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Թվային տնտեսության վարկանիշային դասակարգումները հնարավո-
րություն են ընձեռում գնահատելու տվյալ երկրի ՏՀՏ ենթակառուցվածքի 
որակը և դրա սպառողների, գործարարության և կառավարության` ՏՀՏ-ն 
օգտավետ գործադրելու ունակությունը: Երբ երկիրն օգտագործում է տե-
ղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները գործունեության 
ավելի ու ավելի շատ ոլորտներում, ապա տնտեսությունը դառնում է ավելի 
թափանցիկ և արդյունավետ: Միջազգային տարբեր ցուցանիշների հաշվար-
կի և դասակարգումների միջոցով այս կամ այն երկիրը հնարավորություն է 
ստանում գնահատելու տեխնոլոգիական նախաձեռնություններում սեփա-
կան հաջողությունները` համեմատելով դրանք այլ երկրների հետ: Նման 
հաշվարկները նաև միջազգային առևտրի կամ ներդրումների ցանկություն 
ունեցող երկրներին ապահովում են տեղեկատվությամբ` այլ երկրների ՏՀՏ 
զարգացման ներուժի և հեռանկարների մասին: 

Միջազգային վարկանիշային դասակարգումների ինդեքսների ու ին-
դիկատորների հաշվարկման հիմքում ընկած են երկրների տրամադրած 
վիճակագրական ցուցանիշները: Միջազգային չափանիշների, դասակար-
գումների ու գնահատականների համատեքստում ՀՀ ՏՀՏ ոլորտը հետազո-
տելու համար արդիական է դառնում վերլուծության համար հասանելի ՀՀ 
վիճակագրական տվյալների, հետևաբար և ոլորտի վիճակագրական հենքի 
ուսումնասիրության խնդիրը: Ընդ որում, ոլորտի ընթացիկ վիճակի հնարա-
վորինս համակողմանի գնահատականի ստացման տեսանկյունից արդիա-
կան է դառնում առկա թե միջազգային, թե ներքին վիճակագրական տվյալ-
ների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը:  

Հետազոտության նպատակն է ՀՀ ՏՀՏ վիճակագրական փաստացի 
շտեմարանի հետազոտությունը, դրա առավելությունների ու թերությունների 
բնութագրումը, ինչպես նաև տվյալների միջազգային պաշտոնական միջ-
ազգային շտեմարաններում ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի նկարագրողական ցուցանիշ-
ների գնահատումը, վերլուծության շնորհիվ առավել ազդեցիկ ցուցանիշների 
բացահայտումը և Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացվածության համե-
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մատությունը այլ երկրների հետ1: Հետազոտությունը կարելի է բաժանել եր-
կու հատվածի: Նախ ուսումնասիրվում է ՀՀ տեխնոլոգիական ոլորտի պաշ-
տոնական վիճակագրական համակարգը, ընդգծվում են առկա խնդիրները, 
այնուհետև՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացվում է միջազգային 
վարկանիշային համակարգի գնահատականներով, ինչի հիման վրա կա-
տարվում են որոշակի եզրահանգումներ:  

Հետազոտության օբյեկտը ՀՀ ՏՏՀ ոլորտի վիճակագրական գնահա-
տականների համակարգն է` դրա միջազգային մոդելների օրինակներով, 
իսկ առարկան` ՀՀ-ում ՏՀՏ վիճակագրական համակարգի կիրառության ար-
դյունավետության բարձրացման հայեցակարգային հիմնախնդիրները, 
դրանց առանձնահատկությունները և լուծման ռազմավարությունները: 

Հետազոտությունն իրականացվել է մակածության (ինդուկտիվ) մե-
թոդով, որը ներառում է տվյալների հավաքում և տեսության մշակում՝ որպես 
տվյալների վերլուծության արդյունք (Սանդերս, 2000): 

Հետազոտության արդյունքների գործնական նշանակությունն այն է, 
որ դրանք կարող են հիմք դառնալ ՀՀ կառավարության տեխնոլոգիական 
զարգացման ռազմավարությունների մշակման համար: Գործադրելով տեխ-
նոլոգիաների ոլորտը նկարագրող հուսալի և համատեղելի տվյալներ՝ կա-
ռավարություն կարող է ձևակերպել և գնահատել ռազմավարություններ, 
որոնք առավել օպտիմալ և իրատեսական կդարձնեն տեխնոլոգիական ոլոր-
տի կայուն զարգացումը, արդյունավետ և շահաբեր՝ տեղեկատվական և հե-
ռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների մոդելների կիրառումը: 

                                                 
1  Համեմատության համար ընտրվել է եկամտաբերության նույն խմբին պատկանող երկու 

երկիր` Վրաստանը և Հնդկաստանը, որոնց ՏՀՏ ոլորտներն ունեն շոշափման որոշ կետեր: 
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1 
ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1.1  ՀՀ ՏՀՏ պաշտոնական վիճակագրության  

ցուցանիշների վերլուծություն 
 

 

Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի զարգացումը համարվում է ԱՊՀ և Միջին 
Արևելքի եվրոպական երկրների շրջանում ամենաարագ զարգացողներից 
մեկը: Զարգացման կայուն տեմպերի մասին է վկայում ՀՆԱ-ում ՏՏ բաժնե-
մասի աճը 2008 թվականի 1%-ից մինչև 3.3%՝ 2012 թվականին, ոլորտի ձեռ-
նարկությունների թվի աճը՝ 2008 թվականի 175-ից մինչև 350` 2012 թվակա-
նին: Առաջնթացների ցուցանիշներից է նաև զբաղվածների թվի աճը 2008− 
2012 թվականներին՝ 4890 մարդուց մինչև 9364, ինչպես նաև ոլորտի շրջա-
նառության, արտադրողականության և արտահանման ծավալների աճը2 (գծ. 
1−5): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1  

ՀՆԱ-ում ՏՀՏ մասնաբաժնի դինամիկան 

                                                 
2  Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, «Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտու-

թյան հաշվետվություն», 2012 թ., Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, «Հայաս-
տանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտության հաշվետվություն», 2011 թ., mineconomy.am 

ՏՏ բաժինը  
ՀՆԱ-ում 
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Գծապատկեր 2  

ՏՏ կազմակերպությունների թվի աճի դինամիկան 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 3  

ՏՀՏ ոլորտոմ զբաղվածների թվի փոփոխման դինամիկան 

 

Աշխ. թիվը 
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Գծապատկեր 4  

Ոլորտի շրջանառությունը (մլն դոլար) 
 
 

 
 
 

Գծապատկեր 5  

Արտահանման ծավալը (մլն դոլար) 

Ոլորտի շրջանա-
ռություն (մլն դոլար) 

մլն դոլար
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2008 թվականից ի վեր, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի հետևանքներիով հանդերձ, Հայաստանի Հանրապետությունում 
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ոլորտում բարելավվում է աճի 
դինամիկան՝ կտրուկ առաջընթաց է դրսևորում հատկապես վերջին երկու 
տարիներին: Դա ակնհայտ է վերը բերված գրաֆիկներից: 

2008−2012 թվականների ընթացում ՏՀՏ ոլորտում գրանցվել է 22,8% 
միջին տարեկան աճ, ոլորտի մասնաբաժինը արտահանումների ընդհանուր 
ծավալում աճել է 2008-ի՝ գրանցված 7%-ից մինչև 8%՝ 2012 թվականին3: Այդ 
աճը պայմանավորված է արտահանող ձեռնարկությունների զարգացմամբ 
ու ընդլայնմամբ: Ինչ վերաբերում է 2010 թվականին արտահանման ծավալ-
ների կրճատմանը, ապա դա պայմանավորված էր ֆինանսական ճգնաժամի 
հետևանքն է: 

2012 թվականին ներքին շուկան եղել է մոտ 201.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 
կամ ոլորտի համախառն հասույթի 63%-ը: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ծրա-
գրային ապահովման հատվածի մասնաբաժինը ներքին շուկայում 62% է, իսկ 
ինտերնետ ծառայությունների հատվածինը կազմել է 38%՝ ապահովելով 76.6 
մլն ԱՄՆ դոլար շուկայի ընդհանուր հասույթում: 

Ամփոփ նշենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են Հա-
յաստանի տնտեսության բարձր տխնոլոգիական հիմնական ոլորտներից մե-
կը` նպաստելով երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողա-
կանության բարձրացմանը: Ոլորտի զարգացումը երկրի ռազմավարական 
առաջնայնություններից է, և ՀՀ կառավարությունը զարգացման հեռանկա-
րային ծրագրերում նախատեսում է ՏՀՏ ոլորտի ցուցանիշների շատ ավելի 
ծավալուն աճ: 

 

 

1.2  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի 
վիճակագրական համակարգի խնդիրները և 
զարգացման ռազմավարությունը 

 
Հետազոտությունների կայուն տեղեկատվական հիմք ունենալու հա-

մար չափազանց կարևոր է այս կամ այլ ոլորտի վիճակագրությունը վարել 
միջազգային ստանդարտների հիման վրա: Միջազգայնորեն համատեղելի 
վիճակագրական ձևաչափերը դեռևս զարգացող աշխարհում լայնորեն չեն 
տարածված, և դա է պատճառը, որ ներքին ուսումնասիրությունները հիմնած 
են միջազգային կազմակերպությունների մշակած ինդեքսների (համաթվերի) 
վրա: 

                                                 
3 ՀՀ ԿԲ տվյալներ: 
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Հայաստանում հանրության համար պաշտոնական վիճակագրության 
հավաքագրումը, հրատարակումը և տարածումն իրականացնում է Հայաս-
տանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը: Վեր-
ջինս համագործակցում է այնպիսի մարմինների հետ, ինչպիսիք են ՄԱԿ վի-
ճակագրական բաժինը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխար-
հային Բանկը, Եվրամիության վիճակագրական ծառայությունը և ԱՊՀ 
միջպետական վիճակագրական կոմիտեն: Այդ մարմիններն էլ աշխարհում 
ՏՀՏ վիճակագրության միջազգային ստանդարտների և ինդիկատորների 
թելադրողն են, մինչդեռ ՏՀՏ ոլորտի հայաստանյան վիճակագրության ձևա-
չափերը դեռևս չեն համապատասխանում նշված գործընկերների` ՏՀՏ վի-
ճակագրության վարման առաջարկած ստանդարտներին: 

Նախ, հարկ է նշել, որ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում ՀՀ առկա վիճակագրական տվյալների հավա-
քագրումն ու վերլուծությունը իրականացնում են այլ մարմիններ (էկոնոմի-
կայի նախարարությունը և բուն ՏՀՏ ոլորտի հետազոտությամբ զբաղվող այլ 
պետական և մասնավոր կազմակերպություններ): Ոլորտի վիճակագրությու-
նը կանոնակարգված կերպով սկսել է կատարվել 2008 թվականից, ընդ 
որում, 2008-ից մինչև 2011 թվականը ներառյալ՝ հաշվարկվող վիճակագրա-
կան ցուցանիշների կազմը չի փոփոխվել: Այդ ընթացքում ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի 
վիճակագրական տվյալները ներառել են ոլորտի ընկերությունների քանա-
կը, այդ թվում՝ տեղական ընկերությունները և արտասահմանյան մասնա-
ճյուղերը, արտասահմանյան մասնակցությամբ ընկերությունների բաշխումը՝ 
ըստ երկրների, ոլորտի արտադրողականությունը, ոլորտի շրջանառությունը՝ 
ըստ տեղական ընկերությունների և արտասահմանյան մասաճյուղերի և ծա-
ռայությունների ոլորտի, մասնագետների բաշխման ցուցանիշները, ընկերու-
թյունների մասնագիտացումները՝ ըստ ոլորտի և հասույթի: 

Սկսած 2012 թվականից՝ էկոնոմիկայի նախարարության իրականաց-
րած ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի վերլուծության մեջ ավելացել է ևս մի բաժին` ոլորտի 
շրջանառությունը` ըստ NACE Rev 2 դասակարգման: Nace rev 2-ը Եվրոպա-
կան համայնքի երկրներում տնտեսական գործունեության վիճակագրական 
դասակարգման ստանդարտ է: NACE-ի կիրառությունը պարտադիր է Եվրո-
պական վիճակագրական համակարգի անդամների համար: Այնուամենայ-
նիվ, ՏՀՏ ոլորտի գործունեության այս դասակարգման ավելացմամբ էլ  
ՀՀ-ում ՏՀՏ ոլորտի վիճակագրությունը ոչ մի նշանակալի առավելություն 
չստացավ: 

ՀՀ վիճակագրական ծառայության և այլ կազմակերպությունների հաշ-
վարկած ցուցանիշները բավական սահմանափակ են, վերլուծության շատ 
նեղ հնարավորություն են տալիս: Ներկայացնենք ոլորտի վիճակագրությա-
նը վերաբերող՝ մեր նկատված մի շարք խնդիրներ:  
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1.  Ապակենտրոնացվածություն: Տեխնոլոգիական զարգացման, տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության և հարակից այլ 
ոլորտների ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության խնդիրների թվում առաջին-
ներից է կենտրոնացված տվյալների համակարգի և այդ տվյալների կենտրո-
նացված կառավարման համակարգի բացակայությունը: Ոլորտի փաստացի 
վիճակագրությունը հավաքում, վերլուծում և ներկայացնում են տարբեր պե-
տական և մասնավոր կազմակերպություններ՝ ոչ պարտադիր սկզբունքով, 
առանձին ծրագրերի շրջանակներում: 

2.  Անկանոնություն: Ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքա-
գրումն ու հետազոտությունները չեն իրականացվում կանոնավոր կերպով  
(տարեկան, ամսական կամ եռամսյակային սկզբունքով): Առկա վիճակա-
գրությունն ամբողջական չէ, և որոշ տարեթվերի ցուցանիշներ առհասարակ 
անհայտ են:  

3.  Պարբերական հրատարակումների բացակայություն: Միջազգային 
պրակտիկայում արդեն վաղուց վիճակագրական կազմակերպությունները 
իրենց ամբողջական և հուսալի տվյալները փոխանցում են համապատաս-
խան հետազոտական կառույցների, վերջիններս հաշվետվությունների ձևով 
մշակում են տեխնոլոգիական զարգացման, տեղեկատվական, հեռահաղոր-
դակցական ոլորտների առկա վիճակի նկարագրությունը՝ յուրաքանչյուր 
հրատարակման մեջ մեկնաբանելով նախկին թիրախներին հասնելու տվյալ-
ները և սահմանելով ռազմավարական հաջորդ նպատակները: Նման 
գործունեությունը չափազանց կարևոր է բարձր տեխնոլոգիաների ազգային 
ռազմավարության մշակման և իրականացման համար: 

4.  Միջազգային ստանդարտներին անհամապատասխանություն: Մեր 
ունեցած վիճակագրական տվյալները բավական աղքատ են: Վիճակագրա-
կան առկա ցուցանիշները չեն համապաասխանում առաջին հավելվածում 
ներկայացված, միջազգային պրակտիկայում հաշվարկվող ցուցանիշներին: 
Սա մեզ զրկում է հնարավորությունից հաշվարկելու բազմաթիվ ինդեքսներ, 
որ կբնութագրեն տեխնոլոգիական և ՏՀՏ ոլորտի զարգացվածության աս-
տիճանը կամ որոշելու Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա ՏՀՏ-ի 
ազդեցությունը:  

5. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի վերաբերյալ միջազգային 
կազմակերպությունների իրազեկվածության պակաս: Անհամապատասխա-
նությունը միջազգային ստանդարտներին հանգեցնում է նրան, որ միջազ-
գային խոշորագույն կազմակերպությունների ֆորումներում, թողարկվող 
հրատարակություններում, տեղեկատվության մեջ բացակայում են ՀՀ 
տվյալները: ՀՀ-ի նման պետության համար, որտեղ բարձր տեխնոլոգիանե-
րի ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների խիստ կարիք է զգացվում, սա լուրջ 
խնդիր է: Միջազգային ներդրումների ներգրավման համար, առաջին հեր-
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թին, անհրաժեշտ է որոշակի ընկալելի ձևաչափով ներկայացնել ոլորտը: Ան-
գամ եթե ոլորտի նկարագրական ցուցանիշները ամենևին էլ խոստումնալից 
չլինեն հնարավոր ներդրողի համար, միևնույնն է, իրազեկվածության ապա-
հովումն ավելի լավ է քան անտեղյակությունը: 

6.  Բացի ՏՀՏ-ից՝ տեխնոլոգիական այլ ոլորտների մասին որևէ տե-
ղեկություն բացակայություն: Առկա ոչ հարուստ տեղեկատվությունը խիստ 
սահմանափակ է և գրեթե ամբողջությամբ վերաբերում է տեղեկատվական 
և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներին: Եղած տվյալները մասշտա-
բային վերլուծությունների հնարավորություն չեն տալիս: Դրանցով հնարա-
վոր է իրականացնել միայն խիստ նեղ ու մակերեսային վերլուծություն: 
Օրինակ՝ հայտնի չեն միջուկային ֆիզիկայի կամ ավիացիայի մասին վիճա-
կագրական տվյալներ, որոնք ինչ-որ կազմակերպություն հաշվարկած լինի 
Հայաստանի Հանրապետության համար: 

Լուծման կարոտ խնդիրների թվում հարկավոր է նշել նաև այն, որ ՀՀ 
տեխնոլոգիական զարգացմանը վերաբերող որոշ վարկանիշային ինդեքս-
ներ հաշվարկում են խոշոր միջազգային հետազոտական կազմակերպու-
թյունները, սակայն այդ տեղեկատվությունը հասանելի չէ (սովորաբար՝ վճա-
րովի է): Բացի դրանից, Հայաստանում որևէ պաշտոնական աղբյուր չի 
հրատարակում անգամ այդ միջազգային կազմակերպությունների կատա-
րած վերլուծությունների արդյունքները ՀՀ-ի համար: Այնուամենայնիվ, միջ-
ազգային խոշորագույն կազմակերպությունների հավաքագրած տվյալներն 
ու հաշվարկները մեզ այսօր հնարավորություն են տալիս գնահատելու ՀՀ 
տեխնոլոգիական և հեռահաղորդակցական ոլորտների զարգացվածությու-
նը և դերը տնտեսական աճի ընդհանուր զարգացման մեջ: 
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  2   
  ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՎ  

 

2.1  Համեմատական վերլուծություն 
 

Միջազգային վարկանիշային դասակարգումներում բարձր տեխնոլո-
գիական ոլորտը նկարագրվում է բաղադրյալ ինդեքսների, ենթաինդեքսնե-
րի և ինդիկատորների համակարգով: Դրանց հաշվարկման հիմքում են ցու-
ցանիշների որոշ հիմնական խմբեր (տասը հիմնական խմբերի` ՀՀ, Վրաս-
տանի և Հնդկաստանի համեմատականը տե՛ս պատկեր 6-ում), որոնք կարե-
լի է հաշվարկների օպտիմալության նպատակով դասակարգել ըստ ՏՏ-ի 
զարգացման վրա ազդող հիմնական գործոններին պատկանելիության (ինչ-
պես և ներկայացված են տվյալները աղյուսակ 1-ում): Այլ կերպ ասած՝ աղ-
յուսակ 1-ը ՏՏ ոլորտի տարբեր միջազգային գնահատականների հաշվարկ-
ման թվային շտեմարանի ամփոփ ներկայացումն է ցուցանիշների տրամա-
բանորեն դասակարգված խմբերով: Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կի-
րառվող ինտեգրալ ինդեքսներով վերլուծենք Հայաստանի Հանրապետու-
թյան միջազգային դիրքը՝ ըստ այս կամ այն ինդեքսի: 

Աղյուսակ 1 
Միջազգային մրցունակության ՀՀ բարձր  

տեխնոլոգիաների հիմնական ցուցանիշները 
 

Հայաստան Վրաստան Հնդկաստան  

Ցուցանիշ Արժեք Դիրք4 Արժեք Դիրք Արժեք Դիրք 
1. ՏՀՏ քաղաքական և 

կանոնադրական միջավայր 3.3 104 3.3 100 3.7 75 

Օրենքներ մշակող մարմինների 
արդյունավետությունը 3.4 79 3.6 69 3.9 53 

ՏՀՏ-ին առնչվող օրենքներ 4.3 50 3.8 79 4.3 52 
Դատական անկախություն 2.8 110 3.2 95 4.5 45 
Վեճերի լուծման իրավական հա-
մակարգի արդյունավետությունը 3.6 75 3.4 89 3.8 59 

Բարդ կարգավորումներում իրա-
վական համակարգի արդյունավե-
տությունը 

3.5 79 3.1 106 3.9 52 

Մտավոր սեփականության պաշտ-
պանությունը 3.4 80 2.6 126 3.7 63 

                                                 
4  Դիրքը` եկամտաբերության տարբեր խմբերում ընդգրկված, ՀՏՖ ընտրած 144 երկրների դա-

սակարգման մեջ զբաղեցրած տեղը: 
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Հայաստան Վրաստան Հնդկաստան  

Ցուցանիշ Արժեք Դիրք4 Արժեք Դիրք Արժեք Դիրք 
Ծրագրակազմի ծովահենության 
մակարդակը 88 100 91 106 63 58 

Պայմանագիր կնքելու համար ան-
հրաժեշտ գործընթացների քանակը 49 137 33 36 46 131 

Պայմանագիր կնքելու համար 
անհրաժեշտ օրերի քանակը 440 49 285 12 1,420 140 

2.  Գործարարական և նորա-
ստեղծական միջավայր 4.1 72 4.4 54 3.8 99 

Նորագույն տեխնոլոգիաների առ-
կայությունը 4.5 101 4.6 94 5.3 47 

Վենչուրային կապիտալի հասանե-
լիությունը 2.4 89 2.2 104 3.4 26 

Ընդհանուր հարկերի մակարդակը 
(հասույթից %) 38.8 75 16.5 10 61.8 125 

Բիզնես սկսելու համար անհրա-
ժեշտ օրերի քանակը 8 34 2 2 27 103 

Բիզնես սկսելու համար անհրա-
ժեշտ գործընթացների քանակը 3 10 2 3 12 126 

Տարածաշրջանային մրցակցու-
թյան ինտենսիվությունը 3.8 130 3.9 127 5.4 34 

Բարձրագույն կրթության համա-
խառն ընդգրկվածությունը  48.9 52 30.0 77 17.9 96 

Կառավարման դպորցների որակը 3.2 127 3.6 110 4.9 33 
Կառավարական գնումներն ու 
առաջադեմ տեխնոլոգիաների 
արտադրությունը 

3.1 108 3.7 61 3.4 83 

3.  Տեղեկատվական և թվային 
բովանդակություն 72 3.9 4.0 68 2.8 111 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրու-
թյունը, ԿՎ/ԲՄՇ 1,838 85 1,942.

2 84 744.7 102 

Շարժական ցանցի ծածկույթը, բն.% 98.9 72 99.1 50 83.0 113 
Միջազգային լայնաշերտ ինտեր-
նետ թողունակությունը Կբ/1 
օգտվողի հաշվով 

22.2 58 26.7 50 6.3 99 

Անվտանգ ինտերնետ ծառայու-
թյունները մեկ մլն բնակչի հաշվով 27.7 67 18.7 79 2.9 106 

Թվային բովանդակության 
հասանելիությունը 4.9 75 5.0 70 4.6 91 

4. Մատչելիություն 5.0 77 6.4 11 7.0 1 
Բջջային հեռախոսակապի սակա-
գները, մլն դոլար 
 

0.17 
 

35 
 

0.24 
 

58 
 

0,04 
 

6 
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Հայաստան Վրաստան Հնդկաստան  

Ցուցանիշ Արժեք Դիրք4 Արժեք Դիրք Արժեք Դիրք 
Ֆիքսված լայնաշերտ կապի սա-
կագները, դոլար ամսեկան 36.93 85 15.29 7 1475 4 

Ինտերնետ հեռախոսակապի 
հատվածի մրցակցության ինդեքս 1.21 115 2.0 1 2.00 1 

5. Հմտություններ 4.9 59 4.6 83 4.3 95 
Կրթական համակարգի որակ 3.5 79 3.0 114 4.4 34 
Մաթեմատիկական և գիտական 
կրթության որակը 4.0 71 3.5 101 4.7 30 

Միջնակարգ կրթության համա-
խառն ընդգրկվածությունը 88.7 74 86.2 82 63.2 108 

Չափահասների գրագիտության 
մակարդակը, % 99.6 11 99.7 4 62.8 121 

6. ՏՀՏ անհատական կի-
րառության մակարդակ 3.1 77 3.2 75 2.0 121 

100 բնակչի հաշվով բջջային հեռա-
խոսակապի բաժանորդագրու-
թյունները 

103.6 78 102.3 81 72.0 117 

Ինտերնետ օգտագործողների 
տոկոսը 32.0 83 36.6 76 10.1 119 

Համակարգիչ ունեցող տնային 
տնտեսությունների տոկոսը 20.0 87 18.2 91 6.1 112 

Ինտերնետ հասանելիություն ունե-
ցող տնային տնտեսությունների 
տոկոսը 

13.6 86 16.6 82 4.2 108 

Ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետ 
կապի բաժանորդագրությունները՝ 
100 բնակչի հաշվով 

5.0 76 7.5 66 1.1 102 

Շարժական լայնաշերտ ինտերնետ
կապի բաժանորդագրությունները՝ 
100 բնակչի հաշվով 

25.9 45 21.3 52 1.9 102 

Վիրտուալ սոցիալական համա-
կարգերի կիրառությունը 5.4 68 5.6 60 5.1 96 

7. Բիզնեսում ՏՀՏ  
    կիրաության մակարդակ 3.3 89 3.1 112 3.7 45 

Տեխնոլոգիաների ներգրավման 
կազմակերպությունների մակար-
դակը 

4.4 96 4.0 123 5.2 40 

Նորարարության հնարավորությունը 3.2 62 2.5 116 3.5 42 
Արտոնագրային համագործակցու-
թյան պայմանագրով արտոնագրի 
դիմումների թիվը մեկ մլն. բնակ-
չության հաշվով 

1.7 57 1.4 60 1.3 62 
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Հայաստան Վրաստան Հնդկաստան  

Ցուցանիշ Արժեք Դիրք4 Արժեք Դիրք Արժեք Դիրք 
Բիզնես-բիզնես ինտերնետ կիրա-
ռությունը 5.2 54 ? ? 5.1 59 

Բիզնես-սպառող ինտերնետ 
կիրառությունը 4.4 82 ? ? 4.4 76 

Աշխատակազմի վերապատրաստ-
ման աստիճանը 3.6 98 3.6 101 4.1 54 

8. Կառավարական  
կիրառության մակարդակ 3.9 78 4.1 63 4.5 40 

Կառավարության` ապագայի  
տեսլականում ՏՀՏ-ների  
կարևորութունը 

4.2 56 3.7 91 4.3 45 

Կառավարության առցանց ծառա-
յություների ինդեքսը 0.33 106 0.60 42 0.54 55 

ՏՀՏ առաջընթացում կառավարու-
թյան հաջողության մակարդակը 4.7 52 ? ? 5.1 24 

9. Տնտեսության վրա  
ազդեցության մակարդակ 3.3 69 2.9 97 3.6 43 

Նոր ծառայությունների և արտադ-
րանքի վրա ՏՀՏ-ի ազդեցությունը 4.4 70 3.9 102 5.0 36 

Արտոնագրային համագործակ-
ցության պայմանագրով արտո-
նագրի դիմումների թիվը՝ մեկ մլն. 
բնակչության հաշվով 

0.4 51 0.4 52 0.3 57 

Նոր կազմակերպական մոդելների 
վրա ՏՀՏ-ների ազդեցությունը 4.2 66 3.5 119 4.9 27 

Գիտելիքահեն գործունեության 
մեջ զբաղվածության տոկոսը 
զբաղվածների ընդհանուր թվում 

24.1 56 22.2 62 ? ? 

10. Սոցիալական ազդեցության 
մակարդակը  3.4 90 3.9 60 3.7 73 

Հիմնական ծառայություններին 
հասանելիության վրա ՏՀՏ-ների 
ազդեցությունը 

4.1 77 4.2 67 4.3 64 

Դպրոցներում ինտերնետ հասա-
նելիությունը 3.9 78 4.3 65 4.0 75 

ՏՀՏ կիրառություն և կառավա-
րական արդյունավետությունը 4.5 49 4.7 36 4.4 54 

Ինտերնետ-մասնակցության 
ինդեքսը (0-1) 0.00 124 0.21 62 0.18 70 
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Գծապատկեր 6  
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դիրքը՝ ըստ 
աղյուսակ 1-ի ցուցանիշների հիմնական խմբերի 

 
 

 
Գծապատկեր 7  

ՀՀ ցանցային պատրաստվածության ենթաինդեքները 
 
 
 

a 

b 

Հնդկաստան 

a – Հայաստան  
b – ցածր-միջին  
      եկամտաբերության  
      խումբ (միջին) 
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Թեև ՀՀ-ի տեխնոլոգիական ցուցանիշների հիմնական խմբերի գնա-
հատականների գրեթե բոլոր արժեքները՝ դիտարկվող մյուս երկու պետու-
թյունների համեմատ ամենացածրն են, միջին-ցածր եկամտաբերությամբ 
պետությունների խմբում, որին հենց պատկանում է Հայաստանը, վերջինս 
ամենացածր գնահատականներ ունեցողներից չէ, և հիշյալ ցուցանիշները 
գերազանցում են միջին-ցածր եկամտաբերությամբ պետությունների միջին 
արժեքները (տե′ս գծապատկեր 75): 

Տեխնոլոգիական և հեռահաղորդակցական ոլորտը բնութագրող աղ-
յուսակի 1-ի ցուցանիշների համակարգի հիման վրա ՀՀ-ի համար հաշվար-
կում ենք հետևյալ ենթաինդեքները. 

1. Շրջակա միջավայրի ենթաինդեքս (ՀՀ) = 0.5a+0.5b = 3,70 
a. քաղաքական և օրենսդրական միջավայրի գնահատական = 3,27 
b. գործարար և նորաստեղծական միջավայրի գնահատական = 4,12 

2. Պատրաստվածության ենթաինդեքս (ՀՀ) = 0.33c+0.33d+0.33e = 4,60 
c. ենթակառուցվածքի և թվային բովանդակության գնահատա-
կան=3,88 

d. մատչելիության գնահատական = 4,97 
e. հմտությունների գնահատական = 4,94 

3. Կիրառության ենթաինդեքս (ՀՀ) = 0.33f+0.33g+0.33h = 3,44 
f. անհատական կիրառության գնահատական = 3,08 
g. բիզնես կիրառության գնահատական = 3,30 
h. կառավարության կիրառության գնահատական = 3,94 

4. Ազդեցության ենթաինդեքս (ՀՀ) = 0.5i+0.5j = 3.31 
i. տնտեսական ազդեցությունների գնահատական = 3,26 
j. սոցիալական ազդեցությունների գնահատական = 3,37 

 

Աղյուսակ 1.1  
Ցանցային պարտաստվածության ինդեքսի ենթաինդեքսներ 

 

 Շրջակա 
միջավայրի 

ենթաինդեքս 

Պատրաստվա-
ծության ենթա-

ինդեքս 

Կիրառության 
ենթաինդեքս 

Ազդեցության 
ենթաինդեքս 

Հայաստան 3.70 4.60 3.44 3.31 
Վրաստան 3.9 5.0 3.5 3.4 
Հնդկաստան 3.8 4.7 3.4 3.7 

 

Դիտարկվող երկու պետությունների համեմատ ՀՀ-ի ենթաինդեքս-
ների գրեթե բոլոր արժեքները ամենացածրն են (տե′ս գծապատկեր 8): 

                                                 
5 WORLD ECONOMIC FORUM, «THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2012-2013» 
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Այս ենթաինդեքսները գնահատում են ՏՀՏ միջավայրը, ՏՀՏ օգտա-
գործելու հասարակության պատրաստվածությունը, դրանց փաստացի կի-
րառությունը և ՏՀՏ-ների՝ հասարակության և տնտեսության վրա ազդեցու-
թյունները: Առաջին երեք ենթաինդեքսները կարող են համարվել ուղղորդող 
ուժ, որ ստեղծում են չորրորդ ենթաինդեքսի արդյունքները՝ ՏՀՏ ազդե-
ցությունները: Այս չորս ենթաինդեքսները բաժանվում են տասը հենակե-
տերի, որ ընդհանուր հաշվով բաղկացած են 54 անհատական ցուցանիշ-
ներից (տե′ս աղյուսակ 1): Այս ենթաինդեքսների հիման վրա հաշվարկվում է 
Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսը: 

 

 
Գծապատկեր 8  

Ցանցային պարտաստվածության ինդեքսի 
ենթաինդեքսներ 

 
Ցանցային պատրաստվածության ինդեքս 
Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսը6 ներառում է այն, թե ինչ-

պես են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները փոխակերպում տնտեսությունն 
ու հասարակությունը: Ձևափոխումներից է նոր հմտությունների մշակումը, 
որը չափազանց կարևոր է գիտելիքահեն, տեղեկատվությամբ հարուստ 
հանրային միջավայրում, շրջադարձային նշաակություն ունի նաև զբաղվա-
ծության կարգավորման հարցում: Թեպետ ՏՀՏ-ները մեծապես դառնում են 
ունիվերսալ,տակավին լուծված չէ հասանելիության և կիրառության խնդիրը` 
հատկապես զարգացող երկրների համար` պայմանավորված թվային ճեղք-
վածքի փոքրացման անհրաժեշտությամբ: ՑՊԻ-ն ընդգրկում է հասանելիու-
թյան և կիրառության առանձնահատկությունները՝ կապված ոչ միայն մատ-

                                                 
6 WORLD ECONOMIC FORUM, «THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2013» 

Պատրաստվածության 
ենթաինդեքս 
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չելի ՏՀՏ ենթակառուցվածքի, այլ նաև թվային ռեսուրսների հետ (ծրագրա-
կազմն ու հմտությունները՝ ներառյալ): Բացի դրանից, ՑՊԻ-ն ներառում է 
ՏՀՏ-ներից ծագող տնտեսական և սոցիալական որոշակի ազդեցությունների 
գնահատման հնարավորություն: Այսպիսով, ինդեքսը պարզեցնում է այն 
տարածաշրջանների նույնականացումը, որտեղ ներդրումների կարգավոր-
ման ու խթանման քաղաքականությունը կարող է բարձրացնել ՏՀՏ-ների 
ազդեցությունը զարգացման և աճի վրա: 

Վերջնական ՑՊԻ գնահատականը վերևում հաշվարկված չորս բաղ-
կացուցիչ ենթաինդեքսների գնահատականների պարզ միջինն է, իսկ ամեն 
մի ենթաինդեքս` բաղկացուցիչ հենակետերի պարզ միջինը:  

Հնարավորինս համակողմանի, ամբողջական գնահատական տալու 
համար ՑՊԻ քանակական և որակական տվյալների համադրումն է: ՑՊԻ 54 
փոփոխականներից 27-ը քանակական տվյալներ են, որ հավաքել են միջազ-
գային այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Համաշխար-
հային բանկը, ՄՀՄ-ն: Միջազգային աղբյուրները երաշխավորում են տվյալ-
ների հուսալիությունը: Մյուս 27 փոփոխականները ներառում են առավե-
լապես որակական բնութագրեր և ստացվում են հատուկ հետազոտական 
կազմակերպություններից ամեն տարի: 

ՑՊԻ հաշվարկման ծածկույթն ամեն տարի որոշվում է, որպես կանոն, 
միջազգային կազմակերպությունների տվյալների ծածկույթի հիման վրա: 
2012 թվականին ՑՊԻ-ն հաշվարկվել է 144 երկրի համար, որտեղ ՀՀ-ն 
զբաղեցրել է 82-րդ տեղը` ՑՊԻՀՀ=3,76 ցուցանիշով7: Ինչ վերաբերում է 
Վրաստանին և Հնդկաստանին, ապա ՑՊԻ-ն համապատասխանաբար եղել 
է 3,93 (65-րդ տեղը) և 3.88 (68-րդ տեղը):  

Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսների դասակարգման մեջ 
Հայաստանը և Վրաստանը ամենամեծ տեղաշարժն ունեցող երկրներն են, 
համապատասխանաբար՝ 2012 թ.՝ 23 և 12 կետ առաջընթացով: 

 

Միջազգային մրցունակություն 
Այսօրվա գլոբալացված աշխարհում բարձր տեխնոլոգիաները գնալով 

ավելի կարևորվում են ընկերությունների մրցակցության և առաջադիմու-
թյան հարցերում: Տեխնոլոգիական պատրաստվածության չափորոշիչը գնա-
հատում է այն ճկունությունը, որով տնտեսությունը հարմարեցնում է առկա 
տեխնոլոգիաները` արդյունաբերության արտադրողականությունը բարձ-
րացնելու համար` հատուկ ընդգծելով դրանք լիածավալ գործարկելու հնա-
րավորությունը առօրյա գործունեության և արտադրության մեջ՝ արդյունա-
վետության բարձրացման և մրցունակության համար ստեղծարարությունը 
խթանելու նպատակով:  
                                                 
7 ՑՊԻ միջակայքը 1−7 է: Գնահատված ամենաբարձր արժեքը դիտվել է Ֆինլանդիայում` 5,98: 
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Աղյուսակ 2 
Միջազգային մրցունակության ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների 

հիմնական ցուցանիշները 
 

Ցուցանիշ Հայաս-
տան 

Վրաս-
տան 

Հնդկաս-
տան 

Տեխնոլոգիական պատրաստվածություն8 3.40 3.71 3.36 
Նորագույն տեխնոլոգիաների հասանելիություն 4.5 4.6 5.3 
Ընկերությունների մակարդակով տեխնոլոգիաների 
ընկալում 

4.4 4.0 5.2 

Օտարերկրյա ներդրումների և տեխնոլոգիաների 
փոխանցում 

4.8 4.2 4.9 

Ինտերնետ օգտագործող անհատների թիվ (%) 15.3 36.6 10.1 
Լայնաշերտ ինտերնետին բաժանորդագրություններ 5.0 7.6 1.0 
Միջազգային ինտերնետ թողունակություն կբ/վրկ  
 (1 սպառողի հաշվով) 

6.9 15.8 5.4 

Շարժական լայնաշերտ կապին բաժանորդագրություն-
ներ (100 բնակչի հաշվով) 

11.4 20.5 1.9 

Նորաստեղծություն9 2.89 2.60 3.56 
Նորաստեղծության կարողություն 3.2 2.5 3.5 
Գիտական հետազոտական կազմակերպ.-ների որակ 3.0 2.6 4.4 
Ընկերությունների R&D ծախսեր 2.7 2.5 3.5 
Հետազոտության և զարգացման հարցում համալսա-
րան-արդյունաբերություն համագործակցությունը 

2.9 2.5 3.8 

Կառավարության կողմից առաջատար տեխնոլոգիական
ապրանքների գնում 

3.1 3.7 3.4 

Գիտնականների և ինժեներների առկայություն 4.0 3.3 5.0 
ԱՀՊ արտոնագրերի դիմումներ (մլն բնակչի հաշվով) 1.4 1.5 1.2 

 

Արտադրողականության աճի հնարավորության հարցում նշանակու-
թյուն չունի այն փաստը, թե կիրառված տեխնոլոգիաները արդյոք մշակվել 
են տվյա՞լ երկրի սահմաններում, թե՞ ոչ10: Գլխավորն այն է, որ երկրում գոր-
ծող ընկերությունները բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների և նախա-
գծերի հասանելիության, ինչպես նաև դրանց հետազոտման ու կիրառման 
կարիք ունեն: Տեխնոլոգիական զարգացման ոչ շատ բարձր մակարդակ 
ունեցող երկրների համար, ինչպիսին, օրինակ, Հայաստանն է, օտարերկրյա 
բարձր տեխնոլոգիաների ձեռքբերման հիմնական աղբյուր են օտարեկրյա 
ներդրումները: Այս իմաստով, կարևոր է երկրում կազմակերպություններին 
հասանելի տեխնոլոգիայի մակարդակը տարբերակել երկրի հնարավորու-
                                                 
8 Տեխնոլոգիական պատրաստվածության ցուցանիշով ՀՀ-ն գտնվում է վերոնշյալ դասակարգ-

ման 92-րդ տեղում, Վրաստանը` 76-րդ, Հնդկաստանը` 96-րդ:  
9 Նորաստեղծության ցուցանիշով ՀՀ-ն գտնվում է 105-րդ տեղում, Վրաստանը` 116-րդ, 

Հնդկաստանը` 41-րդ:  
3 WORLD ECONOMIC FORUM, «THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2012-2013» 
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թյունից՝ իրականացնելու նախագծային հետազոտություններ և մշակելու 
տեխնոլոգիաներ նորաստեղծության համար, ինչը կընդլայնի գիտելիքների 
սահմանները: Դա է պատճառը, որ միջազգային դասակարգումներում ինո-
վացիան և տեխնոլոգիական պատրաստակամությունը առանձնացվում են 
(տե′ս աղյուսակ 2): 

Տեխնոլոգիական պատրաստվածության և ինովացիայի ցուցանիշների 
գնահատման կարևորությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ դրանք 
Գլոբալ մրցունակության ինդեքսի11 բաղկացուցիչներն են: Վերջինս երկրի 
տնտեսական զարգացվածության միջազգային գնահատականների ամենա-
արդիական չափորոշիչներից է, և հենց Տեխնոլոգիական պատրաստվածու-
թյան ու Ինովացիայի ցուցանիշներն են ցույց տալիս տնտեսական զարգաց-
ման մեջ ՏՀՏ-ի դերն ու բաժինը: 

Թվային և տեղեկատվական հեղաշրջումը փոխել է աշխարհը` ամենից 
առաջ սովորելու, հաղորդակցվելու, բիզնես վարելու, հիվանդություններ բու-
ժելու եղանակները: Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական նոր տեխ-
նոլոգիաները աշխարհի բոլոր երկրներին առաջարկում են առաջընթացի 
հնարավորություններ կյանքի բոլոր ուղղություններով, այդ թվում` առող-
ջապահության բարելավման, ծառայությունների մատուցման որակի բարձ-
րացման, հեռահար ուսուցման, սոցիալական և մշակութային առաջընթացի, 
ու, որ ամենակարևորն է, տնտեսական աճի հնարավորություն: Վերջին տա-
րիների վիճակագրությունը փաստում է տնտեսական ու սոցիալական զար-
գացման և տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
առաջընթացի միջև դրական կապը: Դա է պատճառը, որ երկրների զար-
գացվածության միջազգային բոլոր ցուցանիշներն ընդգրկում են համապա-
տասխան բաղկացուցիչը: Այսպես, եթե «Գլոբալ մրցունակության ինդեք-
սում» նման բաղկացուցիչներ էին «ինովացիայի» և «տեխնոլոգիական 
պատրաստվածության» ինդիկատորները, ապա մեկ այլ միջազգային գնա-
հատականի` «Աշխարհի զարգացման ինդեքսի» կազմում այդպիսի տարր է 
«Տեղեկատվական հասարակության ցուցանիշը»12: Վերջինս թվային գնահա-
տական չէ, այլ ցուցանիշների համակարգ (տե′ս աղյուսակ 3): 

Թվային տնտեսության և տեխնոլոգիական զարգացման հիմքում գի-
տությունն ու տեխնոլոգիան են: Տեխնոլոգիական առաջընթացն ուղղակիո-
րեն կախված է հետազոտության և զարգացման ոլորտում կատարվող ներ-
դրումներից, մասնագետների ներգրավվածությունից և նման այլ գործոննե-
րից: Այսպիսով, «Գիտություն և տեխնոլոգիա» ցուցանիշների համակարգը 
նույնպես երկրների զարգացվածության գնահատման ինդեքսների բաղկա-

                                                 
11 Գլոբալ մրցունակության դասակարգման մեջ ՀՀ-ն զբաղեցրել է 82-րդ տեղը` ինդեքսի 4,02 

արժեքով: 
12 WORLD DEVELOPMENT BANK, «WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 2012»  
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ցուցիչն է: Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ ՀՀ-ի համար ոլորտի կարևորա-
գույն ցուցանիշների արժեքները բացակայում են: 

Աղյուսակ 3 
Միջազգային մրցունակության ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների 

հիմնական ցուցանիշները 
 

Տեղեկատվական հասարակություն Հայաս-
տան 

Վրաս-
տան 

Հնդկաս-
տան 

Հեռուստացույց ունեցող տնային տնտեսությունների 
թիվ (%) 97 94 60 

Համակարգիչների օգտագործում 100 բնակչի հաշվով - - - 
Ինտերնետի օգտագործում 100 բնակչի հաշվով 44.0 26.3 7.5 
Ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետի 
բաժանորդագրություն 100 բնակչի հաշվով 

 
2.75 

 
5.70 0.90 

Միջազգային լայնաշերտ ինտերնետ (բիթ/վրկ, 1 շնչի հաշվ.) 3.411 5.615 437 
Ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետի ամսական սակագին 32 39 5 
Անվտանգ ինտերնետ սերվերներ 1 մլն բնակչի հաշվով 28 19 3 
Ապրանքների արտահանում (արտահանման ընդհանուր 
ծավալից) 0.8 0.2 2.0 

Ապրանքների ներմուծում (ներմուծման ընդհանուր ծավ.-ից) 4.7 5.3 6.6 
Ծառայությունների արտահանում (արտահանման ընդհա-
նուր ծավալից) 16.8 2.2 47.0 

Գիտություն և տեխնոլոգիա13    
հետազոտողներ - - 136 R&D մեկ մլն բնակչի հաշվով 
տեխնիկներ  -- 93 

Գիտական և տեխնիկական ամսագրեր 164 129 19.917 
R&D ծախսեր 0.27 0.18 0.76 

Մլն դոլար 4 11 10.087 Բարձր տեխնոլոգիաների 
արտահանում Արդյունաբերական 

արտահանման % 1.8 1.8 7.2 

ստացում - 5 129 Ռոյալթիների և լիցենզիաների 
տրամադրում վճարում - 7 2.438 

ռեզիդենտ 136 179 7.262 Արտոնագրերի դիմումներ 
Ոչ ռեզիդենտ 6 180 27.025 

Ապրանքանիշների դիմումներ 4,620 4.301 141,943 
 
Էլեկտրոնային կառավարություն 
Ինչպես բազմիցս նշվել է՝ նոր, հզոր տեխնոլոգիաների ներդրումը 

ապահովում է կայուն զարգացում գործունեության բոլոր ուղղություններում 
և գործընթացներում: Մասնավորապես՝ էլեկտրոնային կառավարությունը 
կարող է դառնալ հասարակության զարգացման շարժիչ: Մարդկանց մա-
տուցվող էլեկտրոնային կառավարության ծառայությունները նախագծվում 
                                                 
13 Տվյալները 2005−2009 թվականների են: 
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են պատասխանատվության, քաղաքացիների վրա կենտրոնանալու և սո-
ցիալական ընդգրկունության սկզբունքներով: Այդպիսով, կառավարություն-
ները իրենք են ներգրավում քաղաքացիներին ծառայությունների մատուց-
ման գործընթացում: Դրա հիմքն է ծառայել էլետրոնային կառավարության 
առաջընթացը, որտեղ քաղաքացիները թե′ օգտվող են, թե′ հանրային ծառա-
յություններ համաարտադրող: 

Էլեկտրոնային կառավարության դերը զարգացման գործընթացում 
զուգահեռ է գնում թափանցիկության և հաշվելիության պահանջի աճին աշ-
խարհի բոլոր տարածաշրջաններում: Էլեկտրոնային կառավարությունը 
զգալիորեն գերազանցել է ակնկալիքները, այսինքն՝ թե ինչ կարող են անել 
կառավարությունները հանրային սպասարկման բարելավման և մարդա-
կենտրոն զարգացման համար` օգտագործելով ժամանակակից տեղեկա-
տվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները:  

Կայուն զարգացման մեջ էլեկտրոնային կառավարության դերի գնա-
հատման համար միջազգային պրակտիկայում կիրառվում է էլեկտրոնային 
կառավարության զարգացման ինդեքսը 14 : Դա բաղադրյալ ցուցանիշ է, 
չափում է ազգային ղեկավարության` հանրային ծառայությունների մատուց-
ման մեջ ՏՀՏ օգտագործելու ցանկությունն ու հնարավորությունը: 

Մաթեմատիկորեն ԷԿԶԻ-ն երեք բաղկացուցիչ ինդեքսների կշռված 
միջինն է: Այդ բաղկացուցիչները էլեկտրոնային կառավարության ամենա-
կարևոր բնութագրիչների (առցանց ծառայությունների մասշտաբ ու որակ, 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքի զարգացման կարգավիճակ, 
հատկանշական մարդկային կապիտալ) նորմալացված գնահատականներն 
են: Ընդ որում, բաղկացուցիչ ինդեքսներից ամեն մեկը, իր հերթին, բաղա-
դրյալ գնահատական է, կարող է անկախ վերլուծվել: 

 

ԷԿԶԻ= (0.33*Առցանց ծառայությունների ինդեքս + 0.33 × 
Հեռահաղորդակցական ինդեքս + 0.33 × Մարդկային կապիտալի 

ինդեքս): 
 

Էլ-Կառավարության զարգացման ինդեքսի և դրա բաղկացուցիչների 
արժեքները ՀՀ-ի և համեմատական երկրների համար տրված են աղյուսակ 
4-ում: 

Էլեկտրոնային կառավարության զարգացման ինդեքսի բաղկացուցիչ 
ինդեքսների հաշվարկման տարրերի արժեքներ առկա են աղյուսակ 1-ում: 

 
 
 
 

                                                 
14 United Nations' Compendium of Innovative E-government Practicies, June 2012. 
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Աղյուսակ 4 
Միջազգային մրցունակության ՀՀ ՏՀՏ հիմնական ցուցանիշները 

 

Ինդեքսներ Հայաստան Վրաստան Հնդկաստան 
Էլ-կառավարության զարգացման 
ինդեքս15 

0.4997 0.5563 0.3829 

Առցանց ծառայությունների ինդեքս 0.3268 0.6013 0.5359 
Հեռահաղորդակցությունների 
ենթակառուցվածքի ինդեքս 

0.3217 0.2328 0.1102 

Մարդկային կապիտալի ինդեքս 0.8505 0.8348 0.5025 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ ըստ էլեկտրոնային կառավարության 
պատրաստվածության և կարողությունների դասակարգման՝ ՀՀ-ն զիջում է 
Վրաստանին, բայց գերազանցում Հնդկաստանին, որին շատ այլ ցուցա-
նիշների արժեքներով զիջում էր վերոբերյալ վերլուծություններում: 

1.2.   

 

2.2  Միջազգային վարկանիշային ցուցանիշների 
գնահատումը ՀՀ տնտեսական զարգացման 
համատեքստում 

 

Ներկա հետազոտության շրջանակներում փորձ է կատարվել էկոնո-
մետրիկ վերլուծության մեթոդներով գնահատելու միջազգային վարկանի-
շային ցուցանիշները ՀՀ տնտեսական աճի համատեքստում, կամ, այլ կերպ 
ասած՝ որոշել, թե ինչ չափով են ազդում այդ ցուցանիշները ՀՀ տնտեսական 
աճի վրա: Այս ուսումնասիրության նպատակն է առանձնացնել այն ցուցա-
նիշները, որոնք էլ առավելապես պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում: 
Կառուցված մոդելի մեջ ընդգրկված է ցուցանիշների ամբողջական համա-
կարգը՝ բաղադրյալ ինդեքսների միջոցով: 

Մրցունակ տնտեսությունները հասնում են մեծ եկամուտներ բերող 
արտադրողականության աճի՝ հիմնվելով ամուր տնտեսական իրականացում 
ապահովող մեխանիզմների աշխատանքի վրա: Մրցունակությունը բնորոշ-
վում է որպես կառույցների, քաղաքականությունների և գործոնների ամբող-
ջություն, որը պայմանավորում է տվյալ երկրի արտադրողականության մա-
կարդակը: Արտադրողականությունը, իր հերթին, սահմանում է բարգավաճ-
ման այն մակարդակը, որին կարող է հասնել տվյալ տնտեսությունը: Բացի 
դրանից, արտադրողականության մակարդակով է որոշվում տնտեսության 
մեջ արված ներդրումներից շահութաբերությունը, ինչը հենց տնտեսության 
                                                 
15 Ըստ ՄԱԿ-ի դասակարգման՝ ՀՀ-ն էլ-կառավարության զարգացման ինդեքսի ցուցանիշով 

զբաղեցրել է 94-րդ, Վրաստանը՝ 72-րդ և Հնդկաստանը՝ 125-րդ տեղերը դիտարկված 190 
երկրների ցանկում: 
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աճն ապահովող հիմնական գործոններն են: Այլ կերպ ասած՝ ավելի մրցու-
նակ է աճ ապահովելու ավելի մեծ հավանականություն ունեցող տնտեսու-
թյունը:  

Ըստ Համաշխարհաին տնտեսական ֆորումի սահմանման՝ մրցունա-
կության վրա ազդող գործոնները դասակարգվում են տասներկու հիմնական 
խմբերում` կառույցներ, ենթակառուցվածքներ, մակրոտնտեսական միջա-
վայր, առողջապահություն և առաջնային կրթություն, բարձրագույն կրթու-
թյուն և վերապատրաստում, ապրանքների շուկայի արդյունավետություն, 
աշխատաշուկայի արդյունավետություն, ֆինանսական շուկայի արդյունավե-
տություն, տեխնոլոգիական պատրաստվածություն, շուկայի չափ, գործարա-
րության փիլիսոփայություն, նորաստեղծություն: Թեպետ բոլոր այս խմբերը 
որոշակի ազդեցություն ունեն տնտեսության վրա, սակայն ազդում են յուրո-
վի՝ կախված տնտեսության զարգացման փուլից: Տնտեսության զարգացման 
տեսությունն էլ առանձնացնում է երեք հիմնական փուլ՝ գործոնների վրա 
հիմնված տնտեսություն, արդյունավետության վրա հիմնված տնտեսություն 
և նորաստեղծության վրա հիմնված տնտեսություն: Բացի դրանից, գոյու-
թյուն ունեն նաև պետություններ, որ գտնվում են զարգացման այս երեք փու-
լերի միջև. դրանց տնտեսությունները համարվում են ‹‹անցումային փուլին›› 
պատկանող: 

ՀՀ-ն գտնվում է զարգացման երկրորդ՝ արդյունավետության վրա 
հիմնված փուլում: Այս փուլում տնտեսությունները պետք է սկսեն մշակել 
ավելի արդյունավետ արտադրական գործընթացներ և մեծացնեն ապրանք-
ների որակը: Այս կետում մրցունակությունը մեծապես ստացվում է բարձրա-
գույն կրթության և վերապատրաստման, արդյունավետ ապրանքային շու-
կայի, աշխատաշուկայի, ֆինանսական զարգացած շուկայի, արտաքին շու-
կաների և տեխնոլոգիական բարձր պատրաստվածության շնորհիվ: Ուստի 
բարձր տեխնոլոգիաներն ու նորաստեղծությունը Հայաստանի տնտեսական 
աճի ապահովման ուղիներից են (ընդ որում, այս ուղիով զարգացումն ունի 
դրական առանձնահատկություններ, ինչպես, օրինակ, այն, որ տեխնոլո-
գիական ոլորտը հավելյալ ամենամեծ արժեք ստեղծող ուղղություններից է, 
պետության ներդրումներ−արդյունք հարաբերակցությունը այս ոլորտում 
ավելի արդյունավետ է, քան տնտեսության բազմաթիվ այլ ճյուղերում): Այս-
պիսով, տնտեսական աճը նպատակ է, իսկ տեխնոլոգիական զարգացումը` 
այդ նպատակին հասնելու գործիք: Սկսենք, նախ, տնտեսական աճի մեկնա-
բանությունից: 

‹‹Տնտեսական աճը›› սահմանվում և չափվում է փոխադարձաբար 
կապված երկու ցուցանիշներով. 

• որոշակի ժամանակի միավորի ընթացքում իրական ՀՆԱ ծավալի 
աճ,  
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• ժամանակի միավորի ընթացքում ՀՆԱ աճ՝ բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով: 

Այլ երկրների հետ բնակչության կենսամակարդակը համեմատելիս 
ավելի հարմար է ընտրել երկրորդ ցուցանիշը, մինչդեռ եթե ուշադրության 
կենտրոնում է երկրի ռազմաքաղաքական ներուժը, ապա առավել հարմար է 
առաջինը: Քանի որ աշխատանքի տվյալ հատվածում համեմատական վեր-
լուծության կարիք չկա, մեզ հետաքրքրում է միայն ՀՆԱ ծավալի աճը: Իսկ 
ավելի ստույգ՝ հետազոտության նպատակը ոչ թե ուղղակի ՀՆԱ ծավալի 
աճն է, այլ տեխնոլոգիական զարգացվածությամբ դրա ապահովման հիմնա-
խնդիրը:  

Պարզության համար խնդիրը ձևակերպենք հետևյալ կերպ. ՀՆԱ 
ծավալը ֆունկցիա է՝ կախված բազմաթիվ գործոններից, որոնցից մեկը 
ՀՆԱ-ում ՏՏ տոկոսն է: Դա նշանակում է, որ ՀՆԱ-ում ՏՏ տոկոսի աճը n 
անգամ կբերի ՀՆԱ-ի ծավալի համամասնական աճի: Իր հերթին, ՀՆԱ-ում 
ՏՏ տոկոսը կախված է բազմաթիվ գործոններից: ՀՆԱ-ում տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների տոկոսի և այն ձևավորող գործոնների միջև կապի ուսում-
նասիրությունը հնարավորություն կընձեռի՝ 

 բացահայտելու այն կետերը, որոնք առավել ազդեցիկ են, դրանով 
իսկ ՏՏ ոլորտի ռազմավարական կառավարման քաղաքականու-
թյունը դարձնելու ավելի արդյունավետ: Կբացահայտվեն այն հիմ-
նական լծակները, որոնց կառավարումը կապահովի ՀՆԱ-ում ՏՏ 
տոկոսի, հետևաբար նաև՝ ՀՆԱ ծավալի աճի, 

 բացահայտելու գործոնների ճկունությունը, ինչն էլ կարող է հիմք 
դառնալ ոլորտում կանխատեսումների և ռազմավարական պլանա-
վորման համար: 

Այսպիսով, աշխատանքի այս հատվածի նպատակը ՀՆԱ-ում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների տոկոսի և այն ձևավորող գործոնների միջև 
գծային կապի ուսումնասիրությունն է, որը կիրականցվի ռեգրեսիոն մոդելի 
միջոցով:  

Մոդելի կախյալ փոփոխականը ՀՆԱ-ում տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների տոկոսն է: Քանի որ կախյալ փոփոխական ձևավորող գործոնների 
թիվը չափազանց մեծ է, ապա որպես անկախ փոփոխականներ դիտարկվել 
են աշխատանքի առաջին հատվածում քննարկված ինդեքսները: Ընդ որում, 
դրանց ընտրությունը կատարվել է այնպես, որ հնարավորինս բացառվի ին-
դեքսների բաղկացուցիչների կրկնությունը: Ընտրվել են հետևյալ ինդեքսնե-
րը. 
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 x1−ՏՏ ոլորտում գործարար և նորաստեղծական միջավայրի ինդեքս 
 x2−ինտերնետ կապի մատչելիության ինդեքս 
 x3−ՏՏ-ն օգտագործելու հասարակության հմտություններ 
 x4−բիզնեսի կողմից ՏՀՏ կիրառության մակարդակ 
 x5−անհատների կողմից ՏՀՏ կիրառելու մակարդակ 
 x6−կառավարության կողմից ՏՀՏ կիրառության մակարդակ 
 x7−օտարեկրյա ներդրումների և տեխնոլոգիաների փոխանցման 
ինդեքս 

 x8−ընկերությունների R&D ծախսեր 
 x9−Հետազոտության և զարգացման հարցում համալսարան−ար-
դյունաբերություն համագործակցություն 

 x10−ՏՀՏ կանոնադրական միջավայր 
 

Դիտարկվել են 2008−2012 թվականների ցուցանիշները:  
Ցուցանիշները զտվել են համապատասխան աղբյուրներից: Այնու-

հետև բացակայող մի քանի արժեք լրացվել է մոտարկման ճանապարհով: 
Տվյալների համադրելիության քայլը բաց է թողնվել, քանի որ անկախ բոլոր 
փոփոխականներն ի սկզբանե համադրելի էին՝ որպես ինդեքսների արժեք-
ներ՝ 1−7 բալանի համակարգով գնահատված: 

Ելնելով կոռելյացիոն մատրիցի արդյունքներից` կարելի է եզրահան-
գել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ՏՀՏ ոլորտի զարգացման վրա 
նշանակալի ազդեցություն են գործում համարյա թե բոլոր վերոնշյալ ցու-
ցանիշները: Արդյունքները հիմնավորում են այն փաստը, որ գործարարու-
թյան կողմից ՏՀՏ կիրառության ցուցանիշը կարիք ունի բարելավման, ինչը 
և պետք է լինի ՀՀ կառավարության հիմնական ռազմավարական ուղղու-
թյունը: Ինչ վերաբերում է ՏՀՏ կանոնադրական միջավայրի ինդեքսին՝ թե-
պետ դրա ցուցանիշը ՀՀ-ում բարձր է, բայց վերջին տարիներին էական աճ 
չի ցուցաբերում, որով էլ բացատրվում է ցուցանիշի կորելյացիոն գործակցի 
բացասական արժեքը: Հայաստանի Հանրապետությունը բավական աշխա-
տանք է կատարել ոլորտի օրենսդրական և կանոնադրական դաշտի կայաց-
ման և զարգացման համար, սակայն այդ միտումը պետք է ներկայումս իր 
տեղն ունենա ՀՀ օրենսդրական զարգացման համատեքստում: Հատկապես 
խոսքը ՏՀՏ ոլորտի գործարարության զարգացմանը և գործարարության 
մեջ ՏՀՏ ներառմանը նպաստող օրենսդրական և կանոնադրական բարեփո-
խումների մասին է: 
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Աղյուսակ 5  
Մոդելի գործոնների 2008−2012 թվականների տվյալները 

 

  Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
2008 1 3.29 4.16 4.16 3.62 1.24 2.7 4.17 2.3 1.93 3.26 
2009 1.1 3.27 3.88 3.88 3.63 1.33 2.66 4.32 2.4 2.18 3.39 
2010 1.7 3.5 4.76 4.76 2.48 2.32 2.77 4.47 2.5 2.43 3.29 
2011 2 3.48 5.1 5.1 2.6 2.6 2.7 4.6 2.6 2.7 3.13 
2012 3.3 4.1 5 4.9 3.3 3.1 3.9 4.8 2.7 2.9 3.3 

 

 Աղյուսակ 6  
Սկզբնական գործոնների կոռելյացիոն մատրից 

 

  Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Y 1 

x1 0.980263 1 

x2 0.778122 0.68094 1 

x3 0.728 0.622586 0.996976 1

x4 -0.25775 -0.14068 -0.74112 -0.78222 1

x5 0.933717 0.8656 0.933311 0.907343 -0.58238 1

x6 0.907162 0.964624 0.475733 0.406098 0.121288 0.705808 1

x7 0.957973 0.890187 0.836797 0.801045 -0.435 0.970689 0.765277 1

x8 0.939382 0.859354 0.856804 0.825568 -0.47767 0.973155 0.721426 0.997647 1 

x9 0.925473 0.837963 0.867291 0.838962 -0.50327 0.972367 0.692205 0.993778 0.999076 1 

x10 -0.17646 -0.04156 -0.67809 -0.71514 0.584658 -0.39299 0.137708 -0.25442 -0.30287 -0.33253 1 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Արտադրողականության, գլոբալ մրցունակության և սոցիալական բա-

րեկեցության հասնելու համար այսօր բազմաթիվ պետություններ ձեռնա-
մուխ են եղել թվային տնտեսության ստեղծմանը և տեխնոլոգիական զար-
գացման ապահովմանը: 

 «Տեխնոլոգիական զարգացում և թվային տնտեսություն» ուղղությամբ 
կատարվող հետազոտությունները ենթադրում են ՀՀ-ում տեխնոլոգիական 
զարգացման ընթացիկ վիճակի գնահատումը ՀՀ վիճակագրական տվյալնե-
րի և միջազգային ինտեգրալ ցուցանիշների ու գնահատականների միջոցով: 
Դիտարկված միջազգային ինդեքսների առանձնահատկությունը այն է, որ 
թույլ են տալիս բացահայտելու տեխնոլոգիական զարգացման մեջ առանձին 
գործոնների կարևորությունը և դերը: Միջազգային ինդեքսների միջոցով 
գնահատվել են ՏՀՏ-ների միջավայրը, ՏՀՏ օգտագործելու հասարակության 
պատրաստվածությունը, ամենքի կողմից փաստացի կիրառությունը և հա-
սարակության և տնտեսության մեջ ՏՀՏ ազդեցությունները: Տեխնոլոգիա-
կան և հեռահաղորդակցական դիտարկված ցուցանիշները հնարավորու-
թյուն ընձեռեցին բացահայտելու տնտեսական զարգացման մեջ ՏՀՏ-ի և, 
մասամբ, նորաստեղծության դերն ու բաժինը: 

Վերլուծության արդյունքները հիմք են «Տեխնոլոգիական զարգացում 
և թվային տնտեսություն» հետազոտական ուղղության հետագա վերլուծու-
թյունների և կանխատեսումների համար` ծառայելով որպես վիճակագրա-
կան շտեմարան և հիմք: 

1.  Պարզվեց, որ ՀՀ ՏՀՏ կանոնադրական միջավայրը16 դիտարկված 
պետությունների շարքում բնութագրվում է համեմատաբար բարձր 
ցուցանիշով: ՏՀՏ-ի զարգացմամբ ՀՀ-ը սկսել է զբաղվել ավելի ուշ, 
քան Վրաստանն ու Հնդկաստանը: Դա նշանակում է, որ ՀՀ կա-
ռավարությունը տվյալ ոլորտի օրենքների և կանոնակարգումների 
մշակման հարցում ավելի բարձր տեմպ է ցուցաբերել: Սա զգալի 
մրցակցային առավելություն է, քանի որ ՏՀՏ ոլորտի օրենսդրա-
կան դաշտի անկատարությունն ու անհամատեղելիությունը աշ-
խարհի մասշտաբով շատ արդիական խնդիրներ են: Մյուս կողմից՝ 
թեպետ այդ ինդեքսի ցուցանիշը ՀՀ-ում բարձր է, բայց այն վերջին 
տարիներին էական աճ չի ցուցաբերում, որով էլ բացատրվում է 
ցուցանիշի կորելյացիոն գործակցի բացասական արժեքը: Հայաս-
տանի Հանրապետությունը բավական աշխատանք է կատարել 

                                                 
16  ՀՀ ՏՀՏ կանոնադրական միջավայրը «Թվային տնտեսություն և տեխնոլոգիական 

զարգացում» հետազոտության առանձին ուղղությունն է: 
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ոլորտի օրենսդրական և կանոնադրական դաշտի կայացման և 
զարգացման համար, սակայն այդ միտումը պետք է ներկայումս իր 
տեղն ունենա ՀՀ օրենսդրական զարգացման համատեքստում: 
Խոսքը հատկապես ՏՀՏ ոլորտի գործարարության զարգացմանը 
և գործարարության մեջ ՏՀՏ ներառմանը նպաստող օրենսդրա-
կան և կանոնադրական բարեփոխումների մասին է:  

2.   Տեղեկատվական և թվային բովանդակության բաղադրյալ ինդեքս-
ների բաղկացուցիչների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ՀՀ-ը դի-
տարկված երեք պետությունների շրջանակում առաջատարն է ին-
տերնետ ծառայությունների անվտանգության ցուցանիշով, ինչը 
նույնպես կարևոր մրցակցային գործոն է: 

3.   Եթե ՏՀՏ-ի անհատական կիրառության մակարդակը ՀՀ-ում գերա-
զանցում է Հնդկաստանի ցուցանիշն ավելի քան երկու անգամ, 
ապա բիզնեսի կողմից ՏՀՏ կիրառության ինդեքսի դեպքում հա-
կառակն է: Դա նշանակում է, որ Հնդկաստանի ռազմավարական 
քաղաքականությունը, որ օգտագործվել է դիտարկված արդյունք-
ներին հասնելու համար, կարող է հիմք դառնալ հայաստանյան 
բիզնեսում ՏՀՏ-ի ինտեգրման մոդելի նախագծման: Կորելյացիոն 
վերլուծության արդյունքները հիմնավորում են այն փաստը, որ 
բիզնեսի կողմից ՏՀՏ կիրառության ցուցանիշը կարիք ունի բարե-
լավման, և դա պետք է լինի ՀՀ կառավարության հիմնական ռազ-
մավարական ուղղությունը: Այլ կերպ ասած՝ եթե Հայաստանի 
Հանրապետությունը ունի ՏՀՏ ռեսուրսային որոշակի ներուժ, ապա 
ցածր է դա կիրառման օգտակարությունը գործարարության ոլոր-
տում: 

4.   Կայուն զարգացման մեջ էլեկտրոնային կառավարության դերի 
գնահատման համար դիտարկվեց էլեկտրոնային կառավորության 
զարգացման բաղադրյալ ինդեքսը, որ թույլ տվեց բացահայտելու 
ՀՀ էլեկտրոնային կառավարության և առցանց հանրային ծառա-
յությունների զարգացվածությունը այլ երկրների համեմատ, ինչը 
հետագայում կարող է հիմք դառնալ պարզորոշելու ՀՀ-ում թվային 
տնտեսության ստեղծման ու տեխնոլոգիական զարգացման մեջ 
կառավարության դերը: Այս ցուցանիշի վերլուծության ընթացքում 
էլ բացահայտվել է, որ ՀՀ-ում լուրջ խնդիր է առցանց հանրային 
ծառայությունների մեջ հասարակության նվազ ներգրավվածու-
թյունը, ինչը, ըստ ՄԱԿ-ի, լուրջ խոչընդոտ է, խանգարում է այլ 
կարևոր խնդիրների լուծմանը: 

5.   Աշխատանքում վերլուծվել է նաև Հայաստանում այսօրվա գիտա-
տեխնիկական զարգացման դրական դինամիկան, ինչը վկայում է, 
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որ Հայաստանում նույնպես ՏՏ ոլորտի զարգացման համար որո-
շակի հենք է ստեղծվում: Հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիա-
ների զարգացումը ՀՀ-ի նման տնտեսության համար չափազանց 
կարևոր է` թե′ սփյուռքի գործոնի, թե′ Հայաստանի արտադրական 
ու արդունաբերական թույլ հնարավորությունների, թե′ շուկայի 
առանձնահատկությունների առումով: Թվային տնտեսության գնա-
հատման մոդելը բաղկացած է քանակական և որակական շուրջ 
հարյուր ցուցանիշներից (տե′ս հավելված 2): Թեև այդ ցուցանիշ-
ները գնահատում են «Economist intelligence unit» կազմակերպու-
թյան տարածաշրջանային վերլուծաբանների և խմբագիրները, 
այնուամենայնիվ, գնահատականների համար հիմք են ծառայում 
պետությունների հրապարակած վիճակագրական տվյալները, իսկ 
ՏՀՏ ոլորտի ՀՀ վիճակագրական համակարգն առայժմ տալիս է 
վերլուծության համար շատ նեղ ու սահմանափակ հնարավորու-
թյուններ:  

6. Վերլուծության սահմանափակ հնարավորությունների խնդրի լու-
ծում կարող է լինել տեխնոլոգիական զարգացման, ՏՀՏ և հարա-
կից այլ ոլորտների ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության կենտրո-
նացված տվյալների վերլուծական համակարգի ստեղծումը, միջ-
ազգային վիճակագրական կազմակերպությունների հետ համա-
տեղ տվյալների պլատֆորմի մշակումը: Բացի դրանից Հայաստա-
նում գիտահետազոտական ոլորտում խոշոր ներդրում կլինի նաև 
հաշվարկվող կամ վերլուծվող տվյալների պաշտոնական հրատա-
րակումների պարբերական կազմակերպումը: Մասնավորապես՝ 
հետազոտական ուղղության շրջանակներում հեռահար նպատակ-
ների շարքին է դասվում ՀՀ թվային տնտեսության վերաբերյալ 
տարեկան հաշվետվությունների համակարգի ստեղծումը: 

 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ.  3 

 34 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Diolette, «2012 Global Report» 
2. Economist Intelligence Unit, «Digital economy rankings 2010» 
3. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, «10th World 

Telecommunication/ICT Indicators Meeting, Bangkok, Thailand, 2012» 
4. International Telecommunication Union, «Measuring the Information Society», 

2012 
5. ITU, «Handbook for the Collection of Administrative Data on 

Telecommunications/ICT», 2011 
6. OECD, «IT Outlook», 2010 
7. OECD, «Measuring the Information Society», 2011 
8. PARTNERSHIP ON MEASURING ICT FOR DEVELOPMENT, «FRAMEWORK 

FOR A SET OF E-GOVERNMENT INDICATORS», 2011 
9. United Nations' Compendium of Innovative E-government Practicies, June 2012 
10. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 

«INFORMATION ECONOMY REPORT 2011» 
11. United Nations, «Core ICT Indicators», 2012 
12. United Nations, «E-Government Survey 2012» 
13. WORLD DEVELOPMENT BANK, «WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 

2012»  
14. WORLD DEVELOPMENT BANK, «WORLD DEVELOPMENT INDICATORS 

2013» 
15. WORLD ECONOMIC FORUM, «THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 

2012−2013» 
16. WORLD ECONOMIC FORUM, «THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY 

REPORT 2013» 
17. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈ-

ՆԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ (2010−2012 ԹԹ.) 
18. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՀՏ ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈԹՒՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ», 2012 Թ., 

19. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՀՏ ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ», 2011 Թ., 

 
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

1. http://blogs.reading.ac.uk/business-models-in-the-digital-economy/ 
2. http://itguide.eif.am/index.php?id=68&lang=1#top 
3. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,

,contentMDK:20533879~menuPK:617610~pagePK:148956~piPK:216618~theSit
ePK:282386~isCURL:Y,00.html  

4. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=43344 
5. http://www.economywatch.com/economic-statistics/ 



 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 35 

6. http://www.hhpress.am/index.php?sub=hodv&hodv=20110922_6&flag=am 
7. http://www.internetworldstats.com/links10.htm 
8. http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/  
9. http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm 
10. http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdbroadbandportal.htm 
11. http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-

programmes/priority_areas-domaines_prioritaires/digital_research-
recherche_numerique-eng.aspx 

12. http://www.statisticalconsultants.co.nz/blog/B46.html 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ.  3 

 36 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ  
 
Հավելված 1 

   ՄԱԿ-ի ՏՀՏ վիճակագրական ցուցանիշների ստանդարտը 
 

ՏՀՏ-ի վերաբերյալ տվյալներում եղած ճեղքը փակելուն ուղղված՝ «Զար-
գացման համար ՏՀՏ-ի գնահատման համաշխարհային համագործակցության» 
գլխավոր նպատակը համաշխարհային մասշտաբով ՏՀՏ վիճակագրության ներ-
դաշնակումը և ստանդարտների սահմանումն է: ՄԱԿ-ի հետ համատեղ՝ մշակվել է 
ՏՀՏ ցուցանիշների հիմնական ցուցակ, որը կարող է տվյալներ հավաքել բոլոր 
երկրներից և ծառայել որպես թվային տնտեսությունն ու տեխնոլոգիական զարգա-
ցումը բնութագրող՝ միջազգայնորեն համատեղելի վիճակագրության հիմք: 

Այդ ցուցակը ներառում է ցուցանիշների չորս համակարգ. 
• ՏՀՏ ենթակառուցվածք և հասանելիություն, 
• տնային տնտեսությունների և անհատների կողմից ՏՀՏ-ին  

հասանելիություն և դրա կիրառություն, 
• գործարարության կողմից ՏՀՏ-ի կիրառություն, 
• ՏՀՏ հատված և ՏՀՏ ապրանքների առևտուր բաժինները: 
Ցուցակը պարտադիր չէ, և անդամ պետությունները կարող են այն լրացնել 

ըստ ազգային քաղաքականության կարիքների: 
Ինչպես ոչ բոլոր երկրներն են զարգացման նույն մակարդակի, այնպես ոչ 

բոլորն ունեն լավ զարգացած վիճակագրական համակարգ: Ինչ վերաբերում է ցու-
ցանիշների, որոնց համար երկրները պետք է տվյալներ հավաքեն (հատկապես ՏՀՏ 
հասանելիություն, կիրառություն, ՏՀՏ հատվածի մասին), փոքր ՏՀՏ ենթակառուց-
վածքներով, կամ ընդհանրապես նման ենթակառուցվածք չունեցող երկրները իրենց 
զարգացման տվյալ փուլում նման վիճակագրության հավաքագրման կարիքը կարող 
են առհասարակ չզգալ: ՏՀՏ-ի հարաճուն կիրառությամբ երկրները կարող են ցան-
կություն ունենալ ՏՀՏ-ի գործադրման գնահատման միջոցով այդ աճը վերահսկելու, 
իսկ ՏՀՏ-ի կիրառության ավելի մեծ աճ և աճող ՏՀՏ հատված ունեցող երկրները 
կարող են ավելի հեռուն գնալ: Դա է պատճառը, որ բացի ցուցանիշների «հիմնական 
ցուցակից» մշակվել է նաև ցուցանիշների «ընդլայնված» ցուցակ: Վերջինս ավելի 
ցածր առաջնայնություն ունի և ավելի հարմար է լավ զարգացած ՏՀՏ վիճակագրա-
կան համակարգով երկրների բնութագրման համար: 

«ՏՀՏ ենթակառուցվածք և հասանելիություն» ցուցանիշների համակարգը 
ներառում է հետևյալ կետերը. 
Հիմնական ցանկ. 

→ ֆիքսված հեռախոսակապի գիծ՝ 100 բնակչի հաշվով 
→ բջջային կապի բաժանորդների թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով  
→ համակարգիչների թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով 
→ ինտերնետ կապի բաժանորդների թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով 
→ լայնաշերտ ինտերնետ կապի բաժանորդների թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով 
→ միջազգային ինտերնետի թողունակությունը մեկ բնակչի հաշվով  
→ բջջային հեռախոսակապի ծածկույթում գտնվող բնակչության տոկոսը 
→ ինտերնետ հասանելիության սակագները (ամսական 20 ժամ՝ ԱՄՆ 

դոլարով) և մեկ շնչի եկամտի հաշվով դրա տոկոսը 
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→ բջջային կապի սակագինը (ամսական 100 րոպե օգտագործում՝ ԱՄՆ 
դոլարով) և մեկ շնչի եկամտի հաշվով դրա տոկոսը 

→ հասարակական ինտերնետ հասանելիության կենտրոններով տարածա-
շրջանները ըստ բնակչության թվի: 

Ընդլայնված ցանկ. 
→ 100 բնակչի հաշվով ռադիոսարքերի թիվը 
→ 100 բնակչի հաշվով հեռուստացույցների թիվը 
«Տնային տնտեսությունների և անհատների կողմից ՏՀՏ-ին հասանելիություն 

և դրա կիրառություն» ցուցանիշների համակարգը ներառում է հետևյալ կետերը. 
Հիմնական ցանկ. 

→ ռադիո ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 
→ հեռուստացույց ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 
→ ֆիքսված հեռախոսակապ ունեցող տնային տնտեսությունների մասնա-

բաժինը 
→ բջջային հեռախոս ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 
→ համակարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը 
→ վերջին 12 ամիսների ընթացքում համակարգիչ օգտագործած անհատնե-

րի մասնաբաժինը 
→ տանը ինտերնետ հասանելիություն ունեցող անհատների թիվը 
→ (ցանկացած վայրից) վերջին 12 ամիսների ընթացքում ինտերնետ օգտա-

գործած անհատներ մասնաբաժինը 
→ վերջին 12 ամիսների ընթացքում ինտերնետի անհատական կիրառությու-

նը` ըստ տարածքի. 
o տանը 
o աշխատավայրում 
o կրթավայրում 
o այլ անձի տանը 
o համայնքային ինտերնետ հասանելիության հաստատություն (յուրա-

հատուկ վայր՝ հատկանշական է որոշ ազգերի մոտ) 
o կոմերցիոն ինտերնետ հասանելիության հաստատություն 

→ վերջին 12 ամիսների ընթացքում անհատների իրականացրած ինտերնետ 
գործունեություն. 
o տեղեկատվության ստացում` ապրանքների կամ ծառայությունների 

մասին, առողջության կամ առողջապահական ծառայությունների 
հետ կապված, կառավարական կազմակերպություններին առնչվող 
(վեբ կայքի կամ էլեկտրոնային հասցեի միջոցով հասարակական 
իշխանությունների հետ), այլ տեղեկատվություն և վեբ քննարկում 

o հաղորդակցում 
o ապրանքների կամ ծառայությունների գնում կամ պատվիրում 
o ինտերնետ բանկինգ 
o կրթություն կամ ուսուցողական գործունեություն 
o հասարակական իշխանություններին (կառավարական կազմակեր-

պություններին) առնչություն 
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o ժամանցային գործունեություն` խաղեր, ֆիլմեր, երաժշտություն կամ 
ծրագրակազմ. ընթերցանություն (առցանց գրքերի բեռնում, թերթեր, 
ամսագրեր) և այլ գործունեություն: 

Ընդլայնված ցանկ. 
→ բջջային հեռախոս օգտագործող անհատների մասնաբաժին 
→ ինտերնետ հասանելիություն ունեցող տնային տնտեսություների մասնա-

բաժինը` ըստ հասանելիության տեսակի. տարատեսակները պետք է թույլ 
տան դասակարգելու նեղշերտ և լայնաշերտ կապերը, որտեղ լայնա-
շերտը բացառում է ավելի դանդաղ տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են dail-
up մոդեմըIDSN-ը և առավելագույնը 2G հասանելիությամբ բջջային հե-
ռախոսները: 

→ վերջին 12 ամիսների ընթացքում ինտերնետին անհատական հասանե-
լիության հաճախությունը (ցանկացած տարածքից)` նվազագույնը օրա-
կան մեկ անգամ, նվազագույնը շաբաթը մեկ անգամ, նվազագույնը ամի-
սը մեկ անգամ, ավելի քիչ, քան ամիսը մեկ անգամ: 

→ «Գործարարության կողմից ՏՀՏ-ի կիրառություն» ցուցանիշների համա-
կարգը ներառում է հետևյալ կետերը. 

Հիմնական ցանկ. 
→ համակարգիչ օգտագործող գործարարության մասնաբաժինը 
→ համակարգիչ օգտագործող աշխատողների մասնաբաժինը 
→ ինտերնետ օգտագործող գործարարության մասնաբաժինը 
→ ինտերնետ օգտագործող աշխատողների մասնաբաժինը 
→ վեբ-առկայությամբ գորարարության մասնաբաժինը 
→ ինտերնետով ապահովված գործարարության մասնաբաժինը 
→ ինտերնետով պատվերներ ստացող գործարարության մասնաբաժինը 
→ ինտերնետով պատվերների տեղադրում իրականացնող գործարարու-

թյան մասնաբաժինը 
Ընդլայնված ցանկ. 

→ ինտերնետ հասանելիություն ունեցող գործարարության մասնաբաժինը` 
ըստ հասաելիության տեսակի. տարատեսակները պետք է թույլ տան 
դասակարգելու նեղշերտ և լայնաշերտ կապերը, որտեղ լայնաշերտը բա-
ցառում է ավելի դանդաղ տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են dail-up մոդեմը 
IDSN-ը և առավելագույնը 2G հասանելիությամբ բջջային հեռախոսները: 
Լայնաշերտը սովորաբար պետք է նվազագույնն ունենա 256կբիթ/վրկ. 
արագություն: 

→ տարածաշրջանային (LAN) ցանցով բիզնեսի մասնաբաժինը 
→ էքստրանետով գործարարության մասնաբաժինը 
→ ըստ գործունեության տեսակի ինտերնետ կիրառող բիզնեսների մաս-

նաբաժինը 
o էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ուղարկում և ստացում 
o տեղեկատվության ստացում`ապրանքների և ծառայությունների վե-

րաբերյալ, կառավարական կազմակերպություններից (հանրային իշ-
խանություններից) վեբի կամ էլ-փոստի միջոցով, տեղեկատվության 
այլ փնտրումների կամ վերափնտրման գործընթաց 

o ինտերնետ բանկինգ կամ ֆինանսական առցանց ծառայություններ 
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o կառավարական ծառայությունների կամ հանրային իշխանություն-
ների հետ գործարքներ 

o սպառողական ծառայությունների իրականացում 
o առցանց ապրանքների մատակարարում 

«ՏՀՏ սեկտոր և ՏՀՏ ապրանքների առևտուր» ցուցանիշների համակարգը նե-
րառում է հետևյալ կետերը. 
Հիմնական ցանկ. 

→ ՏՀՏ ոլորտում ներգրավված ողջ գործարարության ամբողջ հատվածի 
աշխատակազմի մասնաբաժինը 

→ ՏՀՏ ոլորտում ստեղծված հավելյալ արժեքը (գործարարության ամբողջ 
հատվածի ստեղծած հավելյալ արժեքի տոկոս)  

→ ՏՀՏ ապրանքների ներմուծումը՝ որպես ամբողջ ներմուծման տոկոս 
→ ՏՀՏ ապրանքների արտահանումը՝ որպես ողջ արտահանման տոկոս: 
Զարգացող և զարգացած, եկամտաբերության տարբեր մակարդակներով 

բնութագրվող երկրներից հավաքագրվող և ներկայացվող այս տվյալները հիմք են 
միջազգային բազմաթիվ ինդեքսների և ինդիկատորների հաշվարկման համար: 
Նման ինդիկատորները, իրենց հերթին, երկրների տնտեսական զարգացվածության 
բաղկացուցիչ գործոնն են:  
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Հավելված 2 

    Թվային տնտեսության գնահատման մոդելի գործոնները 
 

Թվային տնտեսության գնահատման մոդելը բաղկացած է առանձին քանա-
կական և որակական շուրջ հարյուր ցուցանիշներից, որոնցից բոլորը, բացի մեկից, 
գնահատվում են միջազգային հատուկ կազմակերպության (Economist intelligence 
unit) տարածաշրջանային վերլուծաբանների և խմբագիրների հաշվարկներով և 
դասակարգվում են վեց հիմնական խմբերում: Այնուհետև 39 ցուցիչները և 82 ենթա-
ցուցիչները կշռվում են որպես ազդող գործոն՝ իրենց կարևորությանը համապա-
տասխան: Մոդելի գործոնների խմբերը հետևյալն են. 

1.  Հեռահաղորդակցության և տեխնոլոգիայի ենթակառուցվածք: Այս ցուցա-
նիշի կշիռը 20% է: Այն գնահատում է անհատների ու գործարարության՝ 
ինտերնետ և շարժական ցանցերին հասանելիության չափը: Տվյալ ցու-
ցանիշը ընդգրկում է լայնաշերտ ինտերնետի տարածումը, որակը, մատչե-
լիությունը, բջջային հեռախոսների տարածումը, որակը, ինտերնետի օգ-
տագործումը, միջազգային ինտերնետ թողունակությունը, ինտերնետ ան-
վտանգությունը: 

2. Գործարարության միջավայր: Այս ցուցանիշի կշիռը 15% է: Հիմնական ցու-
ցանիշին զուգահեռ` գործարարության միջավայրի գնահատման ընթաց-
քում դիտարկվում է 74 ենթացուցիչ` յուրաքանչյուր երկրի հուսալիության և 
հեռանկարային գրավչության ապահովման համար` որպես գործարար 
ներդրումներ ներգրավող: Այս ցուցանիշի կազմում են ընդհանուր քաղա-
քական միջավայրը, մակրոտնտեսական միջավայրը, շուկայական հնարա-
վորությունները, անհատ ձեռնարկություների նկատմամբ քաղաքականու-
թյունը, օտարերկրյա ներդրումների քաղաքականությունը, արտաքին 
առևտուրը, հարկային համակարգը, ֆինանսավորումը, աշխատանքի շու-
կան: Ընդ որում բոլոր ինը ցուցանիշներն ունեն հավասար կշիռներ:  

3. Սոցիալական և մշակութային միջավայր: Այս ցուցանիշն ընդգրկում է 
կրթական մակարդակի գնահատումը, ինտերնետ գրագիտութունը, ձեռ-
նարկատիրթյան զարգացման մակարդակը, աշխատուժի տեխնիկական 
հմտություները, նորաստեղծության մակարդակը: Սրանք ևս հավասար 
կշիռ ունեն: 

4. Իրավական միջավայր: Էլեկտրոնային գործարարության զարգացումը 
կախված է թե′ երկրի ընդհանուր իրավական շրջանակներից, թե′ ինտեր-
նետի կիրառության յուրահատուկ օրենքներից: Այս ցուցանիշի գնահա-
տականն ընդգրկում է այնպիսի կետերի գնահատում, ինչպիսիք են ավան-
դական իրավական շրջանակների արդյունավետությունը, ինտերնետին 
վերաբերող օրենքները, գրաքննության մակարդակը, նոր գործարարու-
թյուն գրանցելու պարզությունը, էլեկտրոնային նույնականացումը: 

5. Կառավարության քաղաքականությունն ու տեսլականը: Այս ցուցանիշի 
հաշվարկումը ներառում է ՏՀՏ-ի վրա կառավարության ծախսերը՝ որպես 
ՀՆԱ տոկոս, թվային զարգացման ռազմավարության, առցանց գնումնե-
րի, քաղաքացիների և բիզնեսի համար առցանց հանրային ծառայություն-
ների հասանելիության մակարդակ, ինտերնետ մասնակցության մակար-
դակի գնահատումը: 
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6. Սպառողների և գործարարության հարմարվածություն: Այս ցուցանիշը 
ներառում է մեկ շնչի հաշվով ՏՀՏ-ի վրա սպառողի ծախսը, էլեկտրոնային 
գործարարության զարգացման մակարդակը, սպառողների կողմից ին-
տերնետի գործածությունը, քաղաքացիների և գործարարության համար 
առցանց հանրային ծառայությունների մատուցումը: 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ.  3 

 42 

 



 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 43 

 
ԱՊՀ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀՀ ԴԻՐՔԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Տեխնոլոգիական զարգացումը, մասնավորապես` տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների առաջընթացը և համատարած կիրառումը արտադրու-
թյան, տնտեսության կառավարման և տեխնոլոգիական զանազան ոլորտ-
ներում էական ազդեցություն է թողնում ժամանակակից կյանքի բոլոր աս-
պարեզներում, հատկապես տնտեսության, կառավարման, առողջապահու-
թյան, գիտության ու կրթության։ Ձևավորվող նոր հասարակարգի բնութա-
գրման համար, որի գլխավոր արժեքն են գիտելիքը և տեղեկատվությունը, 
գիտական գրականության մեջ օգտագործվում են մի շարք տերմիններ, ինչ-
պես օրինակ, «հետինդուստրիալ հասարակություն», «տեղեկատվական հա-
սարակություն», «գիտելիքների հասարակություն», «գիտելիքահենք տնտե-
սություն» և այլն։ Սահմանումներին բնորոշ բովանդակային տարբերություն-
ներով հանդերձ, ընդհանուրն այն է, որ գիտելիքը և տեղեկատվությունը 
դառնում են տնտեսական որոշիչ գործոն, կարևորագույն ռեսուրս, որը կա-
րելի է դասել տնտեսական զարգացման մյուս ռեսուրսների շարքը և էական 
է տնտեսական աճի և բարեկեցության համար։ Ուստի, կարելի է պնդել, որ 
գիտելիքը և տեղեկատվությունը` որպես կարևորագույն ազգային ռեսուրս, 
կարիք ունեն ռացիոնալ օգտագործման և զարգացման պետական հոգա-
ծության։  

20-րդ դարի 90-ական թվականներին համաշխարհային տնտեսությու-
նը ենթարկվեց արմատական վերափոխման։ Ժամանակակից տնտեսական 
և կառավարման համակարգերի ձևավորման վրա հսկայական ազդեցու-
թյուն է ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային 
ցանցերի բուռն զարգացումը։ Մյուս կողմից` տեխնոլոգիաների ժամանակա-
կից զարգացումը և գլոբալ բիզնեսի հնարավորությունները անհրաժեշտու-
թյուն են առաջացնում կառավարչական նորագույն մեթոդներ և կազմակեր-
պական նոր ձևեր ստեղծելու։ Տեղեկատվական համակարգերի և թվային 
գործընթացների վրա հիմնված ժամանակակից համակարգերը կիրառվում 
են ինչպես թվային ֆիրմաներում կամ կիբեռկորպորացիաներում, այնպես էլ 
դասական գործարարության միջավայրերում։ 
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Վերջին ժամանակներս համաշխարհային տնտեսությունում տեղի 
ունեցող արմատական փոփոխությունները հանգեցրին գործարարության 
միջավայրի վերափոխմանը։ Գրականության մեջ ընդգծվում է վերջին տաս-
նամյակներին հատուկ չորս միտում17: Առաջինը գլոբալ տնտեսության առա-
ջացումն ու դիրքերի ամրապնդումն է։ Երկրորդը տնտեսության և հասարա-
կության վերափոխումն է գիտելիքների և տեղեկատվության վրա հիմնված 
տնտեսության։ Երրորդը ձեռնարկությունների վերափոխումն է։ Չորրորդ 
փոփոխությունը թվային ֆիրմաների առաջացումն է։  

ՀՀ-ում թվային տնտեսության և տեղեկատվական հեռահաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների զարգացումն ապահովող միջավայրի կատարե-
լագործման առումով շատ կարևոր է պարզել տեխնոլոգիական, մասնավո-
րապես` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր պետության միջ-
ազգային դիրքը, առաջին հերթին` ԱՊՀ տարածքում` հաշվի առնելով նաև 
ՀՀ դիրքորոշումը` միանալու Մաքսային միությանը։ Ներկա վերլուծությունը 
կբացահայտի այն խնդիրները և մարտահրավերները, որոնց լուծումն 
անհրաժեշտ է ոլորտում մրցակցային դիրքերի բարելավման նպատակով։ 
Իհարկե, ոլորտի ռազմավարական զարգացման վեկտորը պետք է զուգա-
հեռ լինի զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների տեխնոլոգիական 
փոփոխություններին։ 

Այս առումով առավել կարևոր խնդիրներն են` տարբեր երկրներում 
էլեկտրոնային կառավարության և կառավարման համակարգերի ստեղծման 
նորմատիվային և իրավական ապահովման գործընթացների զարգացումը և 
մերձեցումը, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը, 
էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման համակարգերի ստեղծումը և 
բարելավումը, էլեկտրոնային առևտրի, հեռահար կրթության ու բժշկության 
և բարձր տեխնոլոգիական այլ ուղղությունների զարգացումը։ 

Սույն հետազոտության մեջ համեմատական վերլուծության նպատա-
կով առաջարկվում է վիճակագրական միջազգային վարկանիշային ցուցա-
նիշների (ինդեքսների) ամբողջականացման նոր մեթոդաբանություն։ 
 

                                                 
17 Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon, Management Information Systems: Organization and 

Technology in the Networked Enterprise, Prentice Hall, 2013 
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 1 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՆՈՐ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 
Գլոբալ տնտեսության առաջացումը` մի կողմից, տեխնոլոգիաների 

բուռն զարգացումը` մյուս կողմից, նոր տնտեսության շարժիչ ուժն են։ Տնտե-
սական նոր համակարգերը, որ ձևավորվեցին այդ գործընթացների ազդե-
ցությամբ, ստացել են տարբեր անվանումներ։ Դրանք են՝ 

1. Տեղեկատվական տնտեսություն (information economy)18, 
2. Կիբեռնոմիկա (cybernomics)19, 
3. Հետինդուստրիալ տնտեսություն (post-industrial economy)20, 
4. Գիտելիքների տնտեսություն (knowledge economy)21, 
5. Ինտելեկտուալ տնտեսություն (intellectual economy), 
6. Նորարական, ինովացիոն, նորամուծական, նորաստեղծական 

տնտեսություն (innovation economy)22, 
7. Ցանցային տնտեսություն (network economy)23, 
8. Ինտերնետ տնտեսություն (internet economy), 
9. Թվային տնտեսություն (digital economy)24, 
10. Ստեղծարար տնտեսություն (creative economy)25, 
11. Ոչ նյութական տնտեսություն (weightless economy)26 
12. Նոր տնտեսություն (new economy)27 և այլն։ 
Ձևավորվող նոր համակարգերը, նախ և առաջ, պահանջում են նորա-

բնույթ իրավական կարգավորում։ Մասնավորապես, ինտերնետը, որը թվա-
յին տնտեսության և նոր գործարարության հիմնական միջավայրն է, պետք է 

                                                 
18 Porat M.U., The Information Economy: Definition and Measurement. – Washington, 1977.  
19 Барлоу Дж. П., Киберномика: к теории информационной экономики / пер. с англ. Е. Вагнер - 

К: Internet UA №3(42).- 2004 
20 Bell D., The Coming of Post’Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. – Harmondsworth: 

Penguin, 1973.  
21 Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States.Princeton. – NJ: 

Princeton University Press, 1962.  
22 Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy. – New York: Harper, 1942.  
23 Nagurney A., Network Economics: A Variational Inequality Approach.// The Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers, 1993. 
24 Negroponte N., Being Digital. Knopf. – Vintage Books, 1995. – 272 p, Tapscott D., Digital Economy. 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1 edition (May 1, 
1997),  

25 Howkins J., The Creative Economy: How people make money from ideas. – London: Penguin, 2001.  
26 Quah, D.The Weightless Economy in Economic Development.– London School of Economics 

Working Paper, 1999.  
27 Kelly K., New rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected World. – N.Y., 1998.  
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կանոնավորվի իրավունքների և պարտականությունների որոշակի համա-
կարգով` ըստ երեք շահառուների։ Առաջինը պետությունն է, երկրորդը ին-
տերնետ ծառայությունների մատակարարներն են, երրորդը օգտագործող-
ներն են` իրենց իրավունքներով և պարտականություններով։ 

Իրավական դաշտի և կառավարման նոր համակարգերի բացակայու-
թյունը կամ թերզարգացվածությունը ունենում է տարբեր հետևանքներ։ Մի 
կողմից` օրենսդրության բացակայությունը կամ բացերը կարող են դաշտը 
թողնել առանց պետական կարգավորման, իսկ, մյուս կողմից, հնարավորու-
թյուն են տրամադրում պետական կառավարման որոշ օղակների ազատ 
գործողությունների և սուբյեկտիվ կառավարման։ Ընդունելի չէ նաև դաշտի 
գերկարգավորումը պետության կողմից։ Դաշտի զարգացման առավել նպա-
տակահարմար ուղղությունն է հարաբերությունների արդյունավետ կարգա-
վորումը, երբ հավասարակշռվում են պետության կարգավորումը և դաշտի 
մասնակիցների շահերը28։ 

Անցումը տնտեսության զարգացման տեղեկատվական-տեխնոլոգիա-
կան մոդելին, որն առաջընթաց տեմպերով իրականացվում է տնտեսապես 
զարգացած երկրներում, այժմ արդեն շատ կարևոր է նաև զարգացող տնտե-
սությունների, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետության և նախկին 
խորհրդային երկրների համար։ Այդ մոտեցումն արդեն ընկալվել և ընդուն-
վել է ոչ միայն պետական, այլև գործարարության մակարդակում և հասա-
րակության լայն շրջանակներում։  

Ներկայումս բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը մեր պետությունը հռչա-
կել է գերակա ուղղություն29։ Վերջինիս նպատակն է այդ բնագավառում Հա-
յաստանի կարևորագույն մրցակցային առավելությունների վերհանումը, 
մշակումը և առաջ մղումը։ Դրանցից կարելի է նշել նախորդ ժամանակա-
շրջանում կուտակած բացառիկ գիտելիքների և փորձի համատեղումը ժա-
մանակակից տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
հետ։ 

Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս տարբեր ուսումնասիրությունները և 
վերլուծությունները, ժամանակակից Հայաստանում կրթությունը, գիտությու-
նը և տեղեկատվական արդյունք արտադրողները գործում և զարգանում են 
հաճախ իրար հետ կապ չունենալով, յուրաքանչյուրը իր ընտրած ռազմավա-
րությամբ։ Այդ մասին նշվում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնա-
դրամի Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 2011 թ. 

                                                 
28 ՀՀ-ում ոլորտի օրենսդրական դաշտի և վերջինիս բարելավման ռազմավարությունների 

ուսումնասիրությունը առանձին հետազոտության նյութ է: 
29 ՀՀ կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստի, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա-

ների արդյունաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գեր-
ակա ճյուղերից մեկը ճանաչելու մասին, N 58 արձանագրային որոշում 
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հետազոտությունում. «Կարևոր խնդիրներից են նաև առևտրայնացման թույլ 
մեխանիզմներն ու մասնավոր հատվածի և գիտահետազոտական ինստի-
տուտների միջև թերի համագործակցությունը»30։ Միաժամանակ նույն հե-
տազոտությունում նշվում է, որ «Այս պահին ոլորտի և բուհերի համագոր-
ծակցությունը սահմանափակվում է ուսումնական ծրագրերով ու վերապատ-
րաստման դասընթացներով, որոնց հիմնական նպատակն է որոշ ընկերու-
թյունների և ամբողջ ոլորտի համար բարձրակարգ մասնագետներ պատ-
րաստելը»31։ Իսկ ինչպես ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-
րի զարգացման հրամայականով, այնպես էլ համաշխարհային գլոբալ 
տնտեսության ձևավորման գործընթացում մրցակցության դիմագրավման 
համար խիստ անհրաժեշտ է դառնում այս երեք ուղղությունների միավորու-
մը մեկ ամբողջության մեջ։ 

Տեխնոլոգիական զարգացումը էական ազդեցություն է գործում տնտե-
սական աճի վրա։ Տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման փոխկապ-
վածության և փոխազդեցության առաջին համեմատական հետազոտու-
թյունն իրականացրել են Յ. Հիգանոն և Գ. Մաոն32` Ճապոնիայի և Չինաս-
տանի տնտեսությունների օրինակով։ Հետազոտողների եզրակացությունն 
այն էր, որ երկրի տնտեսական զարգացման հետամնացությունը տեղեկատ-
վական հաղորդակցական բնագավառի թերզարգացածության հետևանք է, 
ինչը հանգեցնում է կրթության հետամնացության և, ընդհանրապես, զար-
գացման հնարավորությունների սահմանափակման: 

 
 

                                                 
30 http://www.mineconomy.am/uploades/Industry_Report_2011.pdf էջ 31 
31 http://www.mineconomy.am/uploades/Industry_Report_2011.pdf էջ 37 
32 Higano Y., Mao G., On the Relation between Information Development and Economic Development: 

an Econometric Analysis /Regional Cohesion and Competition in the Age of Globalization. Ed. by 
H.Kohno, P.Nijkamp, J.Poot.Edward Elgar Publishing, 2001.  
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2 
ԱՊՀ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները մի 

շարք զարգացող և զարգացած երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
կարևոր ուղղություններից են։ Զարգացած երկրների մեծ մասում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաները ապահովում են ՀՆԱ-ի ավելի քան 5%-ը։ 
Օրինակ, 2012 թ. տվյալներով Շվեդիայում այդ ցուցանիշը կազմել է 7%, 
ԱՄՆ-ում` 6.8%, Մեծ Բրիտանիայում` 6.4%, Ֆինլանդիայում` 6.1%, Բելգիայում` 
6.0%33։ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների հա-
մաշխարհային շուկայի եկամուտների մեկ երրորդը բաժին է ընկնում Եվրո-
պային, դրանից մի քիչ ավելի` ԱՄՆ-ին և Ճապոնիային միասին վերցրած, 
իսկ մնացած երկրներին` միայն 24.1%34։ 

ԱՊՀ անդամ երկրներում այդ ցուցանիշը էապես փոքր է։ Օրինակ` 
Ռուսաստանում 2012 թ. տվալներով կազմում էր 1.3%35, Ղազախստանում  
2011 թ.` 0.8%36, Ուկրաինայում 2013 թ.` 0.5%37, Հայաստանում 2012 թ.` 3,3%38, 
Ադրբեջանում` 2013 թ.` 1.8%39։ ԱՊՀ մնացած երկրների վերաբերյալ քիչ թե 
շատ վստահելի տվյալներ չի հաջողվել գտնել։ Այսինքն` ԱՊՀ անդամ 
երկրները, որոնց թվում նաև Հայաստանը, տեղեկատվական և հեռահաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաների զարգացման առումով էապես հետ են մնում 
զարգացած երկրներից: Դա էլ, այլ գործոնների հետ միասին, բացատրում է 
զարգացած պետություններից ընդհանուր տնտեսական զարգացման առու-
մով հետ մնալը։  

                                                 
33 http://finance.bel.biz/articles/cifry_i_fakty_stepen_vliyaniiya_ikt/ 
34 И.Н.Полушкина, Состояние и перспективы развития ИКТ сектора в системе интеграции на 

постсоветском пространстве, Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского, 2012, N.28, с. 
480.http://cyberleninka.ru/article /n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-ikt-sektora-v-sisteme-
integratsii-na-postsovetskom-prostranstve 

35 http://www.gazeta.ru/business/2012/10/29/4827945.shtml 
36 http://www.bnews.kz/ru/news/post/65377/ 
37 http://focus.ua/tech/267332/ 
38 http://www.mineconomy.am/uploades/State-of-Industry-Report-2012-EDITED-ARM.pdf 
39 http://rss.novostimira.com/n_4333939.html 
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Ինչպես նշվում է դեռևս 2003 թ. մշակված` տեղեկատվայնացման ոլոր-
տում ԱՊՀ երկրների համագործակցության Ռազմավարությունում40, ԱՊՀ 
անդամ երկրներում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո-
գիաների արդյունավետ օգտագործմանը խանգարող հանգամանքներ են 
տեղեկատվական և հեռահաղորդացական ենթակառուցվածքների անբա-
վարար զարգացած լինելը, հատկապես` խոշոր քաղաքներից դուրս, հեռա-
վոր ու գյուղական վայրերում, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
բնագավառի բարձրորակ մասնագետների անհավասար բաշխվածությունը 
ըստ տարածաշրջանների, նորմատիվային և իրավական բազայի անհամա-
պատասխանությունը տեղեկատվայնացման պահանջներին։ 2012 թ. ԱՊՀ 
կառավարությունների նախագահների խորհուրդը հաստատեց «Տեղեկատ-
վական հասարակության կայացման և զարգացման ԱՊՀ անդամ երկրների 
համագործակցության ռազմավարությունը»41, որտեղ մեկ անգամ ևս նշվում 
է, թե ԱՊՀ երկրների միջև դեռևս առկա են տարբերություններ, և այդ 
երկրները ետ են մնում տեխնոլոգիապես զարգացած երկրներից տեղեկա-
տվական ենթակառուցվածքների զարգացման և տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների օգտագործման ու բնակչությանը էլեկտրոնային ծառայություն-
ների տրամադրման հարցերում, միաժամանակ` պահպանվում է նաև ԱՊՀ 
անդամ երկրների ՀՆԱ-ում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլո-
գիաների ցածր մակարդակը։ 

ԱՊՀ անդամ երկրներում անհատներին և գործարարներին տրա-
մադրվող տեղեկատվական ծառայությունները համենատաբար նոր երևույթ 
են և զարգացման մակարդակով բավական հետ են մնում զարգացած 
երկրներից։ Միաժամանակ` վերջին տարիներին ԱՊՀ անդամ երկրներում 
տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, զարգանալով բա-
վական բարձր տեմպերով, դարձել են այդ երկրների սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման կարևոր գործոն։ Օրինակ` եթե Ռուսաստանում 2005 թ. տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընդհանուր ծա-
վալը կազմել էր 968.2 մլրդ ռուբլի, ապա 2010 թ. այն հասել էր արդեն 1 տրլն 
919 մլրդ ռուբլու42։ Էապես աճել է պետական մարմինների գործունեության 
տեղեկատվական ապահովման մակարդակը։ Էլեկտրոնային կառավարու-
թյան համակարգում ներդրվում են դիմումների հաշվառման և վերահսկման, 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և այլ համակարգեր։ Ընդլայն-
վում է պետական մարմինների կայքերի և տեղեկատվական հեռահաղոր-

                                                 
40 http://www.cis.minsk.by/page.php?id=3558 
41 http://www.rcc.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=383 
42 Отчет Министерства связи и массовых коммуникаций РФ ,,Итоги работы отрасли связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации за 2010 г.”, 
[Электронный ресурс], http://minsvjaz.ru 
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դակցական տեխնոլոգիաների միջոցով մարդկանց տրամադրվող և հասա-
նելի տվյալների կազմը և քանակը։ Շարունակվում է աշխատանքը հարկա-
յին և մաքսային մարմինների աշխատանքների կատարելագործման ուղղու-
թյամբ, բարձրացվում է իրավական բնագավառի տեղեկատվայնացումը։ 
2010 թ. Մաքսային միության անդամ երկրները ստորագրել են Մաքսային 
միության միացյալ մաքսային տարածքում արտաքին և փոխադարձ առևտրի 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կիրառման մասին և Մաքսային միության արտաքին և 
փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծ-
ման գործունեության և զարգացման վերաբերյալ համաձայնություններ43։ 

Արդ, ինքնին հասկանալի է, թե որքան կարևոր են տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային մի-
տումների բացահայտումը, դրանցում ԱՊՀ անդամ երկրների դիրքերի գնա-
հատումը և այդ կտրվածքով, որպես ԱՊՀ անդամ երկիր, նաև ՀՀ առջև 
կանգնած խնդիրների լուծման ուղիների նախանշումը։ 

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զար-
գացման մակարդակը բնորոշվում է մի շարք ցուցանիշներով։ Առավել ըն-
դունված բաղադրյալ ցուցանիշները կիրառվում են հատկապես միջազգային 
մակարդակի ուսումնասիրություններում։ Այդպիսի ցուցանիշներ և համա-
պատասխան վիճակագրական վերլուծություններ և պարբերական հաշվետ-
վություններ մշակում են միջազգային այնպիսի հեղինակավոր կազմակեր-
պություններ, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ/OECD)-ն և այլն։ Տարբեր երկրնե-
րի տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մա-
կարդակը բնութագրող առավել գործածական ամփոփ, արդյունքային ցու-
ցանիշներից է տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների զարգացման բաղադրյալ ինդեքսը (ICT Development Index)։ Բացի 
տեխնոլոգիական պարամետրերից` այդ ինդեքսի վրա ազդող հիմնական 
գործոններն են հետևյալ ընդհանրացված ցուցանիշները`  

• կրթության և կրթության վրա ծախսերի մակարդակը, 
• ընդհանուր նորմատիվային իրավական միջավայրի վիճակը,  
• գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական 

աշխատանքների (ԳՀՓԿԱ) վիճակը,  
• նորարական մշակումների քանակը և մակարդակը,  
• մարդկային զարգացման մակարդակը,  

                                                 
43 И.Н.Полушкина, Состояние и перспективы развития ИКТ сектора в системе интеграции на 

постсоветском пространстве,  Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского, 2012, N.28, с. 480-481. 
http://cyberleninka.ru/article /n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-ikt-sektora-v-sisteme-integratsii-
na-postsovetskom-prostranstve 
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• էլեկտրոնային կառավարության զարգացման և ցանցային պատ-
րաստվածության մակարդակը,  

• գիտելիքների և գիտելիքների տնտեսության զարգացման մակար-
դակը, 

• բնակչության տեխնոլոգիական գրագիտության աստիճանը,  
• տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները կրթության 

բնագավառում և այլն44։ 
Ուստի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 

զարգացման կտրվածքով ՀՀ դիրքը ԱՊՀ անդամ երկրների մեջ բնորոշելու 
համար կարևոր է ոչ միայն տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման բաղադրյալ ինդեքսի (ICT Development Index) 
ուսումնասիրությունը, այլև այդ ինդեքսի վրա ազդող գործոնները բնութա-
գրող միջազգային այլ` վերևում նշված, ինդեքսների ուսումնասիրությունը և, 
ի վերջո, դրանց բոլորի համատեղումը մեկ, միասնական ցուցանիշի մեջ։ 
Նման մոտեցմամբ ուսումնասիրություն, մեզ, համենայն դեպս, հայտնի չէ։ 
Առաջարկվող ցուցանիշը, մեր կարծիքով, հենց հնարավորություն կընձեռի 
բնութագրելու տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների զարգացման կտրվածքով ՀՀ զբաղեցրած դիրքը ԱՊՀ անդամ երկրնե-
րի մեջ։ Այդ նպատակով ներկայացնենք միջազգային վարկանիշային ցու-
ցակներում ԱՊՀ անդամ երկրների զբաղեցրած դիրքերի ուսումնասիրու-
թյունը` ըստ նշանակալի գործոնների (ինդեքսների) առանձին-առանձին, 
փոխադարձ համեմատությունների միջոցով, ինչպես նաև ներկայացնենք 
ԱՊՀ երկրների դասակարգումը` ինտեգրելով ուսումնասիրված գործոնները։ 
Ելնելով վերը նշված ցուցանիշներից, ինչպես նաև մեր ուսումնասիրություն-
ներից, որպես գործոն ենք դիտարկել հետևյալ ինդեքսները` 

• կրթության, 
• կրթության վրա ծախսերի, 
• գիտահետազոտական և փորձարարական կոնստրուկտորական 

աշխատանքների (ԳՀՓԿԱ), 
• նորամուծության, 
• մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի, 
• մարդկային զարգացման, 
• էլեկտրոնային կառավարության զարգացման, 
• ցանցային պատրաստվածություն, 
• գիտելիքների, 
• գիտելիքների տնտեսության։  

                                                 
44 http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/razvitie_otrasli_ 

infokommunikacionnyh_tehnologij_ikt_v_rossii/ 
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2.1  Կրթություն  
 

Կրթության մակարդակի ինդեքսի հաշվարկի տրամաբանությունը հե-
տևյալն է45. 

Կրթության մակարդակի ինդեքսը = 2/3 մեծահասակ բնակչության 
գրագիտության մակարդակի ինդեքս + 1/3 սկզբնական, միջին և բարձրա-
գույն կրթություն ստացող սովորողների մասնաբաժնի ընդհանուր ինդեքս։ 
Կրթության վրա ծախսերի մակարդակը հարաբերական մեծություն է, հաշ-
վարկվում է որպես օրացուցային տարվա ընթացքում կրթության վրա պե-
տական և մասնավոր ծախսերի (ներառյալ բոլոր մակարդակների պետա-
կան բյուջեները, մասնավոր հիմնադրամները, արտաքին փոխառություն-
ները, միջազգային հաստատությունների և ոչ կառավարական կազմակեր-
պությունների դրամաշնորհները և նվիրատվությունները) ընդհանուր ծա-
վալը ՀՆԱ-ում։ 

Ուսումնասիրելով տվյալները` կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանը 
կրթության մակարդակով ԱՊՀ անդամ երկրների մեջ զբաղեցնում է բավա-
կան բարձր դիրք, սլավոնական պետություններից և Ղազախստանից հետո։ 
Միջազգային դասակարգումով` Հայաստանից հետ է այնպիսի զարգացած 
երկիր, ինչպիսին Սինգապուրն է, Հայաստան` 56-րդ դիրք, ինդեքսը` 0.76 
միավոր, Սինգապուր` 57-րդ դիրք, ինդեքսը` 0.75 միավոր46։ Կարելի է են-
թադրել, որ գուցե դա նախկին, խորհրդային կրթական համակարգի իներ-
ցիան է, որը կարող է ժամանակի ընթացքում չեզոքացվել, քանի որ աղյու-
սակի երկրորդ մասը ուսումնասիրելիս նկատում ենք ոչ դրական միտում։ 
Նկատի ունենք այն, որ նույն ԱՊՀ երկրների շարքում ՀՆԱ-ի կազմում ծախ-
սերը կրթության վրա Հայաստանում բավական ցածր են, Ադրբեջանի հետ 
զբաղեցնում ենք նախավերջին դիրքը։ Իսկ միջազգային դասակարգումով 
Հայաստանը զբաղեցնում է 153 երկրների մեջ 121-րդ տեղը47, ինչը չափա-
զանց մտահոգիչ է։ Սա խոսում է այն մասին, որ մի քանի տարի հետո մենք, 
եթե ոչինչ չփոխվի, անխուսափելի հետընթաց կունենանք նաև կրթության 
մակարդակի առումով։ Կնվազի մարդկային կապիտալի ցուցանիշը, որը 
շատ կարևոր է երկրի առաջընթացն ապահովելու համար։ Իսկ դա կունենա 
լրջագույն սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ երկրի զարգացման և, մաս-
նավորապես, տեխնոլոգիական առաջընթացի համար։ Խնդիրներ կառա-
ջանան տնտեսությունը թվային հիմքի փոխադրելու առումով, ինչը ժամանա-
կակից համաշխարհային զարգացման հրամայականն է։ 

                                                 
45 http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info 
46 http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info 
47 http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info 
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Աղյուսակ 1 
ԱՊՀ անդամ երկրների կրթության մակարդակի և կրթության 

վրա ծախսերի մակարդակի ինդեքսները միջազգային 
ռեյտինգներում 

 
Ըստ կրթության մակար-

դակի 2011 թ.  
(2012 թ. հաշվետվություն)48 

Ըստ կրթության վրա ծախսերի 
մակարդակի 2006−2010 թթ. 

(2012 թ. հաշվետվություն)49 

 
 

Երկիր 
ինդեքսը զբաղեցրած 

դիրքը 
ծախսերը  զբաղեցրած 

դիրքը 
Առաջին դիրքում 
գտնվող երկիրը 1.00 1 14.0 1 
Ռուսաստան 0.78 49 4.1 98 
Ուկրաինա 0.86 31 5.3 57 
Բելառուս 0.78 52 4.5 83 
Ղազախստան 0.83 35 3.1 125 
Ուզբեկստան 0.71 80 - - 
Մոլդովա 0.72 76 9.1 5 
Ադրբեջան 0.67 99 3.2 120 
Հայաստան 0.76 56 3.2 121 
Ղրղզստան 0.72 77 6.2 25 
Տաջիկստան 0.70 84 4.0 100 
Թուրքմենստան 0.74 67 - - 
Ներկայացված 
երկրների քանակը  188  153 

 
Նկատենք, որ շատ հակասական, անհասկանալի և դժվար բացատրե-

լի է Ղազախստանի դիրքը, կրթության մակարդակի առումով զբաղեցնում է 
ԱՊՀ անդամ երկրների մեջ երկրորդ դիրքը, իսկ կրթության վրա կատարվող 
ծախսերի առումով` վերջին տեղը։  

Երկրում ընդհանուր կրթական մակարդակը և կրթության վրա կա-
տարվող ծախսերն անուղղակիորեն փոխկապված են գիտահետազոտական 
և փորձարարական կոնստրուկտորական աշխատանքների վրա ծախսերի և 
նորամուծությունների ներդրման հետ։ 

 
 
 
 

                                                 
48 http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info 
49 http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info 
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2.2  Գիտահետազոտական և փորձարարական 
կոնստրուկտորական աշխատանքներ 

 
Գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշ-

խատանքների (ԳՀՓԿԱ) վրա ծախսերի մակարդակը հարաբերական մեծու-
թյուն է, հաշվարկվում է որպես օրացուցային տարվա ընթացքում ԳՀՓԿԱ-ի 
վրա պետական և մասնավոր ծախսերի (ներառյալ բոլոր մակարդակների 
պետական բյուջեները, առևտրային կազմակերպությունների բյուջեները, 
մասնավոր հիմնադրամների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների 
դրամաշնորհները և նվիրատվությունները) ընդհանուր ծավալը ՀՆԱ-ում50։ 

 

Աղյուսակ 2 
ԱՊՀ անդամ երկրների գիտահետազոտական և փորձարարական 

կոնստրուկտորական աշխատանքների վրա ծախսերի մակարդակը 
և նորամուծության ինդեքսները միջազգային ռեյտինգներում 

 

Ըստ ԳՀՓԿԱ-ի վրա ծախսերի
մակարդակի 2010 թ.  

(2012 թ. հաշվետվություն)51 

Ըստ նորամուծության 
ինդեքսի 2013 թ.52 

 
 

Երկիր 
ծախսերը զբաղեցրած 

դիրքը 
ինդեքսը զբաղեցրած 

դիրքը 
Առաջին դիրքում 
գտնվող երկիրը 

4.40 1 66.6 1 

Ռուսաստան 1.16 32 37.2 62 
Ուկրաինա 0.86 36 35.8 71 
Բելառուս 0.64 43 34.6 77 
Ղազախստան 0.23 69 32.7 84 
Ուզբեկստան - - 23.9 133 
Մոլդովա 0.53 52 40.9 45 
Ադրբեջան 0.25 66 29.0 105 
Հայաստան 0.27 64 37.6 59 
Ղրղզստան 0.16 74 27.0 117 
Տաջիկստան 0.09 81 30.0 101 
Թուրքմենստան - - - - 
Ներկայացված 
երկրների 
քանակը 

 91  142 

                                                 
50 http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info 
51 http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info 
52 http://gtmarket.ru/news/2013/07/01/6051 
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Նորամուծության ինդեքսը հաշվարկվում է որպես երկու խումբ ցուցա-
նիշների գնահատման կշռված գումար53։ Դրանք են` 

1. Տնօրինվող ռեսուրսները և նորամուծությունների իրականացման 
պայմանները (Innovation Input). 

• ինստիտուտներ, 
• մարդկային կապիտալ և հետազոտություններ, 
• ենթակառուցվածք, 
• ներքին շուկայի զարգացում, 
• գործարարության զարգացում։ 
2. Նորամուծությունների իրականացման ընթացքում ձեռք բերված 

գործնական արդյունքները (Innovation Output). 
• տեխնոլոգիաների և գիտելիքների տնտեսության զարգացում, 
• ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքներ։ 
Ինչպես երևում է աղյուսակից` ԱՊՀ անդամ երկրները գիտահետազո-

տական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքների վրա 
ծախսերի մակարդակով ևս էապես զիջում են տնտեսապես զարգացած 
երկրներին։ Ռուսաստանի ցուցանիշը, որ ամենաբարձրն է ԱՊՀ անդամ 
երկրներից, ցուցակում առաջին տեղը գրավողի ցուցանիշից փոքր է մոտ 4 
անգամ, իսկ ԱՊՀ երկրների միջին դիրքերում գտնվողների ցուցանիշները 
փոքր են` մոտ 8 անգամ։ Հայաստանի ցուցանիշը մոտ 4 անգամ փոքր է Ռու-
սաստանի ցուցանիշից և մոտ 16 անգամ աշխարհում առաջին տեղը զբաղեց-
նող Իսրայելի ցուցանիշից։ Այս վիճակը չափազանց անցանկալի է Հայաս-
տանի տեխնոլոգիական զարգացման առումով, քանի որ միայն սեփական 
գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական մշակում-
ներն են հնարավորություն ընձեռում կտրուկ առաջընթացի, ինչպես ցույց է 
տալիս Իսրայելի փորձը, որը Հայաստանի նման աշխարհաքաղաքական 
պայմաններում է։ Աղյուսակի երկրորդ մասից երևում է, որ նորամուծության 
առումով, Հայաստանը, ինչպես նաև ԱՊՀ անդամ երկրները այդքան էլ հետ 
չեն մնում աշխարհի առաջատարից (Հայաստանը` մոտ 2 անգամ)։ Սակայն 
երբ դիտարկում ենք 153 երկրների մեջ ԱՊՀ անդամ երկրների ընդհանուր 
դիրքը, ապա տեսնում ենք, որ դրանք բավական հետ են մնում զարգացած 
երկրներից։ ԱՊՀ անդամ երկրների շարքում առաջին տեղը զբաղեցնող 
Մոլդովան միջազգային վարկանիշով զբաղեցնում է միայն 45-րդ տեղը, 
Հայաստանը համապատասխանաբար` 2-րդ և 59-րդ տեղերը, մյուս երկրնե-
րից Ռուսաստանը 62-րդն է, Ուկրաինան` 71-րդը, Բելառուսը` 77-րդը, Ղա-
զախստանը` 84-րդը, մնացած երկրները շատ ավելի ցածր դիրքերում են։ Սա 
վկայում է, որ այս բնագավառում դիրքի առումով ԱՊՀ անդամ երկրները 
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շատ ավելի հետ են մնում զարգացած երկրներից, թեև գիտահետազոտա-
կան և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքների վրա ծախ-
սերի մակարդակով այդքան էլ հետ չեն։ Օրինակ` ԱՊՀ անդամ երկրների 
առաջին եռյակը (Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելառուս) այստեղ զբաղեցնում է 
համեմատաբար բարձր դիրքեր։ Սա խոսում է, նախ և առաջ, այն մասին, որ 
ԱՊՀ անդամ երկրներում գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնս-
տրուկտորական աշխատանքների վրա ծախսերը արդյունավետության 
առումով բարձր չեն, չեն ապահովում տնտեսությունում նորամուծությունների 
ներդրման անհրաժեշտ մակարդակ։ Միաժամանակ, ԱՊՀ անդամ երկրնե-
րում նորամուծությունների ինդեքսի արժեքի համեմատաբար նվազ հետ 
մնալը առաջին դիրքը զբաղեցնողից բացատրվում է, թերևս, այն հանգա-
մանքով, որ այդ երկրները փոխ են առնում և ներդնում զարգացած երկրնե-
րի մշակումները համապատասխան բնագավառներում և կարիք չունեն սե-
փական հետազոտությունների: Սակայն, այս ձևով հնարավոր է միայն շատ 
հետ չընկնել զարգացած երկրներից, բայց մոտենալ հնարավոր չէ։  

Քննարկված չորս ցուցանիշները (կրթության մակարդակի, կրթության 
վրա ծախսերի մակարդակի, գիտահետազոտական և փորձարարական 
կոնստրուկտորական աշխատանքների վրա ծախսերի և նորամուծություննե-
րի ներդրման) անմիջական ազդեցություն ունեն տվյալ երկրում մեկ շնչին 
ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակի և մարդկային զարգացման վրա։  

 
 
2.3  ՀՆԱ-ն և մարդկային զարգացման ինդեքս  

 
Մարդկային զարգացման ինդեքսը բաղադրյալ ինդեքս է, հաշվարկ-

վում է կյանքի սպասվող տևողության (Life Expectancy Index), կրթության 
(Education Index) և ըստ գնողունակության պարիտետի մեկ շնչին ընկնող 
ՀՆԱ-ի ինդեքսների (GDP Index) հիման վրա54։  

ԱՊՀ անդամ երկրներից մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակի և 
մարդկային զարգացման ինդեքսի համատեղ դիտարկման դեպքում առաջա-
տար դիրքերում են Ռուսաստանը և Ղազախստանը։ Հայաստանը երկու 
դեպքում էլ միջին դիրքերում է։ Այստեղ, իհարկե, պետք է հաշվի առնել 
էներգակիրներ ունենալու կամ չունենալու գործոնը, ինչը հանգեցնում է 
նրան, որ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակով առաջին և վերջին տեղերի 
շեղումը մոտ 15 անգամ է։ Միևնույն ժամանակ մարդկային զարգացման 
մակարդակի առումով շեղումը բոլորովին մեծ չէ, առավելագույնը` 0.788, իսկ 
նվազագույնը` 0.622։ Սա, թերևս, բացատրվում է նախկինում միևնույն պե-
տության` Խորհրդային Միության կազմում գտնվելու, այս առումով` դրական 
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հետևանքներով, որտեղ միանման, համահարթեցնող կենտրոնացված քա-
ղաքականություն էր իրականացվում գիտական, կրթական, մշակութային և 
այլ բնագավառներում։ 

 
Աղյուսակ 3 

ԱՊՀ անդամ երկրները` ըստ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 
մակարդակի և մարդկային զարգացման ինդեքսի միջազգային 

վարկանիշներում 
 

Ըստ մեկ շնչին ընկնող  
ՀՆԱ-ի մակարդակի 2012 թ.  
(2013 թ. հաշվետվություն)55 

Ըստ մարդկային  
զարգացման ինդեքսի  

2013 թ.56 

 
 

Երկիր 
մեկ շնչին ընկնող 
եկամուտը դոլար 

զբաղեցրած 
դիրքը 

ինդեքսը զբաղեցրած 
դիրքը 

Առաջին դիրքում 
գտնվող երկիրը 186950 1 0.955 1 

Ռուսաստան 12700 59 0.788 55 
Ուկրաինա 3500 120 0.740 78 
Բելառուս 6530 85 0.793 50 
Ղազախստան 9730 73 0.754 69 
Ուզբեկստան 1720 143 0.654 114 
Մոլդովա 2070 141 0.660 113 
Ադրբեջան 6050 90 0.734 82 
Հայաստան 3720 116 0.729 87 
Ղրղզստան 990 161 - 126 
Տաջիկստան 860 163 0.622 125 
Թուրքմենստան 5550 96 0.698 102 
Ներկայացված 
երկրների քանակը  193  186 

 
Հարկավոր է նաև նշել, որ մարդկային զարգացման ինդեքսը շատ 

կարևոր ցուցանիշ է, քանի որ հենց նրանով է պարզվում մարդկային կա-
պիտալի զարգացման մակարդակը որոշակի երկրում։ Իսկ դրանից էլ, իրենց 
հերթին, տեխնոլոգիական զարգացման և թվային տնտեսության ձևավոր-
ման այս փուլում մեծապես կախված են երկրի տնտեսական զարգացման 
հեռանկարները։ Այստեղ ևս Հայաստանն առաջատար դիրքեր չի գրավում 
ո'չ ԱՊՀ անդամ երկրների (6-րդ դիրքը` 11 երկրի մեջ), ո'չ էլ միջազգային 
վարկանիշային ցուցակներում (87-րդ դիրքը` 186 երկրի մեջ)։  

                                                 
55 http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info 
56 http://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622 
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2.4  Էլեկտրոնային կառավարություն և  
ցանցային պատրաստվածություն 

 
Ամեն մի երկրում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխ-

նոլոգիաների զարգացման համար չափազանց կարևոր է բնակչության ցան-
ցային պատրաստվածության մակարդակը, ինչպես նաև պետության ջանքե-
րը, մասնավորապես` էլեկտրոնային կառավարության զարգացման համար։ 

Էլեկտրոնային կառավարության զարգացման ինդեքսը բաղկացած է 
երեք` էլեկտրոնային ծառայությունների (Online Service Index), հեռահաղոր-
դակցությունների ենթակառուցվածքների (Telecommunication Infrastructure 
Index) և մարդկային կապիտալի (Human Capital Index)57 ենթաինդեքսներից: 

Էլեկտրոնային ծառայությունների ինդեքսի գնահատման ժամանակ 
ուսումնասիրվում են ազգային կառավարությունների կայքերը, ինչպես նաև 
կրթության, աշխատանքի, սոցիալական ապահովության, առողջապահու-
թյան և ֆինանսների նախարարությունների կայքերը ու դրանց հետ կապ-
ված պորտալները։ Ուսումնասիրությունը պարունակում է գնահատման 4 
ուղղություն, էլեկտրոնային կառավարության զարգացման 4 փուլերին հա-
մապատասխան` 

• ցանցում սկզբնական տեղեկատվական ներկայություն (emerging 
online presence), 

• ցանցում ընդլայնված տեղեկատվական ներկայություն և էլեկտ-
րոնային ծառայությունների տրամադրում (enhanced presence), 

• էլեկտրոնային փոխգործակցության հիման վրա ծառայությունների 
տրամադրում (transactional presence), 

• էլեկտրոնային ծառայություններ, որոնք միավորում են ինչպես կա-
ռավարական կառույցները իրար հետ, այնպես էլ ապահովում են 
քաղաքացիների ընդգրկումը պետական մարմինների գործունեու-
թյան մեջ (connected presence)։ 

Հեռահաղորդակցությունների ենթակառուցվածքի ինդեքսը հաշվարկ-
վում է հինգ ինդիկատորների հիման վրա`  

• համակարգիչների թիվը` 100 մարդու հաշվով (Personal Computer 
Index), 

• ինտերնետ օգտագործողների թիվը` 100 մարդու հաշվով (Internet 
User Index), 

• հեռախոսային գծերի թիվը` 100 մարդու հաշվով (Telephone Line 
Index), 

                                                 
57http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info 



 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 59 

• շարժական հեռախոսների թիվը` 100 մարդու հաշվով (Mobile 
Subscription Index), 

• լայնաշերտ Ինտերնետի բաժանորդների թիվը` 100 մարդու հաշվով 
(Fixed Broadband Index)։ 

 

Աղյուսակ 4 
ԱՊՀ անդամ երկրները` ըստ էլեկտրոնային կառավարության 

զարգացման ինդեքսների միջազգային վարկանիշներում 
 

Ըստ էլեկտրոնային կառավարության 
զարգացման մակարդակի 2012 թ.58 

 
Երկիր 

ինդեքսը զբաղեցրած դիրքը 
Առաջին դիրքում գտնվող երկիրը 0.9283 1 
Ռուսաստան 0.7345 27 
Ուկրաինա 0.5653 68 
Բելառուս 0.6090 61 
Ղազախստան 0.6844 38 
Ուզբեկստան 0.5059 91 
Մոլդովա 0.5626 69 
Ադրբեջան 0.4984 96 
Հայաստան 0.4997 94 
Ղրղզստան 0.4879 99 
Տաջիկստան 0.4069 121 
Թուրքմենստան 0.3813 125 
Ներկայացված երկրների քանակը  190 

 

Սկզբնական տվյալները փոխակերպվում են միավորների հետևյալ 
կերպ`59 

Ինդեքս = (սկզբնական արժեք – նվազագույն արժեք) / (առավելագույն 
արժեք - նվազագույն արժեք։ 

Հեռահաղորդակցությունների ենթակառուցվածքների ինդեքսը հաշ-
վարկվում է որպես բոլոր հինգ ենթաինդեքսների միջինը։  

Հեռահաղորդակցությունների ենթակառուցվածքների ինդեքս = (հա-
մակարգիչների օգտագործման ինդեքս + ինտերնետի օգտագործման ին-
դեքս + ստացիոնար հեռախոսակապի ներթափանցման ինդեքս + շարժա-
կան հեռախոսակապի ներթափանցման ինդեքս + լայնաշերտ հասանելու-
թյան ներթափանցման ինդեքս)/5։ 

Մարդկային կապիտալի ինդեքսը (Humancapitalindex) պարունակում է 
գնահատման երկու ուղղություն` մեծահասակ բնակչության գրագիտության 

                                                 
58 http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info 
59 http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info 
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մակարդակի ինդեքսը (AdultLiteracyIndex) և սովորողների ընդհանուր մաս-
նաբաժնի ինդեքսը (GrossEnrollmentIndex)։ 

Մարդկային կապիտալի ինդեքս = 2/3 մեծահասակ բնակչության գրա-
գիտության մակարդակի ինդեքս +1/3 սովորողների ընդհանուր մասնաբաժ-
նի ինդեքս։ 

 
Աղյուսակ 5 

ԱՊՀ անդամ երկրները` ըստ ցանցային պատրաստվածության 
մակարդակների ինդեքսների միջազգային վարկանիշներում 

 

2006 −  
2007 թթ.60 

2008 –  
2009 թթ.61 2012 թ.62 2013 թ.63  

 
Երկիր 

ին
դե

քս
ը 
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ա
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ա
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Առաջին դիրքում 
գտնվող երկիրը - 1 5,85 1 5,94 1 5,98 1 

Ռուսաստան - 70 3,77 74 4.02 56 4.13 54 
Ուկրաինա - 75 3,88 62 3.85 75 3.87 73 
Բելառուս - 58 - - - - - - 
Ղազախստան - 73 3,79 73 4.03 55 4.32 43 
Ուզբեկստան - - - - - - - - 
Մոլդովա - 92 3,30 99 3.78 78 3.84 77 
Ադրբեջան - 71 3,93 60 3.95 61 4.11 56 
Հայաստան - 96 3,06 114 3.49 94 3.76 82 
Ղրղզստան - 105 3,04 115 3.13 115 3.09 118 
Տաջիկստան - - 3,25 104 3.19 114 3.29 112 
Թուրքմենստան - 111 - - - - - - 
Ներկայացված 
երկրների քանակը  122  134  142  144 

 
Ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակի ուսումնասիրությունը` ԱՊՀ անդամ 

երկրների միջև էլեկտրոնային կառավարության համակարգ զարգացնողնե-
րից ընդգծված առաջատարն են Ռուսաստանը և Ղազախստանը։ Հայաս-
տանն այս առումով գտնվում է հետին դիրքերում։ Մինչդեռ այստեղ հետ 
մնալը անմիջականորեն ազդում է մյուս ուղղությունների վրա, քանի որ պե-
տությունը որոշիչ դեր ունի տեխնոլոգիական զարգացման և թվային տնտե-
                                                 
60 http://gtmarket.ru/news/state/2007/04/09/772 
61 http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/05/2477 
62 http://gtmarket.ru/news/2012/04/05/4269 
63 http://gtmarket.ru/news/2013/04/11/5816 
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սության կայացման մեջ։ Իսկ էլեկտրոնային կառավարության համակար-
գերի ներմուծումը պետություն-գործարարություն, պետություն-քաղաքացի 
հարաբերություններ կտրուկ փոխում է այդ հարաբերությունների որակը, 
բացառում դրանցում սուբյեկտիվիզմը, բազմապատիկ արագացնում որո-
շումների ընդունումը, ինչն էլ, իր հերթին, նպաստում է երկրի կերպարի 
բարելավմանը և տնտեսական աճի տեմպերի բարձրացմանը։ 

Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսը64 չափում է տեղեկատվա-
կան և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակը` 
ըստ 53 ցուցանիշի, որոնք միավորված են երեք հիմնական խմբերում. 

1. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների հա-
մար պայմանների առկայություն` տեղեկատվական և հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների տեսակետից գործարարության և նորմատիվային 
իրավական միջավայրի ընդհանուր վիճակը, առողջ մրցակցության, նորա-
մուծական ներուժի, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների, նոր նախագծերի 
ֆինանսավորման հնարավորությունների առկայությունը, կարգավորման 
դրվածքը և այլն։ 

2. Քաղաքացիների, գործարար շրջանակների և պետական մարմին-
ների պատրաստվածությունը տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների կիրառմանը, պետական դիրքորոշումը տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման հարցում, բնագավառի զարգացմանը ուղղվող 
պետական ծախսերը, գործարարության համար տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների մատչելիությունը, ինտերնետ ցանցի ներթափանցման մակար-
դակը և մատչելիությունը, շարժական կապի արժեքը և այլն։ 

3. Հասարակական, առևտրային և պետական հատվածներում տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման մակար-
դակը` անհատական համակարգիչների, ինտերնետ օգտագործողների, շար-
ժական կապի բաժանորդների, պետական կազմակերպությունների ինտեր-
նետ ռեսուրսների առկայություն, ինչպես նաև երկրում տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ընդհանուր արտադրությունը և սպառումը։ 

Ցանցային պատրաստվածության առումով այդքան էլ բարվոք չէ Հա-
յաստանի զբաղեցրած դիրքը ինչպես ըստ միջազգային վարկանիշի (82-րդ 
դիրքը` 144 երկրների կազմում), այնպես էլ ԱՊՀ անդամ երկրների մեջ (6-րդ 
դիրքը` 11 երկրներից)։ Իսկ դա անմիջական ազդեցություն ունի տեխնոլո-
գիական զարգացման, թվային տնտեսությանը անցման հնարավորություն-
ների վրա. նշանակում է` գործարարությունը և բնակչությունը տակավին 
բավարար ընկալունակ չեն զարգացման այդ ուղղությունների նկատմամբ։ 
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2.5  Գիտելիքահենք տնտեսություն 
 

Դիտարկված բոլոր ցուցանիշները, վերջ ի վերջո, ամփոփ արտացոլ-
վում են երկրում գիտելիքների և գիտելիքների տնտեսության զարգացման 
մակարդակի մեջ։ Գիտելիքների ինդեքսը բնութագրում է երկրի գիտական 
ներուժի հնարավորությունները` գիտելիքների տնտեսության զարգացման 
առումով։ Գիտելիքների տնտեսության ինդեքսը հիմք է տալիս գնահատելու 
երկրի պատրաստվածությունը գիտելիքների տնտեսության զարգացման 
համար։ Գիտելիքների ինդեքսը բաղկացած է 3 ենթաինդեքսներից` կրթու-
թյան, նորամուծությունների և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների65։ Կրթության ինդեքսը բաղկացած է հետևյալ պարամետրերից` 
ճկուն կրթական համակարգ, ցկյանս կրթության ստացում, կրթության և վե-
րապատրաստման ձևայնացած և չձևայնացած եղանակներ, կրթական հաս-
տատությունների համար մրցակցային միջավայրի առկայություն։  

 

Աղյուսակ 6 
ԱՊՀ անդամ երկրների գիտելիքների և գիտելիքների տնտե-

սության զարգացման մակարդակը ըստ միջազգային վարկանիշի 
  

Ըստ գիտելիքների 
մակարդակի 2005 թ.66 

Ըստ գիտելիքների 
տնտեսության 

մակարդակի 2005 թ.67 Երկիր 

ինդեքսը զբաղեցրած 
դիրքը ինդեքսը զբաղեցրած 

դիրքը* 
Առաջին դիրքում գտնվող 
երկիրը 9.25 1 9.54 1 

Ռուսաստան 5.97 41 7.07 - 
Ուկրաինա 5.37 49 6.04 - 
Բելառուս 4.93 60 6.22 - 
Ղազախստան 4.01 74 4.74 - 
Ուզբեկստան 3.31 84 3.88 - 
Մոլդովա 4.36 67 4.60 - 
Ադրբեջան - - - - 
Հայաստան 5.18 52 5.16 - 
Ղրղզստան 3.67 79 3.68 - 
Տաջիկստան 2.24 101 2.34 - 
Թուրքմենստան - - - - 
Ներկայացված երկրների 
քանակը  128  128 

*  տվյալները բացակայում են 
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Գիտելիքների տնտեսության ինդեքսը միջինն է հետևյալ 4 ինդեքս-
ների` ինստիտուցիոնալ ռեժիմի, կրթության, նորամուծությունների, տեղեկա-
տվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների68։ Դրանցից ամեն մեկը հաշ-
վարկվում է որպես այս կամ այն խմբի մեջ մտնող ցուցանիշների նորմալաց-
ված տվյալների միջին թվաբանական մեծություն։ 

Ինստիտուցիոնալ ռեժիմի ինդեքսը իր մեջ ներառում է` սակագնային և 
ոչ սակագնային խոչընդոտների մակարդակը, տնտեսության կարգավորման 
մակարդակը, օրենքների կատարման աստիճանը։ 

Գիտելիքների և գիտելիքների տնտեսության մակարդակի ցուցանիշ-
ներն այն բացառիկ ցուցանիշներն են, որոնց դեպքում Հայաստանը գտնվում 
է առաջատար` համապատասխանաբար երրորդ և չորրորդ դիրքերում։ Մեր 
կարծիքով, սա բացատրվում է նախկինում մեր երկրում այդ ուղղությունների 
զարգացվածությամբ և վերջինիս որոշակի իներցիայի առկայությամբ։ Եվ, 
հետևաբար, եթե պետությունը չիրականացնի հստակ կողմնորոշված քաղա-
քականություն, ապա տարիների ընթացքում այս բնագավառում ևս, ցավոք, 
հետընթացն անխուսափելի է լինելու։ 

 
 

2.6  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացման ցուցանիշ 

 
Վերոհիշյալ ցուցանիշների հիմնական հատվածի հիման վրա համա-

դրվում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգաց-
ման ցուցանիշը, որը ներկայացնում ենք աղյուսակ 5-ում միայն ԱՊՀ անդամ 
երկրների համար։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնո-
լոգիաների զարգացման ինդեքսը (ICT Development Index) բաղադրյալ ցու-
ցանիշ է, որը բնութագրում է աշխարհի երկրների նվաճումները տեղեկատ-
վական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման տեսակետից։ 
Ներառում է 3 ենթաինդեքս, որոնցից ամեն մեկը, իր հերթին, սկզբնական 
ինդիկատորների արժեքների հանրագումարն է։ Այդ ենթաինդեքսների միջո-
ցով չափվում են տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
մատչելիության և ենթակառուցվածքի զարգացման մակարդակը (մատչե-
լիության ինդեքս` Access Index), տեղեկատվական հաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների օգտագործման ինդեքսը (Use Index), բնակչության գրագիտու-
թյան և կրթության ինդեքսը (որակավորման ինդեքս` Skills Index)։ Ինդեքսի 
և ենթաինդեքսների հաշվարկի մեթոդիկան նման է միջին թվաբանական 
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կշռված մեծությունների հաշվարկին։ Հայաստանում տվյալ մեթոդաբանու-
թյամբ ինդեքսի հաշվարկման հիմնական բարդությունն այն է, որ մեր վիճա-
կագրությունում բացակայում են տեղեկատվական հաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների բնագավառը բնութագրող, միջազգային մակարդակով հաշ-
վարկվող մեծությունները։ Այս հանգամանքն արդիական է դարձնում Հա-
յաստանի վիճակագրական ցուցանիշների որոնումը, որոնք կարող են լինել 
միջազգայինների նմանակները և այդկերպ ապահովեն համապատասխան 
վերլուծական արդյունքներ։ 

 
Աղյուսակ 7 

ԱՊՀ անդամ երկրները տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացման միջազգային ռեյտինգում ըստ 

International Telecommunication Union-ի տվյալների 2002–2011 թթ. 
 

2002 թ.69 2007 թ.70 2008 թ.71 2010 թ.72 2011 թ.73  
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Առաջին դիրքում 
գտնվող երկիրը 

- 1 7.27 1 7.85 1 8.40 1 8.56 1 

Ռուսաստան 2.71 51 4.13 46 4.54 48 5.38 47 6.00 38 
Ուկրաինա 2.5 57 3.56 58 3.87 58 4.34 62 4.40 67 
Բելառուս 2.52 56 3.77 53 4.07 55 5.01 52 5.57 46 
Ղազախստան 2.18 69 3.17 70 3.47 69 4.02 68 5.27 49 
Ուզբեկստան 1.74 100 2.06 113 2.25 110 2.55 110 3.05 102 
Մոլդովա 2.14 73 3.11 73 3.37 73 4.47 57 4.55 62 
Ադրբեջան 1.96 89 2.77 82 3.18 81 3.78 74 4.39 68 
Հայաստան 2.03 79 2.66 89 2.94 88 3.87 72 - - 
Ղրղզստան 1.95 91 2.52 96 2.65 99 2.84 100 - - 
Տաջիկստան 1.77 98 2.11 109 2.25 111 - - - - 
Թուրքմենստան 1.97 88 2.27 106 2.38 108 2.50 111 2.49 110 
Ներկայացված 
երկրների քանակը 

 159  159  159  154  155 

                                                 
69 www.mtic.gov.md/img/news/2010/03/indicele_IDI_2009_ru.doc  
70 www.mtic.gov.md/img/news/2010/03/indicele_IDI_2009_ru.doc  
71 http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/21/3495 
72 http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/21/3495 
73 http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info 
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Վերը ներկայացված թվերի հիման վրա կառուցվել են գծային և ոչ 
գծային տրենդները` զարգացման միտումները ուսումնասիրելու նպատակով։ 
Ստացվել են ժամանակային տրենդների հետևյալ գծային ֆունկցիաները 
ըստ երկրների. 

Բելառուս`  y = 0.3296x - 657.5, R2 = 0.9619 
 

Ռուսաստան` y = 0.3552x - 708.47, R2 = 0.9768 
 

Հայաստան`  y = 0.2094x - 417.24, R2 = 0.8681 
 

Ադրբեջան` y = 0.2567x - 512.23, R2 = 0.9335 
 

Ղազախստան` y = 0.3017x - 602.09, R2 = 0.8644 
 

Ուկրաինա`  y = 0.2193x - 436.47, R2 = 0.9929 
 

Թուրքմենստան` y = 0.0615x - 121.07, R2 = 0.9789 
 

Մոլդովա` y = 0.2784x - 555.34, R2 = 0.9395 
 

Ուզբեկստան` y = 0.1303x - 259.23, R2 = 0.84 
 

Ղրղզստան` y = 0.1125x - 223.31, R2 = 0.9985 
 
Տրենդները կունենան հետևյալ գրաֆիկական տեսքը` 
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Ոչ գծային վերլուծության արդյունքում ընտրվել են առավել սերտ կապ 
արտահայտող ֆունկցիաները, և ստացվել է հետևյալը՝  

 

Ռուսաստան` y = 3E-76e0.0874x, RԱ = 0.999 
 

Բելառուս` y = 0.024x2 - 95.976x + 95954, RԱ = 0.9993 
 

Մոլդովա`  y = 0.0213x2 - 85.149x + 85143, RԱ = 0.9798 
 

Ուկրաինա`  y = 439.94ln(x) - 3341.8, RԱ = 0.993 
 

Թուրքմենստան` y = -0.0015x2 + 6.1033x - 6182.1, RԱ = 0.9832 
 

Ադրբեջան`  y = 0.0243x2 - 97.151x + 97205, RԱ = 0.9947 
 

Ուզբեկստան` y = 0.0193x2 - 77.279x + 77396, RԱ = 0.975 
 

Հայաստան`  y = 0.0361x2 - 144.47x + 144672, RԱ = 0.999 
 

Ղրղզստան`  y = -0.0015x2 + 6.0238x - 6151.5, RԱ = 0.9994 
 

Ղազախստան`  y = 0.0359x2 - 143.66x + 143817, RԱ = 0.954 
 
Տրենդները կունենան հետևյալ գրաֆիկական տեսքը` 
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Միաժամանակ, հարկավոր է նշել, որ քննարկված ինդեքսի մեջ միա-
վորվում են 11 ցուցանիշներ։ Դրանք են` տեղեկատվական հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների մատչելիության, օգտագործման, ինչպես նաև այդ տեխ-
նոլոգիաների գործնականում տիրապետման, մասնավորապես` երկրի 100 
բնակչի հաշվով ստացիոնար և շարժական հեռախոսների քանակը, համա-
կարգիչ ունենող տնային տնտեսությունների քանակը, ինտերնետից օգտ-
վողների քանակը, գրագիտության մակարդակը և այլն։ Հաշվարկվում է 
ՄԱԿ-ի մասնագիտացված ստորաբաժանման` International Telecommunica-
tion Union-ի մշակած մեթոդիկայով։ 

Ներկայումս սա համարվում է երկրների մրցունակության և բարե-
կեցության վրա տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ազդեցության գնահատման ամենալրիվ և հեղինակավոր աղբյուրը։ Այս բա-
ղադրյալ ինդեքսը օգտագործում են, որպես վերլուծության միջոց տարբեր 
երկրներում տեղեկատվական հասարակության զարգացման աստիճանը 
բնութագրող հարաբերական վարկանիշների կառուցման համար։ 

Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների բնագավառում 
զարգացման ցուցանիշը հաշվարկվում է` հիմք ունենալով տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների օգտագործման մակարդակի և դրանց մատչելիության 
մակարդակի գնահատումը, ինչպես նաև բնակչության գործնական գիտելիք-
ները տեղեկատվական հաղորդակցական բնագավառում։ 

Աղյուսակում որոշ տարիների տվյալներ չկան` սկզբնաղբյուրներում 
բացակայության պատճառով։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, ներկայացվող 
տվյալները, մեր կարծիքով, հնարավորություն են ընձեռում կատարելու որո-
շակի եզրահանգումներ ԱՊՀ մասնակից երկրներում տեղեկատվական հա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակի վերաբերյալ։  

Նախ և առաջ, կարելի է արձանագրել, որ ԱՊՀ անդամ որևէ երկիր 
ուսումնասիրվող տարիների ընթացքում տեղեկատվական հեռահաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակով, բացառությամբ վեր-
ջին, 2011 թ. չի գերազանցել միջին մակարդակը։ 2011 թ. ԱՊՀ անդամ չորս 
երկրներ` Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ադրբեջան որոշակի 
առաջընթաց են արձանագրել։ Ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցել է Ռուսաս-
տանը 2011 թվականին` ինդեքսը 6.00, (մաքսիմալ ինդեքսը 8,56), 38-րդ 
դիրքը 155 երկրների մեջ։ Մյուս երկրների ինդեքսները ուսումնասիրվող 
տարիների ընթացքում բնութագրվում են անկայունությամբ, վայրիվերում-
ներով։ Հայաստանի դիրքերը ևս ունեցել են էական տատանումներ, իսկ  
2011 թ. տվյալները բացակայում են։ Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանը ԱՊՀ 
անդամ երկրների շարքում այս ինդեքսի առումով զբաղեցնում է միջին դիրք։ 
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            3 
ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 
 

Վերը ներկայացված ուսումնասիրությունները ըստ առանձին ցուցա-
նիշների, իհարկե, ներկայացնում են որոշակի պատկեր, սակայն առավել 
ծանրակշիռ արդյունք կարելի է ստանալ, եթե այդ ցուցանշները դիտարկվեն 
մեկ համակարգում։ Այդ առումով ինտեգրալ ցուցանիշի հաշվարկի համար 
առաջարկվում է երկու մեթոդ` 

• պարզ գումարի մեթոդը,  
• կշռված գումարի մեթոդը:  
Հիմնվելով պարզ գումարի մեթոդի վրա` աղյուսակ 6-ում մենք փորձել 

ենք մեկտեղել ուսումնասիրված համաշխարհային վարկանիշներում ԱՊՀ 
անդամ երկրների զբաղեցրած դիրքերը և ստանալ այդ երկրների` իրար 
նկատմամբ հարաբերական դիրքի ինտեգրալ ցուցանիշը։ Առաջարկվող ին-
տեգրալ ցուցանիշի տրամաբանությունը հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր ուսում-
նասիրված ռեյտինգում ԱՊՀ անդամ երկրի` իրար նկատմամբ դիրքերի ար-
ժեքները գումարում ենք և ստանում ինտեգրալ ցուցանիշ, որը և համեմա-
տում ենք ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների զբաղեցրած դիրքի հետ։ Այսպիսով, 
ավելի բարձր տեղեր կզբաղեցնեն ավելի քիչ միավորներ հավաքած 
երկրները։ 

Ինտեգրալ ցուցանիշի հաշվարկման բանաձևը կունենա հետևյալ 
տեսքը` 

Is=X1+X2+.......+Xn 

որտեղ՝  
X1,......Xn− 1-ից n ցուցանիշների վարկանիշն է ԱՊՀ երկրների շարքում:  
 
Կշռված մեթոդի էությունն այն է, որ դիտարկված ամեն մի ցուցանիշի 

համար առաջարկվում են կշիռներ, որոնց ընդհանուր գումարը պետք է 
հավասար լինի 100-ի։ 

Ինտեգրալ ցուցանիշի հաշվարկման բանաձևը կունենա հետևյալ 
տեսքը` 

Ik=A1X1+A2X2+.......+AnXn 

որտեղ` 
 A1,........An – համապատասխան ցուցանիշների կշիռներն են։ 
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Աղյուսակ 8 
ԱՊՀ անդամ երկրների, ուսումնասիրված միջազգային 

վարկանիշների ինտեգրալ ցուցանիշը (պարզ գումարի մեթոդով)` 
ըստ զբաղեցրած հարաբերական դիրքի 
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Ռուսաստան 3 5 1 3 1 2 1 3 1 1 2 23 1 
Ուկրաինա 1 3 2 4 7 4 4 4 2 3 4 38 2 
Բելառուս 4 4 3 5 3 1 3 6* 4 2 6* 41 3 
Ղազախստան 2 9 5 6 2 3 2 1 6 5 1 42 4 
Ուզբեկստան 9 11 6* 10 9 9 6 6* 8 7 11 92 10 
Մոլդովա 7 1 4 1 8 8 5 5 5 6 5 55 5 
Ադրբեջան 11 7 7 8 4 5 8 2 6* 6* 3 67 7 
Հայաստան 5 8 6 2 6 6 7 6 3 4 6 59 6 
Ղրղզստան 8 2 8 9 10 11 9 8 7 8 8 88 9 
Տաջիկստան 10 6 9 7 11 10 10 7 9 9 7 95 11 
Թուրքմենստան 6 11 6* 11 5 7 11 6* 6* 6* 6* 81 8 

*- տվյալների բացակայության դեպքում պայմանականորեն տրվել է միջին դիրք 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծանկար 1  

Ինդեքսների ազդեցությունները 

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 

ÇÝ¹»ùë 

¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ  
ÇÝ¹»ùë 

¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

ÇÝ¹»ùë 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
½³ñ·³óÙ³Ý 

ÇÝ¹»ùë

îÐî ÇÝ¹»ùë

ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
ÇÝ¹»ùë 

ÎñÃáõÃÛ³Ý íñ³ Í³Ëë»ñÇ 
ÇÝ¹»ùë 

¶ÐöÎ²-ի íñ³ Í³Ëë»ñÇ 
ÇÝ¹»ùë 

Üáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ý  
ÇÝ¹»ùë 

Ø»Ï ßÝãÇÝ ÁÝÏÝáÕ  
ÐÜ² 

ò³Ýó³ÛÇÝ 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý  

ÇÝ¹»ùë 
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Կշիռների բացահայտման նպատակով դիտարկում ենք առանձին ցու-
ցանիշների ազդեցությունները այլ ցուցանիշների վրա։ Եթե տվյալ ցուցանի-
շի ձևավորման վրա ազդող ցուցանիշների շարքում առկա են մեր դիտար-
կած երկու այլ ցուցանիշներ, ապա այդ ցուցանիշի կշիռը կլինի ավելի բարձր, 
քան նրան ձևավորող ցուցանիշներինը` առանձին-առանձին վերցրած։ Գծա-
նկար 1-ում ներկայացնենք ցուցանիշների կապերը, որի հիման վրա էլ, բա-
նաձևի միջոցով, բացահայտենք, նախ, մեկ միավոր կշռի նորմատիվը, ապա` 
կշիռները առանձին ցուցանիշների համար։ 

Որոշենք միավոր կշռի նորմատիվը (NA)։ 
Դիտարկվել են հետևյալ ինդեքսները` 

X1 − Կրթության մակարդակի  
X2 − Կրթության վրա ծախսերի  
X3 − ԳՀՓԿԱ-ի վրա ծախսերի  
X4 − Նորամուծության  
X5 − Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 
X6 − Մարդկային զարգացման  
X7 − Էլեկտրոնային կառավարության  
X8 − Ցանցային պատրաստվածության  
X9 − Գիտելիքների  
X10 − Գիտելիքների տնտեսության  
X11 − ՏՀՏ-ի 

 
Ik=NAX1+NAX2+NAX3+NAX4+NAX5+3NAX6+2NAX7+NAX8+4NAX9+3NAX10+2NAX11 

Ըստ կշիռների պայմանի` գործակիցների գումարը կլինի 100։ 
 

NA+NA+NA+NA+NA+3NA+2NA+NA+4NA+3NA+2NA=100Na 
որտեղից` 20Na=100 և NA=5 

Այսպիսով, ստացվեցին հետևյալ կշիռները` 
 

Ինդեքս Կշիռ 
Կրթության մակարդակի 5 
Կրթության վրա ծախսերի 5 
ԳՀՓԿԱ վրա ծախսերի 5 
Նորամուծության 5 
Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 5 
Մարդկային զարգացման 15 
Էլեկտրոնային կառավարության 10 
Ցանցային պատրաստվածության 5 
Գիտելիքների 20 
Գիտելիքների տնտեսության 15 
ՏՀՏ -ի 10 
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Աղյուսակ 9 
ԱՊՀ անդամ երկրների, ուսումնասիրված միջազգային 

ռեյտինգների ինտեգրալ ցուցանիշը (կշռված գումարի մեթոդով)` 
ըստ զբաղեցրած հարաբերական դիրքի 
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Ռուսաստան 15 25 5 15 5 30 10 15 20 15 20 175 1 
Ուկրաինա 5 15 10 20 35 60 40 20 40 45 40 330 2 
Բելառուս 20 20 15 25 15 15 30 30* 80 30 60* 340 3 
Ղազախստան 10 45 25 30 10 45 20 5 120 75 10 395 4 
Ուզբեկստան 45 55 30* 50 45 135 60 30* 160 105 110 825 10 
Մոլդովա 35 5 20 5 40 120 50 25 100 90 50 540 6 
Ադրբեջան 55 35 35 40 20 75 80 10 120* 90* 30 590 7 
Հայաստան 25 40 30 10 30 90 70 30 60 60 60 505 5 
Ղրղզստան 40 10 40 45 50 165 90 40 140 120 80 820 9 
Տաջիկստան 50 30 45 35 55 150 100 35 180 135 70 885 11 
Թուրքմենստան 30 55 30* 55 25 105 110 30* 120* 90* 60* 710 8 

 

Երկու ձևերի` պարզ և կշռված համեմատական վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ տվյալ դեպքում տարբերություններն աննշան են։ Տարբերությունը 
միայն մեկն է` կշռվածի դեպքում Հայաստանը և Մոլդովան փոխել են իրենց 
դիրքերը` Հայաստանը 6-րդից բարձրացել է 5-րդ, իսկ Մոլդովան` հակա-
ռակը։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

1. Ինչպես ցույց են տալիս աշխատանքում առաջարկված մեթոդով 
հաշվարկները, ԱՊՀ անդամ երկրներից տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների զարգացման առումով առաջատար դիրք են զբաղեց-
նում Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելառուսը և Ղազախստանը։ Ռուսաստա-
նը ԱՊՀ անդամ երկրների շարքում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ասպարեզում բացարձակ առաջատարն է, ընդ որում` 
ոչ միայն ներկա պահին, այլև ապագայի զարգացմանը միտված պետական 
ծրագրերի և ռազմավարության առումով։ Ղազախստանը նույն ցուցանիշով 
ԱՊՀ անդամ երկրների շարքում ընդհուպ մոտեցել է առաջատարներին` 
Ռուսաստանին, Ուկրաինային և Բելառուսին։ Ընդ որում, ինչպես ցույց են 
տալիս ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունները, Ղազախստանը 
ԱՊՀ անդամ ասիական երկրների առաջատարն է և՛ բացարձակ իմաստով 
և՛ ըստ առանձին ցուցանիշների։ Միաժամանակ, ինչպես և Ռուսաստանի 
դեպքում, հարկավոր է նշել, որ Ղազախստանում ևս լուրջ և հետևողական 
աշխատանքներ են կատարվում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացման, ապագային ուղղված պետական ծրագրերի 
և հատուկ ռազմավարության մշակման և հետևողական իրականացման ուղ-
ղությամբ։  

2. ԱՊՀ անդամ երկրները վերջին տարիներին ակտիվորեն համա-
գործակցում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացնելու ուղղու-
թյամբ։ Այդ մասին են վկայում դեռևս 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ին ԱՊՀ 
մասնակից պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհուր-
դի որոշմամբ հաստատված տեղեկայնացման բնագավառում ԱՊՀ մասնա-
կից երկրների համագործակցության Ռազմավարությունը 74  և մինչև 2010 
թվականը Ռազմավարության իրականացման գործողությունների պլանը75։ 
Հետագայում, ի զարգացումն վերոհիշյալի, հաստատվեց տեղեկատվական 
հասարակության կառուցման և զարգացման ԱՊՀ մասնակից երկրների 
համագործակցության ռազմավարության և մինչև 2015 թվականը դրա իրա-
կանացման գործողությունների պլանը76։  

3. ԱՊՀ երկրներում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխ-
նոլոգիաների գծով մի շարք ծրագրերի հաջող իրականացմամբ և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների հատվածի տարեկան աճով հանդերձ դրանց 
միջև դեռևս պահպանվում են էական տարբերություններ։ Օրինակ` 2011 թ. 
ԱՊՀ անդամ երկրների ցանկում առաջին տեղը զբաղեցնող Ռուսաստանի 
                                                 
74www.rcc.org.ru/userdocs/inform/docs/Strategy/Strat.doc 
75http://cis.minsk.by/reestr/ru/printPreview/text?id=2065&serverUrl=http://cis.minsk.by/reestr/ru 
76http://e-cis.info/page.php?id=22902 
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ցուցանիշը տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
զարգացման միջազգային վարկանիշում կազմում է 6.0, իսկ նույն ցանկում 
վերջին տեղը զբաղեցնող Թուրքմենստանինը` 2.49, այսինքն` մոտ 2.5 ան-
գամ պակաս77։  ԱՊՀ անդամ բոլոր պետությունները էապես հետ են մնում 
բարձր տեխնոլոգիաների առումով աշխարհի զարգացած երկրներից` տեղե-
կատվական ենթակառուցվածքների զարգացման, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների օգտագործման և էլեկտրոնային ծառայությունների տրա-
մադրման հարցերում։ Դեռևս բավական ցածր է ԱՊՀ մասնակից երկրնե-րի 
համախառն ներքին արդյունքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
մակարդակը։ Օրինակ` 2012 թ. ԱՄՆ-ում այդ ցուցանիշը եղել է 6.8%78, իսկ 
Ռուսաստանում 2011 թ.` 1.3%79։ 

4. Աշխատանքում մշակվել է միջազգային տարբեր վարկանիշներում 
երկրների զբաղեցրած դիրքերի համատեղման ինտեգրալ ցուցանիշ` հիմք 
ունենալով կշռված գումարի մեթոդը, որը հնարավորություն է ընձեռում 
երկրների զբաղեցրած դիրքերը համատեղելու միջոցով ստանալ որոշակի 
ուղղություններում երկրների զբաղեցրած դիրքի օբյեկտիվ պատկերը։ 

5. Մեր մշակած մեթոդով հաշվարկները ցույց են տվել, որ ԱՊՀ 
անդամ երկրներից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
զարգացման առումով առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում Ռուսաստանը, 
Ուկրաինան, Բելառուսը և Ղազախստանը։ Նույն հաշվարկները ցույց են 
տալիս, որ Հայաստանը զբաղեցնում է 5-րդ տեղը` ըստ կշռված գումարի մե-
թոդի և 6-րդ տեղը՝ ըստ պարզ գումարի մեթոդի, այսինքն` Մոլդովայի, Ադր-
բեջանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի Ղրղզստանի և Թուրքմենստանի հա-
մեմատ Հայաստանը առաջատար դիրքում է։ 

6. Միաժամանակ, նույն հաշվարկները հիմք են տալիս եզրակաց-
նելու, որ ԱՊՀ անդամ երկրներից տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների զարգացման առումով առաջատար դիրքեր չզբաղեցնող 
երկրները, դրանց թվում` Հայաստանը, կարիք ունեն առաջատարների աշ-
խատանքի փորձն ուսումնասիրելու, դրական կողմերը փոխառելու այդ ուղ-
ղությամբ իրենց գործունեության մեջ։ Դա հատկապես վերաբերում է առա-
ջատար երկրների համապատասխան օրենսդրության և բնագավառի զար-
գացմանը միտված հատուկ պետական ծրագրերի ուսումնասիրությանը և 
վերլուծությանը։  

7. Կատարված ուսումնասիրությունը հարկավոր է շարունակել, ուղ-
ղորդել ռազմավարական այն ուղիների բացահայտմանը, որոնցով Հայաս-
տանի Հանրապետությունը տեխնոլոգիական զարգացման առումով կարող 
                                                 
77  http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info 
78  http://finance.bel.biz/articles/cifry_i_fakty_stepen_vliyaniiya_ikt/ 
79  http://www.gazeta.ru/business/2012/10/29/4827945.shtml 
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է ուժեղացնել իր մրցակցային առավելությունները ԱՊՀ երկրների համա-
կարգում։ Մասնավորապես` անհրաժեշտ է ուսումնասիրել Ռուսաստանի և 
Ղազախստանի համապատասխան փորձը օրենսդրության, տեխնոլոգիա-
կան համակարգերի ներդրման, հարկային քաղաքականության և ներդրում-
ների ոլորտներում։ 

8.  ՀՀ տեխնոլոգիական զարգացման հիմնական նպատակը, անտա-
րակույս, լոկ ԱՊՀ տարածքում դիրքերի բարելավումը չէ։ ԱՊՀ երկրների 
համեմատ մրցակցային դիրքերի բարելավումը անհրաժեշտ է ուղեկցել 
արևմտյան զարգացած երկրների ընդօրինակելի փորձի տեղայնացմամբ, 
տեխնոլոգիական զարգացման հայաստանյան միտումները համապատաս-
խանեցնել միջազգային զարգացմանը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
տեխնոլոգիական տնտեսության զարգացման համար առավելապես նպա-
տակ ունենալով օգտագործել արևմտյան ներդրումային ռեսուրսները և 
ձևաչափերը: 
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ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՄԱԿՐՈՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ 
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Գիտատեխնիկական առաջընթացը, որ համընդհանուր ընդունված 

տնտեսական զարգացման գործոն է, միջազգային գրականության մեջ առա-
վել հաճախ կապվում է ինովացիոն գործընթացի ըմբռնման հետ: Սա, ինչ-
պես արդարացիորեն նշել է ամերիկացի տնտեսագետ Ջեյմս Բրայթը, մի 
գործընթացն է, որը միմյանց է կապում գիտությունը, տեխնիկան, տնտեսու-
թյունը, գործարարությունը և կառավարումը: Ինովացիոն գործունեությունը 
սկսում է նորաստեղծմամբ, տարածվում գաղափարի ձևավորումից մինչև 
դրա կոմերցիոն իրականացումը՝ ընդգրկելով արտադրության, փոխանակ-
ման և սպառման հարաբերությունների ողջ շրջանակը: «Ինովացիան» ավե-
լի շատ տնտեսական և սոցիալական, քան տեխնիկական հասկացություն է:  

Ինովացիոն գործունեությունը գաղափարների (որոնք, որպես կանոն, 
գիտական հետազոտությունների կամ գիտատեխնիկական հաջողություն-
ների արդյունք են) փոխակերպումն է տեխնոլոգիապես նոր և կատարելա-
գործված ապրանքների կամ ծառայությունների, նոր, առավել կատարելա-
գործված տեխնոլոգիական գործընթացների կամ արտադրության միջոցնե-
րի, որոնք շուկա են մտնում, օգտագործվում պրակտիկ գործունեության ըն-
թացքում: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմնական ուղղություններից են. 
• բուն գիտության զարգացումը՝ որպես տեխնիկական հեղափոխու-

թյան և տեխնիկական առաջընթացի հիմք, 
• էլեկտրահագեցած արտադրությունը, 
• հաշվողական տեխնիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ծավալուն կիրառությունը, 
• արտադրական գործընթացների մեքենայացումը և ավտոմատա-

ցումը, 
• գերժամանակակից ուղղությունները՝ կապված լազերային, տիեզե-

րական, միկրոբիոլոգիական, բիոմեխանիկական, գենային ինժենե-
րիայի և բիոինժեներիայի տեխնոլոգիաների կիրառության հետ, 

• նոր տեխնոլոգիաների կիրառությամբ աշխատանքի կազմակերպ-
ման ձևերի կատարելագործում: 
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Վերոբերյալ սահմանումից բխում է տնտեսության, հետևաբար նաև 
տեխնոլոգիական զարգացման, վրա ինովացիոն գործընթացի բարերար 
ազդեցությունը: Տեխնոլոգիական զարգացումը հանգեցնում է արտադրու-
թյան որակական և քանակական փոփոխությունների, բարձրացնում ար-
տադրողականությունը, նպաստում ռեսուրսների առավել օպտիմալ օգտա-
գործմանը և, վերջ ի վերջո, ապահովում տնտեսական աճ, որն իր արտա-
հայտությունն է գտնում համապատասխան վիճակագրական ցուցանիշների 
մեջ:  

Ներկա հետազոտության նպատակն է ՀՀ օրինակով բացահայտել 
տնտեսական զարգացման և գիտատեխնիկական առաջընթացի փոխկա-
պակցվածությունը՝ վերլուծելով վերջինս բնութագրող ցուցանիշների համա-
կարգը, կառուցել մաթեմատիկական մոդել, որը կարտահայտի վերոնշյալ 
կապը և կձևակերպի տեխնոլոգիական զարգացմամբ բնութագրվող տնտե-
սական աճի նպատակային ֆունկցիան՝ օպտիմիզացիոն վերլուծության 
ակնկալիքով: Ամբողջական հետազոտության արդյունքում ակնկալվում է 
եզրահանգումներ անել տնտեսական աճն ապահովող արդյունավետ տեխ-
նոլոգիական հիմքի օպտիմալ կառուցվածքի և այդ հիմքի ռազմավարական 
զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ:   

Ամբողջական հետազոտությունը կարելի է բաժանել երեք փուլի: Առա-
ջին՝ մոդելների համակարգի ձևական ներկայացում, երկրորդ՝ տեխնոլոգիա-
կան ցուցանիշների և տնտեսական աճի փոխազդեցությունների գնահա-
տում, երրորդ՝ նպատակային ֆունկցիայի ներկայացում և ցուցանիշների օպ-
տիմալ արժեքների հաշվարկ80:    

Հետազոտության համար որպես վիճակագրական տվյալների աղբյուր 
օգտագործվել է Համաշխարհային բանկի81 և Միջազգային հեռակոմունիկա-
ցիոն միության82 վիճակագրական շտեմարանը:  

                                                 
80 Այս հրապարակումը պարունակում է հետազոտության առաջին և երկրորդ փուլերը երրորդ 
փուլի իրականացման ընթացքում է, և արդյունքները կհրատարակվեն 2014 թ. առաջին եռամս-
յակում:  
81 http://data.worldbank.org/ 
82 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 
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1 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ 
ՄՈԴԵԼԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Տնտեսական աճի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության 

նպատակով անհրաժեշտ է, նախ և առաջ, գնահատել այդ աճի հիմնական 
գործոնների ազդեցությունները և անել որոշակի եզրահանգումներ:  

Տնտեսական զարգացման վրա տեխնոլոգիական փոփոխությունների 
ազդեցությունների չափումը և տեխնոլոգիական զարգացման ցուցանիշների 
համակարգի օպտիմալ բովանդակության և մակարդակի բացահայտումը 
խիստ արդիական խնդիրներ են: Մենք առաջարկում ենք մի ինտեգրալ մո-
դել, որով կհաջողվի ստանալ որոշակի արդյունքներ: Մոդելը մատուցվում է 
երեք փուլով՝ ցուցանիշների համակարգի կառուցում, փոխկապակցվածու-
թյունների  բացահայտում և ընտրված ցուցանիշների օպտիմալ արժեքների 
հաշվարկում (որոնք և տվյալ իրավիճակում կարող են համարվել որպես 
թիրախային):  Ասվածը կարելի է ներկայացնել հետևյալ գծապատկերի մի-
ջոցով: 

 

 
 

Գծապատկեր 1  
ՀՆԱ՝ մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 
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Ինչպես երևում է գծապատկերից` հետազոտության համար, նախ, ան-
հրաժեշտ է ընտրել տնտեսական աճը և տեխնոլոգիական զարգացումն 
առավել ճշգրիտ բնութագրող ցուցանիշների համակարգը: Ցուցանիշների 
ընտրության հիմնավորմանը զուգահեռ կկատարենք  նաև դրանց համեմա-
տական վերլուծությունը ՀՀ և ԱՊՀ մյուս երկրների ու Վրաստանի օրինա-
կով: ԱՊՀ երկրների ընտրությունն արդարացված է պատմականորեն պայ-
մանավորված՝ այս երկրների քաղաքական և տնտեսական նմանությամբ: 
Նրանք բոլորն էլ երկար տարիներ գտնվել են ԽՍՀՄ կազմում՝ որպես 
միևնույն միասնական տնտեսական համակարգի մասը և ԽՍՀՄ փլուզումից 
հետո ունեցել են շուկայական համակարգին անցնելու շրջան, իրենց զար-
գացման ընթացքում բախվել են գրեթե միևնույն խնդիրներին և մարտա-
հրավերներին: Վրաստանը ներառված է վերլուծության մեջ երկու պատճա-
ռով: Նախ, այն ևս, ինչպես մյուս բոլոր ԱՊՀ երկրները, գտնվել է ԽՍՀՄ 
կազմում, ուստի նպատակահարմար է դիտարկման համար: Երկրորդ պատ-
ճառն այն է, որ Վրաստանը ՀՀ հետ միասին նույն տարածաշրջանում է, ինչն 
էլ ավելի է նմանեցնում այս երկրների զարգացման նախապայմանները և 
նպատակահարմար դարձնում դիտարկումը: 

Անդրադառնանք տնտեսական աճը և տեխնոլոգիական զարգացումը 
բնութագրող ցուցանիշներին և դիտարկենք այս երկու խումբ ցուցանիշները 
առանձին-առանձին՝ զուգահեռաբար վերլուծելով և համեմատելով ԱՊՀ 
երկրների և Վրաստանի համապատասխան ցուցանիշների դինամիկան: 

 
 

1.1 Տնտեսական աճի և տեխնոլոգիական  
զարգացման ցուցանիշներ 

 
Տնտեսական աճը ամեն մի տնտեսական համակարգում հասարակա-

կան արտադրությունը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշն է: Ընդհանուր 
առմամբ՝ տնտեսական աճը ենթադրում է արտադրության գործոնների և 
արդյունքների քանակական և որակական փոփոխություն: Տնտեսական աճն 
արգասիքն է մի շարք գործոնների: Տնտեսագիտության մեջ լայն տարածում 
է գտել արտադրության երեք գործոնների տեսությունը, որի հիմնադիրն է Ժ. 
Բ. Սեյը: Այդ տեսության հիմնագաղափարն այն է, որ ապրանքի արժեքի 
ստեղծմանը մասնակցում են աշխատանքը, կապիտալը և հողը: Ավելի ուշ 
արտադրության գործոնների ցուցակը վերանայվեց. ներկայում ընդունված է 
դիտարկել հետևյալ գործոնները՝ աշխատանք, հող, կապիտալ, ձեռնարկա-
տիրական կարողություն, գիտատեխնիկական առաջընթաց: 

Տնտեսական աճի ապահովման խնդիրը ներկայումս կենտրոնական 
դիրք է զբաղեցնում:  Իրական արտադրության աճը հնարավորություն է ըն-
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ձեռում որոշ չափով լուծել տնտեսական ամեն մի համակարգի առջև կանգ-
նած հիմնական խնդիրը, այն է՝ համատեղել ռեսուրսների սահմանափակու-
թյունը և մարդկային պահանջմունքների անսահմանափակությունը: Տնտե-
սական աճն արտահայտվում է պոտենցիալ և իրական ՀՆԱ-ի մակարդակ-
ների մեծացման մեջ: Վերջինս կարելի է չափել երկու փոխկապակցված ցու-
ցանիշների միջոցով՝ իրական ՀՆԱ-ի աճ և ՀՆԱ-ի աճ մեկ շնչի հաշվով: 

Վերոնշյալը հաշվի առնելով՝ տնտեսական աճն արտացոլող վիճա-
կագրական ցուցանիշ է ՀՆԱ-ի տարեկան աճը՝ արտահայտված տոկոսնե-
րով: Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Պոլ Սամուելսոնը նշել է, որ ՀՆԱ-ի 
ցուցանիշը քսաներորդ դարի մյուս հայտնագործությունների մեջ այն փա-
րոսն է, որը քաղաքական գործիչներին ուղղորդում է տնտեսական առանց-
քային խնդիրների լուծմանը:  

Թեև վերջերս քննարկումներ են տարածվել այն հարցի շուրջ, թե 
արդյոք ՀՆԱ-ի ցուցանիշը բավարարում է տնտեսական աճը բնութագրելու 
համար, և մշակվել են մի շարք այլ ցուցանիշներ, ինչպիսիք են մարդկային 
զարգացման ինդեքսը, երջանիկ մոլորակի ինդեքսը, էկոլոգիական հետքը և 
իրական առաջընթացի ցուցանիշը, այնուհանդերձ, և՛ միջազգային կազմա-
կերպությունները, և՛ աշխարհի բոլոր երկրները տնտեսական աճի ցուցա-
նիշը գնահատելիս կիրառում են հենց ՀՆԱ-ն: 

Այս հարցի առթիվ OECD-ի ազգային հաշիվների ստորաբաժանման 
ղեկավար Ֆրանսուա Լիքյուան նշել է, որ եթե «տնտեսական աճ» ասելով 
նկատի ունենք ապրանքների և ծառայությունների արդյունքի աճը, ապա 
ՀՆԱ-ի ցուցանիշը դա հաշվարկում է. այն ստեղծվել է այդ նպատակի հա-
մար և չափման համալիր միավոր է՝ ներառելով սպառողական ապրանք-
ները և ծառայությունները, նույնիսկ պետական ծառայությունները և ներ-
դրումային բարիքները83: 

Ներկա հետազոտության շրջանակներում վերոնշյալ ցուցանիշներից 
նպատակահարմար է օգտվել մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ծավալից, քանի որ 
այն, ի տարբերություն ՀՆԱ-ի աճի բացարձակ ցուցանիշի, արտահայտում է 
ոչ միայն հասարակական արդյունքի զուտ ծավալը, այլ նաև հասարակական 
բարեկեցության մակարդակը: 

Գծապատկեր 1-ում և 2-ում ներկայացված է նշված ցուցանիշների 
2000−2012 թվականների դինամիկան ԱՊՀ երկրների համար: Գծապատկեր-
ներում պարզ արտահայտված է 2008−2009 թվակաների ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամի ընթացքում տնտեսական աճի ցուցանիշների անկումը, որը 
ՀՀ-ի համար  -14% է: 

                                                 
83 Lequiller, François, and Blades, Derek (2004), Comptabilité nationale : manuel pour étudiants, 
Economica, Paris 
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Գծապատկեր 2  
ՀՆԱ՝ մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 

 
 

 
 

Գծապատկեր 3  
ՀՆԱ-ի տարեկան աճ (%) 
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Տեխնոլոգիական զարգացում: Տեխնոլոգիական զարգացումը տեխ-
նոլոգիաների բացահայտման, ստեղծման և բարելավման գործընթացն է: 
Տեխնոլոգիաները, ներդրվելով արտադրության գործընթացում, ապահովում 
են արտադրական հնարավորությունների աճ և ռեսուրսների օգտագործման 
առավել մեծ արդյունավետություն, ինչը, վերջին հաշվով, ապահովում է ընդ-
հանուր հասարակական արդյունքի աճ, որն էլ, ինչպես արդեն նշվել է, ար-
տահայտվում է ՀՆԱ-ի ցուցանիշի միջոցով: 

Տեխնոլոգիական զարգացումը կարելի է բնութագրել բազմաթիվ 
գործոններով: Օրինակ՝ համաշխարհային բանկն այս առումով դիտարկում է 
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ինտելեկտուալ սեփականության, բարձր 
տեխնոլոգիաների արտահանման, պատենտավորման հայցերի, գիտելիքա-
հենք զարգացման, գիտելիքի արդյունքի (հրատարակված հոդվածներ և 
այլն) ցուցանիշները84: Իսկ Պուերտո Ռիկոյի ինտերնետ միավորման համա-
պատասխան հետազոտության հիմք է ծառայել միջազգային հեռահաղոր-
դակցային միության տվյալ ոլորտի զարգացման ցուցանիշը (ICT Development 
Index)85: Վերոհիշյալ և նմանատիպ հետազոտությունների ուսումնասիրու-
թյան, նաև՝ ՀՀ տեխնոլոգիական զարգացման խորապատկերին մենք ա-
ռանձնացրել ենք տեխնոլոգիական զարգացման մի շարք ցուցանիշներ, 
որոնց հիման վրա էլ իրականացվել է ներկա ուսումնասիրությունը:   

Այժմ նկարագրենք ընտրված ցուցանիշների համախումբը, որն ապա-
հովում է տեխնոլոգիական զարգացում և տնտեսական աճ: Դիտարկելով 
քանակական և որակական կախվածությունները տնտեսական աճի ցուցա-
նիշի և այս ցուցանիշների միջև՝ կբացահայտենք տեխնոլոգիական զարգաց-
ման և տնտեսական աճի կապակցվածությունները: 

Այսպիսով, տեխնոլոգիական զարգացումը բնութագրող գործոն են հե-
տևյալ ցուցանիշները. 

• Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման ծավալ (X1, 
ԱՄՆ դոլար),  

• Պատենտավորման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ ռեզի-
դենտների կողմից (X2), 

• Ապրանքանիշի գրանցման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ 
ռեզիդենտների կողմից (X3), 

• R&D ծախսերի ծավալի տոկոսային հարաբերությունը ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ (X4, %), 

• Գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը՝ մեկ 
միլիոն բնակչի հաշվով (X5), 

                                                 
84 http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology 
85 Technology and Economic Development Study, Puerto Rico 2010 
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• Հեռահաղորդակցության ոլորտի ինդեքսը՝ հաշվարկված ՀՀ-ի հա-
մար (X6)86: 

Այժմ դիտարկենք թվարկված ցուցանիշները՝ X-երը, առանձին-առան-
ձին: 

Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքը հետազոտման և ստեղծման 
բարձր ինտենսիվությամբ և գիտելիքի մեծ պաշար պարունակող ապրանք-
ներն են՝ համակարգիչները, դեղագործությունը, գիտական սարքավորում-
ները, ծրագրային արտադրանքը, տվյալների մշակման սարքավորումները, 
հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները և այլն:  

Նկատվել է, որ բարձր տեխնոլոգիաների առևտուրը համաշխարհային 
շուկայում ամենաարագ զարգացողն է՝ ներկայումս ընդհանուր առևտրի մեկ 
հինգերորդից ավելին: Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահան-
ման ծավալը ուղղակիորեն ազդում է ՀՆԱ-ի չորս ընդունված բաղադրիչ-
ներից մեկի՝ արտահանման ծավալի վրա, ինչն էլ պայմանավորում է նրա 
ազդեցությունը տնտեսական աճի ցուցանիշի վրա: 

 

 
 

Գծապատկեր 4  
Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանում  
(ԱՄՆ դոլար) 

                                                 
86 Սույն հետազոտության մեջ մեր առաջարկած մեթոդաբանությամբ ներկայացվում է ՀՀ-ի 
համար ինդեքսի հաշվարկի յուրովի մոտեցում:   
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Այս ցուցանիշով առաջատար են ՌԴ-ը, Ղազախստանը և Բելառուսը, 
որոնք ակտիվ ինովացիոն քաղաքականություն են վարում և, ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը հաղթահարելով, բռնել են աճի 
ուղի: Մնացած երկրների համանման ցուցանիշները տատանվում են մինչև 
10 միլիոնը: Իսկ Վրաստանը 90 միլիոնից անկում է կատարել մինչև 10 
միլիոն: 

Պատենտավորման հայցերի քանակը վկայում է տվյալ երկրում ակ-
տիվ գիտատեխնիկական հետազոտությունների իրագործման մասին, նաև 
բնութագրում  տվյալ երկրում մտավոր սեփականության պաշտպանվածու-
թյան աստիճանը: Որքան տվյալ ցուցանիշը բարձր է, այնքան մեծ է գիտա-
տեխնիկական առաջընթացը մղող մոտիվացիոն ուժերի ազդեցությունը, 
ինչն էլ հանգեցնում է արտադրության մեջ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման 
և, վերջնական առումով, ՀՆԱ-ի ծավալի աճի: Դրական ազդեցություն ունի 
ՀՆԱ-ի ծավալի վրա նաև գիտատեխնիկական հայտնագործությունների և 
պատենտների արտահանումը: 

Այս ցուցանիշով նշանակալի աճ գրանցել են ՌԴ-ը և Բելառուսը, հա-
մապատասխանաբար՝ 22% և 36%: Ուզբեկստանը ունի մոտ 50%-ի անկում: 
ՀՀ-ը այս ցուցանիշով գերազանցում է միայն Տաջիկստանին, Թուրքմեն-
ստանին և Մոլդովային: 

 

 
 
Գծապատկեր 5  

Պատենտավորման հայցերի քանակ  
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Ապրանքանիշերի գրանցման հայտերի քանակի ազդեցությունը տնտե-
սական աճի վրա հիմնականում բնութագրվում է նույն կերպ, ինչ պատեն-
տավորման հայցերի քանակի դեպքում: Այս երկուսը մտավոր սեփակա-
նության առանցքային կատեգորիաներն են: 

Այս ցուցանիշով գրեթե բոլոր երկրներն ունեն աճի միտում: Սա մեծա-
պես պայմանավորված է անցումային շրջանի հաղթահարմամբ: Ամենամեծ 
աճը գրանցել է Բելառուսը՝ 224%: 

 

 
 

Գծապատկեր 6 
Ապրանքանիշերի գրանցման հայտերի քանակ 

 
R&D ծախսերի ծավալի ցուցանիշը բնորոշում է տվյալ երկրում ինո-

վացիոն գործընթացի ակտիվությունը: Տնտեսագիտության տեսությունը 
ընդգծում է R&D-ի և մարդկային կապիտալի կուտակման ազդեցությունը 
տնտեսական աճի վրա87: Որքան մեծ են R&D ծախսերը, այնքան մեծ են ինո-
վացիոն արդյունք ստանալու ջանքերը և հաջողության հավանականությու-
նը, ինչը կրկին նպաստում է արտադրության ընթացքի բարելավմանը և 
ՀՆԱ-ի ծավալի աճին, ինչպես նաև հասարակության անդամների գիտելիք-
ների մակարդակի աճին, որը դրականապես է ազդում հասարակական բա-
րեկեցության վրա: Ընդ որում, փորձնական դիտարկումները ցույց են տալիս, 
որ R&D հետազոտությունների սոցիալական արդյունքը գերազանցում է այն 
իրականացնող կազմակերպության ստացած մասնավոր արդյունքը: Ուստի 
այս ոլորտում կարևորվում է պետական մակարդակով միջամտությունը88: 
                                                 
87 Aghion and Howitt (1992) 
88 Rachel Griffith  How important is business R&D for economic growth and should the government 
subsidise it? 
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Գծապատկեր 7 

R&D ծախսերի տոկոսը ՀՆԱ-ում 
 

 
 

Գծապատկեր 8 
Գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակ 
մեկ միլիոն բնակչի հաշվով R&D ծախսերի տոկոսը ՀՆԱ-ում 
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ՀՆԱ-ում R&D ծախսերի ծավալով ԱՊՀ երկրները զիջում են աշխարհի 
մակարդակով միջին ցուցանիշին ավելի քան երկու անգամ: ԱՊՀ երկրների 
շարքում այս ցուցանիշով առաջատար են ՌԴ-ը և Բելառուսը: 

Գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը բնորո-
շում է ֆիզիկայի, քիմիայի, մաթեմատիկայի, կլինիկական և կենսաբանա-
կան բժշկության, ճարտարագիտության, տիեզերագիտության ոլորտում հե-
տազոտությունները, այսինքն՝ տվյալ երկրում գիտական ակտիվությունը: 
Փաստորեն՝ այս ցուցանիշը  նաև արտահայտում է տնտեսական աճի հեռա-
նկարներում գիտության մասնակցության չափը: 

Այս ցուցանիշով ՀՀ-ը երրորդն է ԱՊՀ երկրների շարքում՝ ՌԴ-ից և 
Բելառուսից հետո, որոնք անկում են գրանցել 2000 թվականի մակարդակի 
համեմատ: Ըստ այս ցուցանիշի անկումն ընդհանուր է ԱՊՀ գրեթե բոլոր 
երկրների համար: Հաշվի առնելով, որ տվյալ ցուցանիշը աշխարհում աճման 
միտում ունի, հնարավոր է, որ դիտարկվող երկրներում անկումը պայմանա-
վորված է ուղեղների արտահոսքով: 

 

 
1.2  ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի ինդեքսի 

առաջարկվող նոր կառուցվածքը և հաշվարկի 
մեթոդաբանությունը 
 

Որպես տնտեսության ոլորտ առանձնակի ուշադրության է արժանի 
հեռահաղորդակցության ոլորտը: Այս ոլորտի ազդեցությունը տնտեսության 
վրա ունի երկակի բնույթ: Նախ, այն իր արտացոլումն է գտնում ՀՆԱ-ի մեջ, 
ինչպես տնտեսական որևէ այլ ճյուղ: Մյուս ազդեցությունն այն է, որ ոլորտը 
տնտեսության մնացած այլ ճյուղերի համար արտադրության կազմակերպ-
ման և բարելավման խթանիչ միջոց է՝ հանդես գալով որպես տեխնոլոգիա-
կան զարգացման բաղադրիչ: Գոյություն ունի տնտեսական և մարդկային 
զարգացման չօգտագործված պոտենցիալ, որին կարելի է հասնել հեռահա-
ղորդակցման տեխնոլոգիաների միջոցով՝ օգտագործելով թվային հնարա-
վորությունները, առավել բարձր գրագիտությունը, ընդլայնելով ուսուցման 
հնարավորությունները89: Էզելն ու Անդսը մատնանշում են հեռահաղորդակց-
ման կարևորությունը՝ որպես տնտեսական զարգացման, մասնավորապես՝ 
R&D-ի առանցքային շարժիչ ուժ և պատահական չէ, որ հեռահաղորդակ-
ցումն ապահովում է ԱՄՆ տնտեսական աճի 25%-ը (1995 թվականից ի վեր՝ 
կազմելով միայն ՀՆԱ-ի 3%-ը)90: 

                                                 
10 Ռ. Ատկինսոն և Դ. Կաստրո, 2008 թ.: 
90 Էզել և Անդս, 2010 թ., էջ 76: 
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Հեռակոմունիկացիաները ապահովում են առավել մեծ արդյունավե-
տություն առևտրի ոլորտում: Հաշվարկված է, որ աշխարհի մակարդակով 
էլեկտրոնային առևտուրն ապահովում է խնայողության 15%-ով ավելի մա-
կարդակ, քան դրա այլ ձևերն են և ստեղծում է մոտ 10 տրիլիոնանոց շուկա91: 
Այն նաև աշխատատեղերի ստեղծման կարևոր աղբյուր է: 1999 և 2008 
թվականների միջակայքում ԱՄՆ-ում ստեղծվել է գրեթե 690000 աշխատա-
տեղ հեռահաղորդակցման ոլորտում, միևնույն ժամանակ՝ այդ աշխատա-
տեղերի համար սահմանվել է 75%-վ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան 
ԱՄՆ-ում միջին աշխատավարձի մակարդակն է92: Ինչ վերաբերում է R&D 
ներդրումների ծավալին, ապա հեռահաղորդակցման ոլորտն այս ցուցանի-
շով առաջատարն է ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ճապոնիայում93: 

Հեռահաղորդակցության ոլորտը նկարագրվում է որոշակի ցուցա-
նիշների համակարգով: Օրինակ՝ ոլորտի զարգացման ցուցանիշը (ICT 
Development Index) բաղկացած լինելով երեք ենթաինդեքսից, պարունակում է 
հեռահաղորդակցման կիրառման ենթաինդեքսը, որը, իր հերթին, բնութա-
գրվում է հինգ ցուցանիշով (Ֆիքսված լայնաշերտ բաժանորդագրություննե-
րի տոկոսը՝ բնակչության ընդհանուր թվում, ֆիքսված հեռախոսակապի բա-
ժանորդագրությունների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով, բջջային կա-
պի բաժանորդագրությունների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով, համա-
կարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակը, երկրի ինտերնետ ծա-
ռայության ծավալը): Ներկա ուսումնասիրության մեջ որպես հեռահաղոր-
դակցման ոլորտը ներկայացնող ենթագործոն առաջարկում ենք վերոհիշյալ 
ցուցանիշներից առաջին երեքը: Մեր համոզմամբ՝ համակարգիչ ունեցող 
տնային տնտեսությունների քանակն արդեն իսկ ներառված է ֆիքսված լայ-
նաշերտ բաժանորդագրությունների ցուցանիշում և, այդ իսկ պատճառով, 
առավել հուսալի արդյունքներ ակնկալելու նպատակով՝ չենք ընգրկել մոդե-
լում: Իսկ երկրի ինտերնետ ծառայության ծավալը չենք համարում տնտեսա-
կան աճի վրա ազդող որակական ցուցանիշ: Մոդելում որպես հեռահաղոր-
դակցման ոլորտը ներկայացնող ենթագործոն առաջարկում ենք նաև ապա-
հով ինտերնետ սերվերների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով, քանի որ 
սերվերը, որպես կապի հանգույց, հեռահաղորդակցման համակարգի ներ-
կայիս մոդելի պայմաններում էական ազդեցություն ունի ոլորտի որակի, 
հետևաբար՝ նաև տնտեսական աճի վրա:  

Այսպիսով, տվյալ մոդելում հեռահաղորդակցության ոլորտի ինդեքսի 
հաշվարկի համար  դիտարկենք հետևյալ առանցքային ցուցանիշները. 

• Ապահով ինտերնետ սերվերների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու 
հաշվով (Z1), 

                                                 
91 Էզել և Անդս, 2010 թ., էջ 77: 
92 Ռ. Ատկինսոն, Ս. Էզել, Ս. Անդս, 2010 թ., էջ 77: 
93 Գեոմինա Տուրլեա, 2010 թ., էջ 12: 
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• Ֆիքսված լայնաշերտ բաժանորդագրությունների տոկոսը՝ բնակ-
չության ընդհանուր թվում (Z2), 

• Ֆիքսված հեռախոսակապի բաժանորդագրությունների քանակը՝ 
մեկ միլիոն մարդու հաշվով (Z3), 

• Բջջային կապի բաժանորդագրությունների քանակը՝ մեկ միլիոն 
մարդու հաշվով (Z4): 

Ցուցանիշների այս խումբը հեռահաղորդակցության ոլորտի ինդեքսի 
մեջ միավորելու նպատակն է նաև այս ցուցանիշների՝ միմյանց և մնացած 
այլ ցուցանիշների միջև կոռելյացիոն ուժեղ փոխկապվածությունը չեզոքաց-
նելը:  

 

 
 

Գծապատկեր 9 
Ապահով ինտերնետ սերվերների քանակը՝  
մեկ միլիոն մարդու հաշվով  

 
Ապահով սերվերների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով ցույց է 

տալիս գաղտնագրման տեխնոլոգիաներ կիրառող ինտերնետ սերվերների 
քանակը: Այն նկարագրում է էլեկտրոնային գործունեության հուսալիության 
աստիճանը, որը նպաստում է գործարար ակտիվության և տնտեսական 
աճին: 

Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ ԱՊՀ երկրների շրջանակում 
այս ցուցանիշն ունի աճի միտում: Սակայն ԱՊՀ երկրները զիջում են աշ-
խարհի մակարդակին հինգից վեց անգամ: ԱՊՀ երկրներից այս ցուցանիշով 
առաջատարներն են ՌԴ-ը, Մոլդովան, Վրաստանը և Հայաստանը: 

Ստորև ներկայացված են հեռաhաղորդակցման ոլորտի ԱՊՀ երկրնե-
րի ցուցանիշները 2000-2012 թվականների կտրվածքով: 
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Գծապատկեր 10 
Ֆիքսված հեռախոսային բաժանորդագրությունների 
քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով 

 

 
 

Գծապատկեր 11 
Ֆիքսված լայնաշերտ բաժանորդագրությունների տոկոսը՝ 
բնակչության ընդհանուր թվում  
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Գծապատկեր 12 

Բջջային կապի բաժանորդագրությունների քանակը՝ մեկ 
միլիոն մարդու հաշվով 

 
Ինչպես երևում է գծանկարներից՝ հեռահաղորդակցման ոլորտի ցու-

ցանիշներով Հայաստանը միջին դիրք է զբաղեցնում դիտարկվող երկրների 
շարքում՝ հիմնականում զիջելով Բելառուսին, Ղազախստանին, Ադրբեջա-
նին և Ռուսաստանին: 

Որպես հեռահաղորդակցության ոլորտը բնութագրող ցուցանիշ (X6) 
հաշվարկվում է վերոհիշյալ հեռահաղորդակցության ոլորտի ցուցանիշների՝ 
մեր հաշվարկած համակցված ինդեքսը: Դասական ICT ինդեքսի հեռահա-
ղորդակցման կիրառման ենթաինդեքսի բաղկացուցիչներն այդ ենթաինդեք-
սում ներառվում են հավասար կշիռներով: Մենք առաջարկում ենք նոր մո-
տեցում, ըստ որի համակցված ինդեքսի առաջարկված բաղկացուցիչները 
կներառվեն տարբեր կշիռներով, որոնք կբնորոշվեն մոդելի արդյունքային 
ցուցանիշի վրա իրենց ազդեցությունների մակարդակով: Հաշվարկների ար-
դյունքում ստացվում է համակցված ինդեքսի հաշվարկման հետևյալ բա-
նաձևը՝ 

X6=AZ1+ BZ2+ CZ3+ DZ1 
որտեղ՝  

A,B,C,D – համապատասխան կշիռներն են, որոնք բավարարում են հետևյալ 
պայմանին՝ A+B+C+D=1: 
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Ի տարբերություն դասական ICT հասանելիության ենթաինդեքսի՝ 
այստեղ ցուցանիշների կշիռները վերցված են ոչ թե հավասար, այլ ինդեք-
սում բերված ամեն մի ցուցանիշի կշռային գործակիցը հաշվարկվել է ըստ 
արդյունքային ցուցանիշի և ինդեքսի տվյալ բաղադրիչ-ցուցանիշի զույգային 
ռեգրեսիայի գործակցի: Այս մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում ստա-
նալու տվյալ երկրի համար առավել ճշգրիտ ենթաինդեքս, քանի որ հաշվի 
են առնվում բաղադրիչ-ցուցանիշների առկա դինամիկան և ազդեցության 
չափը արդյունքային ցուցանիշի վրա: Ինչպես արդեն նշվել է, բացի մեթո-
դական տարբերությունից՝ առկա է տարբերություն նաև բաղադրիչների 
կազմում: Մեկ օգտվողի հաշվով ինտերնետ ծավալի սպառման, համա-
կարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների տոկոսի ցուցանիշների փոխա-
րեն կիրառված է մեկ միլիոն մարդու հաշվով ապահով ինտերնետ սերվեր-
ների քանակի ցուցանիշը:  

Ստորև ներկայացված է ինդեքսի բաղադրիչ-ցուցանիշների կոռելյա-
ցիոն կապը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցանիշի հետ:  

 

  
Լայնաշերտ 
ինտերնետի 

բաժանորդա-
գրություններ 

Ապահով 
ինտերնետ 
սերվերներ 

Ֆիքսված հեռ. 
բաժանորդա-
գրություններ 

Բջջային 
բաժանորդա-
գրություններ 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 0.656178663 0.658400217 0.910459995 0.83974669 
 

Համակցված ինդեքսի հաշվարկման համար, նախ և առաջ, կատա-
րենք զույգային գծային ռեգրեսիոն վերլուծություն՝ ինդեքսի բաղկացուցիչ-
ների ազդեցությունների աստիճանը բնորոշելու նպատակով: Ռեգրեսիոն 
վերլուծության հիմքն են աղյուսակ 5-ում արտացոլված թվային շարքերը: 
Հաշվարկված ռեգրեսիոն մոդելների սերտության աստիճաննների հիման 
վրա հաշվարկվել է համակցված ինդեքսը: 

Ստորև ներկայացված է ինդեքսի բաղադրիչ-ցուցանիշների զույգային 
ռեգրեսիոն մոդելների սերտության կապը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցա-
նիշի հետ:  

 

  

Լայնաշերտ 
ինտերնետի 

բաժանորդա-
գրություններ 

Ապահով 
ինտերնետ 
սերվերներ 

Ֆիքսված հեռ. 
բաժանորդա-
գրություններ 

Բջջային 
բաժանորդա-
գրություններ 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 0.430570438 0.433490846 0.828937402 0.705174504 
 

Հաջորդ քայլով ռեգրեսիայի սերտության աստիճանները բերվում են 
կշռային տեսքի՝ ապահովելով կշիռների գումարը 1-ի հավասար լինելու պայ-
մանը: Ճշգրտման գործակիցը հաշվարկելու նպատակով լուծենք հետևյալ 
հավասարումը՝ 
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Լուծելով հավասարումը և բազմապատկելով R-ի ստացված արժեքը 
ռեգրեսիայի համապատասխան գործակցով՝ ռեգրեսիայի գործակիցները 
բերում ենք կշռային տեսքի և ստանում X6-ի բանաձևը, որտեղ, ինչպես տես-
նում ենք, ֆիքսված հեռախոսակապի և բջջային բաժանորդագրությունների 
ցուցանիշների կշիռներն ավելի մեծ են ստացվում, քան ինտերնետ բաժա-
նորդագրությունների և ապահով ինտերնետ սերվերների քանակի ցուցա-
նիշներինը: 

Հաշվարկների արդյունքում ստացվել է համակցված ինդեքսի հաշ-
վարկման հետևյալ բանաձևը. 

 

 
 

Ստորև բերված է դասական եղանակով (հավասար գործակիցներով) 
հաշվարկված հեռահաղորդակցության ինդեքսի և նոր մեթոդով հաշվարկ-
ված ինդեքսի դինամիկան: 

 

Աղյուսակ 1 
Հեռահաղորդակցության ինդեքս  

 

Տարի Հեռահաղորդակցության 
ինդեքս՝ ճշգրտված 

Հեռահաղորդակցության ինդեքս 
(դասական) 

2000 63940.9391 48020.4364 
2001 65410.7564 49578.9445 
2002 71985.2923 55293.5099 
2003 83476.0828 67284.3917 
2004 94698.7236 76887.8037 
2005 108592.278 88786.4527 
2006 202977.795 169230.281 
2007 267569.121 224182.334 
2008 226298.718 189212.854 
2009 314437.625 273364.401 
2010 497504.176 438551.461 
2011 443320.119 399520.549 
2012 467408.715 426885.921 
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Տարբեր կշիռներով հաշվարկված ինդեքսի որակական աստիճանը, 
անտարակույս, ավելի բարձր կլինի, քանի որ հաշվի են առնվում նաև տվյալ 
իրավիճակում ինդեքսի բաղկացուցիչների դիֆերենցված որակները: 

 
Աղյուսակ 2  

ՀՀ տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման 
ցուցանիշներ (2000-2012 թթ.) 

 

Տարի 
ՀՆԱ՝ մեկ 

շնչի հաշվով 

Բարձր 
տեխնոլո-
գիաների 

արտահանում

Պատեն-
տավոր-

ման 
հայցեր 

R&D 
ծախսեր 

Գիտ. և 
տեխ. 

հոդված-
ներ 

Ապրան-
քանիշի 

գրանցման 
հայտեր 

2000 621.4248263 3966685 127 0.18463 175.4 922 
2001 692.3188255 6167674 155 0.27987 156.7 922 
2002 779.8928417 3442977 207 0.25255 172.8 620 
2003 924.5821548 4703718 157 0.23971 184.1 927 
2004 1182.09736 4226900 6 0.21201 191.2 1854 
2005 1625.396904 3457721 208 0.21465 179.9 1452 
2006 2126.089566 5101971 193 0.21427 179.5 1440 
2007 3079.144086 3992200 140 0.1918 174.8 1477 
2008 3916.730427 6476229 230 0.20809 190.7 1443 
2009 2913.60061 3937441 127 0.26971 164.2 1707 
2010 3124.784296 3759946 142 0.222923333 181 1959 
2011 3420.26571 5737622 140 0.222231394 181.74 1717 
2012 3337.863688 4832621.576 158 0.221539455 182.48 1886 
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     2 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԵՎ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)   

 

Տնտեսական աճը և տեխնոլոգիական զարգացումը բնութագրող 
ընտրված ցուցանիշների միջև կապը նպատակահարմար ենք համարում 
դիտարկել ցուցչային ֆունկցիայի միջոցով՝ ելնելով այդ ֆունկցիայի հատկու-
թյուններից, որոնց շնորհիվ այն առավել ինֆորմատիվ է և հարմար վերլու-
ծության համար: Ֆունկցիայի ընդհանուր տեսքը հետևյալն է. 

 

 
 

Մեր դեպքում Y-ը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ծավալն է, X1, X2,..., X6՝ 
տեխնոլոգիական զարգացումը բնութագրող ցուցանիշները, K-ն՝ ֆունկցիո-
նալ կապը արտահայտող բազմապատկիչը, a1, a1,..., a6 ունեն ճկունության 
իմաստ, այսինքն՝ արտահայտում են արդյունքային ցուցանիշի փոփոխու-
թյունը՝ կապված տվյալ անկախ փոփոխականի փոփոխությունից: Նշված 
ցուցանիշներին համապատասխան վիճակագրական տվյալները արտա-
հայտված են աղյուսակ 6-ում, ինչպես նաև կիրառվում են ստանալու համար 
նոր մեթոդով հաշվարկված հեռահաղորդակցության համակցված ինդեքսի 
դինամիկ շարքը (աղյուսակ 5): Մոդելը լուծելու համար անհրաժեշտ է անցնել 
գծային տեսքի և հաշվարկել K և a1, a1,..., a6 ռեգրեսիոն վերլուծության 
միջոցով:  Անցում կատարելիս նաև անհրաժեշտ է հաշվարկել ցուցանիշների 
բնական հիմքով լոգարիթմները, որոնք էլ հենց կիրառվելու են ռեգրեսիոն 
վերլուծության ընթացքում: Մոդելի գծային տեսքը կլինի հետևյալը. 

 

 
 

Կատարենք կոռելյացիոն վերլուծություն՝ անկախ ցուցանիշների միջև 
նշանակալի կախվածությունները բացառելու համար: Կոռելյացիոն մատ-
րիցն ունի հետևյալ տեսքը. 
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ՀՆԱ՝  

մեկ շնչի 
հաշվով 

Պատեն-
տավորման 

հայցեր 

R&D 
ծախսեր

Բարձր 
տեխնոլո-
գիական 

արտահա-
նում 

Գիտ. և 
տեխ. 

հոդված-
ներ 

Հեռահա-
ղորդակ-
ցության 

ճշգրտված 
ինդեքս 

Ապրանքա-
նիշերի 

գրանցման 
դիմումներ 

ՀՆԱ մեկ շնչի 
հաշվով 

1       

Պատենտավոր-
ման հայցեր 

0.173456 1      

R&D ծախսեր -0.19873 0.134436 1     

Բարձր տեխնո-
լոգիական 
արտահանում 

0.205149 0.117213 0.12844 1    

Գիտ. և տեխ. 
հոդվածներ 

0.336118 -0.31288 -0.6123 0.048065 1   

Հեռահաղորդակ-
ցության 
ճշգրտված 
ինդեքս 

0.93698
9 

0.172467 -0.11566 0.138519 0.224669 1  

Ապրանքանի-
շերի գրանցման 
դիմումներ 

0.792458 -0.31453 -0.26215 0.095223 0.389502 0.783808 1 

 
Ապրանքանիշերի գրանցման դիմումների քանակի և հեռահաղորդակ-

ցության ոլորտի ինդեքսի միջև առկա է կոռելյացիոն ուժեղ կապ: Մոդելից 
անհրաժեշտ է հեռացնել այդ ցուցանիշներից որևէ մեկը: Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ հեռահաղորդակցության ինդեքսը ունի կոռելյացիոն 
առավել ուժեղ կախվածություն կախյալ փոփոխականից և առավել թույլ 
կախվածություն մնացյալ անկախ փոփոխականներից՝ մոդելից նպատակա-
հարմար է հեռացնել ապրանքանիշերի գրանցման հայտերի քանակը: 

Աստիճանական ռեգրեսիայի մեթոդով ընտրենք նշանակալի փոփո-
խականները: Այդ նպատակով կատարենք ռեգրեսիոն վերլուծություններ՝ 
ամեն անգամ մոդելում ավելացնելով դիտարկվող անկախ փոփոխականնե-
րից մեկը՝ ըստ անկախ փոփոխականի հետ նրանց կոռելացվածության 
նվազման աստիճանի: 

Արդյունքները հետևյալն են. 
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Քայլ 1 
Multiple R 0.936989054 

R Square 0.877948488 
Adjusted R 
Square 0.866852896 

Standard Error 0.24969299 
  
 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -2.329550556 1.104363 -2.10941 0.058637 
ICT Index 0.813866422 0.091494 8.895273 2.35E-06 

 
Քայլ 2 

Multiple R 0.94581398 
R Square 0.894564085 
Adjusted R Square 0.873476902 
Standard Error 0.243402702 
  
 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -10.50088238 6.597645 -1.59161 0.142557 
Sci & Tech. articles 1.637315452 1.304273 1.255347 0.237894 
ICT Index 0.788051796 0.091529 8.609835 6.15E-06 

 
Քայլ 3 

Multiple R 0.948692 
R Square 0.900016 
Adjusted R Square 0.866688 
Standard Error 0.249847 
  
 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -13.99877487 8.413956155 -1.663756574 0.130520523 
High tech export 0.240736176 0.343635468 0.700556834 0.501287588 
Sci & Tech. 
articles 1.620844941 1.339012616 1.210477722 0.256924979 
ICT Index 0.77933947 0.094772141 8.223297057 1.77528E-05 
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Քայլ 4 
Multiple R 0.949212 
R Square 0.901004 
Adjusted R Square 0.851506 
Standard Error 0.263691 
  
 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -13.99877487 8.413956155 -1.663756574 0.130520523 
R&D expenditure 0.240736176 0.343635468 0.700556834 0.501287588 
High tech export 1.620844941 1.339012616 1.210477722 0.256924979 
Sci & Tech. articles 0.77933947 0.094772141 8.223297057 1.77528E-05 
ICT Index -13.99877487 8.413956155 -1.663756574 0.130520523 

 
Քայլ 5 

Multiple R 0.950677 
R Square 0.903787 
Adjusted R Square 0.835063 
Standard Error 0.277907 
  
 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept -14.38015537 10.44325697 -1.376979941 0.210939749 
Patent 
applications 0.042647111 0.094780343 0.449957346 0.666344825 
R&D expenditure -0.185698471 0.858147332 -0.216394626 0.834851212 
High tech export 0.238438158 0.39328016 0.606280667 0.5634646 
Sci & Tech. articles 1.636212686 2.023899709 0.808445536 0.44543616 
ICT Index 0.767143479 0.108880258 7.045753671 0.000203147 

 
Ճշգրտված R2 ամենամեծ արժեքը, ինչպես նաև անկախ փոփոխա-

կանների նշանակալիության լավագույն արժեքները ըստ p-ի, ստացվում են 
երկրորդ քայլում, երբ մոդելում ընդգրկված ցուցանիշները երկուսն են՝ 

1. հեռահաղորդակցության ոլորտի համակցված ինդեքսը (X6), 
2. գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը՝ մեկ 

միլիոն բնակչի հաշվով (X5): 
Արդյունքային մոդելը կունենա հետևյալ տեսքը. 
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K գործակցի արժեքը կստացվի. 
 

= 0.00002751216 
Հետ դառնալով ցուցչային տեսքի՝ կունենանք. 
 

 
X6-ի փոխարեն տեղադրենք նրա արժեքը. 
 

 

 
 

Ըստ էկոնոմետրիկ վերլուծության՝ տեխնոլոգիական զարգացման դի-
տարկվող ցուցանիշներից տնտեսական աճի վրա ազդեցության առումով 
առավել նշանակալի են երկուսը՝  հեռահաղորդակցման ոլորտի համակցված 
ինդեքսը և գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը՝ մեկ 
միլիոն բնակչի հաշվով: Այդ ցուցանիշների համար ստացվել են էլաստիկու-
թյան բավական ծանրակշիռ գործակիցներ 1.64 և 0.78: Սա նշանակում է, որ 
առավել ուշադրություն պետք է հատկացնել մյուս ցուցանիշներին՝ ինչպիսիք 
են բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման ծավալը, պա-
տենտավորման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կող-
մից, ապրանքանիշի գրանցման հայցերի քանակ ռեզիդենտների և ոչ ռեզի-
դենտների կողմից, R&D ծախսերի ծավալի տոկոսային հարաբերությունը՝ 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ: Այս տեխնոլոգիական ցուցանիշները չեն ապահովում 
որոշակի ազդեցություն, տնտեսական աճի վրա, այսինքն՝ չունեն արդյունա-
վետության աստիճան:  

Հետազոտության հաջորդ փուլում ակնկալվում է իրականացնել օպ-
տիմիզացիոն վերլուծություն94: Իսկ այժմ անհրաժեշտ է լուծել երկու հիմնա-
խնդիր: Առաջին՝ նպատակային ֆունկցիայի կառուցում և երկրորդ՝ սահմա-
նափակումների համակարգի ձևավորում: Նպատակային ֆունկցիայի մեջ, ի 
տարբերություն նախորդ մոդելի, անհրաժեշտ է ընդգրկել դիտարկվող բոլոր 
գործոնները, քանի որ տեխնոլոգիական զարգացման ցուցանիշները պետք է 
ամբողջությամբ դիտարկվեն, պետք է բացահայտվեն դրանց օպտիմալ 
արժեքները: 

Ուսումնասիրվող ցուցանիշների համար հաշվարկվել է ցուցչային 
նպատակային հետևյալ  ֆունկցիան՝ 
 

 0.0000005686  

                                                 
94 Օպտիմիզացիոն վերլուծությունը կներկայացվի հետագա հրապարակումներում: 
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Այստեղ առավել կարևորվում է մեթոդաբանական մոտեցումը, և որ-
պես նպատակային ֆունկցիա կարող է հանդես գալ նաև գծային հավասա-
րումը: 

Որպես սահմանափակումներ կարող ենք դիտարկել ուսումնասիրվող 
տարածաշրջանի համար ցուցանիշների նվազագույն և առավելագույն ար-
ժեքները, սակայն կարող են լինել նաև այլ մոտեցումներ:  Սահմանա-
փակում-ների մեր ընտրությունը հիմնավորված է տեխնոլոգիական ոլորտի 
արագ զարգացմամբ և փոփոխուն դինամիկայով, ինչը հետազոտության 
արդիականության ժամանակահատվածը սահմանափակում է և հիմք է 
տալիս ենթադրելու, որ ՀՀ ցուցանիշների արժեքները չեն կարող դուրս գալ 
ԱՊՀ երկրների համապատասխան ցուցանիշների ներկայիս նվազագույն և 
առա-վելագույն արժեքների սահմաններից: Որպես վերևից սահմանափա-
կում՝ դիտարել ենք ցուցանիշի առավելագույն աճի հնարավորությունը՝ 
հաշվարկված տվյալ ցուցանիշի առավելագույն հավելաճի տեմպով՝ ներկա 
արժեքի համար՝ հինգ տարվա կտրվածքով: 

Կստանանք հետևյալը. 
 

0.0000005686  

X1,  X2, X4, X5, X6 ≤ ԱՊՀmax xi 

X1,  X2, X4, X5, X6 ≥ ԱՊՀmin xi 

X1,  X2, X4, X5, X6 ≤ Xi0 (1+ԱՊՀmax հավելաճի տեմպ xi/100) 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                  
 

Տնտեսական աճի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության 
նպատակով անհրաժեշտ է, նախ և առաջ, գնահատել այդ աճի հիմնական 
գործոնների ազդեցությունները և անել որոշակի եզրահանգումներ: Կատար-
ված հետազոտությամբ հանգել ենք հետևյալ եզրակացություններին 

1. Տեխնոլոգիական զարգացումը կարելի է բնութագրել բազմաթիվ 
գործոններով: Օրինակ՝ համաշխարհային բանկը դիտարկում է այնպիսի 
գործոններ, ինչպիսիք են ինտելեկտուալ սեփականության, բարձր տեխնոլո-
գիաների արտահանման, պատենտավորման հայցերի, գիտելիքահենք զար-
գացման, գիտելիքի արդյունքի (հրատարակված հոդվածներ և այլն) ցուցա-
նիշները: Իսկ Պուերտո Ռիկոյի ինտերնետ միավորման համապատասխան 
հետազոտության հիմք է ծառայել միջազգային հեռահաղորդակցության 
միության՝ տվյալ ոլորտի զարգացման ցուցանիշը (ICT Development Index): 
Տնտեսական աճի և տեխնոլոգիական զարգացման փոխազդեցությունների 
ուսումնասիրության, նաև՝ ՀՀ տեխնոլոգիական զարգացման խորապատկե-
րի վրա առանձնացրել ենք տեխնոլոգիական զարգացման մի շարք ցուցա-
նիշներ, որոնցով էլ իրականացվել է սույն ուսումնասիրությունը: Դրանք են՝ 

• բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման ծավալը, 
• պատենտավորման հայցերի քանակը` ռեզիդենտների և ոչ ռեզի-

դենտների կողմից, 
• ապրանքանիշի գրանցման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ 

ռեզիդենտների կողմից, 
• R&D ծախսերի ծավալի տոկոսային հարաբերությունը ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ, 
• գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը՝ մեկ 

միլիոն բնակչի հաշվով, 
• հեռահաղորդակցության ոլորտի ինդեքսը՝ հաշվարկված ՀՀ-ի հա-

մար:   
2. Գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը 2000 

թվականից  աշխարհում միջինում 25% աճ է գրանցել: ԱՊՀ երկրներում դիտ-
վում է հակառակ միտումը: ՀՀ-ում այդ ցուցանիշը իջել է 6,4%-ով: Նման 
երևույթի պատճառ կարող է լինել ուղեղների արտահոսքը դեպի զարգացած 
երկրներ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել 
մտավոր ռեսուրսները երկրում պահելու համար: Սրան կարելի է հասնել 
այնպիսի ծրագրերի ընդլայնման շնորհիվ, ինչպիսին է, օրինակ, «Մատչելի 
բնակարան երիտասարդ գիտնականներին և ստեղծագործական միություն-
ների անդամներին» ծրագիրը: 
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3. Մեկ միլիոն մարդու հաշվով ապահով սերվերների քանակով ՀՀ-ը 
ԱՊՀ երկրների շարքում չորրորդն է և շատ քիչ է զիջում երկրորդ և երրորդ 
հորիզոնականը զբաղեցնող Մոլդովային և Վրաստանին: Սակայն այս ցու-
ցանիշը ևս ցածր է միջազգայինից: Հարկավոր է պետական մակարդակով 
սատարել առևտրային գործունեության մեջ ապահով տեխնոլոգիաների 
կիրառումը: Դա կարող է արվել, օրինակ, առցանց առևտրի ոլորտում SSL 
գաղտնագրման օրինական պահանջ մտցնելով: 

4. Ֆիքսված հեռախոսակապի և բջջային բաժանորդագրությունների 
ծավալների ՀՀ ցուցանիշները ԱՊՀ երկրների շրջանակում միջինից բարձր 
են: Հեռահաղորդակցության ոլորտի հետագա աճը կարող է իրականացվել 
մարզերում օպտիկամալուխային ինտերնետ կապի տարածմամբ: 

5. Հեռահահաղորդակցության ոլորտը նկարագրվում է որոշակի ցու-
ցանիշների համակարգով: Օրինակ՝ հեռակոմունիկացիոն ոլորտի զարգաց-
ման ցուցանիշը (ICT Development Index), բաղկացած լինելով երեք ենթա-
ինդեքսից, պարունակում է հեռահաղորդակցման կիրառման ենթաինդեքսը, 
որը, իր հերթին, բնութագրվում է հինգ ցուցանիշով (ֆիքսված լայնաշերտ 
բաժանորդագրությունների տոկոսը բնակչության ընդհանուր թվում, ֆիքս-
ված հեռախոսակապի բաժանորդագրությունների քանակը մեկ միլիոն մար-
դու հաշվով, բջջային կապի բաժանորդագրությունների քանակը մեկ միլիոն 
մարդու հաշվով, համակարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակ, 
երկրի ինտերնետ ծառայությունների ծավալը): Սույն ուսումնասիրության մեջ 
մենք որպես հեռահաղորդակցության ոլորտը ներկայացնող ենթագործոն-
ներ առաջարկում ենք վերոհիշյալ ցուցանիշներից առաջին երեքը: Մեր 
համոզմամբ՝ համակարգիչ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակն 
արդեն իսկ ներառված է ֆիքսված լայնաշերտ բաժանորդագրությունների 
ցուցանիշում և, այդ իսկ պատճառով, առավել հուսալի արդյունքներ ակնկա-
լելու նպատակով՝ չենք ընգրկել մոդելում: Իսկ երկրի ինտերնետ ծառայու-
թյան ծավալը չենք համարում տնտեսական աճի վրա ազդող որակական 
ցուցանիշ: Մոդելում որպես հեռահաղորդակցության ոլորտը ներկայացնող 
ենթագործոն առաջարկում ենք նաև ապահով ինտերնետ սերվերների քա-
նակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով, քանի որ սերվերը՝ որպես կապի հան-
գույց, հեռահաղորդակցման համակարգի ներկայիս մոդելի պայմաններում 
էական ազդեցություն ունի ոլորտի որակի, հետևաբար՝ նաև տնտեսական 
աճի վրա: 

6. Ի տարբերություն դասական ICT հասանելիության դասական 
ենթաինդեքսի՝ մեր մոտեցմամբ՝ ցուցանիշների կշիռները վերցված են ոչ թե 
հավասար, այլ ինդեքսում բերված ամեն մի ցուցանիշի կշռային գործակիցը 
հաշվարկվել է ըստ արդյունքային ցուցանիշի և ինդեքսի տվյալ բաղադրիչ-
ցուցանիշի զույգային ռեգրեսիայի գործակցի: Դա հնարավորություն է ըն-
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ձեռում ստանալու առավել ճշգրիտ ենթաինդեքս տվյալ երկրի համար, քանի 
որ հաշվի են առնվում բաղադրիչ-ցուցանիշների առկա դինամիկան և ազ-
դեցության չափը արդյունքային ցուցանիշի վրա: 

Ըստ էկոնոմետրիկ վերլուծության՝ տեխնոլոգիական զարգացման 
դիտարկվող ցուցանիշներից տնտեսական աճի վրա ազդեցության առումով 
առավել նշանակալի են երկուսը՝ հեռահաղորդակցության ոլորտի համակց-
ված ինդեքսը (ապահով ինտերնետ սերվերների քանակը՝ մեկ միլիոն մար-
դու հաշվով, ֆիքսված լայնաշերտ բաժանորդագրությունները, ֆիքսված հե-
ռախոսակապի բաժանորդագրությունները, բջջային կապի բաժանորդա-
գրությունները) և գիտական ու տեխնոլոգիական հրապարակումների քա-
նակը՝ մեկ միլիոն բնակչի հաշվով: Այդ ցուցանիշների համար ստացվել են 
կապի ցուցչային ֆունկցիաներ և էլաստիկության  բավական ծանրակշիռ 
գործակիցներ 1.64 և 0.78: Ցուցչային ֆունկցիայի հայտնի հատկությունն է 
այն, որ ցուցիչները բնորոշում են արդյունքային ցուցանիշի ճկունությունը 
ըստ տվյալ անկախ փոփոխականի: Ճկունությունը ցույց է տալիս արդյուն-
քային ցուցանիշի միավոր փոփոխությունը անկախ գործոնի միավոր փո-
փոխության դեպքում: Սա նշանակում է, որ առավել ուշադրություն պետք է 
դարձնել մյուս ցուցանիշներին՝ ինչպիսիք են բարձր տեխնոլոգիական ար-
տադրանքի արտահանման ծավալը, պատենտավորման հայցերի քանակը՝ 
ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կողմից, ապրանքանիշի գրանցման հայ-
ցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կողմից, R&D ծախսերի 
ծավալի տոկոսային հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ: Այս տեխնոլո-
գիական ցուցանիշները չեն ապահովում որոշակի ազդեցություն տնտեսա-
կան աճի վրա, այսինքն՝ չունեն արդյունավետության աստիճան: 
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Հավելված 

Տեխնոլոգիական զարգացման ցուցանիշների աղյուսակներ 
 

Աղյուսակ 1  
Ֆիքսված հեռախոսային բաժանորդագրությունների քանակը 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հայաստան 533,387 531,456 542,846 563,679 578,973 594,404 603,900 624,700 626,600 599,900 592,300 577,501 584,228 

Ադրբեջան 801,200 864,800 926,000 941,366 1,013,400 1,094,200 1,176,976 1,253,300 1,310,500 1,401,100 1,506,585 1,683,876 1,733,550 

Բելառուս 2,751,905 2,862,376 2,967,163 3,071,342 3,175,886 3,284,272 3,367,950 3,671,850 3,718,094 3,983,178 4,138,600 4,207,978 4,407,040 

Վրաստան 508,750 569,040 640,400 667,120 683,230 570,200 553,105 556,100 618,028 620,000 1,105,883 1,340,351 1,276,130 

Ղազախստան 1,834,226 1,939,628 2,081,858 2,228,400 2,550,000 2,708,000 2,928,400 3,236,900 3,458,440 3,856,500 4,057,600 4,265,800 4,340,300 

Ղրղզստան 376,092 388,222 394,770 396,168 416,430 440,383 458,876 482,005 494,503 498,328 489,052 502,020 488,853 

Մոլդովա 583,811 639,165 719,286 791,131 863,374 929,400 1,018,072 1,079,874 1,114,564 1,138,729 1,161,148 1,179,953 1,205,768 

ՌԴ 32,070,000 33,278,20035,500,000 36,100,00038,500,000 40,100,000 43,900,000 45,218,214 45,539,288 45,379,601 44,915,829 44,151,461 42,902,271 

Տաջիկստան 218,516 226,851 237,600 245,192 273,400 280,200  292,730 286,940 347,260 367,693 380,000 393,000 

Թուրքմենստան 364,400 387,620 374,000 376,100 388,000 398,100 423,810 458,180 477,670 494,312 520,002 547,000 575,000 

Ուզբեկստան 1,655,044 1,662,963 1,681,127 1,717,068 1,750,400 1,793,500 1,841,870 1,822,146 1,849,563 1,856,592 1,892,164 1,927,735 1,963,376 
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Աղյուսակ 2  
Ֆիքսված հեռախոսային բաժանորդագրությունների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հայաստան 173397 173681 178157 185663 191355 197154 201105 208938 210446 202112 199865 194831 196771 

Ադրբեջան 99545 106618 113314 114325 122001 130388 138720 146050 149542 156596 166394 183567 186453 

Բելառուս 275053 288313 300777 313498 326401 339881 350682 384085 390228 418973 436101 444208 465664 

Վրաստան 115146 129728 146982 154108 158217 130738 125763 126720 140980 140561 248357 298959 282843 

Ղազախստան 123238 130541 140108 149467 169853 178781 191298 209045 220648 239631 248577 257617 258390 

Ղրղզստան 76779 78506 79101 78553 81578 85303 87934 91490 92974 92569 89769 91035 87575 

Մոլդովա 160406 176008 198530 218976 239564 258513 283940 301902 312193 319365 325976 331373 338743 

ՌԴ 219203 228012 244323 249655 267641 280126 308070 318214 320812 319777 315445 308838 298902 

Տաջիկստան 35323 36069 37101 37551 41027 41172 0 41166 39441 46628 48207 48625 49070 

Թուրքմենստան 80952 85158 81301 80916 82608 83849 88264 94310 97136 99280 103134 107115 111156 

Ուզբեկստան 67141 66613 66522 67158 67676 68541 69535 67818 67743 66862 66247 65701 65936 
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Աղյուսակ 3  
Ինտերնետից օգտվող անհատների տոկոսը  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հայաստան 1.30 1.63 1.96 4.58 4.90 5.25 5.63 6.02 6.21 15.30 25.00 32.00 39.16 

Ադրբեջան 0.15 0.31 5.00     8.03 11.99 14.54 17.08 27.40 46.00 50.00 54.20 

Բելառուս 1.86 4.30 8.95       16.20 19.70 23.00 27.43 31.80 39.60 46.91 

Վրաստան 0.48 0.99 1.59 2.56 3.89 6.08 7.53 8.26 10.01 20.07 26.90 36.56 45.50 

Ղազախստան 0.67 1.01 1.67 2.00 2.65 2.96 3.27 4.02 11.00 18.20 31.60 50.60 53.32 

Ղրղզստան 1.04 3.00 3.00 3.91 5.09 10.53 12.31 14.03 15.70 17.00 18.40 20.00 21.72 

Մոլդովա 1.28 1.49 3.79 7.41 10.63 14.63 19.62 20.45 23.39 27.50 32.30 38.00 43.37 

ՌԴ 1.98 2.94 4.13 8.30 12.86 15.23 18.02 24.66 26.83 29.00 43.00 49.00 53.27 

Տաջիկստան 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.30 3.77 7.20 8.78 10.07 11.55 13.03 14.51 

Թուրքմենստան 0.13 0.18 0.30 0.43 0.75 1.00 1.32 1.41 1.75 1.95 3.00 5.00 7.20 

Ուզբեկստան 0.48 0.60 1.08 1.91 2.59 3.34 6.39 7.49 9.08 17.06 20.00 30.20 36.52 
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Աղյուսակ 4  
 Բջջային բաժանորդագրությունների քանակը  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հայաստան 17,486 25,504 71,349 114,379 203,309 318,044 1,259,762 1,876,411 1,442,000 2,191,500 3,865,354 3210802 3322837 

Ադրբեջան 420,400 730,000 794,200 1,057,100 1,456,523 2,242,000 3,323,500 4,519,000 6,548,000 7,757,120 9,100,113 10,120,105 10,125,200 

Բելառուս 49,353 138,329 462,630 1,118,000 2,239,287 4,099,500 5,960,000 6,960,000 8,128,000 9,686,200 10,332,900 10,694,900 10,676,471 

Վրաստան 194,741 301,327 503,619 711,224 840,645 1,174,308 1,703,888 2,599,714 2,755,087 2,837,000 3,980,000 4,430,344 4,698,582 

Ղազախստան 197,300 582,000 1,027,000 1,330,730 2,447,000 5,398,000 7,775,737 12,322,676 14,910,573 17,063,200 19,402,600 25,240,800 28,731,400 

Ղրղզստան 9,000 27,000 53,084 138,279 263,375 541,652 1,261,757 2,168,329 3,394,016 4,487,123 5,275,477 6,277,108 6,797,852 

Մոլդովա 139,000 225,000 338,225 475,942 787,000 1,089,800 1,358,152 1,882,830 2,423,416 2,784,832 3,165,052 3,587,431 4,080,143 

ՌԴ 3,263,200 7,750,499 17,608,756 36,135,135 73,722,222 120,000,000150,674,000 171,200,000 199,522,340230,050,000237,689,224 256,116,581 261,886,329 

Տաջիկստան 1,160 1,630 13,200 47,617 135,000 265,000 2,150,000 2,132,770 3,673,520 4,900,000 5,940,842 6,324,000 6,528,000 

Թուրքմենստան 7,500 8,173 8,173 9,187 50,100 105,000 216,868 381,670 1,135,150 2,132,890 3,197,624 3,511,000 3,953,000 

Ուզբեկստան 53,128 128,012 186,900 320,815 544,100 720,000 2,530,365 5,691,458 12,375,274 16,417,914 20,952,000 25,441,789 20,274,090 
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Աղյուսակ 5  
 Բջջային բաժանորդագրությունների քանակը  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Հայաստան 5684 8335 23416 37674 67195 105490 419514 627587 484301 738338 1304322 1083223 1119147 

Ադրբեջան 52233 89999 97186 128381 175347 267164 391712 526610 747199 866984 1005056 1103239 1089023 

Բելառուս 4933 13933 46896 114117 230143 424247 620575 728033 853065 1018849 1088820 1128988 1128114 

Վրաստան 44076 68696 115588 164297 194670 269250 387423 592406 628470 643179 893820 988166 1041399 

Ղազախստան 13256 39170 69117 89257 162992 356374 507950 795823 951293 1060255 1188645 1524325 1710461 

Ղրղզստան 1837 5460 10637 27418 51595 104918 241790 411573 638129 833526 968351 1138271 1217795 

Մոլդովա 38191 61959 93353 131735 218372 303128 378788 526385 678808 781027 888545 1007479 1146255 

ՌԴ 22304 53104 121189 249898 512495 838282 1057361 1204785 1405582 1621098 1669295 1791526 1824572 

Տաջիկստան 188 259 2061 7292 20258 38938 309151 299924 504934 657948 778889 809229 815084 

Թուրքմենստան 1666 1796 1777 1977 10667 22115 45166 78561 230837 428380 634198 687532 764170 

Ուզբեկստան 2155 5128 7396 12548 21037 27516 95528 211830 453260 591266 733552 867100 680868 
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Աղյուսակ 6  
 Ապահով ինտերնետ սերվերների քանակը՝ մեկ միլիոն մարդու հաշվով  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Աշխարհ 21.7060061 29.3 36.8494835 52.8014488 64.8694436 73.2141556 95.5625631 111.090085 113.160744 155.16371 184.180446 186.412028 

Հայաստան 0.32680166 0.49 0.65875458 1.3220291 1.32673636 2.66408162 4.34799768 4.7019501 7.74892408 18.2217219 29.0136702 26.4 

Ադրբեջան 0.12328632 0.12 0.12144618 0.36116294 0.47665294 0.47144516 0.5826623 1.59755346 1.90002663 5.08044105 4.68762843 6.3 

Բելառուս 0.40290089 0.51 0.61243238 0.41109969 0.51743765 0.52061641 1.15062762 2.09907641 3.05038393 9.48366702 12.350892 18.4 

Վրաստան 2.27977385 1.6 0.92402227 2.54729871 4.5856835 4.77489768 7.74769848 6.1590401 8.38831078 11.9026231 18.7357809 27.2 

Ղազախստան 0.53841834 0.37 0.20122048 0.39965406 0.85825412 1.17584923 1.03331191 1.97779775 3.23112197 5.20728454 6.34108669 7.8 

Ղրղզստան 0.40444076 0.3 0.19828287 0.3917958 0.58110255 0.95814809 0.94905474 0.56404761 0.92879832 1.1013418 2.53871541 3.9 

Մոլդովա 0.82611401 1.38 1.93751835 2.49727104 4.17225053 4.74129276 4.47314214 7.84290219 9.81601149 13.475341 19.6584982 27.6 

ՌԴ 1.95272915 1.78 1.6113478 2.06465679 2.43101642 3.15087719 4.46164673 7.32652342 10.534846 20.2543736 26.93061 38.6 

Տաջիկստան 0.26855024 0.39332264 0.51184604 1 

Թուրքմենստան 0.20084508 0.19833419 0.1958224 0.2 

Ուզբեկստան 0.03911192 0.03866326 0.03821607 0.11325777 0.14887599 0.21975768 0.25209418 0.21006638 0.44306224 0.8 
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Աղյուսակ 7  

Բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման ծավալը 
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Հայաստան 3966685 6167674 3442977 4703718 4226900 3457721 5101971 3992200 6476229 3937441 3759946 5737622 

Ադրբեջան 6170398 9074523 10144360 8654984 8262913 6099097 9073107 15493641 6470757 4422662 5712075 8042867 

Բելառուս 182809700 206087500 217841300 231850900 227388400 224373500 277732200 358219800 419790500 318921700 407585600 510590600 

Վրաստան 11001340 39961736 46988142 31078742 89154260 75237675 65778042 41072248 20792486 14196325 10602755

Ղազախստան 57336900 48924400 197432500 199962600 281063318 417238046 987630546 1463022217 2250589650 1800083703 2109658219

Ղրղզստան 14103800 15983583 5670798 2462464 17222279 3268650 6517071 6908154 11198933 10795009 2360851 9066445 

Մոլդովա 4683000 4779830 7690497 8315351 8785285 7801405 10460212 13904627 13236759 8118121 17430573 16874822 

ՌԴ 3907958319 3249500846 4664408204 5501366655 5254188367 3820368577 3866054190 4108627496 5071296687 4527431432 5193355082 5443782459 
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Աղյուսակ 8  
 Պատենտավորման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կողմից  

  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Հայաստան 127 155 207 157 6 208 193 140 230 127 142 140 
Ադրբեջան 0 213 241 264 277 287 259 295 233 281 271 205 
Բելառուս 1198 1144 1274 1380 1265 1462 1525 1662 1730 1926 1933 1871 
Վրաստան 456 503 446 403 458 461 535 162 247 468 359 398 
Ղազախստան 1515 1706 1746 1798 1712 1626 1557 865 173 1827 1964 1732 
Ղրղզստան 84 98 128 180 0 0 0 158 138 0 140 0 
Մոլդովա 250 454 269 296 306 388 312 347 295 139 150 108 
ՌԴ 32337 34090 33308 34870 30190 32253 37691 39439 41849 38564 42500 41414 
Տաջիկստան 52 84 39 31 34 36 26 0 0 12 10 5 
Ուզբեկստան 968 1246 918 1102 478 444 509 522 448 412 632 556 

 

Աղյուսակ 9  
 Ապրանքանիշի գրանցման հայցերի քանակը՝ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կողմից  

  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Հայաստան 922 922 620 927 1854 1452 1440 1477 1443 1707 1959 1717 
Ադրբեջան  2648 824 1072 1562 2420 2801 1626 2730 1655 1532 1915 
Բելառուս 2275 2782 2574 2852 3437 3556 4396 5075 4721 4773 5346 5097 
Վրաստան 922 768 517 555 758 1025 1111 1159 1459 1216 1307 1593 
Ղազախստան 2410 2494 2570 3739 3978 3994 4010 4032 4071 3618 3648 3749 
Ղրղզստան 460 387 319 372 478 531 712 615 750   724 
Մոլդովա 984 1158 1673 1894 2246 2570 2269 2282 2312 1648 1957 2037 
ՌԴ 34766 44309 35170 26070 30659 34386 38417 41874 40374 34994 42559 43634 
Տաջիկստան 378 311 219 254 340 439 657 782 760 662 751 841 
Թուրքմենստան 494 354 324 309 276 346 526      
Ուզբեկստան 1180 1178 1120 840 932 960 1474 2062 1983 2026 2377 2368 
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Աղյուսակ 10  

 R&D ծախսերի ծավալի տոկոսային հարաբերությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Աշխարհ 2.13366711 2.1536742 2.11114066 2.09171375 2.04270436 2.04307687 2.05124725 2.02069023 2.12553525 2.21354663 

Հայաստան 0.18463 0.27987 0.25255 0.23971 0.21201 0.21465 0.21427 0.1918 0.20809 0.26971 

Ադրբեջան 0.336 0.34001 0.30155 0.32496 0.29831 0.21994 0.17165 0.17006 0.16554 0.24976 

Բելառուս 0.7221 0.70876 0.6209 0.61147 0.62759 0.67852 0.66065 0.96203 0.74147 0.64236 

Վրաստան 0.2153 0.23848 0.18574 0.2176 0.2442 0.17658 0.19852533 0.19439448 0.19026362 0.18613276 

Ղազախստան 0.18104 0.22009 0.25509 0.25246 0.24837 0.28361 0.24281 0.20884 0.21654 0.22924 

Ղրղզստան 0.15637 0.17189 0.1981 0.22272 0.19926 0.19861 0.23014 0.23115 0.18942 0.15923 

Մոլդովա    0.32405 0.34903 0.39865 0.40622 0.54558 0.53463 0.52557 

ՌԴ 1.04984 1.17694 1.24782 1.28603 1.15133 1.06797 1.07294 1.11611 1.04435 1.25192 

Տաջիկստան  0.08953 0.07068 0.0689 0.06697 0.0957 0.10732 0.06778 0.06983 0.08579 
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Աղյուսակ 11  
 Գիտական և տեխնոլոգիական հրապարակումների քանակը՝ մեկ միլիոն բնակչի հաշվով  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Աշխարհ 629903 628857 637895 661159 687890 709431 739985 758567 783313 788333 

Հայաստան 175.4 156.7 172.8 184.1 191.2 179.9 179.5 174.8 190.7 164.2 

Ադրբեջան 78.6 67.9 78.1 110.3 110.1 115.9 116.4 96.8 100.2 150.9 

Բելառուս 572.3 502.7 492.3 520.6 496.8 490.6 446.7 411.5 387 380.2 

Վրաստան 134.3 115.8 127.9 111.5 150.4 144.6 177.7 129.4 137.1 128.6 

Ղազախստան 112.8 113.6 122.6 119 104.7 96 86 105.5 76.7 98.7 

Ղրղզստան 18.4 17.6 20.3 11.4 11.7 15 17.9 16.1 16.5 15.4 

Մոլդովա 98.7 72.7 73.6 83.1 67.6 89.1 85.3 69.8 73.2 79.8 

ՌԴ 17180.1 15657.9 15847.2 15147.3 14921.8 14424.5 13561.6 13953.7 13970.2 14016.2 

Տաջիկստան 16.2 21.1 29.1 18.3 19.5 16.2 15.9 21.7 13.5 12 

Թուրքմենստան 4.9 2.8 3.2 2.3 1 1.2 1.1 1.6 0.3 0.5 

Ուզբեկստան 222.5 195.2 183.6 174.5 170.3 157.1 139.2 166.2 121.5 139.2 
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Հետազոտական խմբի ղեկավար` 
ՎԱՐԴԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Հետազոտական խմբի կազմը` 
ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՔԵԼԱԹՅԱՆ 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
ԿԱՄՈ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՕՍԻՊՅԱՆ 
ասպիրանտ 
ՌԱՖԱՅԵԼ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
ասպիրանտ 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ.  
ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը և 
զարգացման հիմնախնդիրները 

 
Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր տեխնոլոգիաների վարկանիշային 

դասակարգումների համակարգում. Արտադրողականության, գլոբալ մրցունակու-
թյան և սոցիալական բարեկեցության հասնելու համար այսօր բազմաթիվ պետու-
թյուններ ձեռնամուխ են եղել տեխնոլոգիական զարգացման ապահովմանն ու թվա-
յին տնտեսության զարգացմանը: Հայաստանի Հանրապետությունում տեխնոլոգիա-
կան զարգացման փաստացի մակարդակի, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում 
առաջընթացի ներուժի գնահատման և զարգացման հեռանկարների կանխատեսման 
համար, առաջին հերթին, ծագում է ոլորտին առնչվող տեղեկատվության վերլուծու-
թյան խնդիր: Աշխատանքում հայաստանյան առկա վիճակի հնարավորինս ամբող-
ջական պատկերի ստացման նպատակով հետազոտությունն իրականացվել է, ըստ 
մի կողմից, տեխնոլոգիական ոլորտի ներքին զարգացումների դինամիկայի՝ 
հիմնված պաշտոնական վիճակագրության վրա, մյուս կողմից՝ միջազգային չափա-
նիշների, դասակարգումների ու գնահատականների: Տնտեսական համակարգում 
տեխնոլոգիական զարգացման ազդեցությունների ուսումնասիրության նպատակով 
կատարվել է համապատասխան երկրների հետ համեմատական վերլուծության մի-
ջոցով Հայաստանի դիրքի համակողմանի բնութագրում:  Իրականացվել է  ՀՆԱ-ում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնակցության տոկոսի և այն ձևավորող գոր-
ծոնների միջև վիճակագրական կապակցվածությունների ուսումնասիրություն, որը 
հնարավորություն է ընձեռել բացահայտելու այն հիմնական լծակները, որոնց կառա-
վարումը կապահովի արդյունավետ ռազմավարական քաղաքականության իրակա-
նացման հետևանքով ՀՆԱ-ում ՏՏ տոկոսի, հետևաբար՝ ՀՆԱ-ի ծավալի աճի:  
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ԱՊՀ տեխնոլոգիական զարգացման համակարգում ՀՀ դիրքի բարելավման 
հիմնախնդիրները. Հայաստանի Հանրապետությունում թվային տնտեսության և տե-
ղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների  զարգացումն ապահովող 
միջավայրը կատարելագործելու նպատակով շատ կարևոր է բացահայտել տեխնոլո-
գիական, մասնավորապես` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր պե-
տության միջազգային դիրքը, առաջին հերթին, ԱՊՀ տարածքում` հաշվի առնելով 
նաև ՀՀ դիրքորոշումը միանալու Մաքսային միությանը: Ներկա վերլուծությունը բա-
ցահայտում է այն խնդիրները և մարտահրավերները, որոնց լուծումն անհրաժեշտ է 
ոլորտում մրցակցային դիրքերի բարելավման համար:  Այդ նպատակով կատարվել է 
միջազգային վարկանիշային ցուցակներում ԱՊՀ անդամ երկրների զբաղեցրած դիր-
քի ուսումնասիրություն` ըստ նշանակալի գործոնների (ինդեքսների) առանձին-առան-
ձին, համեմատությունների միջոցով, ինչպես նաև ներկայացվել է ԱՊՀ երկրների 
դասակարգումը` հանրագումարի բերելով ուսումնասիրված գործոնները: Կատար-
ված ուսումնասիրություններն ըստ առանձին ցուցանիշների, իհարկե, կազմում են 
որոշակի պատկեր, սակայն առավել ծանրակշիռ արդյունք կարող ենք ստանալ, եթե 
դրանք դիտարկվեն մեկ համակարգում: Այդ հանրագումարային ցուցանիշի հաշվար-
կի համար աշխատանքում դիտարկվել է երկու մեթոդ` պարզ գումարի և կշռված գու-
մարի մեթոդները: Երկու մեթոդով կատարված հաշվարկների համեմատական վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ դեպքում տարբերություններն էական չեն: 

 
ՀՀ տնտեսական աճի վրա տեխնոլոգիական զարգացման ազդեցություննե-

րի գնահատման մոդելավորումը մակրոմակարդակում. Գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացը, որ համընդհանուր ընդունված տնտեսական զարգացման գործոն է, միջազ-
գային գրականության մեջ առավել հաճախ կապվում է ինովացիոն գործընթացի 
հասկացության հետ: Սա այն յուրատեսակ գործընթացն է, որը միմյանց է կապում 
գիտությունը, տեխնիկան, տնտեսությունը, գործարարությունը և կառավարումը: Ինո-
վացիոն գործունեությունը սկսում է նորաստեղծմամբ,  տարածվում  գաղափարի 
ձևավորումից մինչև դրա կոմերցիոն իրականացումը՝ ընդգրկելով արտադրության, 
փոխանակման և սպառման հարաբերությունների ողջ շրջանակը: 

Տեխնոլոգիական զարգացումը հանգեցնում է առկա արտադրության որակա-
կան և քանակական փոփոխությունների, բարձրացնում արտադրողականությունը, 
նպաստում ռեսուրսների առավել օպտիմալ օգտագործմանը և, վերջ ի վերջո, ապա-
հովում տնտեսական աճ, որն իր արտահայտությունն է գտնում համապատասխան 
վիճակագրական ցուցանիշների մեջ: 

Ներկա հետազոտության նպատակն է բացահայտել քանակական փոխկա-
պակցվածությունները տնտեսական զարգացման և գիտատեխնիկական առաջընթա-
ցի միջև, դրանց բնութագրող առանցքային ցուցանիշների միջև և այս ամենը իրակա-
նացնել ՀՀ օրինակով՝ զուգահեռ դիտարկելով ԱՊՀ երկրների համանման ցուցանիշ-
ները: Դա թույլ կտա պարզաբանել տեխնոլոգիական ոլորտում ՀՀ ներկա վիճակը, 
ուժեղ և թույլ կողմերը, տնտեսական աճի վրա առավել մեծ ազդեցություն ունեցող 
տեխնոլոգիական ցուցանիշները, ազդեցության բնույթը և ուժը, ուրվագծել զարգաց-
ման առավել նպատակահարմար ուղղությունները, որոնք կբերեն առավել նշանակա-
լի տնտեսական աճի:  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 
Оценка технологического потенциала экономики РА и  
проблемы развития 

 
 Армения в системе рейтинговых классификаций высоких технологий: 

Многие страны сегодня взялись за создание цифровой экономики и обеспечение тех-
нологического развития в целях достяжения высокой производительности,  глобаль-
ной конкурентоспособности и социального благосостояния.  Для оценки фактического 
уровня технологического развития и потенциала прогресса в сфере высоких техно-
логий, а так же для прогнозирования перспектив развития в первую очередь возникает 
проблема анализа всех доступных цифровых данных. 

Для получения возможно полного представления ситуации в Армении в статье  
были исследованы динамика внутренних развитий технологической сферы (на основе 
официальной статистики) с одной стороны, и сфера информационных и коммуника-
ционных систем в Aрмении в контексте международных стандартов, классификаций 
и оценок с другой стороны. Для изучения влияния технологического развития на 
экономическую систему дана всесторонняя характеристика положения Армении с по-
мoщью сравнительного анализа с соответствующими странами. Кроме этого на основе 
международных индексов был проведен корреляционный анализ, который позволил 
выявить факторы имеющие наибольшее влияние на процент ИТ в ВВП. Это довольно 
значимое преимущество с точки зрения осуществления эффективной стратегической 
политики. 

 
Задачи улучшения позиции Республики Армения в системе технологичес-

кого развития СНГ: Для обеспечения совершенствования и развития сферы цифровой 
экономики и информационных и телекоммуникационных технологий  в Республике 
Армения очень важно определить позицию, занимаемую нашей страной в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий среди стран мира и, в 
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первую очередь, среди стран-членов СНГ, учитывая также позицию Республики 
Армения по присоединению к Таможенному союзу. Исследование выясняет задачи и 
вызовы, которые необходимы для улучшения конкурентных позиций в данной сфере. 
Конечно, кроме стран-членов СНГ, вектор стратегического развития исследуемой 
сферы должен иметь параллели со странами с развитой экономикой. С этой целью 
нами осуществлено исследование позиций, занимаемых странами членами СНГ в 
международных рейтингах по важным для данного исследования факторам (индек-
сам) в отдельности, посредством взаимных сопоставлений. Исследования отдельных 
показателей позволяют, конечно, составить определенное представление об исследуе-
мой проблеме, однако для получения более весомого результата целесообразно, чтобы 
все эти показатели рассматривались в единой системе. С этой целью, для расчета 
синтетического показателя нами предлагаются два метода: метод простого сум-
мирования и метод взвешенного суммирования. Сравнительный анализ рассчетов, 
проведенных при помощи обоих методов показывает, что в данном случае различия 
несущественны, однако мы отдаем предпочтение второму, как более презента-
бельному.  

 
Макромоделирование оценки влияний технологического развития на эконо-

мический рост РА: Научно-технический прогресс, который является общепринятым 
фактором экономического роста, в мировой литературе часто связывают с понятием 
инновационного процесса. Это единственный в своем роде процесс, который связы-
вает науку, технику, экономику, бизнес и управление. Он образуется в процессе 
создания инновации и распространяется до коммерческой реализации, включая в себя 
цепочку производства, обмена и потребления. 

Технологическое развитие приводит к количественному и качественному изме-
нению производства, увеличивает производительность, способствует наиболее рацио-
нальному использованию производсвенных ресурсов и, в конце концов, приводит к 
экономическому росту, который находит свое отражение в различных статистических 
показателях. 

Цель представленного исследования – выявить количественную взаимосвязь 
между экономическим ростом и технологическим развитием на примере Республики 
Армения, паралельно рассматривая соответствующие показатели стран СНГ. Это 
позволит выявить нынешнее положение Армении в технологической отрасли, пока-
зать слабые и сильные стороны, технологические показатели, имеющие наиболее 
значимое влияние на экономический рост, характер и силу их воздействия, отметить 
наиболее целесообразные пути развития, которые приведут к наиболее значимому 
экономическому росту. 
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DIGITAL ECONOMY. 
Assesment and problems of development of technological capability  
of economy of RA 

 

Armenia in The System of High Technologies Rating Classifications:  Many 
countries now undertake creating the digital economy and provide technological deve-
lopment in order to reach high-performance, global competitiveness and social well-being. 
In order to assess the actual level of technological development and the potential progress 
in the field of high technology, as well as to predict the prospects for development we come 
across to the first problem of analyzing all available data. To obtain a complete picture of 
actual situation in Armenia the research in this article included studies of the dynamics of 
the internal development of the technological sphere (based on official statistics) on the one 
hand, and the field of information and communication systems in Armenia in the context of 
international standards, classifications and assessments on the other. To study the impact of 
technological development on the economic system the position of RA was disclosed with 
help of the comparative analysis with the relevant countries. A correlation analysis was also 
held. The most considerable factors affecting the percentage of IT in GDP were revealed 
which gave an opportunity of implementing a more effective policy in this area. 

 
The problems of improvement of position of the Republic of Armenia in 

technological development system of CIS: In order to ensure the improvement and deve-
lopment of the digital economy and information and telecommunication technologies in the 
Republic of Armenia it  is very important to determine the position taken by our country 
in the field of information and telecommunication technologies among the countries of the 
world and, above all, among CIS member states, taking into account the position of the 
Republic of Armenia accession to the Customs Union. The study reveals problems and 
challenges that must be smoothed to improve the competitive position in this field. Of 
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course, except for the countries of the CIS, the vector of the strategic development of the 
studied areas must also be parallel with the technological development of the advanced 
economies. To this end, we studies positions of members of the CIS countries in the 
international rankings on major factors for this study (indices) separately, through mutual 
comparisons, and carried out the ranking of CIS member states when combining all factors 
studied in this work. Studies of individual indicators can of course give some interpretation 
of the discussing problem, but for better results  considering all of these indicators in a 
single system is more desirable. For this purpose, for calculating a synthetic indicator two 
methods were offered: the method of simple summation and the method of weighted 
summation. Comparative analysis of the calculations carried out by means of both methods 
shows that in this particular case, the differences are negligible, but we give preference to 
the second, as a more presentable. 

 
Macromodelling of the influence of technological development on economic 

growth of RA: Scientific and technical progress, which is considered as a common factor of 
the economic development in international literature, is often linked with the concept of 
the innovation process, which is the only process that connects science,  technology,  
economy,  business and management. It’s the process of creating and developing the 
innovation design concept prior to its commercial processes, including the entire range of 
production, exchange and consumption. Technological development leads to the qualitative 
and quantitative changes of production, increases productivity, production facilitates, to 
the more optimal use of resources and, ultimately, leads to economic growth, which finds 
its expression in the form of statistical indicators. The purpose of presented investigation is 
to identify the quantitative relationship between economic development and scientific and 
technological progress, to identify the key parameters characterizing their link and all this 
in the case, along with similar indicators from the CIS countries. This will help to identify 
the current state of the technology industry of Armenia, strengths and weaknesses, 
technological factors that have the most influence on economic growth, the strength and 
character of impact, to indicate the most appropriate areas for development, which will 
bring the most significant improvement in economic growth. 
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