
Տնտեսապես արդյունավետ մենիշխանություններ 

 

Թանկագի՛ն ընկերներ,  

Վերջին մի քանի ամիսներին մենք ականատես եղանք բազմաթիվ քննարկումների այն մասին, 

թե ինչպես են կառավարությունները պայքարում նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի 

դեմ: Շատերը պնդում են, որ այնպիսի երկրները, ինչպիսին Չինաստանն է, կարողանում են 

ավելի մեծ հաջողությամբ պայքարել համավարակի դեմ, քանի որ ունեն վարչահրամայական 

համակարգեր, որոնք ճգնաժամերի ժամանակ ավելի արդյունավետ են:       

Մյուսները վիճարկում են, որ արևմտյան քաղաքակրթությունն անկման փուլում է, և  

հանրային համակրանքը մեծանում է ավտորիտար վարչակարգերի հանդեպ: Նման 

ազդակները մտահոգիչ են, քանզի բազմաթիվ զարգացող երկրներ կարող են 

մենիշխանությունը գերադասել ազատությունից: Այսօրինակ բանավեճերում միշտ խիստ 

կարևոր է հստակորեն սահմանել օգտագործվող տերմինաբանությունը: Այնպիսի հնչեղ 

բառերը, ինչպիսին են մենիշխանությունը կամ ժողովրդավարությունը, պետք է հստակ  

սահմանել:  

Այս կարճ էլեկտրոնային նամակով ցանկանում ենք ձեզ ներկայացնել մեր գործելաոճը, որը մեզ 

հնարավորություն է տալիս ավելի համակարգված դարձնել մեր մոտեցումները, երբ խոսում 

ենք նման զգայուն ու բազմաշերտ հարցերի մասին: Այս հարցերին մեր (մարդկանց) մոտեցումը 

կարող է կանխորոշել, թե որ երկրում ենք մենք նախընտրում ապրել, մեծացնել մեր 

երեխաներին, գործարարությամբ զբաղվել կամ պարզապես ներդրում կատարել: Լիահույս 

ենք, որ մեր մոտեցումները ձեզ համար ևս ինչ-որ չափով օգտակար կլինեն:     

Ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, ա) մենք պետք է հասկանանք, թե ինչին ենք հավատում, բ) 

պետք է հասկանանք, թե ինչու ենք հավատում նրան, ինչին հավատում ենք, և գ) պարբերաբար 

հարցականի տակ դնենք այն, ինչին հավատում ենք, քանի որ համոզմունքները նման են 

մկանների, դրանք կարող են հետաճ ապրել և վերածվել հնացած գաղափարախոսությունների:    

Նախ և առաջ եկե՛ք համաշխարհային տնտեսությունը բաժանենք երկու մասի՝ զարգացած և 

զարգացող երկրների:  

Մենք սահմանում ենք, որ այն երկրները, որտեղ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 20 հազար 

ԱՄՆ դոլարից ցածր է, դեռևս զարգացող երկրներ են: Աղյուսակ 1-ում կարող եք տեսնել, որ այս 

սահմանման համաձայն, երկրների շուրջ 77%-ը դեռևս զարգացող է: Այլ կերպ ասած, 

աշխարհի 190 երկրներից 145-ը դեռևս զարգացող երկրներ են (ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով 20 

հազար ԱՄՆ դոլարից ցածր է):  

Ըստ մեր սահմանման, աշխարհի բնակչության շուրջ 85%-ը ներկայումս ապրում է զարգացող 

երկրներում, և ստեղծում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի միայն է մեկ երրորդը: Տե՛ ս Աղյուսակ 2-ը:  

Զարգացող երկրները մի շարք կարևոր ընդհանուր բնութագրիչներ ունեն: Եկե՛ք դիտարկենք 

դրանցից երեքը:  

Առաջինն անկատար իրավական համակարգն է: Սա նշանակում է, որ պետության հիմնական 

օրենքները դեռևս փոփոխությունների են ենթարկվում, դատական ընթացակարգերն ու 

դեպքերը դեռևս ձևավորվում են, մասնավոր սեփականության իրավունքը սահմանման 

փուլում է, սահմանադրությունները խմբագրվում են և հավելվում, իսկ դատական համակարգը 

լիարժեք անկախ չէ և այլն:  
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Երկրորդ բնութագրիչն այն է, որ արտագաղթը գերազանցում է ներգաղթին, քանի որ 

մարդկանց մեծամասնությունը պատրաստակամ չէ ներգաղթելու զարգացող երկրներ: 

Մարդիկ շարունակում են զարգացող երկրներից արտագաղթել զարգացած երկրներ՝ 

«քվեարկելով ոտքով»:  Սա շատ պարզ, բայց խոսուն ցուցիչ է: 

Երրորդը մակերեսային ֆինանսական համակարգերն են. կա՛մ բանկերի մեծամասնությունը 

պատկանում է օտարերկրյա բանկերին, կա՛մ հաճախ տարաբնույթ ճգնաժամերի մեջ է: 

Կապիտալի շուկան հիմնականում արդյունավետ չէ, քանի որ մարդիկ իրենց 

խնայողությունները գերադասում են պահել ոչ թե ազգային, այլ օտար արժույթներով կամ էլ 

պետակական ընկերությունները չափազանց մեծ են (մեր վերջին՝ «Կառավարություն. ինչքան 

մեծն է չափազանց մեծ» զեկույցին ծանոթանացեք այստեղ):   

Այսպիսով, մեզ համար սահմանելով զարգացող երկիր հասկացությունը, եկե՛ք 

վերաձևակերպենք մեր նախնական հարցադրումը, որն էր՝ արդյո՞ք ավտորիտար 

վարչակարգերն ավելի արդյունավետ են ճգնաժամերի կառավարման հարցում: Եկե՛ք 

հարցադրում կատարենք՝ արդյո՞ք նոր կորոնավիրուսի համավարակը ավելի մեծ թվով 

զարգացող երկրների կմղի ավտորիտար վարչակարգի: Եթե՝ այո՛, ապա որո՞նք են լինելու դրա 

բիզնես և տնտեսական հետևանքները:  

Փոքր զարգացող երկրների պարագայում մենիշխանությունները, թերևս, կարող էին ավելի 

արդյունավետ լինել այն պարզ պատճառով, որ ժողովրդավարական ինստիտուտները դեռևս 

անկատար են, նույնիսկ՝ ոչ լիարժեք ձևավորված: Երբ քաղաքական ինստիտուտները, 

դատական համակարգն ու կառավարական կառույցները գործունակ չեն, փոքր երկրները 

կանգնում են երկընտրանքի առաջ՝ դառնալ մենիշխանություններ կամ լիովին ձախողել:  

Տնտեսագիտության տեսությունից մեզ քաջ հայտնի է, որ այն տնտեսությունները, որոնք 

կառավարում են «բարեգութ բռնապետերը» կարող են շատ ավելի արագ զարգանալ, քան 

նրանք, որոնք կառավարվում են ժողովրդավարական կառույցների կողմից: Խնդրին այն է, որ 

իշխանության այդօրինակ կենտրոնացումը շատ արագ կարող է երկիրը գցել Դանթեի (խոսքը 

Դանթե Ալիգիերիի «Աստվածային կատակերգության» մասին է) «դժոխային անդունդը»: 

Ինչպես ենք մենք սահմանում «բարեգութ բռնապետերին» կամ «արդյունավետ 

մենիշխանությունները»: 

Դրան սովորաբար սահմանվում են որպես մենիշխանական վարչակարգեր, որոնց 

ղեկավարներն իրենց երկրի տնտեսական բարօրությունը գերադասում են օֆշորային 

բանկերում անձնական հաշիվներից, և պետության ողջ քաղաքական ու տնտեսական 

լծակներն ուղղում են տնտեսության վերակազմակերպմանն ու տնտեսական աճին:    

Դուբայի, Օմանի, Աբու Դաբիի ղեկավարները կամ Սինգապուրի հիմնադիրը դրա լավագույն 

օրինակներն են: Այս երկրները սկսել են զարգանալ որպես «արդյունավետ 

մենիշխանություններ», իսկ ղեկավարները հաստատուն հանձնառություն են ստանձնել 

պաշտպանելու ներդրողների ֆինանսական և մարդկային կապիտալը՝ ի շահ սրընթաց 

տնտեսական զարգացման: Առանց այդ հանձնառության շատ դժվար է ներդրումներ 

ներգրավել այն երկրներ, որտեղ ժողովրդավարական ինստիտուտները կայացած չեն: Ապա՝ 

ժամանակի ընթացքում, նման արդյունավետ մենիշխանություններն աստիճանաբար 

մեծացրել են տարբեր ինստիտուտների դերակատարումը:  

Մեր եզրակացությունն այն է, որ արդյունավետ մենիշխանությունների հայեցակարգը 

կիրառելի է միայն փոքր պետությունների պարագայում, և այս համատեքստում բազմաթիվ 

հաջողության օրինակներ ունենք. ահավասիկ, դրանցից մի քանիսն են Սինգապուրը, Դուբայը, 

Օմանը: Այնուամենայնիվ, ավելի մեծ պետություններում մենիշխանություններն 
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աստիճանաբար վերածվում են ավազակապետությունների (կլեպտոկրատիա), լճանում են և 

վերջիվերջո փլուզվում: Սովետական Միության փլուզումը այս օրինաչափության վառ 

դրսևորումն էր: Ժամանակակից պատմությանը դեռևս հայտնի չէ մեծ ու զարգացած 

մենիշխանության գոնե մի օրինակ:  

Այսպիսով, ինչու՞ են մեծ երկրների պարագայում արդյունավետ մենիշխանությունները 
վերածվում ավազակապետությունների և արդյունքում հայտնվում դժոխային անդունդում: 

Արդյունավետ մենիշխանությունները քաջատեղյակ են, որ չունեն կառավարման լեգիտիմ 

իրավունք: Նրանք փաստացիորեն երբևէ ընտրված չեն լինում այն մարդկանց կողմից, որոնց 

փորձում են կառավարել: Համապատասխանաբար, տնտեսական զարգացմանը զուգահեռ 

ձևավորվում է լայն միջին խավ, մարդիկ հարստանում են, մասնավոր հատվածի 

ազդեցությունը մեծանում է: Մարդիկ սկսում են ավելի շատ իրավունքներ և ազատություններ 

պահանջել: Հենց այս հանգրվանում են մենիշխանությունները հայտնվում խուճապի մեջ, քանի 

որ օրակարգ է գալիս նրանց իշխանության լեգիտիմության հարցը:  

Ավտորիտար վարչակարգերը սկսում են սահմանափակել ֆինանսական հատվածին և 

ֆինանսավորումը մասնավոր հատվածից վերաբաշխում են դեպի անարդյունավետ 

պետական ընկերություններ, հարկերը բարձրանում են, մասնավոր հատվածի 

գործունեության կարգավորումները խստացվում են և այլն: Այդ պատճառով է, որ ավտորիտար 

պետություններում կենտրոնական բանկերը հաճախ արհեստականորեն բարձր 

մակարդակում են պահում տոկոսադրույքները: Այդ պատճառով է, որ ավտորիտար 

համակարգերում օրենքներն ու կարգավորումները միշտ հակասական բնույթ են կրում, ինչը 

հնարավորություն է տալիս դատական իշխանությանը խուսանավել օրենքները 

մեկնաբանելիս և կիրառելիս:  

Ինչպես նշվում է մեր զեկույցում, որը կոչվում է «Էկոհամակարգեր», երկրի զարգացման 

որոշակի փուլում, երբ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն մոտավորապես կազմում է 20 հազար ԱՄՆ 

դոլար, գիտելիքն ու ստեղծարարությունը դառնում են տնտեսական զարգացման հիմնական 

խթանները: Այս փուլում է, որ մեծ ավտորիտար վարչակարգերը լճանում են, քանի որ մինչև 

այս կետին հասնելն արդեն իսկ վերափոխված են լինում լիարժեք կլեպտոկրատիաների՝ 

հաճախ նույնիսկ առանց դա գիտակցելու: Ինչպես ասում են, դժոխքի ճանապարհը 

կառուցվում է լավ մղումներով:  

Եթե ցանկանում եք ծանոթանալ մեր մոտեցումներին և վերլուծություններին, խնդրում ենք 

հետևել մեր Twitter-ի, Facebook-ի և այլ սոցիալական հարթակների էջերին: Բոլոր հղումները 

նշված են ստորև: Դուք կարող եք նաև բաժանորդագրվել մեր էլեկտրոնային նամակին՝ 

լրացնելով այս ձևաթուղթը:  

 

Լավագույն մաղթանքներով, 

Դավիթ Թավադյան, CFA 
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