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15. Մարդկային կայուն զարգացման համաթիվը Հայաստանի համար:   
Մեթոդաբանության զարգացման նկատառումներ  

(ՄԱԿ-ի գործող մեթոդաբանության կատարելագործման առաջարկություններ) 
 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ,  
«Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիա,  

ՄԱԿ-ի  Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԿԶԾ) Հայաստանյան գրասենյակ, 
Եվրոպայի և ԱՊՀ տարածաշրջանի ՄԱԿԶԾ-ի Բրատիսլավայի գրասենյակ 

 
Դեռևս 1992թ. ՄԱԿ-ի Ռիո դե Ժանեյրոյի գագաթաժողովում, զարգացնելով 1972թ. 

շրջակա միջավայրին նվիրված ՄԱԿ-ի Ստոկհոլմյան գիտաժողովում առաջ քաշված 
էկոլոգիական անվտանգության հետ հավասարակշռված կայուն զարգացման գաղափարը, 
նախանշվեց վերջինիս նպատակաուղղված քաղաքականության մոտեցումները: 2002թ. 
Յոհանեսբուրգի ՄԱԿ-ի «Ռիո+10» գագաթաժողովում հաստատվեց երկրների կայուն 
զարգացման ռազմավարության հիմնական ուղղությունները գլոբալ, տարածաշրջանային, 
ազգային և տեղական մակարդակների համար: Առաջ քաշվեցին նաև կայուն զարգացման 
գնահատման և երկրների համադրելիության ապահովման հարցերը: Ելնելով այս 
անհրաժեշտությունից, Հայաստանի պետական և գիտակրթական հաստատություններից 
անհատների նախաձեռնությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը, դեռևս 1995թ. մշակեց 
մարդկային կայուն զարգացման գնահատման, չափման մեթոդաբանությունը և հաշվարկման 
համակարգը: Հայաստանի համար կատարված հաշվարկները հրապարակվեցին 1998-2006թթ. 
համար Հայաստանի «Մարդկային զարգացման ազգային զեկույցներում», ներկայացվեցին 
միջազգային գիտաժողովներում:  

Նկատի ունենալով կայուն զարգացման գնահատմանը ներկայացվող նոր պահանջները, 
ինչպես նաև վերոնշյալ մեթոդաբանության վերաբեյալ ստացված դիտողություններն ու 
առաջարկությունները, հայաստանյան փորձագետները ձեռնամուխ եղան նոր 
մեթոդաբանության մշակմանը: ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԿԶԾ) փորձագետների 
օժանդակությամբ վերջնական տեսքի բերված նոր մեթոդաբանությունը և Հայաստանի համար 
կատարված հաշվարկները ներկայացվեցին 2012թ. հունիսի 12-22-ը Ռիո դե Ժանեյրոյում 
կայացած ՄԱԿ-ի «Ռիո+20» գագաթաժողովի շրջանակում կազմակերպված զուգահեռ 
ներկայացումների ժամանակ (side event)` արժանանալով ՄԱԿԶԾ-ի Նյու Յորքի 
պատասխանատու աշխատակիցների, մի շարք գիտակրթական հաստատությունների (մաս-
նավորապես Յելի համալսարանի (տես http://epi.yale.edu/community/blog/2012/06/18/dispatch-
rio-incorporating-sustainability-human-development-index) ու միջազգային փորձագետների 
դրական գնահատականի: Հարկ է նշել, որ նոր մեթոդաբանությամբ կատարվել են կայուն 
զարգացման գնահատման հաշվարկներ մի շարք այլ երկրների համար:  

Ստորև բերվում է վերոնշյալ մեթոդաբանության մշակման մոտեցումների համառոտ 
նկարագիրը:      

Մեթոդաբանության կատարելագործման անհրաժեշտությունը: Վերջին 
տասնամյակների ընթացքում ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման հիմնադրույթը (կոնցեպցիան) 
ձեռք է բերել համընդհանուր կիրառություն: ՄԱԿ-ի անդամ  երկրները  վարում են  Մարդկային  
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15. Sustainable human development index for Armenia. 
Concept of methodological development 

(Suggestions for UN existing methodology improvement) 
 

State Counsil on Statistics of  RA 
Association “For Sustainable Human Development”  

UN Development Programme (UNDP) Armenia 
UNDP Bratislava office for Europe and CIS  

 

Still in 1992 in the UN summit in Rio de Janeiro, developing the idea on balanced 
sustainable development in 1972 which was recommended with the ecological security in the 
UN symposium in Stockholm, outlined points of its target policy. In 2002 the UN summit 
“Rio+10” in Johannesburg confirmed the general directions of sustainable development 
strategy of the countries for global, regional, national and local levels. Issues on sustainable 
development evaluation and provision of countries comparison were also raised. Based on this 
necessity the task force, which was raised by the individuals from state and scientific and 
educational institutions of Armenia, still in 1995 developed the methodology of sustainable 
human development evaluation, measurement and calculation system. Calculations for 
Armenia have been published for 1998-2006 in “National Reports on Human Development” of 
Armenia and presented in international conferences. 

Taking into account new requests for sustainable development assessment, as well as 
the comments and suggestions on aforementioned methodology, Armenian experts undertook 
the development of new methodology. By the support of UNDP experts the new methodology 
and calculations for Armenia have been presented on 12-22 June 2012 in side events within 
the framework of the UN “Rio+20” summit in Rio de Janeiro, getting positive evaluations of 
experts from UNDP New York, and scientific and educational institutions (particularly, Yale 
University, see http://epi.yale.edu/community/blog/2012/06/18/dispatch-rio-incorporating-
sustainability-human-development-index) and international experts. 

The brief description of the approaches of aforementioned methodology is given below. 
Necessity of methodology improvement. During last decades the concept of human 

development has gained a wide use. UN member states conduct (completely or partly) the 
measurement of Human Development Index indicators (HDI). Based on them every year UN 
summarizes and publishes country reports on Human Development. Besides that for the 
measurement of the concept of human development the HDI indicators are used which have 
been developed by UN and their calculation methodology, which is always improved, 
including by subject directions. At the same time, thde UN supports countries always to 
improve aforementioned by both the developments of accounting capabilities and 
methodological improvement. 

Nowadays, the HDI has become a better index of public progress than numerous other 
indicators, particularly also Gross Domestic Product (GDP). As it was already mentioned, the 
HDI methodology is changeable, and subject contents of its separate components (indexes) 
often pass through their ‘meridians’. Thus, their more clarification is on the agenda. Today, in 
fast changing world the human living standards,   lifestyle and behavior,    as well as   views on  
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զարգացման համաթվի (ՄԶՀ) ցուցանիշների (ամբողջական կամ դրանց մի մասի) չափագրում, 
որոնց հիման վրա ՄԱԿ-ը յուրաքանչյուր տարի ամփոփում և հրապարակում է երկրների 
Մարդկային զարգացման զեկույցներ: Ընդ որում, մարդկային զարգացման հիմնադրույթի 
չափագրման համար օգտագործվում է ՄԱԿ-ի կողմից մշակված վերոնշյալ ՄԶՀ-ի 
ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը, ինչը մշտապես ենթարկվում է 
կատարելագործման, այդ թվում ըստ թեմատիկ ուղղությունների: ՄԱԿ-ը միաժամանակ 
խրախուսում է երկրներին խնդրո առարկա ուղղությամբ մշտապես կատարելագործելու 
ինչպես երկրների հաշվառման կարողությունների զարգացումները, այնպես էլ 
մեթոդաբանական զարգացմանն ուղղված մշակումները: 

Արդի ժամանակաշրջանում ՄԶՀ-ն դարձել է հասարակական առաջընթացի առավել 
լավ չափորոշիչ, քան բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ, մասնավորապես նաև hամախառն ներքին 
արդյունքը` ՀՆԱ-ն: Ինչպես արդեն նշվեց, ՄԶՀ-ի մեթոդաբանությունը փոփոխուն է, դրա 
առանձին բաղադրյալների (չափորոշների) թեմատիկ բովանդակությունները հաճախ անցնում 
են մեկմեկու «միջoրեականներով», հետևաբար դեռևս դրանց առավել հստակեցումը 
օրակարգային է: Արդի արագ փոփոխվող աշխարհում արագ փոփոխուն են դարձել նաև 
մարդու կենսապայմանները, կենսակերպն ու վարքագիծը, ինչպես նաև մարդկային 
զարգացման մասին պատկերացումները: Վերոնշյալով հանդերձ, ՄԶՀ-ն ավելի լավ է 
արտացոլում մարդկային զարգացման խնդիրների համալիր բնույթը, քան աղքատության 
մակարդակը կամ հասարակական գոհունակությունը` դրամական արտահայտությամբ: 
Միաժամանակ, ի տարբերություն «երջանկության չափման» մի շարք գնահատումների, այն 
ավելի քիչ է ենթակա սուբյեկտիվ ընկալման շեղումների:    

Իր ավելի քան քսան տարվա պատմության ընթացքում ՄԶՀ-ն ենթարկվել է մի շարք 
մեթոդաբանական վերափոխումների: Կատարվել են փորձեր, բացի առողջապահությունից, 
կրթությունից և բարեկեցությունից, մարդկային զարգացման գնահատման համակարգում 
կյանքի այլ բնագավառների ներառման գնահատումների հաշվառման և դրանց 
մեթոդաբանական հաշվառումների ուղղությամբ: Հնարավոր կատարելագործված 
ուղղություններից մեկը հանդիսանում է 1994թ-ից մարդկային զարգացման համաթվում 
բնապահպանական բաղադրիչի հաշվի առնելու փորձը: Իր սկզբնական ձևի մեջ ՄԶՀ-ն 
հիմնված է եղել այն ենթադրության վրա, որ շրջակա միջավայրի վատթարացումն 
անուղղակիորեն հաշվի է առնվում ՄԶՀ-ի առողջության վերլուծության բաղադրիչի մեջ: 
Սակայն այդ ենթադրությունը դժվար է հիմնավորել. հնարավոր է ապրել առողջ կյանքով 
(կյանք առանց լուրջ հիվանդություների) նաև խիստ աղտոտված միջավայրում:  

Մարդկային զարգացումն իրենից ներկայացնում է հնարավորություն մարդկանց 
համար ապրել մի կյանք, որն իրենք կարժևորեն: ՄԶՀ-ի երեք ավանդական չափորոշիչները 
(երկարատև կյանք, լավ կրթություն և եկամուտներ, որոնք արժանապատիվ կենսամակարդակ 
են ապահովում) համարվում են հիմնական: Սակայն կա նաև այլ ոլորտ, որը մարդկանց 
կողմից գնահատվում է (և ավելի է գնահատվում), այն է` ապրել չաղտոտված միջավայրում 
ներդաշնակ բնության հետ: Մարդկային կյանքի այդ ոլորտը լիարժեք արտացոլված չէ երեք 
չափորոշիչներից ոչ մեկի մեջ: Հետևաբար անհրաժեշտություն   առաջացավ   ներդնել   չորրորդ  
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human developmebt have become fast changeable. Besides the above   mentioned,    the   HDI 
better reflects the complex character  of  human development issues than poverty level or 
public satisfaction in monetary expression. At the same time, ulike a range of evaluations of 
the “happiness measurement”, it is less under the subjective perception deviations.  

During its more than 20 years history the HDI has several methodological revisions. 
Besides the health, education and welfare, the attempts have been made towards the 
accounting of evaluations inclusion of other areas of life and their methodological accountings 
in the system of human development assessment. Since 1994, the experience to take into 
account the environmental component in the human development index is one of possible 
improved directions.In its initial form the HDI was based on the assumption that 
environmental degradation is indirectly reflected in the HDI health analysis component. 
However, it is difficult to prove that assumption: it is possible to have a healthy life (life 
without serious diseases) in the highly  polluted environment. 

Human development is an opportunity for people to live a life that would be 
appreciated. The three traditional dimensions of HDI (life expectancy, good education and 
incomes that ensure decent living standarts) are considered to as basic. But there is another 
sphere, which is evaluated by people (even more) it is to live in non-polluted environment in 
harmony with nature. This area of human life isn’t reflected even implicitly in non of the 
three dimensions. Therefore, it was necessary to include the proposal of the fourth dimension. 
Following this logic, since 1995, the Republic of Armenia by the support of UNDP has 
developed the HDI for environment protection in national reports on human development by 
adding the necessary fourth dimension.  

At the same time the concept of sustainable development has developed and become 
more meaningful. “Sustainability” is not identical to “environment”  and “environment” is not 
identical to “nature”. In the last years these two concepts “human development” and 
“sustainable development” were getting closer, enriching/completing each other. Today the 
“sustainable development” is generally supposed to be the concept which is based on three 
pillars. With the environment protection framework it also includes social and economic 
sustainability. All three pillars are equally important. 

Concept of “sustainability” and proposed index. “ Sustainability” has a dual nature. On 
the one hand it  is the area/sphere, on the other hand the process. The concept of sustainability 
as a sphere is reflected in the four dimensions of human development,  where “health” and 
“education” are the social  components. This approach follows the logic of various attempts of 
“greening’’ of HDI, undertaken since 1994. But a sustainable measurement as a process is also 
important that has been neglected until now. For each measurement it is defined as “ability to 
sustain”. The status of each three bases (four dimensions of sustainable human development) 
could be achieved in different ways. Sometimes it is just a “loan”, which should be redeemed 
by future generations (monetary or natural). Without understanding the concept of “ability to 
sustain”, sustainable human development index (SHDI) loses its informative and political 
priority power. In this part of the digest the aim of the innovation of SHDI in logical and 
statistical sustainable way  is the second context of sustainability as “ability to sustain”. When 
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չափորոշիչ: Հետևելով այդ տրամաբանությանը, 1995թ-ից սկսած մարդկային զարգացման գծով 
ազգային զեկույցներում Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿԶԾ-ի աջակցությամբ մշակել է 
ՄԶՀ-ն բնապահպանական ուղղվածությամբ` ավելացնելով անհրաժեշտ չորրորդ չափորոշիչը:   

Միաժամանակ զարգացել և ավելի բովանդակալից է դարձել կայուն զարգացման 
հասկացությունը: «Կայունությունը» համարժեք չէ «շրջակա միջավայրին» և «շրջակա 
միջավայրը» հավասարազոր չէ «բնությանը»: Վերջին տարիներին երկու հասկացությունները` 
«մարդկային զարգացումը» և «կայուն զարգացումը», մոտենում էին իրար, 
հարստացնելով/լրացնելով միմյանց: Այսօր «կայուն զարգացում» ասելով ընդհանուր առմամբ 
ենթադրվում է երեք հիմունքների վրա հիմնված հասկացությունը: Բնապահպանական հենքի 
հետ միասին այն իր մեջ ներառում է նաև սոցիալական և տնտեսական կայունությունը: Բոլոր 
երեք հիմունքներն էլ նույնարժեք կարևոր են:  

«Կայունություն» հասկացությունը և առաջարկվող համաթիվը: «Կայունությունն» ունի 
երկակի բնույթ: Մի կողմից այն բնորոշում է բնագավառը/ճյուղը, մյուս կողմից` գործընթացը: 
Կայունություն հասկացությունը, որպես բնագավառը բնութագրող, արտացոլված է մարդկային 
կայուն զարգացման չորս չափորոշիչների մեջ, ուր «առողջության» և «կրթության» 
չափորոշիչները հանդիսանում են սոցիալական հիմունքների բաղադրիչներ: Այդ 
տրամաբանությանը հետևում էին մարդկային զարգացման «կանաչ» ցուցիչների ստեղծման 
տարբեր փորձերը, որոնք ձեռնարկվում/կիրառվում էին  1994թ-ից: Սակայն նույնքան կարևոր է 
գործընթացին բնորոշ կայունության չափագրումը, որը մինչ այժմ անտեսված է եղել: Այն 
որոշվում է որպես ամեն մի չափագրման համար «վիճակի աջակցություն»: Երեք հիմունքներից 
յուրաքանչյուրի (մարդկային կայուն զարգացման  չորս բաղադրիչները) կարգավիճակը  կարող 
է ձեռք բերվել տարբեր ճանապարհներով: Երբեմն այն ուղղակի «վարկ» է, որի մարումն 
ապագա սերունդների ուսին է (դրամային կամ բնական): Առանց «վիճակի աջակցություն» 
հասկացության ընկալման մարդկային կայուն զարգացման համաթիվը (ՄԿԶՀ) կորցնում է իր 
տեղեկատվական և քաղաքական նախապատվության ուժը: Ժողովածուի սույն մասում 
առաջադրված ՄԿԶՀ-ի նորամուծությունը տրամաբանական և վիճակագրորեն կայուն 
ճանապարհով ուղղված է կայունության երկրորդ հասկացությանը` որպես «վիճակի 
աջակցություն»: ՄԿԶՀ-ի սահմանման ժամանակ, ինչը լիարժեք ձևով արտացոլում է 
կայունության տարաբնույթ տեսանկյունները, առաջանում է մի կարևոր խնդիր. ինչպես անել, 
որ չհայտնվել երկու ծայրահեղություններում` չափազանց պարզեցում կամ չափազանց 
բարդացում: Սույն այլընտրանքն այդ հարցում առաջարկում է ողջամիտ փոխզիջում: Կայուն 
զարգացման գնահատման առաջարկված և փորձարկում (թեստավորում) անցած համաթիվը, 
որը հիմնված է արդեն գործող ՄԶՀ-ի վրա, ներառում է լրացուցիչ «էկոլոգիական» բաղադրիչ: 
Ցուցիչը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ «մարդկային զարգացումը» միաժամանակ 
վերաբերում է և գործընթացին, և արդյունքներին, իրենից ներկայացնում է ծախսերի, 
արտադրանքի և արդյունքի ցուցանիշների խառնուրդ: Առաջարկվող մեթոդաբանական 
մոտեցումը փորձ է ՄԶՀ-ն վերափոխելու ՄԿԶՀ-ի:  

Համաթիվն ուղղակի թվային արժեք չէ, այլ եռամակարդակ կառույց: «Ա  մակարդակը»  
բաղկացած է բաղադրիչների չափագրումներում վիճակի քանակական վերլուծությունից: Դա 
սովորական ՄԶՀ է, որը  ընդլայնված  է  «շրջակա միջավայրի վիճակի» չափագրումով և իրենից  
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defining the HDI, which totally reflects various views of sustainability, an important issue is  
raised: what to do to prevent falling into extreme situations: oversimplified or 
overcomplicated? This alternative provides reasonable compromise on this issue. The proposed  
and tested index of sustainable development that is based on already existing HDI, includes the 
supplimentary “ecological” component. The index is based on the assumption that “human 
development” at the same time refers to the process, results, and it is a mix of input, outcome 
and ouput indicators. The proposed methodological approach is an experience for alteration of 
HDI to SHDI. 

Index is not just a numeric value, but a three level construction. “Level A” consists of 
quantive analysis of the status in the dimensions of components. It is a usual HDI, which is 
extended by the “status of environment” and would be Extended Human Development Index 
(EHDI). The “Level B”  is the sustainability which is reflected in the “Level A” and supposes 
the “ability to sustain”, which is achieved in each dimension in long run. It consists of number 
of indicators, which are used as weights to discount the relevant values of “Level A”. The 
“Level C” is a sustainable development in wider (political, institutional) context, which 
obviously affects on the factor of human development status and sustainability in a long-term 
perspective, but which is difficult (if it is possible) to measure in numbers. The context of 
Table 1st presents the logic and indicators, which are used in each level and measurement. It is 
logical that physical values of components will be reducted, because, particularly, healthy life 
expectancy will be less (or best equal) than life expectancy, life condition will be changed if 
we use unequal allocation of incomes, etc. Thus, the proposed logic is similar to the one used 
for HDI. It is adjusted taking into account inequality in which the “potential” level of the 
indicator is discounted according to its inequality level in every dimension to achieve the 
“actual” level, which takes into account the inequality. In the case of SHDI the “potential” 
level is “gross HDI”, which is discounted according to the level of unsustainability for 
achieving the unsustainable level of appropriate “actual” or “sustainable HDI”. Values of 
indicator and its components are not adjusted, taking into account the inequalities, assuming 
that internal disproportions during distribution are already reflected in “Level A”, through the 
application of geometric mean of individual indicators detailed review. 

 

Table 1. Sustainable human development index – dimensions, tiers and indicators 
Sustainability 

pillars 
Social Economic Ecological 

HD 
dimensions 

Health Knowledge Living standards Environment 

Level  A:  
status 

Life expectancy 
at birth 
 
 
 
 
 
 

• Average duration 
of education 
(years) 
• Expected duration 
of education 
(years) 
 
 

GNI per capita 
(PPP$) 

• Water—access to improved 
water source  
• Air—air pollution  
• Sils— natural resources 
depletion  
• Biodiversity—condition 
(forest, animals, plants) 
• Habitat—sanitary cleaning of 
settlements 



Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2011թ. 
Environment and natural resources in RA for 2011 

 

 155

ընդամենը կներկայացնի Մարդկային ընդլայնված զարգացման համաթիվ (ՄԸԶՀ):                     
«Բ մակարդակը» դա «Ա մակարդակում» արտացոլված վիճակի կայունությունն է և ենթադրում 
է «վիճակի աջակցությունը», որը նվաճվում է ամեն մի չափագրման մեջ երկարաժամկետ 
հեռանկարում: Այն բաղկացած է մի շարք ցուցանիշներից, որոնք օգտագործվում են որպես 
կշռված գործոններ «Ա մակարդակի» համապատասխան արժեքների անկայունության զեղչման 
համար: «Գ մակարդակն» իրենից ներկայացնում է կայուն զարգացումն առավել լայն 
(քաղաքական, ինստիտուցիոնալ) ենթատեքստում, որն ակնհայտ ազդեցություն է գործում 
մարդկային գործոնի զարգացման կարգավիճակի և դրա կայունության վրա երկարաժամկետ 
հեռանկարում, սակայն որը դժվար է (եթե հնարավոր է) թվային ձևով չափել:  

 

Աղյուսակ 1. Մարդկային  կայուն զարգացման չափումը և ցուցանիշները 
Կայուն զարգաց-
ման հիմքերը 

Սոցիալական Տնտեսական Էկոլոգիական 

Մարդկային 
զարգացման 
չափումները 

Առողջություն Գիտելիքներ Կյանքի որակ/ 
չափորոշիչներ 

Շրջակա միջավայր 

Իրավիճակ 
 
(«Ա մակարդակ») 

Կյանքի 
սպասվելիք 
տևողություն 
 
 
 
 
 

• Կրթության միջին 
տևողությունը (տարի) 
• Կրթության 
սպասվելիք 
տևողությունը (տարի) 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 
(ԳՀ դոլար) 

• Ջուր` մաքուր/անվտանգ 
ջրի մատչելիությունը/հա-
սանելիությունը 
• Մթնոլորտային օդ` 
աղտոտվածությունը 
• Հողեր` բնական ռեսուրս-
ների սպառումը 
• Կենսաբազմազանություն` 
վիճակը (անտառ, կենդանի-
ներ, բույսեր) 
• Բնակավայրեր` բնակա-
վայրերի սանիտարական 
մաքրում 

Կայունություն  
(որպես 
իրավիճակի 
պահպանման 
հնարավորություն) 
 
(«Բ մակարդակ») 
 
 

Առողջ կյանքի 
տևողություն 

Տարրական դպրոցն 
ավարտելը 

• Համախառն պարտքը
ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
• CO2-ի վերահաշվարկ-
ված ջերմոցային  գա-
զերի արտանետումը 
• Էներգիայի օգտա-
գործման արդյունա-
վետությունը (նավ-
թային համարժեքով 
1000 ԳՀ դոլարի 
հաշվով)  

• Ջուր` ջրառ 
• Մթնոլորտ` 
արտանետումներ 
• Հողեր` դեգրադացման 
միտումներ 
• Կենսաբազմազանու-
թյուն` պահպանվող 
տարածքներ 
• Մարդու կենսամիջավայր` 
վերականգնվող և կայուն 
էներգիայի մասնաբաժինը 

Ենթատեքստային 
ցուցանիշներ 
 
(«Գ մակարդակ») 
 

• Պետական 
առողջապահա-
կան ծախսեր 
(տոկոս ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ) 

• Առողջապահու-
թյան մասնա-
վոր ծախսեր 
(տոկոս ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ) 

• Անհավասարու-
թյունն առողջա-
պահության 
ոլորտում 

• Պետական կրթա-
կան ծախսեր (տոկոս 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 

• Կրթության մասնա-
վոր ծախսեր (տոկոս 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 

• Անհավասարու-
թյունը կրթության  
ոլորտում 

• Որակի ստուգման 
թեսթերի (PISA) 
արդյունքները 

• Սպառումը ՀՆԱ-ի 
կառուցվածքում 

• Անհավասարու-
թյունն եկամուտնե-
րում և ծախսերում 

• Անկայուն սպառման 
ցուցանիշներ 

•  Շրջակա միջավայրի պահ-
պանման հաստատու-
թյուններ (Ազգային 
խորհուրդ և այլն) 

•  Բնապահպանական 
կապիտալ ծախսեր  
(տոկոս ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ) 
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Sustainability 
pillars 

Social Economic Ecological 

Level B: 
sustainability
(ability to 
sustain the 
status) 

Healthy life time  Leaving primary 
school  

• Debt/GNI ratio 
(external debt 
stocks as % of 
GNI) 
• recalculated CO2 
greenhouse gas 
emissions   
• Energy 
efficiency (oil 
equivalent per 
1000 PPP$ GDP) 

• Water—water abstraction 
• Air—emissions 
• Soils—tends of degradation 
• Biodiversity—protected 
areas  
• Habitat—share of renewable 
and sustainable energy 

Level C:  
context 
indicators 
 

• Public 
expenditure on 
health (% of 
GDP) 
• Private 
expenditure on 
health (% of 
GDP) 
• Inequality in 
access to health  

• Public 
expenditure on 
education (% of 
GDP) 
• Private 
expenditure on 
education (% of 
GDP) 
• Inequality in 
access to education 
• Quality of 
education (PISA 
test results) 

• Consumption in 
GDP 
• Inequality of 
income and 
expenditure 
• Unsustainability 
of consumption 
models 
 

• Environmental protection 
institutions (National Council, 
etc.) 
• Environmental capital 
expenditures (% of GDP) 
 
 
 

 

 
The human sustainable development index is calculated by the following formula: 
 

SHDI= (I1•I2•I3•Ie)1/4    

 
where`      I1   –  index of life expectancy, 

      I2  –   index of educational level, 
      I3  –   index of GDP, 
      Ie  –  index of ecological factor. 
 
The power of the proposed point of view is in its high-level structure. The difference 

between gross and clean HDI reflects measures of unsustainability and reasons for justifying. 
In ideal conditions this difference is equal to zero (without discounting for unsustainability). 

The index is constructed so that it is possible to make comparisons between countries. 
It is another compromise between the desired set of indicators and data availability for cross-
countries comparisons with sufficiently long time series.   
  Clauses. Despite the improvements, the method behind the index still replicates the old 
problem, as the HDI faces - confusion of inputs, outputs and outcomes. The SHD should prove    
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Աղյուսակ 1-ի բովանդակությունը ներկայացնում է տվյալ տրամաբանությունը և 
ցուցանիշները, որոնք օգտագործվում են ամեն մի մակարդակում և չափման մեջ: 
Տրամաբանական է, որ տեղի կունենա բաղադրիչների ֆիզիկական արժեքների նվազում, քանի 
որ, մասնավորապես, առողջ կյանքի սպասվելիք տևողությունը պակաս (լավագույն դեպքում 
հավասար) կլինի, քան կյանքի սպասվելիք տևողությունը, կենսամակարդակը կփոխվի, եթե 
կիրառենք եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածությունը և այլն: Այսինքն, առաջադրվող 
տրամաբանությունը մոտ է նրան, որն օգտագործվում է ՄԶՀ-ի համար, այն ճշգրտված է հաշվի 
առնելով անհավասարությունն այն իմաստով, որ ցուցանիշի «պոտենցիալ» արժեքը զեղչվում է  
համապատասխան իր անհավասարության մակարդակի ամեն մի չափագրման մեջ` 
անհավասարությունը հաշվի առնող «իրական» արժեքին հասնելու համար: ՄԿԶՀ-ի դեպքում 
«պոտենցիալ» մակարդակը դա «համախառն ՄԶՀ»-ն է, որը հետագայում զեղչվում է 
անկայունության մակարդակին համապատասխան «մաքուր ՄԶՀ»-ին կամ «կայուն ՄԶՀ»-ին 
(ՄԿԶՀ) հասնելու համար: Ցուցանիշի և դրա բաղադրիչների արժեքները չեն ճշգրտվում` 
հաշվի առնելով անհավասարությունները, ենթադրելով, որ ներքին անհամամասնությունները 
բաշխման ժամանակ արդեն արտացոլված են «Ա մակարդակում», օգտագործելով 
անհատական ցուցանիշների մանրամասն դիտարկման երկրաչափական միջինը: 

Մարդկային կայուն զարգացման համաթիվը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  
 

ՄԿԶՀ = (I1•I2•I3•Ie)1/4 

 

որտեղ`    I1   –  կյանքի սպասվելիք տևողության համաթիվն է, 
     I2   –  կրթական մակարդակի համաթիվն է, 
     I3   –   ՀՆԱ-ի համաթիվն է,  
     Ie  –   էկոլոգիական գործոնի համաթիվն է: 
 
Առաջարկվող մոտեցման ուժը կայանում է նրա բազմամակարդակ կառուցվածքի մեջ: 

Համախառն և մաքուր ՄԶՀ-ների միջև տարբերությունն արտահայտում է անկայունության 
չափերը և հիմնավորման պատճառները: Կատարյալ պայմաններում այդ տարբերությունը 
հավասար է զրոյի (ոչ մի զեղչում անկայունության համար):  

Համաթիվը կառուցված է այնպես, որ հնարավոր լինի կատարել համեմատություններ 
երկրների միջև: Դա ևս մեկ փոխզիջում է ցուցանիշների ցանկալի խմբի և տվյալների 
մատչելիության միջև բավականին երկար ժամանակային շարքով երկրների միջև 
համեմատության համար:  

Վերապահումներ: Չնայած բարելավումներին, համաթվի կազմման համար 
օգտագործվող մեթոդը ենթարկվում է այն նույն հին/առկա խնդրին, ինչը և ՄԶՀ-ն, այն է` 
ծախսերի, արտադրանքի և արդյունքի միացում: ՄԶՀ-ն պետք է վկայի զարգացման 
արդյունքների մասին: Բարելավված ՄԶՀ-ն առավել կենտրոնացած է զարգացման 
արդյունքների վրա, սակայն այդ ցուցանիշներից մի քանիսը «երկակի բնույթ» ունեն, այն է. 
դրանք կարող են դիտվել որպես զարգացման գործընթացների արդյունք` չափորոշիչներից 
մեկում և որպես արդյունքների բարելավման համար ծախսեր այլ չափորոշիչներում: 
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a development of outcomes. The modified HDI is more focused on development outcomes but 
some of its indicators are of “dual nature” – they can be interpreted both as outcomes of 
development endeavors in one dimension and inputs for improving the outcomes in other 
dimensions.  

The range of the environmental indicators, proposed for the fourth component of the 
index, is on the outcome level within the frames of possiblity. All five used indicators reflect 
the status of the environment where people live (water, air, waste, land, biodiversity). 

A number of the indicators, used for evaluating the “ability to sustain” by the four HDI 
dimensions, are also of a dual nature, being both outcomes of certain processes and 
determinants of further changes in countries. All of them have been chosen taking into 
account their direct relation with the appropriate dimensions (for example debt/GDP ratio in 
regards to living standards) or as relevant proxies for unsustainable development path (for 
example CO2 emissions as a proxy of unsustainable growth model). Hundreds of other 
indicators may be used for this purpose and some of them may be more appropriate but the 
necessity to compare between countries dramatically reduces the alternative list. 

Some indicators are rather crude proxies and not suitable for international comparisons. 
For example, energy efficiency of the economy largely depends on the structure and 
dominating sector of economy. Tourism or textile and apparel manufacturing, obviously, are 
less energy intensive than, for example, metallurgy or cement production. In order to achieve 
relevant international comparability in the area, the indicator should be calculated and 
applicable for each sector of economy. Although it is technically not complicated, and data is 
available, it makes the entire formula too complicated. That’s why the approach won’t be 
currently applied. But the indicator can be applied later if it is improved and purchases 
possibility for wider application. 

Calculation. The calculation of improved index is made according to the pattern of 
existing calculation model of HDI. Average geometric values are used for detailed research of 
indicators of both individual sub-components and formats. Proportion of different dimensions 
is not calculated because of the assumption that all the four components are equally important 
from the point of the human sustainable development evaluation. The ecological component 
has the same weight as three other traditional components (based on the assumption that 
people evaluate the “environment”, as well as long and healthy life, knowledge opportunities 
or incomes). This assumption generally is accepted in the conceptual research of the following 
issue. Results of some calculations are presented in the Annex.  

Methodological assumption in the process of sustainable development evaluation. 
Methodological assumptions for the definition of the index and limitation of the calculation 
are summarized in the Table 2. 
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Բնապահպանական ցուցանիշների շարքը, որն առաջարկվում է համաթվի չորրորդ 
բաղադրիչի համար, հնարավորության սահմաններում դրված է արդյունքների մակարդակի 
վրա: Բոլոր հինգ օգտագործվող ցուցանիշներն արտացոլում են շրջակա միջավայրի վիճակը, 
որում ապրում են մարդիկ (ջուր, օդ, թափոններ, հող, կենսաբազմազանություն):  

Մի շարք ցուցանիշներ, որոնք օգտագործվում են «վիճակի աջակցությունը» 
գնահատելու համար ՄԶՀ չորս չափորոշիչներով, նույնպես ունեն երկակի բնույթ, լինելով 
ինչպես որոշակի գործընթացների արդյունքներ, այնպես էլ երկրներում ապագա 
փոփոխությունների դետերմինանտ: Բոլորն ընտրված են եղել հաշվի առնելով դրանց 
անմիջական կապը համապատասխան չափորոշիչների հետ (օրինակ` պարտքի 
հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին և կենսամակարդակ), կամ էլ կայուն զարգացմանը հասնելու 
էկոլոգիական համապատասխան բնորոշիչներ (CO2 արտանետումները որպես անկայուն 
մոդելի աճի բնորոշիչ): Հարյուրավոր այլ ցուցանիշներ կարող են օգտագործվել այդ նպատակի 
համար և դրանցից մի քանիսը կարող են ավելի տեղին լինել, բայց երկրների միջև 
համեմատելու անհրաժեշտությունը կտրուկ կրճատում է այլընտրանքների համացանկը:  

Որոշ ցուցանիշներ բավականին կոպիտ չափորոշիչներ են և հարմար չեն միջազգային 
համեմատությունների/համադրումների համար: Օրինակ, տնտեսության էներգետիկ 
արդյունավետությունն առավելապես կախված է իր կառուցվածքից և տնտեսության գերիշխող 
ճյուղերից: Զբոսաշրջությունը կամ մանածագործական ու կարի արտադրությունը, ակնհայտ է, 
ավելի քիչ էներգատար են, քան, օրինակ, մետաղագործությունը կամ ցեմենտի 
արտադրությունը: Որպեսզի ցուցանիշը տվյալ ոլորտում միջազգային համեմատությունների 
համար կիրառելի լինի, այն պետք է հաշվարկված և կիրառելի լինի տնտեսության ամեն մի 
ոլորտի համար: Չնայած, որ դա տեխնիկապես դժվար չէ և տվյալները հասանելի են, այն շատ է 
բարդացնում ընդհանուր բանաձևումը, որի պատճառով մոտեցումը կլինի սահմանափակ 
կիրառելի: Սակայն ցուցանիշը կարող է օգտագործվել հետագայում, եթե այն բարելավվի և 
ձեռք բերի ավելի լայն կիրառման հնարավորություն: 

Հաշվարկում: Բարելավված համաթվի հաշվարկումը կատարվում է ՄԶՀ-ի գործող 
մոդելի հաշվարկման նման: Օգտագործվում են միջին երկրաբանական արժեքները ինչպես 
անհատական ենթաբաղադրիչների, այնպես էլ տարբեր չափագրումների ցուցանիշների 
մանրամասն դիտարկումների համար: Տարբեր չափագրումների տեսակարար կշիռը չի 
հաշվարկվում ելնելով այն ենթադրությունից, որ բոլոր չորս բաղադիրչներն էլ հավասարապես 
կարևոր են մարդկային կայուն զարգացման գնահատման տեսակետից: Էկոլոգիական 
բաղադրիչն ունի միևնույն տեսակարար կշիռը, ինչն ունեն մյուս երեք ավանդական 
բաղադրիչները (հիմնվելով այն ենթադրության վրա, որ մարդիկ գնահատում են «շրջակա 
միջավայրն» այնքանով, որքանով նրանք գնահատում են երկար և առողջ կյանքը, գիտելիք ձեռք 
բերելու հնարավորությունները կամ եկամուտը): Այդ ենթադրությունն ընդհանուր առմամբ 
ընդունված է տվյալ հարցի հայեցակարգի ուսումնասիրության մեջ: Որոշակի հաշվարկների 
արդյունքները բերված են հավելվածում:   

Մեթոդաբանական ենթադրություններ կայուն զարգացման գնահատման 
գործընթացում: Համաթվի սահմանման համար կատարված մեթոդաբանական 
ենթադրություններն ու հաշվառման սահմանափակումներն ամփոփված են աղյուսակ 2-ում: 
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Table 2. Methodological assumption in the process of sustainable development evaluation 
 

Question Adopted methodological choice 
The purpose of work To compose the sustainable development index at national level 

and ensure  international comparability 
Index components weight 
definition 

It is proposed to have “equal  weighs” approach, and accepted that 
all components have the same weighs, and importance 

The meaning of the index The achievement level – discount from possibilities to keep a 
situation 

Capability to integrate the 
ecological sphere  

By directly  introducing the forth component and indirectly as a 
possibility to keep the situation 

Approach to sustainability Extended evaluation by covering three basis of sustainable human 
development and “ability to sustain” the achieved level  

Link to other human 
development estimation 
components 

The proposed ecological component is independent, and at the 
same time is considered as a part of the group of sustainable 
development indicators  

Sustainability evaluation 
approaches, when calculating  
index (strong, average, weak) 

Average sustainability. The index assumes a certain level of 
substitution between individual dimensions in the Level A, but the 
use of the geometric mean for aggregation is an internal system of 
the discount for the lack of balance between the measurements. 
The same logic applies to the "discounted indicators" in the Level  B

Assessment of the ecological 
damage by production or 
consumption 

By consumption as reflected in the status of the five components of 
the fourth dimension 

 
During the sustainable human development evaluation, as mentioned above, 

“potential” values of indicators are discounted according to their inequality level in every 
dimension, and it can be called “loss” of indicator value. During the calculation of SHDI for 
calculating the total “loss” it is necessary to compare it with EHDI, because they are 
comparable by extended indicators. The integral “loss” (“L”) can be calculated by the table 
presented below. 
 
 

 
L=(1-(SHDI/EHDI))*100% 

 
 

SHDI (outer quadrangle of figure) and EHDI (inner quadrangle of figure) figures are 
presented in the first picture below, and their components and diagram image of calculation in 
the second one. 
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Աղյուսակ 2. ՄԿԶ համաթվի սահմանման մեթոդաբանական ենթադրությունները  
Հարցադրումներ Առաջադրվող մեթոդաբանական մոտեցումները 

Աշխատանքի նպատակը Կայուն զարգացման համաթվի կազմումն ազգային 
մակարդակով և միջազգային համադրելիության 
ապահովումով 

Համաթվի բաղադրիչների կշռի 
սահմանումը 

Առաջարկվում է «հավասար կշիռ ունենալու» նախապայ-
մանը.  ընդունվում է, որ բոլոր բաղադրիչներն էլ ունեն 
նույն կշիռը, նույն կարևորությունը  

Համաթվի նշանակությունը Զարգացման մակարդակ` զեղչ իրավիճակի պահպանման 
հնարավորություններից  

Էկոլոգիական ոլորտի 
ինտեգրման կարողություն 

Ուղղակի` ներդնելով չորրորդ բաղադրիչը և ոչ ուղղակի` 
որպես իրավիճակի պահպանման հնարավորության 
ընձեռում  

Մոտեցումներ կայունության 
գնահատմանը 

Ընդլայնված գնահատում` ներգրավելով մարդկային 
կարողությունների կայուն զարգացման երեք հիմքերը և 
զարգացման հասած մակարդակի պահպանման 
կարողությունները 

Կապը մարդկային զարգացման 
գնահատման մնացած 
բաղադրիչների հետ   

Առաջադրվող էկոլոգիական բաղադրիչն ինքնուրույն է, և 
միևնույն ժամանակ համարվում է կայունության գնահատ-
ման ցուցանիշների համախմբի անբաժանելի մասը    

Կայունության գնահատման 
մոտեցումները համաթվի հաշ-
վարկման ժամանակ (ուժեղ, 
միջին, թույլ) 

Միջին կայունություն: Ցուցանիշը ենթադրում է իրավիճա-
կային գնահատման համակարգում առաջընթացների 
փաստում, իսկ ինտեգրալային  ցուցանիշները հաշվարկ-
ման միջին երկրաչափականի կիրառմամբ առավել կմեղ-
մացնեն առանձին չափումների անհամամասնություն-
ները: Այս մոտեցումը պահպանվել է նաև հիմնավորում 
ապահովող և ենթատեքստային ցուցանիշների 
հաշվարկներում     

Շրջակա միջավայրին պատճառ-
ված վնասի գնահատում ըստ 
արտադրության կամ ըստ 
սպառման  

Ըստ սպառման, ինչն արտացոլված է իրավիճակի 
գնահատման բոլոր հինգ բաղադրիչների 
սահմանումներում 

 
Ինչպես վերը նշվեց, մարդկային կայուն զարգացման գնահատման ժամանակ 

ցուցանիշների «պոտենցիալ» արժեքները զեղչվում են համապատասխան իր 
անհավասարության մակարդակի ամեն մի չափագրման մեջ և դա կարելի է անվանել 
ցուցանիշի արժեքի «կորուստ»: ՄԿԶՀ-ի հաշվարկման ժամանակ ընդհանուր «կորուստը» 
հաշվարկելու համար հարկ է այն համեմատել ՄԸԶՀ-ի հետ, քանզի դրանք ցուցանիշների 
ընդգրկվածությամբ համադրելի են: Ինտեգրալային «կորուստը» («Կ») կարելի է հաշվարկել 
ստորև ներկայացված եղանակով. 

   
                                                            Կ=(1-(ՄԿԶՀ/ՄԸԶՀ))•100%: 

Ստորև բերված նկարներից առաջինում զետեղված են ՄԸԶՀ (գծապատկերի արտաքին 
քառանկյունին) և ՄԿԶՀ (գծապատկերի ներքին քառանկյունին) գծապատկերները, իսկ 
երկրորդում` նաև դրանց բաղադրիչները և հաշվարկման սխեմատիկ պատկերը:   
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