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Հոդվածում ուսումնասիրվել է SEDA ցուցանիշի հաշվարկման 

մեթոդաբանությունը, միաժամանակ ուսումնասիրվել են նրա 

կառուցվածքային բնութագրերը ՀՀ տվյալներով: Որպես 

հետազոտության ժամանակահատված է ընտրվել 2009-2017թթ.: Սույն 

հոդվածում նպատակ է դրված բացահայտել գործազրկության 

մակարդակի և բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ազդեցությունը 

SEDA ցուցանիշի վրա: Կառուցվել է բազմագործոնային ռեգրեսիոն 

մոդել, որի վճռումը ցույց է տվել, որ չնայած ՀՀ-ում տվյալ 

ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն ցուցաբերել է աճի միտումներ, սակայն 

այն չի բերել հանրապետության բնակչության բարեկեցության 

բարձրացմանը: 

Բանալի բառեր. SEDA ցուցանիշ, գործազրկության մակարդակ, 

բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ, կոռելյացիայի գործակից, 

բազմագործոնային ռեգրեսիոն մոդել, կոռելյացիոն մատրիցա, 

բարեկեցության մակարդակ, փոխկախված ժամանակային շարքեր, 

տնտեսական աճ: 

 

Նախաբան: Հայտնի է, որ ցանկացած երկրի տնտեսական 

զարգացումը և բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող 

ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումը և դրա 

հետագա կատարելագործումը վիճակագրության հիմնախնդիրներից է: 

Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, անհատների կողմից 

պարբերաբար ներկայացվել են վերը նշված ցուցանիշների 

հաշվարկման մեթոդներ, որոնք համակողմանիորեն բնութագրել են 
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երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը: Այդ ցուցանիշներից 

են. 

 Ջինիի գործակիցը (1912թ. Կորրադո Ջինի), 

 Մարդկային զարգացման ինդեքսը (1990թ.,Մահբուբ ալ Հաք, 

Ամարտյա Սեն), 

 Տնտեսական ազատության ինդեքս (1995թ., Ժառանգություն 

հիմնադրամ (The Heritage Foundation )), 

 Կայուն տնտեսական բարեկեցության ինդեքս (1972թ.,                  

Ու. Նորդհաուս, Ջեյմս Թոբին), 

 Տնտեսական կայուն զարգացման գնահատման ցուցանիշ (SEDA) 

(2012թ. Բոստոնի խորհրդատվական խումբ BCG): 

Սույն հետազոտության նպատակն է պարզաբանել ՀՀ-ում 2009-

2018թթ. գործազրկության մակարդակի, բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ի ազդեցությունը տնտեսական կայուն զարգացման գնահատման 

ցուցանիշի՝ SEDA-ի վրա, ինչպես նաև ցույց տալ վերջինիս 

ազդեցությունը ՀՀ բնակչության բարեկեցության բարձրացման վրա: 

2012թ.-ին BCG-ն մշակեց Տնտեսական կայուն զարգացման 

գնահատման ցուցանիշը (այսուհետև՝ SEDA), որի նպատակն էր օգնել 

երկրներին ազգային ռազմավարական ծրագրերը մշակել բնակչության 

բարեկեցության համակողմանի և օբյեկտիվ գնահատականի հիման 

վրա: 

Աղյուսակ 1. 

SEDA ցուցանիշի բաղադրիչները [7] 
Խմբերը Բնութագրիչներ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Եկամուտներ 

Տնտեսական կայունություն 

Զբաղվածություն 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Առողջապահություն 

Կրթություն 

Ենթակառուցվածքներ 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հավասարություն 

Քաղաքացիական հասարակություն 

Կառավարում 

Շրջակա միջավայր 

Գործնականում տնտեսական զարգացումը հենվում է բնակչության 

բարեկեցության ապահովման և տնտեսական աճի խթանման վրա: SEDA 

ցուցանիշը ցույց տվեց, որ երկրները միայն կայուն տնտեսական աճի 

պայմաններում կարող են ապահովել բնակչության ընդհանուր 
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բարեկեցություն: 2012թ.-ին առաջին անգամ հաշվարկված SEDA 

ցուցանիշը թույլ տվեց ներկայացնել, թե ինչպես են մի շարք երկրների 

հարստությունը արդյունավետ փոխակերպվում բարեկեցության [7]: 

SEDA ցուցանիշը օբյեկտիվ մեծություն է, իր հաշվարկները չեն 

պարունակում սուբյեկտիվ ընկալում ունեցող մեծություններ (ինչպիսին 

է «Երջանկության ինդեքսը»): SEDA ցուցանիշը հաշվարկվում է երեք 

խմբերով ներկայացվող 10 չափումների հիման վրա, որոնք իրենց 

հերթին բնութագրվում են վիճակագրական ցուցանիշներով      

(աղյուսակ 1): SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը հաշվարկվում է ներքոհիշյալ 

բնութագրիչները արտացոլող ցուցանիշների նորմավորման հիման վրա:  

SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը գնահատվում է 0-ից 100 միավոր 

սանդղակով (0-ի դեպքում երկրում տնտեսական աճը չի նպաստում 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, 100-ի դեպքում 

տնտեսական աճը անմիջականորեն նպաստում է բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացմանը): 

Սույն հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե ՀՀ-ում 2009-

2018թթ. գործազրկության մակարդակը, բնակչության մեկ շնչին ընկնող 

ՀՆԱ-ն ինչպես են ազդում  SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի վրա: 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ 2009-

2011թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով 

պայմանավորված ՝ ՀՀ-ում  գրանցվել է գործազրկության  բարձր 

մակարդակ (2010թ.-ին՝ 19.0%),  բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 

նվազագույն մակարդակ (2009թ.-ին՝968.5 հազար դրամ), իսկ 2011-

2012թթ. նվազել է SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը (2011թ.-ին կազմել է 49.94 

միավոր, 2012թ.-ին՝ 49.31 միավոր): 2018թ.-ին 2009թ.-ի 

համեմատությամբ ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը նվազել է 2.4 

տոկոսային կետով, բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն ավելացել է 

1054.1 հազար դրամով: Նույն ժամանակահատվածում  SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշը բարձրացել է 1.6 միավորով:  

Ուսումնասիրվող ժամանակաընթացքում ՀՀ-ում SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշի վրա գործազրկության մակարդակի և բնակչության մեկ շնչի 

հաշվով ՀՆԱ-ի ազդեցության գնահատման համար կառուցվել է 

ժամանակի գործոնը ներառող ռեգրեսիոն մոդել՝ 

                                              btxaxaay ttt  22110
ˆ                                         (1), 

որտեղ՝ 

ttt xxy 21 ,, - արդյունքային և գործոնային հատկանիշներն են, 

t - ժամանակի գործոնն է, ( nt ;.....3;2;1 ), 
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baaa ,,, 210
-ն՝ պարամետրերն են [1]: 

Աղյուսակ 2. 

ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը, բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ-ն և SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը 2009-2018թթ.  

[2, 3, 4, 5, 6] 

Տարիներ 
Գործազրկության 

մակարդակը, % 

Բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, 

հազար դրամ 

SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշը, 

միավոր 

2009 18.7 968.5 50.05 

2010 19.0 1062.7 50.28 

2011 18.4 1252.8 49.94 

2012 17.3 1410.8 49.31 

2013 16.2 1507.5 50.21 

2014 17.6 1602.2 50.26 

2015 18.5 1678.6 49.83 

2016 18.0 1693.4 50.02 

2017 17.8 1869.1 50.17 

2018 16.3 2022.6 51.66 

 

Քանի որ ուսումնասիրվող ցուցանիշները իրենցից ներկայացնում 

են փոխկապակցված ժամանակային շարքեր, ապա դրանց զարգացման 

միտումների չեզոքացման նպատակով մոդելում ընդգրկվել է նաև 

ժամանակի գործոնը [1]: 

Կատարվել են հետևյալ նշանակումները՝ 

ty - SEDA ինտեգրալ ցուցանիշն է t-րդ տարում, միավոր, 

tx1
- գործազրկության մակարդակն է t-րդ տարում,%, 

tx2
-բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն է t-րդ տարում, հազար դրամ: 

Ուսումնասիրվող երևույթների միջև ձևավորված կապի սերտության 

աստիճանի գնահատման համար կառուցվել է կոռելյացիոն մատրիցա: 

Աղյուսակ 3. 

Կոռելյացիոն մատրիցա 

 

SEDA 

ինտեգրալ 

ցուցանիշ 

Գործազրկության 

մակարդակ 

Բնակչության 

մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ 

SEDA ինտեգրալ 

ցուցանիշ 
1.0 - - 

Գործազրկության 

մակարդակ 
-0.442 1.0 - 

Բնակչության մեկ 

շնչի հաշվով ՀՆԱ 
0.467 -0.603 1.0 
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Աղյուսակ 3-ում ներկայացված վերլուծության արդյունքներից 

երևում է, որ ուսումնասիրվող տարիներին ՀՀ-ում գործազրկության 

մակարդակի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի միջև ձևավորվել է 

հակադարձ ուժեղ կապ: SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի և գործազրկության 

մակարդակի միջև նույնպես ձևավորվել է հակադարձ, սակայն միջին 

ուժգնության կապ: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և SEDA 

ինտեգրալ ցուցանիշի միջև ձևավորվել է ուղիղ միջին ուժգնության կապ:  

 Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ուսումնասիրվող երևույթների 

միջև ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները: 

 

Աղյուսակ 4. 

ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի, բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ-ի և SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի միջև ռեգրեսիոն վերլուծության 

արդյունքները 2009-2018թթ. տվյալներով 

 
Ցուցանիշներ Արդյունքներ 

Ռեգրեսիոն մոդելը txxy ttt 61.0005.039.078.61ˆ
21   

Բազմակի կոռելյացիայի գործակիցը 627.0R  

Բազմակի դետերմինացիայի գործակիցը 392.02 R  

Մոդելի նշանակալիության 

գնահատականը 

29.1F
 

(   76.462;31;05.0  kkcritF 
) 

 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված ռեգրեսիոն վերլուծության 

արդյունքներից երևում է, որ ուսումնասիրվող երևույթների միջև 

ձևավորվել է ուժեղ կապ ( 627.0R ): Կառուցված ռեգրեսիոն մոդելի 

համաձայն՝ 2009-2018թթ. ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի մեկ 

տոկոսով կրճատումը հանգեցրել է SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի 0.39 

միավորով բարձրացմանը ( 39.01 a ): Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ-

ում բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի յուրաքանչյուր հազար 

դրամով ավելացմանը զուգընթաց՝ SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը նվազել է 

0.005 միավորով ( 005.02 a ): Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 

SEDA ինտեգրալ ցուցանիշը, բացի մոդելում ընդգրկված գործոններից, 

այլ գործոնների ազդեցության արդյունքում տարեկան միջին հաշվով 

բարձրացել է 0.61 միավորով ( 61.0b ): 

 Կատարված վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ 

գործազրկության մակարդակի կրճատումը ավելի նշանակալի 

ազդեցություն է թողել SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի բարձրացման վրա, 
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քան բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի փոփոխությունը: 

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն ունեցել է աճի 

միտումներ, սակայն այն գրեթե չի նպաստել ՀՀ-ում բնակչության 

բարեկեցության բարձրացմանը: 

Եզրահանգում: Կատարված վերլուծության արդյունքները 

փաստում են, որ գործազրկության մակարդակի կրճատումը ավելի 

նշանակալի ազդեցություն է թողել SEDA ինտեգրալ ցուցանիշի 

բարձրացման վրա, քան բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 

փոփոխությունը: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ն 

ունեցել է աճի միտումներ, սակայն այն գրեթե չի նպաստել ՀՀ-ում 

բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը: 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (SEDA) КАК НОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ РА) 

Варданян Г. В., Кешишян Г. А. 

 

В статье рассмотренна методология расчета показателя SEDA, 

одновременно проанализированы его структурные харастеристики по 

данным РА. Анализируемый период включает в себя 2009-2018 г.г. Целью 

данного исследования было расскрытие воздействия уровня безработицы 

и ВВП в расчете на душу населения в РА на интегральный  показатель 

SEDA в исследуемом периоде. Была построена многофакторная 

регрессионная модель, решение которой показало следующее: несмотря 

на то, что в данном периоде ВВП имеет тенденцию к росту, он не ведет к 

росту благосостояния населения. 

Ключевые слова: показатель SEDA, уровень безработицы, ВВП на 

душу населения, коэффициент корреляции, модель многомерной 

регрессии, корреляционная матрица, уровень благосостояния, 

взаимосвязанные временные ряды, экономический рост. 
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SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT ASSESMENT INDICATOR 

(SEDA) AS A NEW METHOD FOR MEASURING THE WELL-BEING OF 

THE POPULATION (BY DATA OF RA) 

Vardanyan G. V., Keshishyan G. H. 

 

The methodology of calculating the indicator SEDA has been studied 

and the structural characteristics have been simultaneously analyzed in this 

article by the data of RA. The studied period includes from 2009 to 2018. The 

main aim of this research is to disclose the influence of unemployment rate 

and GDP per capita on the integral indicator of SEDA in the studied period. 

For this purpose the multivariate regression model has been built. According 

to the regression model, despite the fact that in studied period GDP per capita 

has had increasing tendency, all the same it hasn't assisted the increase of well-

being of the population of RA. 

Keywords: the indicator SEDA, unemployment rate, GDP per capita, 

coefficient of correlation, multivariate regression model, correlation matrix, 

well-being rate,  correlated time series, economic growth. 
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