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 տՆտեսՈՒԹՅԱՆ սՊԱսԱՐկմԱՆ ՈլՈՐտի ՃՅՈՒղեՐը

Յուրաքանչյուր երկրի ազգային տնտեսությունը, ինչպես նաև ամբողջությամբ` աշխարհի 
բոլոր երկրների տնտեսությունը (համաշխարհային տնտեսությունը) կազմված են ոչ միայն 
արտադրական, այլ նաև` ոչ արտադրական ճյուղերից: Դրանք սպասարկում են բնակչությանը, 
այսինքն` նրան մատուցում են տարբեր տեսակի ծառայություններ, և այդ պատճառով էլ` 
անվանվում են սպասարկման կամ ծառայությունների ոլորտի ճյուղեր:

Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը թեև նյութական արտադրանք չեն տալիս, սակայն նպաս-
տում են նյութական արտադրության արագ զարգացմանը: Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը մեծ 
դեր են կատարում նաև բնակչության զբաղվածության ապահովման գործում: Եթե ավտո-
մատացման, մեքենայացման, էլեկտրոնացման շնորհիվ նյութական արտադրության բնա-
գավառում աշխատավորների թիվը հարաբերականորեն կրճատվում է, ապա ծառայու թյունների 
ոլորտում, ընդհակառակն` աճում է: Աշխատուժի հոսքը նյութական արտադրության ոլորտից` 
արդյունաբերությունից և գյուղատնտեսությունից ուղղվում է դեպի սպասարկման ոլորտ: Այս 
գործընթացն ավելի վաղ է սկսել ու ավելի արագ է ընթացել առավել բարձր զարգացած` 
հետարդյունաբերական երկրներում: Ներկայումս սպասարկման ոլորտի ճյուղերում է զբաղված 
այդ երկրների աշխատանքային ռեսուրսների կեսից ավելին, իսկ ԱՄՆ-ում` նույնիսկ 70%-ը:

Սպասարկման ոլորտի ճյուղերում է ստեղծվում նաև բարձր զարգացած երկրների ամբողջ 
ազգային եկամտի գերակշիռ մասը (օրինակ` ԱՄՆ-ում` 60%-ը): Իսկ զարգացող երկրներում այդ 
բաժինը, որպես կանոն` դեռևս շատ փոքր է, թեպետ ունի աճման միտում: Սպասարկման 
ոլորտի բաժինը համեմատաբար մեծ է զարգացած զբոսաշրջություն ունեցող երկրներում 
(օրինակ` Սեյշելյան և Մալդիվյան կղզիներում):

Ծառայությունները ներկայումս ընդգրկում են հասարակության բոլոր բնագավառները: 
Դրանց առավել հին ու ավանդական ձևերը բավարարում են մարդու պահանջմունքները, 
ուստիև անվանվում են սպառողական ծառայություններ: Այդ ծառայությունների զարգացմամբ է 
պայմանավորված մարդկանց առողջական, հանգստի, կրթական, մշակութային և կենցաղային 
սպասարկման վիճակը:

կրթության դերը շատ մեծ է երկրի տնտեսության զարգացման գործում: Նյութական 
արտադրության ճյուղերի համար կրթությունը պատրաստում է աշխատանքային կադրեր: 
Զարգացած երկրներում կրթությունը մատչելի է բնակչության բոլոր խավերին, ինչի շնորհիվ` 
դպրոցական և ավելի բարձր տարիքի մարդիկ գրեթե ամբողջությամբ գրագետ են:

Հասարակության աղքատության հետևանքով` զարգացող երկրներում կրթությանը 
հատկացվող ծախսերի բաժինը փոքր է: Այդ երկրներում բնականաբար փոքր է նաև դպրոցում 
ընդգրկված երեխաների բաժինը: Օրինակ` Ջիբութի պետությունում տարրական դպրոցում 
սովորում է այդ տարիքի երեխաների շուրջ 35, իսկ միջնակարգ դպրոցում` 12%-ը:

Կրթության տարբեր մակարդակի հաստատություններ տարբեր կերպ են տեղաբաշխված: 
Տարրական դպրոցներ կան գրեթե բոլոր բնակավայրերում (բացառությամբ շատ փոքրերի), 
իսկ միջնակարգ դպրոցներ` համեմատաբար մեծ գյուղերում և բոլոր քաղաքներում: 
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կան շատ քաղաքներում, իսկ միջազգային 
նշանակության հաստատություններ կան որոշ քաղաքներում, օրինակ` Օքսֆորդ, Քեմբրիջ, 
Մարսել, Բոստոն:
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Ծառայություններ
Առողջապահական ծառայություններ
Խորհրդատվական ծառայություններ
Կենցաղային
Սպառողական ծառայություններ
Գործարար ծառայություններ
Տեղեկատվական
Կրթական
Այլ
Գովազդային
Վարձակալական

Գծապատկեր 37.
Ծառայության սեկտորի կառուցվածքը

Առողջապահության դերը բացառիկ մեծ է բնակչության վերարտադրության և 
աշխատանքային ռեսուրսների աշխատունակության պահպանման գործում: Յուրաքանչյուր 
երկրի կառավարություն, իր հնարավորությունների սահմաններում, առողջապահությանը 
հատկացնում է պետական բյուջեի որոշ մասը: Օրինակ` Հնդկաստանում այդ ցուցանիշը 1,6 % 
է, Իսկ Պակիստանում` է՛լ ավելի փոքր` 1,0 %, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայում` 14,0%, իսկ ԱՄՆ-ում` 
16 % է:

Ծայրահեղ հետամնաց երկրներում, առողջապահական հիմնարկների ու բժիշկների 
պակասի հետևանքով` բնակչությունը զրկված է բավարար բուժսպասարկումից: Այդ 
պատճառով էլ, օրինակ` Աֆղանստան, Նիգեր և Չադ պետություններում նորածինների միայն 
15 %-ն է ծնվում ծննդատներում:

Ֆինանսավարկային հիմնարկները ֆինանսավորում են նյութական արտադրության 
ճյուղերը` նպաստելով արտադրության ընդլայնմանը: 

Կրթական, առողջապահական ծառայությունների մատուցման մակարդակը տարբեր է ոչ 
միայն տարբեր երկրների, միևնույն երկրի տարբեր շրջանների, քաղաքի և գյուղի, այլև` 
նույնիսկ երկրի տղամարդկանց ու կանանց միջև: Մասնավորապես` Չինաստանում, 
Հնդկաստանում, ինչպես նաև` գլխավորապես մահմեդականություն դավանող երկրներում, 
որտեղ կանանց նկատմամբ արժանի վերաբերմունք չի ցուցաբերվում, դպրոց հաճախող, 
գրագետ և բուժսպասարկումից օգտվող կանանց բաժինն զգալիորեն ցածր է, քան 
տղամարդկանցը:

Ոչ արտադրական ոլորտի եկամտաբեր և արագ զարգացող ճյուղ է մարդկանց հանգստի 
կազմակերպումը (ռեկրեցիան), հատկապես զբոսաշրջությունը:

Զբոսաշրջությունը, որն իրականացվում է երկրի սահմաններում, կոչվում է ներքին, իսկ որն 
իրականացվում է միջպետական մակարդակով, կոչվում է միջազգային: Ֆինանսական 
միջոցների ձևավորման տեսակետից ավելի նշանակալի է միջազգային զբոսաշրջությունը (տե՛ս 
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» թեման):

Ներկայումս սպասարկման ոլորտում գլխավոր տեսակ են դարձել բազմազան գործարար, 
հատկապես` տեղեկատվական ծառայությունները: Դրանք գիտական, այդ թվում` գիտա-
տեխնիկական տեղեկատվություն ստեղծող ծառայություններն են: Գիտատեխնիկական ծառա-
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յությունների արդյունքներն են արտոնագրերը (պատենտները)1 և թույլատրագրերը (լիցեն-
զիաները)2:

տեղեկատվական հատվածի զարգացման շնորհիվ` մարդկությունն այժմ ապրում է 
տեղեկատվական քաղաքակրթության պայմաններում: Այն, ինչ անցյալում սոսկ ֆանտաստ 
գրողների երևակայության պտուղ էր, այսօր արդեն իրականություն է: Կտրուկ աճում է 
համակարգիչներից օգտվող մարդկանց թիվը: Այդպիսի մարդկանց բաժինը շատ բարձր է 
հետարդյունաբերական երկրներում, մինչդեռ թույլ զարգացած որոշ երկրներում այդ բաժինն 
աննշան է:

Տեղեկատվական տնտեսության հիմքը տեղեկատվական սարքավորումների արտադրու-
թյունն ու սպասարկումն է, որոնց շնորհիվ իրականացվում են տեղեկության հավաքումը, 
մշակումը և հաղորդումը (փոխանակումը):

Տեղեկատվական տնտեսության գագաթում գործարար նշանակություն ունեցող օղակն է 
որոշումների կայացումը: 

Մեր օրերում երկրի զարգացման մակարդակը գնահատվում է ոչ միայն և ոչ այնքան 
նյութական արտադրության ծավալով, որքան` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
աստիճանով:

Գիտատեխնիկական մշակումների մասշտաբները կախված են երկրի գիտատեխնիկական 
բնագավառում զբաղվածների թվից և գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարմանը 
հատկացվող ծախսերից: Աշխարհում ներկայումս կա շուրջ 5,5 մլն գիտաշխատող, և նրանց մեծ 
մասը բարձր զարգացած երկրներում է: Օրինակ` Ճապոնիայում գիտնականների թիվն ավելի 
մեծ է, քան Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում` միասին վերցրած, իսկ ԱՄՆ-
ում ավելի մեծ է, քան թվարկված 4 երկրում` միասին վերցրած:

Գիտատեխնիկական գիտելիքների շուկայում, լիցենզիաներից բացի` վաճառում են նաև 
նոր արտադրության յուրացման փորձը, ծառայությունները կամ, այսպես կոչված` «նոու հաուն»: 
Այդպիսի մասնագիտացված կազմակերպությունները համապատասխան վճարով այլ 
երկրներում կազմակերպում են կապի, հատկապես` ինտերնետային կապի համակարգեր և 
շահագործում դրանք: Օրինակ` հունական ՕՏԵ կազմակերպությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում կազմակերպել և մինչև վերջերս շահագործում էր «Արմենթելը» (այժմ` 
«Բիլայն»):

Քանի որ տեղեկատվական տնտեսությունը գիտության և ժամանակակից արտադրության 
համակեցություն է, ուստի այդ ճյուղի տեղաբաշխումն ունի իր առանձնահատկությունները:

Տեղեկատվական տնտեսությունը տեղաբաշխվում է հիմնականում այնպիսի կենտրոն-
ներում, որոնք գտնվում են քաղաքներից ու քաղաքային ագլոմերացիաներից դուրս, բայց, 
միաժամանակ` դրանցից ոչ հեռու: Տեղեկատվական տնտեսության կենտրոնների շրջակա 
միջավայրը պետք է լինի գեղատեսիլ, մթնոլորտը պետք է լինի մաքուր, առանց աղմուկի, 
հանգստի և մարմնակրթության համար նպաստավոր պայմաններով: Բացի նշվածից` գիտաշ-
խատողները պետք է նաև հնարավորություն ունենան կարճ ժամանակահատվածում (20–30 
րոպեում) հասնելու մոտակա խոշորագույն քաղաք` տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու, 
գիտական կենտրոնների` համալսարանների, տեխնոլոգիական ինստիտուտների հետ շփվելու, 
մշակութային և սպասարկման այլ ծառայություններից օգտվելու նպատակով:

Ժամանակակից տեղեկատվական տնտեսությունը կենտրոնանում է գիտաարտադրական 
երեք տիպի կենտրոններում` տեխնապարկերում, գիտության քաղաքներում և տեխնապո-



4

լիսներում:
տեխնապարկերը փորձնական-արտադրական ուղղությամբ կենտրոններն են, որտեղ 

ստեղծվում են նոր տեխնիկայի նմուշներ, իսկ երբեմն էլ` արտադրվում (փոքր քանակներով):
Գիտության քաղաքները գիտական հաստատությունների խոշոր կուտակումներ են:
տեխնապոլիսները դեռևս ապագայի հարց են, և դրանց նախագծերը մշակվում են Ճա-

պոնիայում: Այդ կենտրոններն, ըստ էության` լինելու են բնակվելու և գիտական-հետազոտական 
աշխատանքով զբաղվելու համար էկոլոգիական առումով իդեալական քաղաք-այգիներ:




