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ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ 

 

   Ժամանակակից աշխարհում առավել մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում երկրների 

տիպաբանությունն՝ ըստ սոցիալ–տնտեսական զարգացման մակարդակի և ըստ 

քաղաքացիների նյութական ու հասարակական բարիքների բավարարվածության 

աստիճանի: Ըստ այդմ՝ առավել շատ կիրառվում է երկրների բաժանումը երկու տիպի՝ 

զարգացած և զարգացող: 

    Զարգացած երկրներ: Սրանց թվին են պատկանում նախ և առաջ ԱՄՆ–ն, 

Ճապոնիան, Կանադան, Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, Ավստրալական Միությունը, 

Նոր Զելանդիան, Իսրայելը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը: Հաճախ այս խմբին 

են դասում նաև նոր արդյունաբերական երկրները, որոնք ոչ վաղ անցյալում ունեին 

զարգացող երկրներին բնորոշ տնտեսություն (Սինգապուր, Կորեայի Հանրապետություն, 

Արգենտինա, Բրազիլիա և այլն): Զարգացած երկրներն առանձնանում են շուկայական 

հարաբերությունների զարգացման հասուն մակարդակով, բնակչության մեկ շնչի հաշվով 

ՀՆԱ–ի բարձր ցուցանիշով, ներքին կայունությամբ: Մեծ է այս երկրների դերը 

համաշխարհային տնտեսության և քաղաքականության մեջ: Դրանք բոլորն էլ 

տիրապետում են հզոր գիտատեխնիկական ներուժի, առանձնանում են իրենց 

տնտեսության ծավալներով և զարգացման մակարդակով, բնակչության թվով և այլն:  

    Զարգացած երկրները դասվում են մի քանի ենթախմբերի:  

   Առաջին ենթախումբը կազմում են «Մեծ յոթնյակի» երկրները՝ ԱՄՆ, Ճապոնիա, 

Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա և Կանադա: Սրանց 

առաջատարությունը որոշվում է ոչ թե իրենց տարածքի մեծությամբ և բնակչության թվով, 

այլ համաշխարհային տնտեսության և քաղաքականության մեջ իրենց մեծագույն դերով, 

աշխատանքի բարձր արտադրողականությամբ, գիտության և տեխնիկայի զարգացման 

անվիճելի հաջողություններով:  

   Երկրորդ ենթախումբը կազմում են արևմտաեվրոպական հին արդյունաբերական, 

տարածքով ոչ մեծ երկրները՝ Ավստրիան, Բելգիան, Դանիան, Նիդերլանդները, 

Նորվեգիան, Շվեյցարիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան և այլն:  

  Երրորդ ենթախմբի մեջ մտնում են արտաեվրոպական երկրները՝ Ավստրալիան, Նոր 

Զելանդիան, ՀԱՀ–ը և Իսրայելը: Սրանք Մեծ Բրիտանիայի նախկին վերաբնակեցված 

գաղութներն են: Չնայած զարգացման բարձր մակարդակին՝ այս երկրները պահպանել են 

դեռևս գաղութային ժամանակներում ձևավորված իրենց ագրարային հումքային 

մասնագիտացումը: 
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  Չորրորդ ենթախումբը կազմում են տնտեսության զարգացման միջին մակարդակ 

ունեցող երկրները՝ Իսպանիան, Պորտուգալիան, Իռլանդիան և Հունաստանը: Իրենց 

զարգացման ընդհանուր մակարդակով այս երկրները հետ են մնում նախորդ երեք 

ենթախմբերի երկրներից: Բայց այս երկրները մտնում են Եվրամիության մեջ, և նրանց 

առևտրային հիմնական գործընկերները բարձր զարգացած պետություններն են:  

   Հինգերորդ ենթախումբը սկսել է ձևավորվել 20–րդ դարի վերջերից, երբ տնտեսապես 

զարգացածների խումբ տեղափոխվեցին Ասիայի երկրներ Սինգապուրը, Հարավային 

Կորեան և Թայվանը:  

   Զարգացող երկրներ: Սրանք մոտ 150 երկրներ են, որոնք զբաղեցնում են երկրագնդի 

ցամաքային տարածքի կեսից ավելին: Երկրների այս տիպին բաժին է ընկնում աշխարհի 

բնակչության 80%–ը: Սրանք հիմնականում Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի 

և Օվկիանիայի նախկին գաղութային տարածքներն են:  

Զարգացող երկրները սովորաբար ներկայացվում են հետևյալ ենթախմբերով: 

   Առաջին ենթախումբը ներկայացնում են, այսպես կոչված, առանցքային երկրները՝ 

Հնդկաստանը, Չինաստանը և Մեքսիկան: Սրանք տիրապետում են մարդկային, բնական 

և տնտեսական հսկայական ներուժի և շատ առումներով զարգացող երկրների 

առաջատարներն են:  

   Երկրորդ ենթախումբը կազմում են նավթարտահանող երկրները, որոնք «նավթային 

դոլարների» հոսքի շնորհիվ ունեն մեկ շնչի հաշվով բավական բարձր ՀՆԱ (6–10 հազ. 

դոլար). երբեմն այն անցնում է 20 հազ. դոլարից: Այդ պետություններից են Սաուդյան 

Արաբիան, Քուվեյթը, ԱՄԷ-ն, Կատարը, Լիբիանը և այլն: Երրորդ ենթախմբի մեջ մտնում 

են այն զարգացող երկրները, որոնք նույնպես հասել են սոցիալ–տնտեսական զարգացման 

համեմատաբար բարձր մակարդակի: Այդպիսի երկրներ առավել շատ են Լատինական 

Ամերիկայում՝ Ուրուգվայը, Չիլին, Վենեսուելան և այլն: ՀՆԱ–ն, մեկ շնչի հաշվով, այս 

տիպի երկրներում անցնում է 2 հազար դոլարից՝ երբեմն հասնելով նաև 5 հազ. դոլարի: 

   Զարգացող մոտ 50 երկրներ՝ ավելի քան 750 մլն բնակչությամբ, ՄԱԿ–ի 

դասակարգմամբ, համարվում են առավել թույլ զարգացած երկրներ: Սրանցում 

տիրապետում է սպառողական գյուղատնտեսությունը գրեթե բացակայում է վերամշակող 

արդյունաբերությունը, մեծահասակ բնակչության 2/3–ը անգրագետ է, իսկ ՀՆԱ–ի միջին 

ցուցանիշը, մեկ շնչի հաշվով, տատանվում է 80–300 դոլարի սահմաններում (Բանգլադեշ, 

Նեպալ, Աֆղանստան, Եմեն, Մոզամբիկ, Նիգեր, Եթովպիա, Հայիթի և այլն):  

  Անցումային տնտեսության երկրների (հետսոցիալիստական և սոցիալիստական 

երկրներ) ենթախմբի մեջ մտնում են Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի նախկին 

սոցիալիստական երկրները (այդ թվում նաև նախկին ԽՍՀՄ–ի բոլոր 



3 
 

հանրապետությունները), Մոնղոլիան և այժմ սոցիալիստական համարվող Կուբան, 

Վիետնամը, ԿԺԴՀ–ն:  

 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 

 

  Աշխարհի ինքնիշխան երկրներն ունեն պետության կազմակերպման, այսինքն՝ 

պետության կառավարման, կառուցվածքի և վարչակարգի տարբեր ձևեր(աղ․ 7)ֈ 

  Ինքնիշխան պետության կազմակերպման կարևորագույն ձևերից մեկը պետական 

կարգն է, որը բնութագրվում է կառավարման ձևով:  Առանձնացվում են միապետական և 

հանրապետական կառավարման ձևեր: Կառավարման միապետական ձևը առաջացել է 

հին ժամանակներում՝ դեռևս ստրկատիրական հասարակարգում (Հին Եգիպտոսի, 

Բաբելոնի, Ասորեստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլ հին 

քաղաքակրթություններում):  

Կառավարման միապետական ձևը առաջացել է հին ժամանակներում՝ դեռևս 

ստրկատիրական հասարակարգում (Հին Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Ասորեստանի, 

Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլ հին քաղաքակրթություններում):  

Ներկայումս աշխարհում իրական միապետական կարգեր ունեն 30 երկիր, իսկ 

ձևականորեն՝ ավելի քան 40–ը (Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան և 

Բրիտանական համագործակցության մի քանի այլ երկրներում պետության իրավական 

ղեկավարը համարվում է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին): Միապետություն է 

կայսրությունը, թագավորությունը, իշխանությունը, հերցոգությունը, սուլթանությունը, 

էմիրությունը և Վատիկանի պապական պետությունը: Աշխարհում այժմ գոյություն 

ունեցող միապետությունների մեծ մասը սահմանադրական միապետություններ են: 

Սրանցում օրենսդրական իրական իշխանությունը պատկանում է խորհրդարանին, իսկ 

գործադիրը՝ կառավարությանը (միապետը թագավորում է, այլ ոչ թե կառավարում): Այս 

երկրներից են Բելգիան, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, Մարոկկոն, Իսպանիան, 

Նորվեգիան և այլն: Եթե միապետի իշխանությունը գրեթե անսահմանափակ է, ապա գործ 

ունենք բացարձակ միապետության հետ: Այսպիսի երկրներում կառավարությունը և 

իշխանության մյուս մարմինները հաշվետու են միայն միապետին, իսկ խորհրդարանը 

շատ դեպքերում բացակայում է կամ էլ սոսկ խորհրդակցական մարմին է (Օման, Քուվեյթ, 

ՄԱԷ, Կատար և այլն): 
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Միապետության տարատեսակ է կրոնապետությունը, երբ միապետ է եկեղեցու 

ղեկավարը (Վատիկանը): Իսկ ահա Սաուդյան Արաբիայում և Բրունեյում աշխարհիկ և 

հոգևոր իշխանությունը մեկ մարդու ձեռքում է: Սովորաբար միապետի իշխանությունը 

ցմահ է և փոխանցվում է ժառանգաբար, իսկ, օրինակ, Մալայզիայում և ՄԱԷ–ում 

միապետն ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով:  

Կառավարման հանրապետական ձևը ևս ձևավորվել է դեռևս հին ժամանակներում 

(պատմությունից հիշե՛ք Հին Հունաստանի քաղաք–պետությունները, Հռոմի 

հանրապետությունը), սակայն առավել լայն տարածում է ստացել նոր և նորագույն 

ժամանակներում:  

Սովորաբար նախագահական երկրներում օրենսդիր իշխանությունը պատկանում է 

խորհրդարանին, իսկ գործադիրը՝ կառավարությանը: Ըստ այդմ՝ տարբերում են, այսպես 

կոչված, նախագահական հանրապետություն, որտեղ նախագահը ղեկավարում է 

կառավարությունը և օժտված է շատ մեծ լիազորություններով (ԱՄՆ, Լատինական 

Ամերիկայի մի շարք երկրներ, Արգենտինա, Բրազիլիա, Իրան, Հայաստան և այլն) և 

խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ նախագահի դերը փոքր է, իսկ 

կառավարությունը ղեկավարում է վարչապետը (ԳՖՀ, Հնդկաստան, Իտալիա, Իսրայել)ֈ 

Պետական կառավարման հատուկ ձև է սոցիալիստական հանրապետությունը, որն 

առաջացել է XX դարում մի շարք երկրներում սոցիալիստական կարգերի հաստատման 

հետևանքով: Դրա տարատեսակներն են խորհրդային հանրապետությունը և 

ժողովրդավարական հանրապետությունը (Չինաստանը, Վիետնամը, ԿԺԴՀ–ն, Կուբան):      

Կառավարման հանրապետական ձևը ընտրել են ոչ միայն տնտեսապես զարգացած 

երկրները, այլ նաև Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի և Աֆրիկայի XIX–XX դդ. 

ընթացքում անկախություն ձեռք բերած  բազմաթիվ երկրներ:  

  Կառավարման մի ինքնատիպ ձև է միջպետական միավորումների 

համագործակցությունը, որը ղեկավարվում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից: Բրիտանական 
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երկրների համագործակցությունը իրավական առումով ձևավորվել է 1931 թ., երբ նրա մեջ 

մտնում էին նախկին բրիտանական դոմինիոններ Կանադան, Ավստրալիան, Նոր 

Զելանդիան, Հարավաֆրիկյան Միությունը, Նյուֆաունդլենդը: 

Քաղաքական քարտեզի կարևոր տարր է նաև պետական կառուցվածքի ձևը: Այն 

անմիջականորեն կապված է քաղաքական կարգի բնույթի և պետական կառավարման 

ձևի հետ, արտացոլում է երկրի բնակչության ազգային կազմը (որոշ դեպքերում՝ նաև 

կրոնական) և երկրի ձևավորման պատմաաշխարհագրական 

առանձնահատկությունները: Աշխարհի երկրներն, ըստ վարչատարածքային 

կառուցվածքի, բաժանվում են միասնական և դաշնային պետությունների: 

  Միասնական պետությունը մեկ ամբողջական պետական կազմավորում է՝ բաղկացած 

վարչատարածքային միավորներից, որոնք ենթարկվում են իշխանության կենտրոնական 

մարմիններին, չունեն պետական ինքնիշխանության նշաններ: Միասնական 

պետություններում սովորաբար գոյություն ունի օրենսդրական և գործադիր 

իշխանություն, պետական մարմինների միասնական համակարգ, սահմանադրություն: 

Աշխարհում այդպիսի երկրները մեծամասնություն են կազմում (Ֆրանսիա, Լեհաստան, 

Հայաստան, Ուկրաինա, Եգիպտոս, Ալժիր, Իրան, Թուրքիա և այլն): 

    Դաշնությունը պետական կառուցվածքի ձև է, երբ մի քանի պետական 

կազմավորումներ, իրավաբանորեն ունենալով որոշակի քաղաքական ինքնավարություն, 

կազմում են մեկ միասնական պետություն: Դաշնության տարածքը բաղկացած է իր մեջ 

մտնող առանձին միավորների (նահանգների, պրովինցիաների, հանրապետությունների, 

կանտոնների և այլն) տարածքներից: 

   Պետական կառուցվածքի հատուկ ձև է համադաշնությունը: Վերջինս անկախ 

պետությունների իրավականորեն ամրագրված միություն է, որն ստեղծվում է ընդհանուր 

շահերը ապահովելու համար: Համադաշնային պետությունները սովորաբար երկար կյանք 

չեն ունենում. դրանք կա՛մ քանդվում են, կա՛մ էլ վերածվում դաշնության: Օօրինակ ԱՄՆ–

ն 1781 թ. հաստատված համադաշնությունից 1787 թ. կազմավորվեց դաշնություն և 

ամրագրվեց սահմանադրությամբ:  

   Պետության կողմից իշխանության իրականացման եղանակների և միջոցների 

ամբողջությունը կոչվում է պետական վարչակարգ: Վերջինս համարվում է քաղաքական 

վարչակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչը: Պետական վարչակարգը կարող է լինել 

ժողովրդավարական կամ հակաժողովրդավարական (ամբողջատիրական, 

հրամայավարական, ռասիստական): 


