
 
 

2018 թ. Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը հաշվարկելու համար 

օգտագործված աղբյուրները 

1. AFDB - Զարգացման աֆրիկյան բանկի 2016թ. 

Երկրի քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ գնահատում – Հետազոտությունն 

անցկացվել է 2016թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, արդյունքերը 

հրապարարակվել են 2017թ. մարտին: 

2. BF (SGI) -  Բերթելսմանի  հիմնադրամի կայուն կառավարման 2018թ. 

ցուցանիշներ – Հետազոտությունն անցկացվել է 2016թ. նոյեմբերից մինչև 2017թ. 

նոյեմբերը., արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ.-ին: 

3. BF (TI)
*
 -Բերթելսմանի  հիմնադրամի 2017-2018թ. տրանսֆորմացիոն 

համաթիվ – Հետազոտությունն անցկացվել է 2015թ. փետրվարի 1-ց մինչև 

2017թ. հունվարի 31-ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. մարտին: 

4. EIU -  «Էկոնոմիստ Ինթելիջենս Յունիթ» («Էկոնոմիստ» թերթի 

հետազոտական բաժնի) Երկրի ռիսկայնության 2018թ. Վարկանիշ – 

Հետազոտությունն անցկացվում է շարունակաբար և արդյունքերը թարմացվում և 

հրապարարակվում են յուրաքանչյուր ամիս 100 երկրների համար, իսկ մնացած 

երկրների դեպքում` եռամսյակը մեկ: 2018թ. ԿԸՀ-ի հաշվարկի համար 

օգտագործվել են 2017թ. սեպտեմբերի արդյունքները: 

5. FH
*
 -Ֆրիդոմ Հաուս-ի Անցումային փուլում գտնվող պետություններ 

2018թ. Զեկույց – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև 

դեկտեմբերի 31-ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. ապրիլին: 

6. GI
*
-Գլոբալ Ինսայթի Երկրի ռիսկայնության 2017թ. Վարկանիշ – 

Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-

ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. սեպտեմբերին:
1
  

7. IMD -Մենեջմենթի զարգացման ինստիտուտի Համաշխարհային 

մրցունակության 2018թ. Տարեգրքի Գործարար ոլորտի ղեկավարների կարծիքի 

հարցում – Հետազոտությունն անցկացվել է 2018թ. փետրվար - ապրիլ 

ամիսներին, արդյունքերը հրապարարակվել են նույն թվականի մայիսին: 

8. PERC -Քաղաքական և տնտեսական ռիսկի խորհրդատվության 

Ասիական հետազոտական-վերլուծական 2018թ. տեղեկագիր – 

Հետազոտությունն անցկացվել է 2018թ. հունվար – մարտ ամիսներին, 

արդյունքերը հրապարարակվել են նույն թվականի մարտին: 

                                                           
1
 Սկսած 2015թ.-ից Գլոբալ Ինսայթը դադարեցրել է տրամադրել իր տվյալները Թրանսփարենսի 

Ինթերնեշնլին: 2018թ. ԿԸՀ-ն հաշվարկելու համար Գլոբալ Ինսայթի տվյալները մատչելի են դարձել 
2018թ. սեպտեմբերին հրապարակված Համաշխարհային Բանկի Կառավարման համաշխարհային 
ցուցանիշների (World Governance Indicators) պորտալի միջոցով: 



 
 

9. PRS
*
 -Փոլիթիքլ Ռիսքս Սերվիսիզ Ինթերնեշնլի Երկրի ռիսկայնության 

2018թ. ուղեցույց – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. սեպտեմբերից մինչև 

2018թ. օգոստոսը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. հոկտեմբեր-

դեկտեմբեր ամիսներին: 

10. WB -Համաշխարհային բանկի Երկրի հանրային քաղաքականության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի 2017թ. գնահատում – Հետազոտությունն 

անցկացվել է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, արդյունքերը 

հրապարարակվել են 2018թ. հունիսին: 

11. WEF
*
 -Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Ընկերությունների 

գործադիր տնօրենների կարծիքի ամենամյա հարցում 2018թ. – 

Հետազոտությունն անցկացվել է 2018թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին, 

արդյունքերը հրապարարակվել են նույն թվականի հոկտեմբերին: 

12. WJP- Արդարության համաշխարհային ծրագրի Օրենքի գերակայության 

համաթվի 2017-2018թթ. Փորձագիտական հարցում – Հետազոտությունն 

անցկացվել է 2017թ.-ի ընթացքում, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. 

հունվարին: 

13. VDEM
*
- Ժողովրդավարության բազմազանության ծրագիր 2018թ. – 

Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ.-ի ընթացքում, արդյունքերը 

հրապարարակվել են 2018թ. ապրիլին: 

 

Ծանոթագրություն - *-ով նշված աղբյուրներն օգտագործվել են Հայաստանի 

2018թ. ԿԸՀ-ն հաշվարկելու համար: 

 


