային հիմնադրամի մասնակիցների համար օրենքով 
սահմանված իրավունքներին և պարտականություններին:  
 
Հարկային արտոնություններ 
Վենչուրային հիմնադրամներում իրավաբանական անձանց (այդ թվում ինստիտուցիոնալ 
ներդրողների) մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով նպատակահարմար կլինի նշված 
անձանց համար նախատեսել վենչուրային հիմնադրամներում մասնակցությունից կապիտալի 
հավելաճից շահութահարկի արտոնություն: 
 
 
4. Վենչուրային ձեռնարկություն   
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Վենչուրային ձեռնարկության բնորոշումը 
Վենչուրային ձեռնարկություն կարելի է համարել ցանկացած գաղափարի, ծրագրի, գյուտի, 
արտոնագրի հեղինակ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձին, որը դիմում է վենչուրային 
հիմնադրամին նշված գաղափարի, ծրագրի, գյուտի, արտոնագրի կոմերցիալիզացիայի 
նպատակով` հայցելով համապատասխան ներդրումային ռեսուրսներ: Ինչպես արդեն նշվել է 
վերևում, վենչուրային ներդրումներ կարող են իրականացվել զարգացման տարբեր փուլերում 
գտնվող Վենչուրային ձեռնարկություններում (Seed, Start up, Early Stage, Expansion, MBO/MBI, 
IPO և այլն)` ընդհուպ մինչև միայն նախնական գաղափարի փուլը, երբ համապատասխան 
ձեռնարկությունը դեռևս պետականորեն չի գրանցվել: 
 
Հարկային արտոնություններ 
Նկատի ունենալով ինովացիոն ոլորտի զարգացման ռազմավարական նշանակությունը 
պետության համար, նախատեսել հարկային արտոնություն Վենչուրային ձեռնարկությունների 
համար` վենչուրային ներդրման չափով համախառն եկամտի նվազեցման տեսքով, պայմանով, 
որ միաժամանակ բավարարվում են հետևյալ 3 պայմանները՝ 
1. Վենչուրային ձեռնարկությունն օգտագործում է համապատասխան գյուտը և/կամ օգտակար 
մոդելը՝ «Արտոնագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածին (Արդյունաբերական 
սեփականության օբյեկտի օգտագործումը) համապատասխան,  
2. Վենչուրային ձեռնարկությունը հանդիսանում է նշված գյուտի և/կամ օգտակար մոդելի 
արտոնագրատեր կամ օգտագործման լիցենզիայի իրավասու տիրապետող անձ,  
3. Նշված գյուտը և/կամ օգտակար մոդելը սահմանված կարգով գրանցված է ՀՀ պետական 
լիազոր մարմնի կողմից: 
 
Եթե գյուտի և/կամ օգտակար մոդելի արտոնագրի կամ դրանց օգտագործման իրավունքի 
զիջումը,  փոխանցումը, իրացումը կամ ցանկացած այլ ձևով օտարումը կատարվում է 
վենչուրային ձեռնարկության կողմից դրամական վճարման, սեփական կապիտալի գործիքով 
հատուցման կամ շահույթի բաշխման համաձայնագրի հիման վրա, ապա նախատեսել, որ նման 
գործարքը ազատվում է ԱԱՀ-ից կամ դրա նկատմամբ կիրառվում է ԱԱՀ-ի զրոյական 
դրույքաչափ:   
 
5. Պետություն    
 
Համակարգի կայացմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը 
Պետությունն աջակցում է վենչուրային համակարգի կայացմանն ու զարգացմանը ինչպես 
համապատասխան ֆիսկալ քաղաքականության իրականացման, այնպես էլ վենչուրային 
հիմնադրամների կապիտալում մասնակցության միջոցով:  
Ֆիսկալ քաղաքականության իրականացման մասով վենչուրային համակարգի մասնակիցների 
համար առաջարկվող հարկային արտոնությունները ներկայացված են վենչուրային 
համակարգի մոդելի համապատասխան մասնակիցների վերաբերյալ բաժիններում:    
 
Պետության հնարավոր մասնակցության եղանակները 
Վենչուրային հիմնադրամների կապիտալում պետական մասնակցությունը կարող է լինել 
ինչպես ուղղակի (կոնկրետ վենչուրային հիմնադրամում ներդրումներ կատարելու եղանակով), 
այնպես էլ անուղղակի, երբ պետությունը ստեղծում է առանձին հիմնադրամ (այլ կերպ ասած` 
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հիմնադրամների հիմնադրամ), որը հետագայում ներդրումներ է կատարում վենչուրային 
հիմնադրամներում` պետության կողմից սահմանված դեպքերում և կարգով:  
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5. Համակարգի ձևավորման հիմնական մոտեցումները 
 
 
Հիմնվելով վենչուրային համակարգերի ստեղծման և զարգացման միջազգային փորձի, ինչպես 
նաև հաշվի առնելով Եվրոպական Վենչուրային Կապիտալի Ասոցիացիայի (EVCA) կողմից 
իդեալական համարվող վենչուրային համակարգի առանձին բաղադրիչների վերաբերյալ 
գնահատականները, Հայաստանում վենչուրային համակարգի մոտեցման հիմքում 
առաջարկվում է ամրագրել հետևյալ սկզբունքները. 

 
- Ի տարբերություն դասական ներդրումային հիմնադրամների, վենչուրային հիմնադրամների 
գործունեությունը պետք է պետության կողմից խիստ ռեգլամենտացիայի չենթարկվի. 

 
Դասական ներդրումային հիմնադրամները, մասնավորապես բաց ներդրումային 
հիմնադրամները (կամ ինչպես կոչվում են ԱՄՆ-ում՝ փոխադարձ  հիմնադրամները – 
mutual funds) գտնվում են պետական համապատասխան իրավասու մարմինների 
(հիմնականում տվյալ երկրի արժեթղթերի շուկան կարգավորող և վերահսկող պետական 
լիազորված մարմնի) ամենախիստ կարգավորման և վերահսկողության դաշտում: Խնդիրը 
այն է, որ նման ներդրումային հիմնադրամների հիմնական էությունը կայանում է 
նրանում, որ դրանց գործունեւոթյան հիմքում ընկած է բազմահազար մանր ներդրողների 
միջոցների հավաքագրման մեխանիզմը: Նշված ներդրողների շահերի պաշտպանության 
նպատակով կիրառվում են մի շարք սկզբունքներ, որոնցից են, մասնավորապես՝  
- նեդրումային հիմնադրամի արժեթղթերի հրապարակային վաճառքի արդյունքում 
հավաքագրված միջոցների հետագա ներդրումների արդյունքում ձևավորված 
ներդրումային պորտֆելի կազմի և արժեքի մասին տեղեկությունների ամենօրյա 
հրապարակային բացահայտումը, 
- ներդրումային հիմնադրամի կողմից իր կողմից թողարկված արժեթղթերի հետ գնումը 
ներդրողի առաջին իսկ պահանջով, 
- ներդրումների պարտադիր դիվերսիֆիկացիայի մեխանիզմի կիրառումը, ինչպես նաև 
ներդրումները բարձր հուսալիությամբ արժեթղթերում կատարելը,  
- ներդրումային հիմնադրամից որոշակի գործառույթների տարանջատումը 
(մանավորապես, ակտիվների կառավարման և միջոցների պահառության) և դրանց 
իրականացման իրավունքը այլ մասնագիտացված կառույցներին փոխանցելը: 
 
Բնականաբար, վենչուրային հիմնադրամների պարագայում, որոնք էականորեն 
տարբերվում են բաց ներդրումային հիմնադրամներից ինչպես միջոցների հավաքագրման, 
այնպես էլ այդ միջոցների հետագա կառավարման սկզբունքներով, գործունեության 
պետական խստագույն կարգավորման և վերահսկողության  անհրաժեշտությունն այնքան 
մեծ չէ, ինչքան բաց ներդրումային հիմնադրամների դեպքում: Նույն պատճառով, 
աննպատակահարմար կլինի բաց ներդրումային հիմնադրամների առնչությամբ հայտնի 
ավանդական կառուցվածքային մոդելը (պարտադիր առանձնացված ակտիվների 
կառավարում, առանձին պահառուի առկայություն) կամ ռիսկերի նվազեցման նպատակով 
սահմանվող ներդրումների դիվերսիֆիկացիայի սկզբունքների կիրառումը վենչուրային 
հիմնադրամների պարագայում: Մյուս կողմից, վենչուրային հիմնադրամների նկատմամբ 
հնարավոր ոչ խիստ կարգավորման ու վերահսկողության պարագայում անչափ 
կկարևորվի ներդրումային հիմնադրամների և վենչուրային հիմնադրամների հստակ 
տարանջատման խնդիրը: Նման տարանջատման հիմքում կարող է դրվել, 
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մասնավորապես, ներդրողների քանակությունը և ֆոնդային բորսայում արժեթղթերի 
չգնանշվելու հանգամանքը:     
 

- Վենչուրային բիզնեսը պետք է խթանվի պարզ և հստակ օրենսդրական դաշտի միջոցով: 
 
Խնդիրը նրանում է, որ միջազգային փորձն էլ է ցույց տալիս, որ անհարկի բարդացված կամ 
ոչ հստակ օրենսդրական դաշտը էականորեն կարող է խոչընդոտել համակարգի 
կայացմանը ամենից առաջ այն տեսանկյունից, որ պոտենցիալ ներդրողներին կարող է 
ուղղակիորեն հետ մղել վենչուրային ներդրումներ կատարելուց` նույնիսկ այլ գրավիչ 
պայմանների առկայության պարագայում: Ակնհայտ է, որ վենչուրային ներդրողները 
ակտիվություն չեն ցուցաբերի այնտեղ, որտեղ ոլորտին առնչվող օրենսդրական դաշտը 
պարզ ու հասկանալի չի կամ համապատասխան իրավական նորմերը միանշանակ չեն, 
որի արդյունքում հնարավորություններ են ստեղծվում դրանց տարբեր ձևերով 
մեկնաբանությունների համար: Պետք է նշել, որ հայաստանյան իրավական դաշտում այդ 
տեսակետից առկա են որոշակի խնդիրներ: 
 

- Պետք է հստակեցվի  հարկային դաշտը՝ վենչուրային ներդրումների մասով, ինչպես 
ռեզիդենտների, այնպես էլ ոչ ռեղիդենտների համար. 

 
Ըստ էության, ցանկացած երկրում վենչուրային հիմնադրամներում կրկնակի հարկման 
բացառումը հանդիսանում է վենչուրային ներդրումների ոլորտը կայացնելու և 
զարգացնելու ամենակարևոր ելակետային գործոնը: Ընդ որում, ոչ միայն բացառվում է 
կրկնակի հարկման հնարավորությունը, այլ նաև, սովորաբար, կիրառվում է հետաձգված 
հարկման մեխանիզմը, որի էությունը կայանում է նրանում, որ վենչուրային 
ներդրումներից եկամուտները հարկվում են միայն վենչուրային ձեռնարկությունից 
ներդրողի դուրս գալու փուլում` բաժնետոմսերի իրացման պահին, դրանով ապահովելով 
միջանկյալ եկամուտների Վենչուրային ձեռնարկությունում մնալու (վերաներդնելու) 
հնարավորությունը:   
Կրկնակի հարկումից խուսափելու լուծումներից մեկը միջազգային փորձն արդեն իսկ տվել 
է: Խոսքը վերաբերում է վենչուրային հիմնադրամների իրավական կարգավիճակին, որի 
պարագայում առանց հատուկ արտոնությունների սահմանման, ըստ էության, բացառվում 
է կրկնակի հարկման հնարավորությունը: Այսպես, սովորաբար, վենչուրային 
հիմնադրամները ստեղծվում են վստահության վրա հիմնված (կոմանդիտային) 
ընկերակցության կարգավիճակով, որի հիմնական էությունը կայանում է նրանում, որ 
ընկերակցության անունից ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող և իր 
գույքով ընկերակցության պարտավորությունների համար պատասխանատվություն կրող 
մասնակցի (տվյալ դեպքում` վենչուրային հիմնադրամի կառավարչի) հետ միասին կան 
այլ մասնակիցներ կամ կոմանդիստներ (տվյալ դեպքում` վենչուրային հիմնադրամի 
ներդրողները), որոնք ունեն սահմանափակ պատասխանատվություն և չեն մասնակցում 
ընկերակցության իրականացրած ձեռնարկատիրական գործունեությանը: Ըստ այդմ, 
ստացվում է, որ վենչուրային հիմնադրամը ազատված է շահութահարկից, իսկ հարկվում 
են միայն կառավարման արդյունքում ստացված գլխավոր /լիակատար/ գործընկերոջ 
բաժին շահույթը, և սահմանափակ ընկերների փաստացի ստացված համապատասխան 
եկամուտները: Մինչդեռ հայաստանյան իրավական դաշտում իրավիճակն այնքան էլ 
միանշանակ չէ: Մասնավորապես, չնայած ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 
են վստահության վրա հիմնված ընկերակցությունների մասին հիմնական դրույթները 
(հոդված 90-94), միևնույն ժամանակ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով 
սահմանվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկ են վճարում 
(հարկատու են) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտները և ոչ ռեզիդենտները, իսկ 
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նույն օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն, ռեզիդենտ են համարվում Հայաստանի 
Հանրապետությունում ստեղծված (պետական գրանցում ստացած, հաշվառված) 
կազմակերպությունները: Այսինքն, ըստ էության, վերանում է միջազգային պրակտիկայում 
վենչուրային հիմնադրամների համար հիմնականում կիրառվող կարգավիճակից բխող 
հիմնական առավելությունը: Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ վենչուրային ներդրողներ 
կարող են հանդիսանալ նաև ոչ ռեզիդենտները (ոլորտի կայացման նախնական փուլում 
հնարավոր է նույնիսկ ավելի գերակշիռ մասով), ապա անչափ կարևոր է ապահովել 
այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում վենչուրային հիմնադրամների իրավական 
կարգավիճակը առավելագույնս կհամապատասխանի ինչպես ներքին« այնպես էլ 
արտասահմանյան ներդրողի պահանջներին և նախասիրություններին:    
 

- Պետք է խրախուսել վենչուրային կապիտալի ուղղվածությունը դեպի փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության ոլորտ, ստեղծելով հարկային արտոնյալ պայմաններ նման ներդրումների 
իրականացման համար. 

 
Եթե պետության համար փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (առանձնապես ինովացիոն 
բնույթի գործունեության ոլորտում ներգրավված ձեռնարկությունների) զարգացումը 
համարվում է ռազմավարական գերակայություն, ապա, բնականաբար, պետությունը 
պետք է այդ ուղղությամբ իրականացնի հստակ քաղաքականություն և ձեռնարկի իրական 
քայլեր նման ձեռնարկությունների հետագա զարգացումը խրախուսելու համար: Իսկ այդ 
քայլերը, սկզբունքորեն, բավականաչափ բազմազան են, որի ապացույցը մասնավորապես, 
Մեծ Բրիտանիայի օրինակն է, որտեղ դեռևս 1945 թվականին Bank of England-ի և հինգ 
խոշորագույն մասնավոր բանկերի մասնակցությամբ ստեղծված Industrial and Commercial 
Finance Corporation-ի նպատակը փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորումն 
էր` այդ  ձեռնարկությունների կապիտալում ներդրումների տեսքով: Հետագայում, նման 
ձեռնարկություններում ներդրումների խրախուսման նպատակով կիրառվեց այդպիսի 
ներդրումների խթանման բավականին հետաքրքիր համակարգ, որի տարբեր սխեմաները 
թույլ էին տալիս ներդրումների որոշակի տոկոսի չափով նվազեցնել եկամտահարկի 
մեծությունը՝ շահաբաժինը և կապիտալի հավելաճը կամ որոշակի ժամանակահատվածի 
ընթացքում կամ էլ ընդհանրապես չէին հարկվում և այլն:      
Պակաս արդյունավետ չի կարող լինել նաև այսպես կոչված «ֆինանսական լծակի» 
մեխանիզմներում պետության մասնակցությունը, որը նույնպես հանդիսանում է ոլորտի 
զարգացման ուղղությամբ պետության կողմից իրականացվող կարևորագույն քայլ:  
Բոլոր դեպքերում, վենչուրային կայացած համակարգ ձևավորելու առնվազն նախնական 
փուլում միանշանակ է, որ պետության կողմից պետք է իրականացվի համապատասխան 
խրախուսող քաղաքականություն, մասնավորապես, արտոնյալ հարկային 
քաղաքականություն, որը հստակ ռազմավարության պայմաններում, շատ հավանական է, 
որ երկարաժամկետ առումով կփոխհատուցի ծախսված կամ ներդրված ռեսուրսները:   

 
- Անհրաժեշտ է հնարավորինս լիբերալ պայմաններ ապահովել վենչուրային կապիտալի 
ձևավորմանը ինստիտուցիոնալ ներդրողների մասնակցությունը չխոչընդելու համար. 
 

Նկատի ունենալով, որ վենչուրային բիզնեսի կայացման գոնե նախնական փուլում 
մասնավոր ներդրողների մասնակցությունը մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով բավարար 
չափով ակտիվ չի լինի (խոսքը չի վերաբերում բիզնես հրեշտակներին), չափազանց մեծ 
կարևորություն է ստանում վենչուրային կապիտալի ձևավորմանը ինստիտուցիոնալ 
ներդրողների մասնակցության ապահովման խնդիրը: Ներկայումս, բնականաբար, խոսքը 
հիմնականում վերաբերում է բանկերին, սակայն անհրաժեշտ է հնարավորինս հաշվի 
առնել նաև միջազգային կառույցների, ինչպես նաև հետագայում կենսաթոշակային 
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հիմնադրամների և ապահովագրական ընկերությունների հնարավոր մասնակցության 
ապահովման անհրաժեշտությունը:        
 

- Պետք է ապահովել առավել մեղմ պայմաններ Վենչուրային ձեռնարկությունների արժեթղթերի 
բորսայական ցուցակման և շրջանառության համար` ձեռնարկությունից վենչուրային ներդրողի 
դուրս գալու գործընթացի (exit) կազմակերպման համար լրացուցիչ խոչընդոտներ չստեղծելու 
նպատակով: 

 
Տվյալ դեպքում, խնդիրն, ըստ էության, ավելի շուտ իրավական բնույթի է: Խնդիրը 
կայանում է նրանում, որ բոլորովին էլ չանտեսելով արժեթղթերի շուկայում ներդրողների 
շահերը, որոնք ընկած են ցանկացած արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և 
վերահսկողության հիմքում, Վենչուրային ձեռնարկությունների կողմից արժեթղթերի 
առաջնային հրապարակային առաջարկը ֆոնդային բորսայում իրականացնելու համար 
հնարավորություն նախատեսվի նման ձեռնարկությունների համար բորսայական 
ցուցակման հնարավորինս մեղմ պայմաններ սահմանելու, կամ բորսայական 
շրջանառության ծախսատարության նվազեցման համար:   
 
 



 66

IV. Եզրահանգումներ 
 
Այսպիսով, վենչուրային ներդրումները հանդիսանում են ցանկացած երկրի տնտեսական աճը 
խթանող կարևոր գրավական: Եվ պետությունները այս կամ այն ձևով «միջամտում են» 
վենչուրային համակարգերի ձևավորմանը: Ակնհայտ է նաև, որ առանց այդպիսի 
միջամտության անհնար կլինի բնագավառի զարգացումը, ինչը սովորաբար ենթադրում է 
ներգործության տարաբնույթ կառուցակարգեր` սկսած պետական գործակալությունների 
անմիջական ֆինանսական ներգրավվման տարբերակներից (որպես մասնավոր 
հիմնադրամներին վարկեր« երաշխիքներ« և նմանատիպ այլ գործիքներ) մինչև հարկային 
արտոնությունները և ներդրումները խթանող հատուկ կառույցների ստեղծումը: Իսկ 
նմանատիպ միջոցառումների հիմքում դրվում է երկրի ինովացիոն ներուժը և դրա զարգացման 
հետագա արագացումը: 
 
Հայաստանի կայուն տնտեսական աճի և մրցակցային առավելությունների գերակայությունները 
նախանշելիս, անշուշտ զգալի դեր պետք է հատկացնել երկրի ինովացիոն ներուժի տնտեսական 
ռեսուրսները արդյունավետ կիրառելու հանգամանքի վրա: Ըստ էության, Հայաստանի 
կառավարության ռազմավարական նպատակների շրջանակներում այդպիսի խնդիր դրված է, և 
այդ ուղղությամբ գործնական քայլերի կատարումը անհրաժեշտ է դիտարկել առաջնահերթ 
դիքերից: Այդպիսի գործողությունների շարքին պետք է դասել վենչուրային 
ձեռնարկատիրությունը խթանելուն միտված միջոցառումները: Խնդիրները, որոնց առնչվում է 
այս համակարգը Հայաստանում, կարելի է խմբավորել մի քանի մասի: Դրանք են՝ 

1. Ֆինանսական բնույթի խնդիրները, 
2. Ենթակառուցվածքային բնույթի խնդիրները, և 
3. Իրավական բնույթի խնդիրները: 

 
Ակնհայտ է, որ ինովացիոն համակարգը զգալի ֆինանսական ռեսուրսների պահանջ ունի: 
Այդպիսի պահանջարկի բավարարման աղբուրները Հայաստանում սահմանափակ են, և 
նույնիսկ պետական միջոցների ու երկրի ֆինանսական պաշարների ամենամեծ կուտակում 
ունեցող կառույցների՝ բանկերի հզորությունները բավարար չեն: Ակնհայտ է, որ պետական 
ֆինանսավորումը, տեսանելի ապագայում, չի հավակնելու լինել առաջատար դիրքերում կամ 
իսպառ բացակայելու է, հաշվի առնելով բյուջետային ծանրաբեռնվածության այլ 
գերակայությունները (սոցիալական ոլորտ, պաշտպանություն և այլն): Այս տեսանկյունից, ճիշտ 
կլինի վենչուրային կապիտալի համալրման ուղղությամբ, բանկերի մասնակցության մասով 
որոշակիորեն ազատականացնել կարգավորիչ դաշտը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
այսօր Հայաստանում բանկերը հանդիսանում են ֆինանսական շուկայի ամենակայացած 
ինստիտուցիոնալ կառույցները և կարող են էապես աջակցել վենչուրային համակարգի 
կայացմանը մեր հանրապետությունում: Մասնավորապես, այլ անձանց կապիտալում բանկերի 
մասնակցության մասով ՀՀ Կենտրոնական բանկից նախնական համաձայնություն ստանալու և 
հիմնական տնտեսական նորմատիվների դաշտը մեղմելու արդյունքում Հայաստանի ռիսկային 
կապիտալը կարող է համալրվել զգալի դրամակամ միջոցներով: Անշուշտ, ասյպիսի մոտեցման 
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անհրաժեշտությունը կա նաև մյուս ֆինանսական ինստիտուտներում, մասնավորապես՝ 
կենսաթոշակային հիմնադրամներում և ապահովագրական ընկերություններում: 
 
Ենթակառուցվածքային խնդիրներից առաջնայինն, անշուշտ, պրոֆեսիոնալ կառավարիչների 
ինստիտուտի կայացման հարցն է: Առանց պրոֆեսիոնալ կառավարիչների առկայության 
վենչուրային համակարգի  կենսունակությունը, առանձնապես, ոլորտի նախնական կայացման 
փուլում, կարող է էապես ցածր լինել: Ըստ էության, այն որ վենչուրային ներդրումները հաճախ 
չեն կատարվում, շատ բանով պայմանավորված է նման ինստիտուտների բացակայությամբ կամ 
դրանց ոչ արդյունավետ գործունեությամբ: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ վենչուրային 
ներդրումների գործիքներն իրենց բնույթով բազմազան են և էկանաորեն տարբերվում են մեր 
երկրում կիրառություն գտած ֆինանսական տեխնոլոգիաներից: Այդ իսկ պատճառով, 
Հայաստանի նման երկրում, որտեղ առկա է գիտատեխնիկական մշակումների պոտենցիալ 
դաշտ, անչափ կարևոր է նշված ինստիտուտների ստեղծումն ու զարգացումը խրախուսող 
քաղաքականության իրականացումը, այդ թվում՝ միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան կադրերի պատրաստաման և որակավորման, բիզնես ինկուբատորների, 
տեխնոպարկերի և նմանատիպ կառույցների գործունեության արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովելու միջոցով: 
 
Հայաստանում վենչուրային ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու, տնտեսությունում ուղղակի 
մասնավոր ներդրումների ծավալներն ավելացնելու, դրանք գիտատար ուղղություններում 
ներդնելու, նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ձեռնարկությունների ստեղծումը խթանելու և 
համեմատաբար բարձր տնտեսական աճի ներուժ ունեցող ձեռնարկները խթանելու նպատակով 
առաջարկվում է Հայաստանում ընդունել «Վենչուրային հիմնադրամների մասին»33 ՀՀ օրենքը:  
 
Օրինագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով՝ 

1. ստեղծել վենչուրային ներդրումների կարգավորման դաշտ, որպեսզի ինչ որ չափով 
փոխհատուցվի երկարաժամկետ վերադարձելիությամբ և անորոշ ռիսկայնությամբ 
օժտված վենչուրային կապիտալի մրցակցային համեմատաբար անբարենպաստ 
պայմանները. 

2. օտարերկրյա վենչուրային ներդրողների համար ստեղծել պարզ, ճկուն, տնտեսապես 
շահավետ վենչուրային ներդրումների համակարգ. 

3. ստեղծել իրավական հիմքեր Վենչուրային հիմնդրամների ձևավորման համար, քանզի 
գոյություն ունեցող ակտերն այդ հնարավորությունը չեն տալիս. 

4. ստեղծել իրավական երաշխիքների համակարգ վենչուրային ներդրողների համար. 
5. հարկային համակարգի միջոցով խթանել վենչուրային ներդրումները: 

 
Առաջարկվող իրավական փաստաթղթի հիմնական սկզբունքը պետք լինի չպարտադրող 
բնույթի իրավահամակարգը, որը նաև չի ստիպի վենչուրային գործարարներին ընդունելու նոր 
պայմաններ:  

                                                
33 Այս անվանումը պայմանական է: Օրինագծի քննարկումների ընթացքում դրա շրջանակները կարելի է 
տարածել նաև մասնավոր /փակ/ ներդրումային հիմնադրամների վրա:  
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Օրինագիծն առաջարկվում է ընդունել որպես Հայաստանում փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացմանը միտված քայլերի հաջորդականության շարքում: Օրենքի 
ընդունումով անշուշտ չեն լուծվի այս հատվածի առկա տարաբնույթ խնդիրները, այլ ընդամենը 
պայմաններ կստեղծվի տնտեսական աճի մեծ ներուժ ունեցող ձեռնարկների համար գտնելու 
ֆինանսական միջոցներ: 
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Հավելված 1. 
 
 
 

Շահաբաժնի կամ կապիտալի հավելաճի ձևով ստացված եկամուտների հարկման ռեժիմը 

 Շահաբաժին Կապիտալի հավելաճ 
Շահութահարկ Եկամտահարկ Շահութահարկ Եկամտահարկ 

Իրավաբանական անձ     
ռեզիդենտ չի հարկվում x հարկվում է x 

ոչ ռեզիդենտ հարկվում է* x հարկվում է x 
 

Ֆիզիկական անձ     
ռեզիդենտ x չի հարկվում x չի հարկվում 

ոչ ռեզիդենտ x չի հարկվում x չի հարկվում 
 
 
* Ոչ ռեզիդենտը հարկվում է զրո դրույքաչափով, եթե առկա են հետևյալ բոլոր պայմանները` 

ա) շահաբաժիններն uտացող ոչ ռեզիդենտն այդ եկամուտների մաuով ենթակա չէ շահութահարկով հար-
կման այն երկրում, որի ռեզիդենտն է հանդիuանում. 

բ) մաuնակցությունը (բաժնետոմuը, բաժնեմաuը, փայաբաժինը), որի դիմաց ստացվում են շահաբաժինները, 
ոչ ռեզիդենտին է պատկանել ոչ պակաu, քան երկու oրացուցային տարվա ընթացքում. 

գ) շահաբաժիններ բաշխող ռեզիդենտի կանոնադրական կապիտալում շահաբաժիններ uտացող ոչ 
ռեզիդենտի մաuնակցությունը շահաբաժինների բաշխմանն անմիջապեu նախորդող երկու oրացուցային տարիների 
ընթացքում կազմել է ոչ պակաu, քան կանոնադրական կապիտալի 25 տոկոuը. 

դ) շահաբաժիններ uտացող ոչ ռեզիդենտը հանդիuանում է դրանց փաuտացի uեփականատերը. 
ե) շահաբաժինները բաշխող կազմակերպությանն է ներկայացվում Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարության uահմանած կարգով համապատաuխան տարածքային հարկային մարմնի տեղեկանքն այն մաuին, 
որ այդ եկամուտներն uտացող ոչ ռեզիդենտը բավարարում է "ա" և "դ" ենթակետերով uահմանված պայմանները: 
 
 
 
 



Երկիր 
Համախառն 

Ներքին Արդյունք 
(միլիարդ $) 

Վենչուրային 
ներդրումներ     
(միլիարդ $) 

Ֆոնդային շուկայի 
կապիտալիզացիա 

(միլիարդ $) 

Գիտական 
Հետազոտություններին 

ուղղված ծախսեր 
(միլիարդ $) 

Վենչուրային 
ներդրումների 
տեսակարար 
կշիռը ՀՆԱ-

ում 

Շուկայի 
կապիտալիզացիայի 
տեսակարար կշիռը 

ՀՆԱ-ում 

Գիտական 
Հետազոտությունների 

տեսակարար կշիռը 
ՀՆԱ-ում 

Ա Մ Ն                         9,152                           122.1                     16,635.0                                  242.5 1.33 181.8 2.66 
Միացյալ Թագավորություն 1,442 12.2 2,933 25.8 0.85 203.5 1.79 
Ֆրանսիա 1,432 4.9 1,476 31.7 0.34 103.0 2.21 
Գերմանիա 2,112 4.4 1,432 50.3 0.21 68.0 2.38 
Կանադա 635 4.3 801 10.0 0.68 126.2 1.58 
Իսրայել 101 3.2 64 2.8 3.17 63.6 2.78 
Իտալիա 1,171 2.8 728 12.2 0.24 62.2 1.04 
Հոնգ Կոնգ 159 2.2 609 0.4 1.38 383.3 0.22 
Շվեդիա 239 2.1 373 8.8 0.88 156.4 3.69 
Ճապոնիա 4,347 2.0 4,547 141.7 0.05 104.6 3.26 
Նիդեռլանդներ 394 1.8 695 7.6 0.46 176.6 1.93 
Սինգապուր 85 1.2 198 1.6 1.41 233.7 1.85 
Թայվան 310 1.2 248 5.9 0.39 79.9 1.90 
Իսպանիա 596 1.0 432 5.4 0.17 72.5 0.91 
Կորեա 407 1.0 149 10.0 0.25 36.5 2.46 
Արգենտինա 283 0.9 166 1.5 0.32 58.7 0.52 
Ավստրալիա 404 0.7 428 5.6 0.17 105.9 1.38 
Շվեյցարիա 259 0.6 693 8.1 0.23 268.0 3.12 
Հնդկաստան 447 0.5 148 2.3 0.11 33.1 0.51 
Բելգիա 248 0.5 185 4.5 0.20 74.4 1.81 
 
Հավելված 2. Աղբյուրը՝ Համաշխարհային Բանկ, www.worldbank.org/data/wdi2001/pdfs/tab4-2.pdf 

 


