
Շուշան 
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀն 
և ընդունվել ասպի րանտուրա: 
2016 թ. աշխա տանքի է անցել 
ՀՊՏՀ «Ամ  բերդ» հետազո
տա կան կենտ րոնում՝ սկզբում 
որպես կրտսեր հետազոտող, 
իսկ 2018 թ.ից առ այսօր՝ որ
պես փորձագետ: Հեղինակ և 
հա մահեղինակ է 9 գիտական 
աշխատանքների: 

Նորարարական գործունեությունն առանց-
քային դեր ունի երկարաժամկետ տնտեսա-

կան աճի և մրցունակության ապահովման առումով: 
Նորարարությունը գաղափարների և տեխնոլոգիա նե րի 
մշակումն ու կիրառումն է, որը բարելավում է ապ րանքնե-
րի ու ծառայությունների որակը կամ էլ բարձրացնում 
ար տադրության արդյունավետությունը: Ինչպես զարգա-
ցող, այնպես էլ զարգացած տնտեսությունները խթա  - 
նում են նորարարությունները սոցիալ-տնտեսական զար- 
  գաց ման նպատակներին հասնելու համար: Հետևապես՝ 
անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատելու նորա-
րարությունների վրա կատարվող ծախսերն ու գոր ծու-
նեության  արդյունքները:

 Երկրների ազգային նորարարական համակարգերի 
բազմակողմ գնահատում իրականացնում է Գլոբալ նո-
րարարական ինդեքսը (ԳՆԻ), որը հնարավորություն է 
տալիս գնահատելու 129 երկրի ազգային նորարարա-
կան համակարգերի զարգացման միտումներն ու հա  - 
րաբերական արդյունավետությունը: Երկրներն օգտա - 
 գոր ծում են Գլոբալ նորարարարությունների զեկույցը՝ 
ազգային նորարարական համակարգի ուժեղ և թույլ 
կողմերը վերլուծելու, նո  րարարական քաղաքականու-
թյունն ու գործողու թյուն ների ծրագիրը բարելավելու 
նպատակով: 

ԳՆԻ-ն բաղկացած է երկու ենթաինդեքսից՝ «Նո րա -
րարությունների վրա կատարվող ծախսեր» և «Նորա-
րարական գործունեության արդյունքներ»: Երկրի նորա  -
րարությունների ինդեքսը հաշվարկվում է որպես այս 
երկու ենթաինդեքսի միջին թվաբանական: Նորա  րա  րու - 
թյունների վրա կատարվող ծախսերի ինդեքսը ներա-
ռում է 5 հենասյուն՝ ընդգրկելով ազգային տնտեսության` 
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ՉԱՓԵԼՈՎ ՀՀ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 
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Հիմնաբառեր.  ԳՆԻ, ազգային նորարարական  
  համակարգ, գիտելիք,   
  աշխատանքի արտադրողակա 
  նություն, տեղեկատվական  
  տեխնոլոգիաներ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ



նորա րարա կան գործունեության համար 
հնարավո րու թյուն ստեղծող տարրերը. 
1. ինստի տուտ ներ, 2. մարդկային կապի-
տալ և հետա զոտություններ, 3. ենթակա-
ռուցվածքներ, 4. շուկայի զարգացման աս-  
 տիճան, 5. գոր ծարարության զարգաց-
ման աստիճան: Նորարարական գոր ծու-
ն եու թյան ար դյունք  ներն արտացոլ ված են 
երկու հենա սյունում՝ 6. գիտելիք և տեխ-  
նոլոգիա կան արդյունք ու 7. ստեղ ծագոր-
ծական ար դյունք: 

ԳՆԻ 2019 թ. զեկույցում1 Հայաստանը 
զբաղեցրել է 64-րդ տեղը՝ նախորդ տար-
վա համեմատ իր արդյունքը բարելավելով 
4 հորիզոնականով: Հայաստանի ինդեքսը 
33.98 միավոր է, ինչը 1.17 միավորով ավե- 
լի է նախորդ տարվա ցուցանիշից: 

2019 թ. Հայաստանը հայտնվել է մի  ջի- 
 նից բարձր եկամուտ ունեցող 34 երկրի 
շար քում՝ զբաղեցնելով 15-րդ տեղը (նա-
խորդ տարիներին ընդգրկված է եղել մի-
ջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների 
շարքում): ԵԱՏՄ երկրներից Հայաստանը 
զիջում է միայն Ռուսաստանին: Ռուսաս-
տանը զբաղեցնում է 46-րդ, Բելառուսը՝  
72-րդ, Ղազախ ստա նը՝ 79-րդ, Ղրղզստա-  
նը՝ 90-րդ հորիզոնականը: Տարածաշրջա-
նի երկրների շարքում Հայաստանը նա-
խա  վերջինն է, գերազանցում է միայն Ադր-  
բե ջանին (աղյուսակ 1):

Հատկանշական է, որ նորարարական 
մեծ ծախսերը միշտ չէ, որ տալիս են գոհա- 
ցուցիչ արդյունք: Հայաստանի դեպ քում 
ճիշտ հակառակն է: Մեր երկիրը նորա-
րարությունների ոլորտում անբավա րար 
ներդրումներ է կատարում, բայց արդեն 

իսկ կարողացել է բարձր ցուցանիշներ 
արձանագրել: Օրինակ՝ հարևան Վրաս-
տանն ու Ադրբեջանը ավելի շատ ծախսեր 
են կատարում այս ոլորտում, քան Հայաս-
տանը, սակայն մեր երկիրն ավելի բարձր 
նորարարական արդյունք է ապա հովում, 
քան երկու հարավկովկասյան պե տու-
թյուն   ները: Կարծում ենք՝ նման պատկե րը 
պայմանավորված է ԳՆԻ մեթոդաբանա- 
կան թերություններով: Դա հաշ վարկվում է 
որպես ներկայաց վող ցուցա նիշների պարզ 
միջին թվաբանական՝ անկախ դրանց կա  - 
րևորությունից: Մեր կարծիքով, սա մեծ 
բաց թողում է, քանի որ նո րա րարական 
համակարգը բնութագրող ցու  ցա նիշները 
տարբեր կարևորության են: Այս պես՝ 
բարձրտեխնոլոգիական արտադ րանքի 
արտահանման ծավալն առավել մեծ չա-
փով է բնութագրում նորարարու թյունների 
արդյունքը, քան, օրինակ, Վիքիդարանում 
հայերեն հոդվածների կամ ազ գա յին գե-
ղարվեստական ֆիլմերի քա նակը:

2019 թ. Հայաստանն ավելացրել է նո-
րա րարությունների վրա կատարվող ծախ-
սերը: «Նորարարությունների վրա կա- 
 տար  վող ծախսեր» ենթաինդեքսը կազ մել 
է 39.36 միավոր (+2.96 միավոր), Հայաս-
տանի դիրքը բարելավվել է 9 հորի զոնա-
կանով, և մեր երկիրը հայտնվել է 85-րդ 
տեղում: Նվազել է նորարարական գոր-
ծունեության արդյունքը (2018 թ.` 29.21, 
2019 թ.՝ 28.6 միավոր), սակայն Հայաս -
տանի դիրքն անփոփոխ է. ինչպես նա-
խորդ տարի, այս տարի ևս մեր երկիրը 
զբաղեցնում է 50-րդ տեղը:

Գլոբալ նորարարությունների ինդեքս-2019
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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1 Այս հոդվածի բոլոր տվյալները վերցված են “Global innovation index- 2019” և “Global innovation index-2018” 
զեկույցներից,  https://www.globalinnovationindex.org/



Աղյուսակ 2-ից կարելի է նկատել, որ 
Հայաստանն ամենաբարձր դիրքն ունի 
ստեղծագործական արդյունքի (48) թո-
ղարկ  ման և ամենացածրը՝ մարդկային 
կապի տալի ու հետազոտությունների (107) 
վրա կատար վող ծախսերի ցուցանիշով: 

ՀՀ նորարարական համակարգի 
ուժեղ և թույլ կողմերը

Հայաստանի նորարարական համա-
կար գի ուժեղ և թույլ կողմերը ներկայաց-
ված են աղյուսակ 3-ում: 

Ուժեղ կողմերի մեծ մասը «Գիտելիք և 
տեխնոլոգիական արդյունք» հենասյան 
ցու   ցանիշներն են՝ արտոնագրերի (29), 
օգ   տակար մոդելների (18), գիտական և 
տեխ նիկական հոդվածների քանակը (13), 
ինչպես նաև ՏՀՏ ծառայություննե րի ար-
տահանման տեսակարար կշիռն առևտ-
րում (15) և աշխատանքի արտադրողակա- 
նության աճը՝ ըստ որի Հայաստանը զբա-  
ղեցնում է 2-րդ տեղն աշխարհում՝ զիջե  լով 
միայն Չինաստանին: 2019 թ. զեկույ ցը 
հիմք է ընդունել աշխատանքի արտադ րո-

Գլոբալ նորարարությունների ինդեքս-2019
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Հայաստանի նորարարական համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

43

2019/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր



ղա կանության աճի վերջին երեք տար վա 
միջին ցուցանիշը: Այստեղ հարկ է նշել, 
որ ժամանակակից զարգացող տնտեսու  -
թյուններում արտադրողա կանության աճի 
85 տոկոսը նորարարությունների ուղ -
ղա կի արդյունք է2: ՀՀ նորարարական 
հա մակարգի այլ ուժեղ կողմերն են ապ-
րանքային նշանների հայտերի քանակի 
(18), ազգային գեղարվեստական ֆիլմերի 
(11) և Վիքիդարանում հոդվածների քա-
նակի (6) ցուցանիշները:

Ազգային նորարարական համակարգի 
ամենաթույլ կողմը մարդկային կապի-
տա  լի և հետազոտությունների (107) վրա 
կա  տարվող ծախսերի անբավարար մա-
կարդակն է: Ըստ այս հենասյան՝ զեկույցն 
առանձնացնում է Հայաստանի ազգային 
նորարարական համակարգի միանգամից 
4 թույլ կողմ՝ կրթության վրա կատարվող 
ծախսերի անբավարար մակարդակ (111), 
գիտության և տեխնիկայի գծով շրջանա -
վարտների փոքր թիվ (88) և լա վա գույն 
3 համալսարանի ցուցանիշ՝ QS համալ -
սա րանների վարկանշա վոր ման հա մա -
կարգում: Հայաստանյան որևէ համալ  սա- 
րան ընդգրկված չէ նշված վարկա նշավոր-

ման համակարգում: Բարձ րագույն կրթու-
թյան ոլորտի խնդիրներն իրենց հերթին 
պայմանավորում են նորարարություննե րի 
ցածր որակը (գծապատկեր 1): 

Համալսարանի՝ QS վարկանշավորման 
համակարգում հայտնվելու 3 նախապայ-
մանից մեկն էլ վերջին 5 տարվա ընթաց-
քում հրատարակած հոդվածների պա - 
 հանջ վող նվազագույն քանակն է3: Հա-
մալ սա րանների հետազոտական գործու-
նեու  թյան անբավարար մակարդակի մա - 
սին է վկայում այն հանգամանքը, որ 
«Մարդկային կապիտալ և հետազոտու - 
թյուն ներ» հենասյան՝ «1 մլն բնակչության 
հաշ վով հետազոտողների քանակ» ցուցա-
նիշի մասին տվյալներն ընդհանրապես 
բացա կայում են:

Նախորդ տարվա համեմատությամբ 
զգալիորեն բարելավվել է ենթակառուց-
վածքների վիճակը (+8), ինչը հիմնակա-  
նում պայմանավորված է եղել ՏՀՏ հա-
սանե լիության և լոգիստիկայի արդյու  նա- 
վե տության մակարդակի բարձրաց մամբ: 
Չնա յած առաջընթացին, ենթակառուց-
վածք   ները շարունակում են մնալ ազգա յին 
նո րարարական համակարգի զարգաց-   

2 Bravo-Biosca A., Marston L., Mettler A., Mulgan G., Westlake S. (2013), Plan I for Europe. Delivering innovation-led digital-
ly-powered growth,  https://media.nesta.org.uk/documents/plan_i_for_europe.pdf 

3 Աթոյան Վ., Մովսիսյան Շ., Թադևոսյան Ռ.,  Ինչպես բարելավել ՀՀ համալսարանների դիրքերը վարկանշավորման 
զեկույցներում, 2019 հունվար, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/finalranking.pdf

Նորարարությունների որակը 2019 թ.
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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ման հիմնական խոչընդոտներից մեկը:  
2019 թ. գործարարության զարգացման 
վրա բացա սական ազդեցություն են ունե - 
ցել բարձր տեխնոլոգիական ներմուծ  ման, 
ՏՀՏ ներմուծման և ՕՈՒՆ զուտ ներ-  
հոսքի կրճա տումը: Հայաստանյան շու-
կա յի զար գաց ման ամենամեծ խոչընդո-  
տը շարունա կում է մնալ ներքին շուկայի 
փոքր տարողու նակությունը (113): 

Ամփոփելով նշենք, որ թեև, ըստ ԳՆԻ, 
Հայաստանը նորարարական համակարգի 
վրա կատարվող ծախսերի համեմատ 
բարձր արդյունք է արձանագրում, այնու 
ամե նայնիվ, դա տնտեսական զարգացման 
և աճի տեսանկյունից պա կաս կարևոր 
է (օրինակ՝ Վիքիդա րանի հոդվածների կամ 
ազգային գեղար վես տա կան ֆիլմերի քա  
նակ) և ազգային տնտեսության մրցունա  
կության բարելավ մանն էապես չի նպաս  
տում: Մեր կարծի քով, ազգային նորարա 
րական համակար գի զարգացման պետա  
կան քաղաքակա նու թյան առաջնահերթ 
խնդիրը պետք է լինի կրթական քաղաքա
կա  նու թյան վերանայու մը, դրանում հետա  
զոտա կան տարրի ավելացումը և ենթա կա
ռուցվածքների զար գացումը:
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