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ման, ռեսուրսների ներգրավման, գիտական ու գիտարտադրա
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Центр региональных исследований (ЦРИ) – независимая науч
нօ-исследовательская лаборатория, которая проводит исследования
научных, образовательных, экономических, политических и социаль
ных процессов в регионе, оказывающие непосредственное влияние
на развитие Республики Армения. Центр был основан при Академии
государственного управления Республики Армения в 2014 году, где
и по сей день ведет свою научно-исследовательскую и учебную де
ятельность.
Направления деятельности
• экономические процессы на Южном Кавказе и Ближнем Востоке:
их вызовы и возможности;
• социально-политические процессы в регионе и их влияние на РА;
• научно-образовательные процессы в регионе: Армения и его
• возможная роль в развитии регионального научного сотрудниче
ства;
• изучение регионального опыта в социальной, экономической и
научно-инновационной деятельности: вызовы и возможности;
• региональные транспортные и логистические проекты: вызовы и
возможности.
• региональные интеграционные процессы и их экономические и
социальные компоненты;
• изучение возможностей повышения конкурентоспособности Ре
спублики Армения;
• исследование лучшей международной практики в создании
• связи образование-наука-инновационная организация-производ
ство и возможностей их применения в Армении.
• исследование возможностей проведения международных и ме
жгосударственных совместных проектов, привлечния средств,
создания научных и научно-промышленных центров.
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Center for Regional Studies (CRS) is an independent organization
for research and analysis. The center conducts research on scientific,
educational, economic, political, social and cultural processes of the
region that have a direct impact on the development of the Republic
of Armenia. The Center was founded at the RA Public Administration
Academy in 2014 where it conducts its research and educational activites.
Research areas
• economic processes in the South Caucasus and the Middle East:
challenges and opportunities;
• socio-political processes in the region and their impact on the RA
• scientific-educational processes in the region: Armenia and its
possible role in the development of regional scientific cooperation;
• regional expertise in social, economic and scientific innovations:
challenges and opportunities;
• regional transportation and logistics projects: challenges and
opportunities.
• regional integration processes and their economic and social
components
• opportunities of increasing the competitiveness of the Republic of
Armenia;
• international best practice in creating education-science-innovative
organization-manufacturing chain and its feasibility in Armenia;
• possibilities of international ans interstate joint projects, fundraising,
creation of scientific and industrial research centers.
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Արծրուն Հովհաննիսյան
ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար, ռազմական
վերլուծաբան-փորձագետ, պ.գ.թ.
 երջին տարիներին մեր տարածաշրջանում ընթա-նում է ռազ
Վ
մականացման մեծ գործընթաց: Տարածաշրջանի երկրները ամեն
կերպ սպառազինվում են նոր զենքերով ու զարգացնում սեփական
ռազմաարդյունաբերական համալիր: Գրեթե բոլոր երկրները սկսել
են արտադրել զենքերի լայն տեսականի, իսկ թուրքական ընկերու
թյունների տարեկան ապրանքաշրջանառությունը արդեն հասնում է
մեկ միլիարդ դոլարի: Մեր տարածաշրջանում ընթանում են ոչ լայ
նամասշտաբ տարբեր մարտական գործողություններ, Հայաստանի
սահմանին շատացել են տարբեր խախտումներն ու բախումները:
Քննարկենք երկրների սպառազինության հիմնական միտումները:
Թուրքիա։ Թուրքական բանակն, իրավամբ, տարածաշրջանի
հզոր բանակներից է: Այն մեծ է իր քանակով, տարեցտարի ավե
լի է զինվում՝ շեշտադրում կատարելով նորագույն զինատեսակների
վրա: Թուրքական բանակի ուժեղ կողմերից կարելի է համարել նաև
այն հանգամանքը, որ բանակի սպայակազմի զգալի մասը լավ կրթ
ված է, որոշ մասը փայլուն կրթություն է ստանում նաև արևմտյան
ռազմական հաստատություններում: Սակայն, բնականաբար, թուր
քական բանակը ևս լրջագույն խնդիրներ ունի: Թուրքական բանա
կի ամենամեծ խնդիրները բխում են նրա թվաքանակի մեծությունից:
Խնդիրն այն է, որ ոչ բոլոր երկրները կարող են պահել հսկայական,
բայց լավ սպառազինված, պատրաստված ու մարտունակ բանակ:
Ինչպես նշեցինք, սպաների մի մասը լավ կրթված են, սակայն այդ
նույն սպաներն արդեն ավելի քան 40 տարի է ոչ մի մարտական
գործողությունների փորձ չունեն: Հատկապես խոսքը վերաբերում
է լայնածավալ մարտական գործողություններին, որտեղ կիրառվում
են մեծ ստորաբաժանումներ: Թուրքական բանակը անգամ մեկ դի
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վիզիայի կազմով մարտական գործողության իրական փորձ չունի:
1991թ. Ծոցի պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի ԳՇ-ը դեմ դուրս
եկավ բանակի ծավալուն ներգրավմանը՝ հղում կատարելով այն
հանգամանքին, որ անգամ սեփական սահմանների մոտ բանակը ի
վիճակի չէ բացազատել, ապահովել և կազմակերպել գործողություն
ներ՝ անգամ 100-150 հազար թվակազմի համար: Ընդհանուր առ
մամբ, 1990-ականների սկզբներին թուրքական բանակի մարտա
կան պատրաստության ու ռազմական գործողություններ վարելու
առումով «ուղենիշային» փորձառություն եղավ ՆԱՏՕ-ի կազմում
Ծոցի պատերազմին Թուրքիայի մասնակցությունը: Դեռ պատերազ
մից առաջ թուրքական ԶՈւ-ի ԳՇ-ը խիստ զգուշավոր դիրքորոշում
որդեգրեց ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցու
թյան հարցում: Թուրքական զինվորական վերնախավը բացահայտ
կասկածանքով էր վերաբերվում իր տարածքներից դուրս ռազմա
կան ուժեր կենտրոնացնելու և պահելու կամ նույնիսկ Իրաքի հետ
սահմանին լայնամասշտաբ արագընթաց, մոբիլ գործողություններ
իրականացնելու հնարավորություններին ու կարողություններին:
Եվ իրականում, Ծոցի պատերազմը ակնհայտ դարձրեց Թուրքիայի
ԶՈւ-ի ժամանակակից չափորոշիչներով մարտական գործողություն
ներ վարելու անպատրաստությունը: Ընդ որում, այն ՆԱՏՕ-ի եզակի
երկրներից էր, եթե ոչ միակը, որը ռազմական գործողությունների
առումով չհամապատասխանեց այդ պահանջներին: Փաստորեն,
Ծոցի պատերազմում Թուրքիայի մասնակցությունը և զինուժի տե
ղաշարժը 1974թ. Կիպրոսի հյուսիսային հատվածի գրավումից հետո
ամենամեծն էր, ինչն էլ ի ցույց դրեց թուրքական բանակի թերու
թյունները:
Քրդական զինյալների դեմ պայքարն իրենից չի ներկայացնում
լայնածավալ մարտական գործողություններ և անգամ այդ իրավի
ճակում ձեռքբերումները, մեղմ ասած, այնքան էլ փայլուն չեն: Մար
տական փորձը բանակների համար չափազանց կարևոր է: Այստեղ
հարկավոր է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ թուրքական
բանակը ՆԱՏՕ-ի կազմում ավանդաբար ամենավատ սպառազինու
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թյունն է ունեցել: Բավական է նշել, որ մինչև վերջերս թուրքական
բանակը հեռահար զենիթահրթիռային համալիրներ չուներ, այն ժա
մանակ երբ Հոլանդիան նման համալիրներ ստացել է 1990-ական
ների կեսերին: Թուրքական բանակի հրասայլերի ավելի քան կեսը
1960-ականների ամերիկյան մեքենաներ են մինչև օրս: Բանակի
կառուցվածքը մինչև 2010-2012թթ. հին, արդեն վաղուց իրեն չար
դարացրած գունդ-դիվիզիա-կորպուս մոդելն է, այն ժամանակ, երբ
արևմտյան բոլոր բանակները այս ամենից հրաժարվել էին դեռ
1990-ականներին: Եվրոպական բանակները, որոնք իրենց մակար
դակով ու հնարավորություններով թուրքականից ավելի բարձր են,
2011թ. Լիբիական պատերազմում լիարժեք ձախողում կրեցին: Խն
դիրն այն է, որ այդ բոլոր բանակները առանց ամերիկյան բանա
կի, որը բոլորի հիմնական մատակարարն է ու կազմակերպիչը, դա
տապարտված են: Դրանցից ոչ մեկը չկարողացավ ցանցակենտրոն
ռազմագործողություն իրականացնել անգամ սահմանափակ տա
րածքների վրա, փոքր ուժերով: Թուրքական բանակն, իր տեխնիկա
կան հնարավորություններով և փորձով զիջելով անգամ այդ բանակ
ներին, բնականաբար, շատ ավելի համեստ մարտական հնարավո
րություններ ունի: Ներկայում թուրքական բանակը անցնում է փո
խակերպումների լայն գործընթաց կառուցվածքային-կազմակերպ
չական և սպառազինության առումներով: Դեռևս թուրքական ԶՈւ-ի
կազմակերպման ու կառուցվածքային փոփոխությունների առումով
վերջնական կողմնորոշում կամ հստակեցում չկա, և այն դեռևս գտն
վում է ուսումնասիրությունների դաշտում: 1990-ական թթ. սկսած
նոր մարտահրավերների ու սպառնալիքների ի հայտ գալուն զուգա
հեռ նաև ռազմական ոլորտում սկսվեց հետ-մոդեռնի ժամանակաշր
ջան, որը կարողացան կյանքի կոչել և նոր իրողություններին հա
մարժեք պաշտպանական ոլորտը արդիականացնել արևմտյան մի
շարք երկրներ: Թուրքական բանակն էլ իր հերթին սկսեց արդիա
կանացման ու փոխակերպման մի գործընթաց, որը սակայն մինչև
օրս չի ավարտվել և նախնական փուլում է գտնվում:
Բանակների մարտունակության մասին հնարավոր կլինի միայն
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խոսել ռազմական գործողությունների պարագայում: Ինչ վերաբե
րում է մամուլում և տարբեր վերլուծականներում թուրքական բանա
կի` տարածաշրջանում ամենամարտունակն ու հզորը հանդիսանա
լու գնահատականներին, ապա դրա չափումը խիստ հարաբերական
է: Թուրքական բանակի հիմնական խնդիրը մնում է զորամիավորում
ների կառավարման համակարգերի և փորձի հարցը.
• թուրքական բանակը արևմտյան բանակների հետևորդը հանդի
սանալով հանդերձ` ունի մեծաքանակ հին սպառազինություն,
• մինչև վերջերս դեռ ուներ գունդ-կորպուս-դիվիզիա կազմի մոդել,
• այն երբեք լայնածավալ մարտական գործողությունների չի մաս
նակցել, զորամիավորումները իրական բացազատում չեն իրա
կանացրել,
• բարձր սպայակազմը մարտական գործողությունների վարման
փորձ չունի,
• բանակը արևմտյան բանակներին հատուկ մարտական գործո
ղություններ վարելու համար թույլ է հագեցած ապահովման և ղե
կավարման համակարգերով:
1974թ. Կիպրոսի ռազմագործողությունը սահմանափակ էր իր
բնույթով ու մասշտաբներով: Հյուսիսային Իրաքում անդրսահմա
նային գործողությունները ևս չեն կարող տալ թուրքական բանակի
մարտական պատրաստության իրական պատկերը, քանի որ դրանք
կրում էին սահմանափակ ու անհավասար բնույթ: Ինչ վերաբերում է
Թուրքիայի տարածքում քուրդ զինյալների դեմ մոտ 30-ամյա գործո
ղությունների փորձին, ապա, կարելի է նշել բազմաթիվ ձախողումնե
րի մասին, իսկ թուրքական բանակի կորուստների թիվը նույնպես
խոսուն փաստ է:
Թուրքական բանակը լայնամասշտաբ ռազմական գործողու
թյունների պարագայում անպայմանորեն հաշվի է առնում ՆԱՏՕ-ի
իր դաշնակիցների հետ համատեղ գործողությունների անհրաժեշ
տությունը, այն է՝ թուրքական բանակը դեռևս լայնամասշտաբ ռազ
մական գործողությունների համար ապավինում է իր դաշնակիցների
աջակցությանը՝ թե՛ սպառազինության, թե՛ կառավարման առումնե
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րով:
Իհարկե, թվաքանակի և սպառազինության առումով թուրքական
բանակը առաջատար է, սակայն դա դեռ բավական չէ մարտունա
կության ապահովման համար, որովհետև այն բավական շատ բա
ղադրիչներ ունի, և թուրքական բանակի հիմնական խնդիրը այսօր
էլ մնում է զորամիավորումների կառավարման համակարգերի և
փորձի հարցը, որի մասին բարձրաձայնել են մի շարք թուրք զինվո
րականներ ու փորձագետներ: Այլ խոսքով` թուրքական բանակի հզո
րության կարծրատիպի հիմքում դեռևս ընկած է մեծ թվաքանակը և
ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսանալը:
2014թ. հոկտեմբերին Թուրքիայի ԶՈւ-ի ԳՇ-ի պետ Ն. Օզելը
վարչապետ Դավութօղլուի հավանությանն էր ներկայացրել Թուր
քիայի ԶՈՒ-ի զարգացման ռազմավարական պլանը: Թուրքիայի
ԶՈւ-ի 2033 պլանները ռազմավարական ծրագիրը նախատեսում է
բանակի զարգացման ու վերափոխման երկու հիմնական նպատա
կային ուղղություն՝ արդյունավետություն և պրոֆեսիոնալիզմ: Ըստ
այդ պլանի՝ նախատեսվում է թուրքական բանակը հասցնել պրոֆե
սիոնալ բանակի՝ կրճատելով կամ սահմանափակելով ժամկետային
զինծառայությունը և էականորեն մեծացնել պրոֆեսիոնալ անձնա
կազմի մասնաբաժինը: Շատ փորձագետներ, այդ թվում՝ նաև թուրք,
հաստատում են, որ թուրքական բանակը ներկայում ավելի շատ
հիմնված է քանակի, քան որակի վրա: Իսկ թուրքական բանակի
զարգացման այդ պլանն առաջադրվել է, որպեսզի մեծացվի բանա
կի ոչ միայն կոնվենցիոնալ ու կանոնավոր բանակների դեմ պատե
րազմի արդյունավետությունը, այլ նաև անհամաչափ ու անկանոն
մարտահրավերներին դիմագրավման ունակությունները:
Իրան։ Իրանն իր պաշտպանական ներուժով Մերձավոր և Մի
ջին Արևելքի առանցքային դերակատարներից է: Իրանի ԶՈւ-ը հա
մարվում են տարածաշրջանում թվաքանակով ամենամեծերից:
Իրանական պաշտպանական համակարգի կառուցվածքային, նոր
մատիվային առանձնահատկությունները բխում են այդ երկրի կրո
նաքաղաքական համակարգից՝ իրենց վրա կրելով Իսլամական հե
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ղափոխության ուղղակի ազդեցությունն ու գաղափարախոսությունը:
Իրանական ԶՈւ-ի կարևորագույն առանաձնահատկությունն այն է,
որ այն կրում է խիստ կրոնական ազդեցություն և համարվում Իս
լամական Հեղափոխության պահպանության կարևոր բաղադրիչնե
րից: Այսինքն՝ ԶՈւ-ը պատասխանատու են նաև երկրի կրոնական
կարգի պաշտպանության համար:
Իրանի ժամանակակից ռազմական դոկտրինի ու ԶՈւ-ի զարգաց
ման վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ իրան-իրաքյան պատերազմը:
Ավելի ուշ Իրանի ղեկավարությունը ռազմական դոկտրինի վերա
սահմանման համար յուրացրեց 2003թ. իրաքյան պատերազմի և
2006թ. Իսրայելի ու Հեզբալլահի միջև պատերազմի դասերը: Նկա
տի ունենալով իրանական բանակի զուտ տեխնոլոգիական առումով
զիջելը հիմնական հակառակորդներ ԱՄՆ-ին և Իսրայելին՝ Իրանի
ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ռազմական դոկտրինի հիմ
քում է դրել անհամաչափ պատասխանի և գործողությունների ռազ
մավարությունը: Անհամաչափ ռազմավարության հիմքում ընկած է
առաջին հերթին մարդկային և նյութական հսկայական ռեսուրսնե
րի միջոցով ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև հարակից
տարածաշրջաններում իր հակառակորդների համար զգայուն հիմ
նախնդիրների հարցում առավելություն ապահովելու մարտավա
րությունը: Իրանը, գիտակցելով դասական պատերազմում իր դիրքե
րի թուլությունն առաջին հերթին ԱՄՆ-ի հետ, ռազմական դոկտրինի
հիմքում է դրել իր հարակից տարածաշրջաններում ամերիկյան են
թակառուցվածքների չեզոքացման, վնաս հասցնելու, կոնֆլիկտային
իրավիճակների հրահրման ու տարածաշրջանում կրոնականշիա
յական գործոնի ակտիվացման ռազմավարությունը: Ռազմական
դոկտրինում մեծ տեղ է տրված տոտալ մոբիլիզացիոն հնարավո
րություններին ու կրոնական մարտիրոսությանը: Շիայական իսլա
մում առանձնահատուկ տեղ ունի մարտիրոսության գաղափարը, և
քանի որ ԶՈւ-ը կրում են կրոնական գաղափարախոսության ուժեղ
ազդեցությունն ու կրոնական համակարգի պաշտպանության պա
տասխանատվություն, այն էականորեն մեծացնում է համընդհանուր
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մոբիլիզացիոն հնարավորությունները:
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության 110րդ հոդվածի համաձայն՝ որպես թեոկրատական պետություն՝ երկրի
ԶՈւ-ի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հոգևոր առաջնորդն է,
ում իրավասությանն է պատկանում պատերազմի հայտարարումը,
մոբիլիզացիան և խաղաղության կնքումը: Նա է նշանակում և ազա
տում ԶՈւ-ի միացյալ գլխավոր շտաբի պետին, Իսլամական հեղա
փոխության պահապանների կորպուսի (այսուհետ` ԻՀՊԿ), ԶՈւ-ի
զորատեսակների և ներքին զորքերի հրամանատարներին:
Սահմանադրության 143-151-րդ հոդվածները վերաբերում են
ԻՀՊԿ-ի և բանակի կարգավիճակին ու պարտականություններին:
Բանակը կոչված է պաշտպանելու երկրի անկախությունը, տարած
քային ամբողջականությունն ու պետության իսլամական կարգը:
144-րդ հոդվածը սահմանում է, որ բանակում կարող են լինել նրանք,
ովքեր պատրաստ են անձնազոհության և նվիրված են իսլամա
կան հեղափոխության նպատակներին: 146-րդ հոդվածն արգելում
է ընդհանրապես երկրի տարածքում օտարերկրյա ռազմաբազա
ների գոյությունը նույնիսկ խաղաղ ժամանակներում: ԻՀՊԿ-ն, որը
ստեղծվել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին
օրերին, Սահմանադրության 150-րդ հոդվածի համաձայն՝ կոչված
է իրականացնելու իսլամական հեղափոխության պահպանությունը:
Դրա լիազորություններն ու բանակի հետ փոխհարաբերությունները
կարգավորվում են հատուկ օրենքով: Կառավարությունը պարտա
վոր է քայլեր ձեռնարկել և պլան մշակել իսլամական սկզբունքնե
րին և նորմերին համապատասխան բոլոր քաղաքացիների համար
ռազմական պատրաստություն անցկացնելու ուղղությամբ, որպեսզի
նրանք մշտապես պատրաստ լինեն երկրի և իսլամական կարգերի
զինված պաշտպանությանը:
Երկրի պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում ընդհա
նուր քաղաքականության մշակումն իրականացվում է Ազգային ան
վտանգության բարձրագույն խորհրդի կողմից՝ որպես ռազմաքաղա
քական բարձրագույն խորհրդատվական մարմին: Համաձայն Սահ
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մանադրության 176-րդ հոդվածի՝ Խորհրդի պարտականությունը
երկրի ազգային շահերի ու Իսլամական հեղափոխության, տարած
քային ամբողջականության ու ազգային ինքնիշխանության ապահո
վումն է: Այն գործում է երկրի նախագահի ղեկավարությամբ, որի
պարտականություններն են՝
• պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում քաղաքականու
թյան սահմանումը երկրի հոգևոր առաջնորդի կողմից ուղենշված
ընդհանուր քաղաքական ուղեգծի շրջանակում,
• պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում ձեռնարկվող մի
ջոցառումների հետ քաղաքական, տեղեկատվական, սոցիալա
կան, մշակութային ու տնտեսական ոլորտի գործունեության հա
մապատասխանեցումը,
• երկրի նյութական ու մտավոր ռեսուրսների գործադրումը պետու
թյան ներքին ու արտաքին սպառնալիքների չեզոքացման հա
մար:
Խորհրդի որոշումներն ուժի մեջ են մտնում երկրի հոգևոր առաջ
նորդի կողմից դրանց հաստատման պահից: Խորհրդի աշխատանք
ների համակարգումն իրականացնում է քարտուղարը: Խորհրդի
կազմում գործում են երկու կոմիտեներ՝ անվտանգության և պաշտ
պանության, որոնք այդ ոլորտներում իրավասու խորհրդատվական
մարմիններն են:
Իրան-իրաքյան պատերազմի փորձառության հաշվառմամբ`
Իրանի անվտանգության ու պաշտպանության համակարգում կա
նոնավոր բանակի և ԻՀՊԿ-ի միջև փոխհամագործակցությունն ու
համակարգումն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով 1988թ.
ստեղծվեց Միացյալ ԶՈւ-ի գլխավոր շտաբը, իսկ 1989թ.՝ Պաշտպա
նության և զինված ուժերի աջակցման նախարարությունը: Ներկա
յում ԻՀՊԿ-ն բանակի հետ միասին գտնվում է Միացյալ ԶՈւ-ի գլ
խավոր շտաբի միացյալ հրամանատարության ու օպերատիվ կառա
վարման ներքո:
Իրանական ռազմաարդյունաբերության մակարդակն օր-օրի
աճում է: Արտադրվում են ինքնաձիգներից մինչև բալիստիկ հրթիռ
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ներ ու կործանիչ ինքնաթիռներ:
Մամուլում իրանական հրթիռների կամ այլ զինտեխնիկայի մա
սին ավելի ու ավելի հաճախ հանդիպող նորություններն արդեն
չեն զարմացնում: Գրեթե ամեն ամիս տեղեկություններ են հայտն
վում նոր հակատանկային, բալիստիկ կամ այլ տեսակի հրթիռների,
զինատեխնիկայի, ինչպես նաև անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ)
ստեղծման ու փորձարկման մասին:
Բավական հետաքրքիր ձեռքբերումներ է արձանագրում իրանա
կան ինքնաթիռաշինությունը: Արդեն ստեղծվել է «Tazarv» ուսումնա
մարտական ինքնաթիռը, բացի այդ Իրանում ամերիկյան «F-5» կոր
ծանիչի հիման վրա նախագծվել է սեփական «Saegheh» կործանիչը,
և այս փաստն էլ Իրանին դարձրեց գերձայնային կործանիչներ ար
տադրող երկիր: Այդուհանդերձ, պետք է նշել, որ իրանական ինքնա
թիռաշինության ամենահետաքրքիր նախագիծը «Shafagh» կործա
նիչն է, որը դեռևս ընթացքի մեջ է: Կործանիչի նախագծով զբաղվում
է «Iran Aircraft Manufacturing Company» (HESA) ընկերությունը, որն
արդեն որոշակի փորձ ունի այս գործում: Նման ինքնաթիռի ստեղ
ծումը բավական բարդ գործ է, մասնագետներն օգտվում են ռուսա
կան և մասնավորապես չինական տեխնոլոգիաներից: Հետաքրքիր
տեղեկություններ են շրջանառվում իրանական անտեսանելի «Sofreh
Маhi» ինքնաթիռի մասին: 2013թ. սկզբին հանրության դատին ներ
կայացվեց «Ղահեր 313» անունը կրող մի մեքենա, որն անգամ թռիչք
կատարեց: Սակայն դիտարկելով այդ կործանիչի արտաքին տես
քը պարզ է դառնում, որ այն կամ իրական չէ, այսինքն վերապատ
րաստված է ԱԹՍ-ի հիմքից, կամ ունի շատ սահմանափակ հնարա
վորություններ: Չնայած այդ ամենին՝ ակնհայտ էին որոշակի գծեր
արևմտյան նորագույն կործանիչների հետ:
Իրանցի մասնագետներն աշխատում են նաև բավական բարդ
թռչող սարքեր հանդիսացող էկրանաթիռների ստեղծման ուղղու
թյամբ: Մասնավորապես՝ արդեն ստեղծվել է փոքր «Bavar-2» էկրա
նաթիռը, որը հատկապես ծովային հետախուզության համար կարող
է լայն կիրառություն ունենալ:
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Հետաքրքիր են նաև իրանական ԱԹՍ-երի նախագծերը, որոն
ցից մի քանիսը հագեցված են անտեսանելի տեխնոլոգիաներով: Այս
խնդրով իրանցի մասնագետները սկսել են զբաղվել դեռ 1980-ական
ների կեսերին: 1991թ. կոալիցիոն ուժերին պատկանող մի քանի
նման սարքեր պատահմամբ հայտնվեցին Իրանի տարածքում: Այդ
նմուշների, ինչպես նաև խորհրդային ԱԹՍ-երի ուսումնասիրություն
ները հիմք ծառայեցին որոշակի աշխատանքների համար: Երկար
ժամանակ չպահանջվեց, որպեսզի իրանցի մասնագետները ստա
նան լավ տվյալներ ունեցող արտադրանք: 2005թ. ցուցահանդե
սի ժամանակ նրանք ցուցադրել էին «HESA» ընկերության կողմից
ստեղծված «AM-79», «Ababil-1», ինչպես նաև «Qods» ընկերության
«Saeghe-2», «Talash-1/2» և «Mohajer-2» ԱԹՍ-երը: Առաջին ընկերու
թյունը զբաղվում է հիմնականում ալ յումինե կառուցվածքով սարքե
րի ստեղծմամբ, իսկ երկրորդ ընկերությունն ունի նաև կոմպոզիցիոն
մետաղների հետ աշխատելու փորձ: Իրանցի մասնագետները խոս
տովանում են, որ իրենք դեռևս զիջում են արևմտյան շատ ընկերու
թյուններին, սակայն բավական փորձ արդեն ունեն և աշխատում
են նոր սերնդի ԱԹՍ-երի վրա: Մասնավորապես, 2010թ. հանրու
թյանը ներկայացվեցին «Ra’d» և «Karrar» անունները կրող ԱԹՍ-եր,
որոնք արտաքնապես շատ նման են ժամանակակից արևմտյան
որոշ նմուշների: Դրանք հավանաբար առաջին իրանական ԱԹՍ-ե
րն են, որոնք ունեն ռեակտիվ շարժիչներ: Ըստ որոշ մասնագետնե
րի, ինչպես նաև Իրանի նախագահի հայտարարության` դրանք կա
րող են նույնիսկ մարտական հարվածներ հասցնել` կրելով ռումբեր և
հրթիռներ: Այս տեղեկությունները որոշակի կասկած են հարուցում:
Նշյալ սարքերն այդքան մեծ չեն, դրանց կառուցվածքը մեծ հույսեր
չի ներշնչում հայտնաբերման, ցածր տեսանելիության առումով, իսկ
կառուցվածքային շատ համակարգեր հավանաբար վերցված են
արտասահմանյան նախագծերից: Իրանական ԱԹՍ-երի ստեղծող
ների և առհասարակ ավիաարդյունաբերության համար շատ լավ
նվեր էին 2011թ. հունվարին և հատկապես նույն թվականի հուլիսի
20-ին իրենց տարածքում խոցված ամերիկյան ԱԹՍ-երը: Մամու
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լում հայտնվել են տեղեկություններ, որ այդ սարքերն ուսումնասիր
վել են անգամ Մոսկվայում: Սակայն զարմանալին այն է, որ հուլի
սի 20-ի դեպքը տեղի է ունեցել Ղոմ քաղաքի մոտ, որը գտնվում է
Իրանի գրեթե կենտրոնում: Չնայած եղան նաև այս իրողությունները
հերքող լուրեր: Այնուամենայնիվ, 2011թ. դեկտեմբերի 8-ին Իրանի
բարձրաստիճան զինվորականները ցուցադրեցին ամերիկյան գեր
ժամանակակից «RQ-170 Sentinel» ԱԹՍ-ն, որը մի քանի օր առաջ
հայտարարվել էր որպես Աֆ- ղանստանում անհայտ կորած: Հնչեցին
տարբեր տեսակետներ այն մասին, որ սարքը խոցվել է իրանական
ՀՕՊ կողմից, կամ ինքնուրույն վայրէջք է կատարել, թեև միանշա
նակ որևէ բան պնդել դժվար է:
Իրանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը տարեցտարի զար
գանում է, ստեղծելով սեփական դպրոց, ինչն ամենակարևորն է: Հիմ
նական խնդիրը նորագույն տեխնոլոգիաներն են, որոնց յուրացման
համար կան բազում արգելքներ: Չնայած Արևմուտքի մեծ ջանքերին՝
իրանական գիտական ներուժի և ռազմաարդյունաբերական համա
լիրի առաջընթացի տեմպերը նախանձելի են: Նման մեծ ջանքերի
և միջոցների ներդրումը չի կարող ապարդյուն լինել: Եթե ոչ այսօր,
ապա առաջիկայում նրանք կարող են մեծ ձեռքբերումներ ունենալ:
2012թ. հունվարի 30-ին տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ
Իրանում փորձարկվել են լազերային ուղղորդմամբ հրետանային
արկեր, որոնք ունեն մինչև 20 կմ հեռահարություն: Իհարկե, նման
արկերը համաշխարհային ռազմաարդյունաբերության վերջին
գլուխգործոցները չեն կարող լինել, սակայն մեծ ձեռքբերում կարելի
է համարել:
Իրանի ՌԾՈւ-ը բավական թույլ են զարգացած և սպառազինված:
Անձնակազմի ընդհանուր թվաքանակը կազմում է մոտ 18 հազար:
Հիմնականում զինված են երեք հնացած ականակիրներով, հինգ
միավոր նույնպես հնացած ֆրեգատներով ու նույնքան կորվետնե
րով: Սպառազինության մեջ են նաև երեք միավոր խորհրդային դի
զելային «877ЭКМ» նախագծի սուզանավեր և մեծ քանակությամբ,
այսպես կոչված, «գրպանային նավատորմի» փոքր սուզանավեր
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ու հրթիռային նավակներ: Այս ոլորտում նրանք համագործակցում
են նաև Հյուսիսային Կորեայի հետ: Ձեռք են բերվել նաև «Kajami»
(Taedong-B) և «Gahjae» (Taedong-C) տեսակի փոքր սուզանավեր:
Իրանը, զրկված լինելով նորագույն նավերի ձեռքբերման հնա
րավորությունից, մեծապես զարգացրել է այսպիսի փոքր միջոցների
քանակը, որոնցով փորձում են լրացնել որակյալ նավերի պակասը:
Հիմնականում ձեռք են բերում չինական հականավային հրթիռներ,
որոնց մասին մենք կնշենք հրթիռային սպառազինության մեջ:
Ամերիկյան ռազմական բնույթի վերլուծություններում Իրանի
ամենակարևոր սպառազինություններից են համարվում հականա
վային հրթիռները, որոնց քանակը բավական մեծ է, և Իրանը կա
րող է զգալի հարված հասցնել հակառակորդի նավատորմին ու նաև
տրանսպորտային միջոցներին: Արևմուտքի կողմից պատժամիջոց
ների մասնակի վերացումից հետո քննարկվում է նաև ռուսական
արտադրության հականավային ափամերձ արձակման հրթիռների
ձեռքբերումը, որոնք զգալիորեն կհզորացնեն իրանական ՌԾՈւ-ի
կարողությունները: Խոսքը վերաբերում է օպերատիվ հեռահարու
թյան հրթիռներին, որոնք ի վիճակի են խորտակել մեծ նավեր:
Իրանական նավաշինությունը կենտրոնացած է նման նավերի
կառուցման վրա, և տարեցտարի դրանց քանակը մեծանում է նաև
սեփական նավերի հաշվին: «Sina» տեսակի հրթիռային ֆրեգատնե
րը և գրեթե նույնանուն նավակները շատ են հանդիպում հաղորդագ
րություններում, որոնք մտել են սպառազինության կազմի մեջ: Իրա
նի ՌԾՈւ-ի նավերի հիմնական զենքը տարատեսակ հականավային
հրթիռներ են, որոնք սպառազինված են չինական «HY-2 Silkworm» և
«YJ-2 (Noor C-802)» հականավային հրթիռներով, անգամ արտադրում
են դրանք, ինչը, բնականաբար, բավական մեծացնում է զորքերի
հզորությունն ու մարտունակությունը: Այս հրթիռներից մեկը 2006թ.
հուլիսի 14-ին լիբանանյան պատերազմի ժամանակ խոցեց իսրայե
լական «Hanit» կորվետը: Իրանական հրթիռներն օրեցօր դառնում
են ավելի հեռահար և կատարյալ: 2011թ. օգոստոսին փորձարկում
է անցել «Qader» թևավոր հրթիռը (այսուհետ ԹՀ), որի հեռահարու
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թյունը կազմում է մոտ 200 կմ: Այն նախատեսված է վերջրյա նավե
րը խոցելու համար: Նման հրթիռների ստեղծման աշխատանքները
Իրանում բավական ինտենսիվ են ընթանում: Հաճախակի են լինում
նորանոր տեղեկություններ տարբեր հրթիռների ստեղծման վերաբե
րյալ, սակայն հետաքրքիր են նաև տեղեկությունները դրանց զանգ
վածային արտադրության վերաբերյալ: Այս անգամ խոսքը գնում էր
«Zafar» ԹՀ-ի մասին: Բացառված չէ, որ հաճախ նույն հրթիռներին
կամ նույնիսկ արտասահմանյան հրթիռներին տրվում են տարբեր
անուններ: Իրանում ստեղծվում են նաև «Ghadir» տեսակի սեփական
սուզանավեր, որոնց չափերը, իհարկե, մեծ չեն: Ջրատարողությու
նը կազմում է մոտ 150 տոննա, իսկ դրանց քանակը, ըստ տարբեր
տեղեկությունների, արդեն անցնում է 10-ը: Նման «թզուկ» սուզա
նավերի արտադրությունն այնքան էլ բարդ գործընթաց չէ, հատկա
պես երբ ստեղծող երկիրը օգտվում է որոշակի տեխնոլոգիաներից:
2013թ. տեղեկություններ տարածվեցին մի փոքր ավելի մեծ` «Fateh»
տեսակի սուզանավերի ստեղծման մասին, որոնց հնարավորություն
ները ավելի հզոր են. դրանց քաշը անցնում է 550 տոննան: Սակայն
նշյալ սուզանավերը մեծ մարտական պոտենցիալ չունեն, դրանք հիմ
նականում նախատեսված են ափամերձ պաշտպանության համար,
ինչը իրանական ՌԾՈւ-ի հիմնական գործողությունների թատերա
բեմն է:
Իրանում փորձարկումներ է անցնում նաև «Valfajr» տորպեդը,
որն ունի 220 կգ մարտական մաս: Այն իր չափերով փաստորեն մի
ջին տեսակի տորպեդ է, որոնք լայն տարածում ունեն աշխարհում:
Դրանք բավական լուրջ սպառազինություն են և կիրառելի են ինչպես
տարբեր նավերից, այնպես էլ օդուժի կողմից: Վերջերս ամերիկյան
փորձագետները, հաշվի առնելով իրանական այս փոքր նավատոր
մի աճման միտումները և դրանց վրա կիրառվող տարատեսակ հր
թիռները, բավական մտահոգիչ եզրակացության էին եկել, որ ամե
րիկյան նավատորմի համար կարող են լուրջ խնդիրներ ի հայտ գալ
Հորմուզի նեղուցի հատվածում: Սակայն կարծում ենք, որ սա ավե
լի շատ նախազգուշացնող միտում ունի: Պատմության ընթացքում
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դեռևս ոչ մի պետության չի հաջողվել «գրպանային նավատորմով»
պարտության մատնել հզոր նավատորմերին: Օդային լիարժեք գե
րակայությունը, որին կարող է առանց մեծ խոչընդոտների հասնել
ամերիկյան նավատորմը տարածաշրջանի իր օդային ուժերի հետ
միասին, կարող է լիովին չեզոքացնել նման «գրպանային նավատոր
մին»: Ընդամենը մի քանի նավահանգիստների ռմբակոծությամբ
դրանց քանակի զգալի մասը կոչնչանա անմիջապես կայանված տե
ղում, իսկ մյուսները պարզապես անզոր կլինեն, քանի որ հակաօ
դային հնարավորությունները ուղղակի զրոյական են: Երբեմն իրա
նական ՌԾՈւ-ի զորավարժությունները դիտելիս տեսնում ենք այն
պիսի սցենարներ, երբ հազարավոր փոքրիկ նավակները «միջատ
ների» նման գրոհում են մեծ նավերը և իրենց մասսայականությամբ
ուղղակի կրակով տապալում «փղերի» նման: Իրական մարտում դրա
իրականացումն պարզապես անհնար է չափազանց մեծ տեխնիկա
կան մակարդակի առավելության և կազմակերպվածության հաշվին:
Հետո նավատորմի պատմության մեջ նման փորձերը միշտ ավարտ
վել են դառը պարտությամբ:
Ադրբեջան։ Իհարկե, տարածաշրջանում ռազմականացման ռե
կորդակիրը և առհասարակ աշխարհում սպառազինությամբ մեծ ռե
կորդակիրներից է Ադրբեջանը: Եվ դա սկսվեց հատկապես նավթի
գների շեշտակի աճի հետ:
2015թ. Ադրբեջանի պաշտպանական բյուջեն կազմել է ավելի քան
3.3 մլրդ մանաթ (գրեթե 4.8 մլրդ դոլար), ինչը շուրջ 27%-ով ավել
նախորդ տարվա ցուցանիշի համեմատությամբ: Այն կազմում է պե
տական բյուջեի մոտ 18 %-ը: Պաշտպանական բյուջեում ներառված
են հիմնական ուժային կառույցները: Պաշտպանական բյուջեից մոտ
1.7 մլրդ մանաթը հատկացվել է ԶՈւ-ին: Պետական սահմանապահ
ծառայությանը` ավելի քան 157 մլն մանաթ, Մոբիլիզացիայի և զորա
կոչի պետական ծառայությանը` 22 մլն մանաթ, Ռազմական արդյու
նաբերության նախարարությանը` 4 մլն, Ազգային անվտանգության
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նախարարությանը1` 121 մլն, Պետական հատուկ պահպանության
ծառայությանը` 85 մլն, ՆԳՆ-ին (ներքին զորքեր)` 165 մլն, և այլն:
Թեև 2016թ. բյուջեում նախապես հատկացվել էր նախորդ տար
վանից ավելի մեծ գումար, սակայն երկրում ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի պատճառով այդ գումարները պաշտոնապես մոտ կրկ
նակի կրճատվեցին՝ կազմելով մոտ 1.8 մլրդ մանաթ: Սրանք միայն
պաշտոնական տվյալներն են, որոնցում հաշվի չի առնված մանաթի
արժեզրկումը, որն անուղղակիորեն ազդում է թե՛ ռազմատեխնիկա
կան գործարքների, թե՛ զինծառայողների աշխատավարձերի վրա:
2016թ. փետրվարի դրությամբ, որոշակի վերանայումներից հետո
պաշտպանական բյուջեն, ըստ պաշտոնական տվյալների, կազմել
է մոտ 2.1 մլրդ:
Բանակի սպայական կադրերի պատրաստումն իրականացվում է
բազմապրոֆիլ ձևով, հիմնականում սեփական ռազմաուսումնական
հաստատություններում պատրաստելով բակալավրի աստիճանի
մասնագետներ և սպաներ, իսկ ավելի բարձր կազմը հիմնականում
պատրաստվում է Թուրքիայում, Ռուսաստանում: Որոշ ուղղություն
ներով ռազմական ոլորտի մասնագետներ պատրաստվում են նաև
այլ երկրներում՝ ԱՄՆ, Ուկրաինա, Պակիստան, Գերմանիա և այլն:
ՑՈւ-ի սպայական կադրերի պատրաստումն իրականացվում է
Հ. Ալիևի անվան բարձրագույն ռազմական ուսումնարանում: 1999թ.
այս ռազմական ուսումնարանի հիման վրա ստեղծվել է նաև ռազ
մական ակադեմիա, որտեղ ռազմական բարձրագույն կրթություն
են ստանում արդեն ծառայող սպաները, սակայն այս օղակում հիմ
նականում վերապատրաստվում են արտերկրում: Բաքվում գործում
են նաև ռազմածովային և ավիացիոն բարձրագույն ռազմական ու
սումնարաններ: Այս ռազմական հաստատութուններն ունեն ԲՈՒՀ-ի
1

Տվյալները բերված են 2014թ. նոյեմբերին ներկայացված պետա
կան բյուջեի
նախագծից, երբ դեռևս գործում էր Ազգային ան
վտան
գու
թյան նա
խա
րարու
թյունը: 2015թ. Ադրբեջանի Ազգային անվտանգության նախարարությունը
լուծարվեց, որի հիմքի վրա ստեղծ
վեցին երկու ծառա
յու
թյուն
ներ` Պետական
անվտանգության ծառայությունը և Արտաքին հետախուզության ծառայությունը:
Հետագայում նման կառուցվածքային փոփոխություններ եղան նաև Նախիջևանի
Ինքնավար Հանրապետությունում:
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կարգավիճակ: 1998թ.-ից Բաքվում գործում է Հ. Ալիևի անվան Ազ
գային անվտանգության նախարարության ակադեմիան, որն իրա
կանացնում է ազգային անվտանգության մարմինների համար ան
հրաժեշտ կադրերի պատրաստումն ու որակավորումը:
Ադրբեջանում գործում է նաև ռազմաօդային ուսումնարան, որ
տեղ պատրաստում են օդաչուներ, ավիացիայի սպասարկող տեխ
նիկական և ՀՕՊ մասնագետներ, սակայն վերջիններիս որակը այն
քան բարձր չէ, ինչի մասին հաճախ են արտահայտվել միջազգային
փորձագետները:
Բանակի հատուկ նշանակության ուժերը հիմնականում պատ
րաստություն են անցնում Թուրքիայում, ինչպես նաև Հյուսիսային
Կիպրոսում: Բացի այդ, թուրք զինվորականները մշտապես ուսում
նավարժական պարապմունքներ են անցկացնում Ադրբեջանի
տարածքում: ԶՈւ-ի համազորային միավորումներում գործող հետա
խուզադիվերսիոն խմբերից զատ, ըստ որոշ տեղեկությունների, բա
նակային կորպուսներում կան նման գումարտակներ, իսկ համազո
րային բանակում` մինչև 2 գումարտակ: Ջալիլաբադի շրջանի Գյոյթե
փե քաղաքում տեղակայված է հատուկ նշանակության զորամասե
րից մեկը, որտեղ իրականացվում է ժամկետայինների նախնական
պատրաստություն: Բաքվի Ղարադաղի շըրջանի Շուբանի գյուղում
է գտնվում հատուկ նշանակության ռադիոտեխնիկական գունդը:
Oպերատիվ ենթակայությամբ գործում են 1 աերոմոբիլ և 3 հատուկ
նշանակության բրիգադներ: Դրանցից մեկը տեղակայված է Գյան
ջայում, մյուսը` Յաշմայում:
Սահմանապահ ստորաբաժանումների սպայական կադրերի
պատրաստումն իրականացնում է Պետական սահմանապահ ծառա
յության ակադեմիան:
ՌՕՈւ-ի հրամանատարության անձնակազմի ընդհանուր թվաքա
նակը կազմում է մոտ 8 հզ, իսկ ՌԾՈւ-ինը՝ մոտ 2.5 հզ:
Ադրբեջանը մեծ տեմպերով ավելացնում է սպառազինությունը
և ռազմական բյուջեն: Տարբեր երկրներից ակտիվորեն ներկրվում
են տարատեսակ զինատեսակներ. սպառազինման լայնամասշտաբ
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ծրագրերն սկսվել են հատկապես 2002-2003թթ-ից: 2004-2007թթ.
Ադրբեջանը միայն Ուկրաինայից ներկրել է 80.000 միավոր զենք:
2007թ. մինչ օրս այդ մատակարարումները տարբեր գնահատական
ներով բազմակի մեծացել են: 2003-2008թթ. Ադրբեջանի հիմնական
մատակարարները եղել են Ուկրաինան (364 մլն դոլար), Ռուսաստա
նը (128 մլն դոլար) և Վրաստանը (108 մլն դոլար): 2010թ. տվյալներով
մատակարար երկրների ցանկը ևս չի փոխվել. միայն ավելացել են
ծավալները և փոխվել են տեղերը: 2004-2008թթ. համեմատությամբ`
2009-2013թթ. Ադրբեջանի կողմից սպառազինության ներկրման
ծավալներն աճել են 378%-ով: SIPRI-ի տվյալներով` 2009-2013թթ.
Ադրբեջանի կողմից ներկրված սպառազինության մեջ Ռուսաստանի
մասնաբաժինը կազմել է մոտ 80%: Մնացյալ մասը բաժին է ընկնում
Ուկրաինային, Իսրայելին, Թուրքիային, Հարավաֆրիկյան Հան
րապետությանը, Բելառուսին և այլն: Թուրքիայի վիճակագրական
կազմակերպության (TÜIK) պաշտոնական տվյալներով` 2011-2015թ.
մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայից Ադրբեջան
զենք-զինամթերքի, ռազմական նշանակության ապրանքների ար
տահանման ցուցանիշը կազմել է շուրջ 89 մլն դոլար, որից 82 մլն-ը՝
2013-2014թթ.: Իհարկե, սրանք զուտ այն պաշտոնական տվյալներն
են, որոնք ֆիքսված են ընդհանուր թուրքական ապրանքների ար
տահանման հաշվեկշռում: Թուրքիայից Ադրբեջանին տրամադրված
(այդ թվում նաև անհատույց) սպառազինության, ռազմական նշանա
կության ապրանքների ընդհանուր ծավալը գերազանցում է մի քանի
100 միլիոնը:
2010թ. 240 մլն դոլար արժողության պայմանագրով Թուրքիան
Ադրբեջանին է մատակարարել 107 և 122 մմ տրամաչափի հրետա
նային համալիրներ ու անհրաժեշտ սպառազինություն: 2013 թ. մա
տակարարվել են նաև թուրքական արտադրության «T-300 Kasırga»
հրետանային համալիրներ, իսկ 2014թ.` 36 T-155 ինքնագնաց հրե
տանային համալիր:
Ադրբեջանին ռազմական մատակարարումների հարցում ՌԴ-ն
առաջատարների շարքում է: Միայն վերջին մի քանի տարիներին
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«Ми-35М», «Ми-17» ուղղաթիռների և «С-300 ПМУ-2» ԶՀՀ-ի ռուսա
կան մատակարարումների ծավալները կազմում են մոտ 1-1.5 մլրդ
դոլար: Իսկ վերջին 5 տարում միայն ՌԴ-ից իրականացված զինա
տեսակների գնումների գումարային արժեքն ավելի քան 4 մլրդ դո
լար է, այսօր ակտիվորեն քննարկվում է ևս այդքան գնումների հար
ցը: Մասնավորապես՝ Ադրբեջանը շահագրգռված է նոր կործանիչ
ինքնաթիռների, ուղղաթիռների և հրասայլերի նոր խմբաքանակի,
ինչպես նաև հատուկ սարքավորումների ու տեխնիկայի մեծ ծավա
լի ձեռքբերման հարցով: 2016թ. սկզբի դրությամբ, սակայն, հայտնի
դարձավ, որ որոշ զինատեսակներ, որոնց պայմանագրերը կնքվել
էին երեք-չորս տարի առաջ, դեռ չեն ստացվել և մատակարարման
փուլում են: Բյուջետային հատկացումների աճին զուգահեռ, ավելա
նում է նաև Ադրբեջանի կողմից տարբեր երկրներից ձեռք բերվող
սպառազինության ընդհանուր գումարային արժեքը: Ադրբեջանա
կան ռազմական բյուջեի ավելացումն ունի կոնկրետ հասցե. ստեղծ
վել է ռազմական արդյունաբերության նախարարություն: Այդ գե
րատեսչությունն արդեն ունի մի քանի տասնյակ ձեռնար-կություններ
և արտադրում է մոտ 700 անուն ապրանք: Ադրբեջանը թուրքական,
իսրայելական և այլ երկրների ռազմարդյունաբերական ընկերու
թյունների հետ կնքում է սպառազինությունների գնման, արդիակա
նացման ու նաև համատեղ արտադրության պայմանագրեր: Իհար
կե, նման ծավալների ծախսերը չեն կարող որոշակի մտահոգություն
չառաջացնել: Դա գերռազմականացում է, որն ամենավատ որակի
դեպքում անգամ վտանգներ ունի:
Ադրբեջանական բանակի սպառազինության արդիականացման
և ձեռքբերման գործում հետաքրքիր նախագծեր կան, որոնք հան
գամանալից վերլուծության կարիք ունեն: Հրադադարի հաստատու
մից ի վեր` Ադրբեջանը տենդագին զինվում է` ավելացնելով ներմուծ
վող զենքերի ու տեխնիկայի և՛ քանակը, և՛ տեսականին: Ուշագրավ
են հատկապես հարձակողական տարատեսակ միջոցների, ԱԹՍ-ե
րի ձեռքբերումը, որոշ զինատեսակների արտադրության հիմնումը,
որոնք կարող են որոշակի վտանգ ներկայացնել:
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Դեռևս տարիներ առաջ Իսրայելից ձեռք էին բերվել «Aeronautics
Defense Systems» ընկերության «Orbiter» և «Aerostar» ԱԹՍ-ներ, որոնք
բազմիցս կիրառվել են շփման գոտում: Ադրբեջանը իսրայելական ըն
կերությունների հետ ցանկանում էր նաև արտադրել սովորական ու
մարտական ԱԹՍ-ներ: Գործարանն արդեն գործում է, և, կարելի է
ասել, որոշ ժամանակ անց ադրբեջանական բանակում ԱԹՍ-ների
քանակը կհասնի մինչև մի քանի հարյուրի: Այդ ԱԹՍ-ները ներկա
յացվեցին 2014թ. հունիսի 26-ի զորահանդեսին: Չի բացառվում, որ
աշխատանքը կատարում են իսրայելցի մասնագետները: Պատա
հական չէ նաև, որ ադրբեջանական մամուլում հայտնվեցին տեղե
կություններ, որ ադրբեջանական բանակն առաջիկա տարիներին
կհամալրվի մարտավարական ԱԹՍ-ներով, որոնք կարող են ան
գամ զենք կիրառել, այսինքն` լինեն մարտական: Իհարկե, սա հիմ
նականում քարոզչական բնույթ է կրում, սակայն չեն բացառվում
նաև հետագայում այդ ուղղությամբ աշխատանքների իրականացու
մը: Մարտական ԱԹՍ ստեղծելը դյուրին գործ չէ: Աշխարհում մոտ
100 պետություն զբաղվում է ԱԹՍ-ների ստեղծման աշխատանքով,
սակայն լիարժեք մարտական ԱԹՍ-ներ ներկայում արտադրում են
միայն ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը:
Բացի այդ, նման սարքերի ձեռքբերման համար պայմանագիր է
կնքվել թուրքական «TAI» (Turkish Aerospace Industries) ընկերության
հետ, որն արտադրում է «Turna», «ANKA» ԱԹՍ-ները: Ավելին` ադր
բեջանցի սպաները Թուրքիայում մասնագիտական պատրաստու
թյուն են անցնում «Turna» սարքերը ղեկավարելու համար: Իհարկե,
թուրքական արտադրության ԱԹՍ-ները որակական չափանիշներով
չեն կարող համեմատվել իսրայելականների հետ, բայց դրանք հարկ
եղած դեպքում ևս կարող են օգտագործվել որպես մարտական-հար
վածային միջոցներ: Մի քանի տասնյակ ԱԹՍ-ների գրագետ և ճիշտ
օգտագործումը կարող է լավ արդյունքներ ապահովել, հատկապես
հետախուզության և կրակի կառավարման գործում: Բայց նաև նկա
տի ունենանք, որ թուրքական կողմը ևս ԱԹՍ-ների կիրառման հետ
կապված լուրջ խնդիր ունի: Իսրայելական համանման սարքերը
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տարբեր, այդ թվում՝ թուրքական զինծառայողների «բարձր մաս
նագիտական պատրաստության» պատճառներով կորցնելուց հե
տո, փորձ արվեց կիրառել սեփական արտադրության մեքենաներ,
սակայն, ինչպես պարզվում է, զինվորականները մնացել են առանց
համապատասխան հետախուզական միջոցների: Չնայած դրան` մա
մուլում ցուցադրվել են թուրքական նոր, հաջողված «ANKA» ԱԹՍ-ի
փորձնական թռիչքները: «ANKA»-ն միջին չափի, երկար թռիչքներ
կատարող սարք է:
Ի՞նչ ասել է ադրբեջանական մարտական ԱԹՍ: Դա չի լինելու
ա
մե
րի
կյան «RQ-4 Global Hawk», «X-45» կամ «X-47» մար
տա
կան
օդային հարթակների նման հզոր միջոց: Այնուամենայնիվ, այս տե
ղեկությունը պետք է որոշակիորեն զգաստացնի հայկական զինված
ուժերին: Նախ պարզենք` ինչ է ադրբեջանական սովորական, հե
տախուզական ԱԹՍ-ն:
Ադրբեջանական հետախուզական ԱԹՍ-ները հայկական տա
րածքներում թռիչքներ կատարել են: Իհարկե, եղան այս իրողությու
նը հաստատող և հերքող բազում տեղեկություններ, սակայն մաս
նագետները լավ են հասկանում, որ դա միանգամայն հնարավոր է:
2012թ. սեպտեմբերի 12-ի ադրբեջանական ԱԹՍ-ի խոցումից հետո
հայկական կողմը ևս խոստովանեց այդ փաստը: Աշխարհում վա
ղուց են կիրառվում ԱԹՍ-ներ, և բազմիցս ապացուցվել է, որ ավան
դական, հին զենիթային միջոցներով դրանց դեմ պայքարելն ար
դյունավետ չէ: 1960-ական թթ. բազում փորձեր են կատարվել այդ
ուղղությամբ, և արդյունքները գաղտնիք չեն: 2008թ. Հարավային
Օսեթիայում և Աբխազիայում ռազմական գործողություններն ապա
ցուցեցին, որ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարը պահանջում է զենիթահր
թիռային լուրջ պատրաստվածություն: Զենիթային որոշ փոքր հա
մալիրներ երբեմն անզոր են, իսկ մեծերը, որոնք կարող են խոցել,
թանկարժեք են:
Փաստորեն, ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարու
թյունը, յուրացնելով սովորական ԱԹՍ-ների հնարավորությունները,
առանց ժամանակ կորցնելու անցավ նաև մարտական ԱԹՍ-ների
26

ձեռքբերմանն ու կիրառմանը, որոնց հնարավորություններն անհա
մեմատ մեծ են: Եթե նույնիսկ ադրբեջանական ԱԹՍ-ները հստակ
ինտեգրված չեն գլոբալ համակարգերի մեջ, ապա տվյալ դեպքում
դա մեծ բան չի փոխում: Այդ ամենը ընդամենը ժամանակի հարց է:
Այս գործընթացն աշխարհում ունեցել է ավանդական զարգացում:
ԱԹՍ-ները նախ կատարել են սովորական հետախուզություն, հետո
հետախուզություն են կատարել որոշակի համակարգի մեջ, այսինքն`
միաժամանակ օգնել են այլ միջոցների: Դրանք կարող են լինել հար
վածային որոշակի համալիրներ, կապի, ռադիոպայքարի միջոցներ
և այլն: Այնուհետև անցել են հաջորդ փուլ. եղել են հարվածային մի
ջոցների մի մասնիկը կամ հենց միջոցը, այսինքն` հետախուզահար
վածային միջոցը: Դրանից ավելի առաջ գնալը Ադրբեջանի համար
դեռ շատ վաղ է:
Մարտական ԱԹՍ-ներով Ադրբեջանը ստացել է բավական հզոր
միջոցներ, որոնց դեմ պայքարելն այլ մակարդակի խնդիր է: Իսրայե
լական «Haropp» (Harpy 2) ԱԹՍ-ն, որը կիրառվեց ապրիլ յան պա
տերազմում, ինչպես նաև թուրքական «Turna» ԱԹՍ-ները բավական
լուրջ միջոցներ են հարվածներ հասցնելու համար: Մի քանի տա
րի հետո Ադրբեջանը կարող է ունենալ 50-100 միավոր մարտական
ԱԹՍ, որոնք իրականում կլինեն օպերատիվ-մարտավարական խո
րության վրա գործող ԹՀ-եր: Անգամ թուրքական վերը նշված ԱԹՍները կարող են հարվածներ հասցնել մինչև 50-100 կմ խորության
վրա: Թռչող սովորական հարվածային սարքերին խոցելու համար
ԶՀՀ-ն ծախսում է 3-5 հրթիռ, այն էլ հարաբերական բարենպաստ
վիճակում ունենալով հակազդեցության մինչև 10 վայրկյան ժամա
նակ: Նման հակազդեցություն ունեցող համալիրները բացառիկ են:
ՀՀ ՀՕՊ համակարգը բավական զարգացած է տարածաշրջանում,
սակայն ապագա մարտահրավերների համար հարկավոր է ձեռք բե
րել հիմնականում փոքր, մեկ մեքենայի վրա տեղակայված, նվազա
գույն հակազդեցության ժամանակ ունեցող համալիրներ: Այս բոլոր
միջոցառումները պահանջում են խնդրի համակողմանի և խորը վեր
լուծություն:
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Այս զարգացումներին զուգահեռ ադրբեջանական սպառազին
ման գործընթացում կան նաև, այսպես ասած, ուշագրավ դրվագներ,
որոնք ռազմական պլանավորման և նախապատրաստման ոչ մի
տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում: Ադրբեջանը շարունակում
է ակտիվորեն գնել այս կամ այն երկրների արտադրած բազմազան
զենքերի տարատեսակ նմուշներ, սակայն երբեմն այդ ձեռքբերում
ները անկանոն են և անհիմն: Այսպես՝ ադրբեջանական բանակի
ստորաբաժանումներում արդեն կիրառվում են մի քանի տեսակի և
զանազան երկրների արտադրության հրաձգային զենքեր: Տարբեր
ստորաբաժանումներ կիրառում են խորհրդային, ամերիկյան, գեր
մանական, իսրայելական և այլ երկրների արտադրության զենքեր
(«TAR-21», «MP5», «HK G3», «Remington 700», «JNG 90 Bora» և այլն):
Մամուլում տեղեկություններ կան, որ Բաքուն բանակցություններ է
վարում չեխական «Ceska Zbrojovka» ընկերության հետ՝ «Scorpion
EV03 A1» տեսակի ատրճանակ-գնդացիրներ գնելու համար: Իսկ
ամենաուշագրավն այն է, որ ավանդական «Կալաշնիկովի» ինքնա
ձիգն Ադրբեջանում արտադրելիս այլ անուն է ստանում` «Հազրի»:
Մամուլում հանդիպում են աղոտ տեղեկություններ, որ Ադրբեջանը
արտադրում է «Շիմշեք» կոչված գրոհային հրացան, «Հազրի» ինք
նաձիգ, «Զաֆար» և «Ինամ» ատրճանակներ: Ի դեպ, գրոհային
հրացանն ու ինքնաձիգը նույն զենքի արևմտյան և խորհրդային տե
սակավորումն են: 2016թ. Ադրբեջանը պատրաստակամություն է
հայտնել ձեռք բերել թուրքական (MKEK) ընկերության արտադրու
թյան MPT-76 ինքնաձիգներ:
Ադրբեջանը տարբեր ժամանակներում ձեռք է բերել գերմանա
կան, թուրքական, իսրայելական, անգլիական, ռուսական զրահա
մեքենաներ և տրանսպորտային տարատեսակ միջոցներ: 2010թ.
հայտնվեցին տեղեկություններ, որ ադրբեջանական նորաստեղծ
ռազմաարդյունաբերության նախարարությունը հարավաֆրիկյան
«Paramount Group» ըն
կե
րու
թյան հետ դեռևս 2007թ.-ից աշ
խա
տանքներ է տանում երկու տեսակի զրահամեքենաների` «Marauder
APC»-ի և «Matador»-ի արտադրության ուղղությամբ: Վերջինը ստեղծ
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վել էր հարավաֆրիկյան ընկերության և հորդանանյան «Middle East
Defence Systems» (MDS) ընկերության հետ համատեղ: Այս մեքենա
ների արտադրությունն Ադրբեջանում կազմակերպելը բխում էր երկ
կողմ շահերից: Մեքենաները շատ ընդհանրություններ ունեն. նախ
նրանց շարժիչները նույնն են, ապա նաև ընթացային մասում կան
նույն հիմքը կազմող բաղկամասեր: Մեքենաների արտադրության և
դրանց մատակարարման մասին տարբեր տեղեկություններ են շր
ջանառվում: Սկզբում մի փոքր խմբաքանակ էր առաքվել Ադրբեջան,
որի հիմքի վրա էլ, հավանաբար, կատարվել են ուսումնասիրություն
ները, և կազմակերպվել է արտադրությունը: 2009թ. «Paramount
Group»-ն առաքել էր 10 միավոր «Marauder»: Նույն թվականին Հա
րավաֆրիկյան Հանրապետությունից ընդհանուր ռազմական մա
տակարարումները գերազանցում էին 22 մլն դոլարը: Մեքենաների
քանակի մասին տեղեկությունները սահմանափակ են: Հայտնի է մի
այն, որ դրանց արտահանման հնարավորություններն այնքան էլ մեծ
չեն: Վերջերս էլ պարզ դարձավ, որ այս ծրագիրն ընդհանրապես
տեղից չի շարժվել:
Ադրբեջանական բանակում կան նաև թուրքական «Otokar» ընկե
րության արտադրության «Cobra» զրահամեքենաներ, որոնք բավա
կան տարածված են աշխարհում: 1997թ. արտադրվող այս մեքենան
կիրառվել է նաև 2008թ. «Հնգօրյա» պատերազմում: Ադրբեջանա
կան ԶՈւ-ում դրանց քանակը ևս ստույգ հայտնի չէ: 2011թ. Բաքվում
կայացած զորահանդեսին այս մեքենաների սահմանափակ քանա
կություն ցուցադրվեց, որից հետո կրկին տեղեկություններ հայտնվե
ցին դրանց նոր խմբաքանակի մատակարարման մասին:
Ռուսական «Рособоронэкспорт» ընկերությունն Ադրբեջանին
առաջարկել է իր տարածքում «Тигр» զրահամեքենաների արտո
նագրված արտադրություն սկսել: Այդ մասին «ԱՐՄՍ-ՏԱՍՍ»-ին
հայտնել է Ադրբեջանի ռազմարդյունաբերության նախարարի օգ
նական Ազադ Մամեդովը` Աբու-Դաբիում «IDEX-2011» սպառազինու
թյունների և ռազմական տեխնիկայի 10-րդ ցուցահանդեսի ժամա
նակ:
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Այդ ցուցահանդեսի շրջանակում Ադրբեջանը և Թուրքիան ռեակ
տիվ հրթիռների համատեղ արտադրության պայմանագիր են ստո
րագրել: Դեռևս 2009թ. թուրքական «Roketsan» և ադրբեջանական
«Iqlim» ընկերությունների միջև համագործակցության պայմանագիր
էր կնքվել: Ըստ պայմանագրի` նախատեսվում էր համատեղ ար
տադրել համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր (ՀԿՌՀ)
107 և 122 մմ-ոց հրթիռներ:
Թուրքական վերը նշված ընկերությունը վաղուց մասնագիտացել
է արևմտյան և խորհրդային այդ տրամաչափերի չղեկավարվող հր
թիռների արտադրության գործում: Ըստ վերը նշված պայմանագրի`
հրթիռների որոշ բաղկամասեր պատրաստի առաքվելու էին Թուր
քիայից, իսկ մնացածը համատեղ արտադրվելու էր տեղում: Այս
ընկերությունը նշված հրթիռների հեռահարությունն ավելացրել է:
2011թ. ստորագրված մեկ այլ պայմանագրով 107 և 122 մմ-ոց հրթիռ
ների համար արտադրվելու էին նաև համապատասխան արձակման
կայաններ: 2014թ. դրությամբ այդ ոլորտում ևս գործերը շատ դան
դաղ էին առաջ ընթանում: «TR-107» և «TRB-107» հրթիռների հեռա
հարությունը հասցվել է 11 կմ-ի, իսկ «TRB-122» հրթիռներն արդեն
ունեն 40 կմ հեռահարություն, կան նաև պակաս հեռահարության
այլ հըրթիռներ:
Վերը հիշատակված թուրքական ընկերությունը վաղուց խորհր
դային «БМ-21» մեքենայի բազում կլոնավորումներից մեկի հիման
վրա ստեղծել էր «T-122 Sakarya» ՀԿՌՀ-ն: 107 մմ-ոց նման առանձին
համալիր Թուրքիայում չի ստեղծվել, դա Արևմուտքում 1950-ական
ներից լավ տարածված տրամաչափ է, որի համար ստեղծվել էին ար
ձակման բազում կայաններ: Այսօր այն, մեծ հաշվով, մերժված տրա
մաչափ է:
Ադրբեջանն իր բանակի համար կամենում է ձեռք բերել չինական
հրթիռներ: Թե ինչ տեսակի, դեռ պարզ չէ, սակայն չինական կողմի
հետ բանակցություններ են ընթանում: Խոսքը մարտավարական հր
թիռների մասին է, սակայն այստեղ ևս ինչ-որ անկանոն բան է ստաց
վում: Հարցն այն է, որ ադրբեջանական բանակում մարտավարա
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կան հրթիռներ արդեն կան. դրանք խորհրդային հայտնի «Точка-У»
(9К79-1) համալիրներն են: Նույն տեսակի չինական հրթիռների տե
սականին բավական մեծ է, սակայն չի փայլում մեծ հուսալիությամբ
և արդյունավետությամբ: Նորից ստացվելու է խիստ կասկածելի
տվյալներով և հուսալիությամբ հրթիռների բազմազանություն:
Զանազան սպառազինությունների համատեղ արտադրության
բանակցություններ էին տարվում տարբեր երկրների հետ: Այդ զի
նամիջոցների թվում քիչ չեն նաև հրթիռային տեխնոլոգիաները: Նշ
վում էր ուկրաինական հակատանկային «Скиф» և «Барьер» հրթիռ
ների ձեռքբերման, ինչպես նաև դրանց տեղայնացման մասին: Այս
հրթիռները նոր չեն ստեղծվել, դրանք խորհրդային հին նմուշների
ուկրաինական տեղայնացումներն են, և մասնագետների հավաստ
մամբ` բավական արդյունավետ են, մասնավորապես, գիշերային
մարտերում: Նույն ժամանակ ձեռք են բերվել նաև բելառուսական,
ռուսական և իսրայելական նոր հակատանկային հրթիռային համա
լիրներ:
Ադրբեջանը մեծ համակրանք ունի ՀԿՌՀ-ի նկատմամբ` որակով
թե անորակ, մեծ թե փոքր, հեռահար թե մոտիկ գործողության: Աս
վածի վկայություններից է նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայից ձեռք
բեր
ված 10 մի
ա
վոր «RAK-12» (М63 Plamen) 128 մմ-ոց ՀԿՌՀ-ն`
դրանց համար նախատեսված 20 հազար հրթիռներով: Հատուկ
նշենք, որ վերջինիս հեռահարությունը կազմում է ընդամենը 8.612 կմ, ինչը մեր վերը ասած բոլոր տեսակետների հավաստումն է:
Եթե ադրբեջանական բանակում արդեն կար խորհրդային «Смерч»
(9К58) ՀԿՌՀ-ն` այն էլ մեծ քանակությամբ, որն այս կամ այն կերպ
համարվում է իր տեսակի մեջ լավագույններից մեկը, ապա ի՞նչ
իմաստ ուներ գնել դրա նման իսրայելական համակարգ, առավել
ևս թուրքական «Т-300», որն անգամ մոդուլային չէ, ինչպես իսրայե
լականը: Ընդ որում, թուրքական այս ՀԿՌՀ-ն 4-6 միավորի համար
(որոնք չինական «WS-1B» ոչ այնքան լավ ՀԿՌՀ-ի թուրքական կրկն
օրինակն են) Ադրբեջանը վճարել է մոտ 250 մլն դոլար: Մինչդեռ
աշխարհում իրականում իրենց տեսակի մեջ լավագույն ամերիկյան
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«MLRS» ՀԿՌՀ-ն արժեն 4-7 մլն դոլար: Այս տեսանկյունից մեզ հա
մար մեծ վտանգ են ներկայացնում նաև բելառուսական «Պոլոնեզ»
և իսրայելական «ԼՕՌԱ» օպերատիվ-մարտավարական հրթիռները,
որոնք ձեռք են բերվել այս տարի:
Ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ կան մեծ քա
նակությամբ խորհրդային հին «Т-72», կատարելագործված «Т-72» և
ռուսական նորագույն «Т-90» տեսակի հրասայլեր ու տարբեր զրա
համեքենաներ:
Առաջինների ընդհանուր թվաքանակը կարող է կազմել մինչև
800-1000 միավոր, իսկ երկրորդներինը` ավելի քան 1000, այդ թվում`
մոտ 100 միավ
 որ նոր հրասայլ2: Նախատեսվում է նաև վերջինիս,
ինչպես նաև այլ զրահամեքենաների քանակը հասցնել շուրջ 500-ի:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով ադրբեջանական ԶՈւ-ի որակական
ցուցանիշների վերաբերյալ դիտարկումները, կարող ենք նշել դրա
ուժեղ և թույլ կողմերը:
Ուժեղ կողմերրը`
• Ադրբեջանական բանակը քանակապես բավական մեծ է։
• Տեխնիկապես հագեցած է և տարեցտարի ավելի է սպառազին
վում։
• Սահմանային լարվածության, ռազմագործողությունների պայ
մաններում զորքերը մասամբ ձեռք են բերում որոշակի հմտու
թյուններ:

2
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Կան նաև այլ չհաստատված գնահատականներ, որ իրականում հրա
սայլերի
քանակը մոտ կրկնակի ավելին է, սակայն դրանք հաստատված չեն:

ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԽՈՑԵԼԻ
ՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻԲԵՐՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Սամվել Մարտիրոսյան
Տեղեկատվական անվտանգության
հարցերով փորձագետ
 երկա զարգացումները խոցելի են դարձնում կիբերհարձակում
Ն
ների համար ինչպես յուրաքանչյուր անհատի, այնպես էլ ազգային
մակարդակով խոցելի ենթակառուցվածքները։ Մարդկության տեխ
նիկական զարգացումը հասել է այն վիճակի, երբ զարգացած երկր
ների բազմաթիվ խոցելի հանգույցների ավտոմատացման և ցանցե
րի հետ համակցման պատճառով դրանք արդեն իսկ հանդիսանում
են հաքերային հարձակումների թիրախներ։
Ներկա իրավիճակում բազմաթիվ հանրային կարևորության գոր
ծառույթներ իրականացվում են համացանցի միջոցով։ Այսօր գոյու
թյուն ունեն առավել վտանգավոր խոցելի հանգույցներ՝
• պետական
էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգերը
(e-Government),
• ֆինանսական և բանկային համակարգերը,
• խոշոր արտադրությունները,
• էներգետիկ համակարգերը,
• ջրամատակարարման համակարգերը,
• տրանսպորտային համակարգերը,
• կապի համակարգեր, նեռարյալ արբանյակային և GPS համա
կարգերը։
Խնդիրը բարդանում է այն պատճառով, որ տեխնիկական զար
գացմանը զուգահեռ շատանում են խոցելի հանգույցները։ Գոյություն
ունեն տարբեր տիպի խմբավորումներ, որոնք իրականացնում են
կիբերհարձակումներ [1]՝
• այսպես կոչված «սև գլխարկ» (Black Hat) հաքերներ, վարձկան
ներ, որոնք պատրաստ են երրորդ կողմի պատվերով իրակա
նացնել ցանկացած տիպի հարձակում,
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• պետության համար աշխատող հաքերներ, որոնք իրականացնում
են հարձակումներ պետական պատվերով,
• կիբեր լրտեսներ, որոնք աշխատում են մեծ կորպորացիաների և
կազմակերպված հանցավոր խմբերի համար,
• կիբեր ահաբեկիչներ, որոնք իրականացնում են գործողություն
ներ նույն դրդապատճառներով, ինչ ավանդական ահաբեկչա
կան խմբերը,
• հաքտիվիստներ, քաղաքական, կրոնական կամ հասարակական
ոլորտներում գործող ակտիվիստներ, որոնք իրենց բողոքը դրս
ևորում են հաքերային հարձակումների միջոցով։
Ենթակառուցվածքների վրա հաքերային հարձակումները գնա
լով ավելի լուրջ խնդիր են դառնում պետությունների համար։ Այս
պես, ԱՄՆ բանակային փորձագետները համարում են, որ կիբեր
հարձակումների վտանգը կարող է դիտվել որպես Սառը պատե
րազմի ժամանակ միջուկային պատերազմի վտանգին համարժեք.
‘The cyber threat is serious, with potential consequences similar in some
ways to the nuclear threat of the Cold War’ [2]։ 2010թ. ընդունվեցին
Մեծ Բրիտանիայի «Ազգային անվտանգության ռազմավարություն»
(National Security Strategy) և «Ռազմավարական պաշտպանութան
ու անվտանգության զեկույց» (Strategic Defence and Security Review)
փաստաթղթերի նոր տարբերակները: Ռազմավարությունը բրիտա
նական կիբերտարածության վրա հարձակումները դասեց առաջին
կարգի վտանգների շարքում` միջազգային ահաբեկչության, բնա
կան լայնամասշտաբ աղետների ու պետությունների միջև ռազմա
կան գործողությունների կողքին: Իսկ զեկույցը հայտարարեց «Ազ
գային կիբերանվտանգության ծրագրի» (National Cyber Security
Programme) մեկնարկի մասին, որի իրականացման համար առա
ջիկա չորս տարիներին հատկացվելու է 630 մլն ֆունտ ստեռլինգ
և, բացի այդ, ստեղծվելու է Կիբերգործողությունների խումբ (Cyber
Operations Group), որն իր խնդիրների լուծման գործում պետք է հա
մախմբի պետական ու մասնավոր սեկտորների կարողությունները
[3]:
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Խոշոր հարձակումները ենթակառուցվածքների վրա բավակա
նին նոր երևույթ են։ Այս պահին կարելի է հարձակումները տեխ
նիկապես բաժանել երկու մեծ հատվածների՝ տեխնիկական-ծրագ
րային ներխուժումներ համակարգերի մեջ և հարձակումներ՝ ուղղ
ված համակարգերի միջև կապի խզմանը։
Ներխուժումներ համակարգերի մեջ: Համարվում է, որ առաջին
մեծ հարձակումը, որը բերել է հանգույցի ֆիզիկական վնասվածքի,
Stuxnet վիրուսի կիրառումն է 2010 թ., Իրանի միջուկային ծրագրի
դեմ։ Վիրուսային համակարգը ներխուժել էր Իրանի Նաթանզի ու
րանի հարստացման գործարան և ազդելով ավտոմատացման հա
մակարգերի վրա՝ ֆիզիկապես վնասել ցենտրիֆուգները։ Համար
վում է, որ վիրուսը ստեղծվել էր ԱՄՆ և Իսրայելի գաղտնի ծառա
յությունների միասնական աշխատանքի հետևանքով, և դրա կիրա
ռումը մի քանի տարով ետ էր գցել Իրանի միջուկային ծրագիրը [4]։
Սակայն Bloomberg գործակալությունը 2014թ. տարածեց նորու
թյուն, որ, ամենայն հավանականությամբ, առաջին կիբերզենքի կի
րառումը եղել է ավելի վաղ՝ 2008թ. օգոստոսի 5-ին, երբ Թուրքի
այում պայթեցվեց Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը։ Մինչ վեր
ջերս համարվում էր, որ այն պայթեցրել էին քրդական զինյալները։
Սակայն Bloomberg֊ի տվյալներով՝ պայթյունը եղել է ռուսաստանյան
հաքերների գործողության հետևանք [5]։
Հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ հաքերներն արդեն
իսկ ունակ են հարձակումներ իրականացնել շատ ավել լուրջ ֆիզի
կական համակարգերի վրա։ Այսպես, The Wall Street Journal ստա
ցել էր տեղեկատվություն, որ 2013թ. իրանական հաքերներին հա
ջողվել էր ներխուժել Նյու-Յորքի ջրամբարի կառավարման համա
կարգ։ Պարզապես հաքերները չեն ցանկացել վնաս հասցնել՝ չնա
յած նրան, որ հնարավորություններ ունեցել են [6]։ Խոցելի են նաև
տրանսպորտային մեծ համակարգերը, ինչպես, օրինակ, երկաթգծե
րի կառավարման համակարգերը [7]։
2015թ. դեկտեմբերի 23-ին Ուկրաինայի էլեկտրացանցերը են
թարկվեցին հաքերային հարձակման, որի հետևանքով մի շարք
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շրջաններում հոսանքազրկումներ տեղի ունեցան։ Ուկրաինական
հատուկ ծառայությունները համարում են, որ հարձակումը իրակա
նացրել է ռուսաստանյան Sandworm հաքերային խումբը, որն իրա
կանցրել այն BlackEnergy վիրուսի միջոցով [8]։
2017թ. Notpetya համակարգչային վիրուսի համաճարակի պատ
ճառով Ուկրաինայում պարալիզացվել էր պետական, բանկային և
առևտրային կազմակերպությունների աշխատանքը [9]։
Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական անվտան
գության համակարգը: Հայաստանի Հանրապետությունում տեղե
կատվական անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները կարելի է
բաժանել երկու մասի` տեխնիկական բաղադրիչ, որը հիմա աշխար
հի շատ երկրներում ընդունված է կոչել որպես կիբեռ-անվտանգու
թյուն, և բովանդակային, որը կապված է քարոզչական, հակաքա
րոզչական, զանգվածային լրագրության, տեղեկատվական հոսքերի
հետ կապված խնդիրների հետ։ Այս ոլորտի բոլոր խնդիրները նկա
րագրվում են Հայաստանի Հանրապետության Տեղեկատվական ան
վտանգության հայեցակարգում [10]։
2011թ.-ից տեղեկատվական անվտագնության տեխնիկական
բաղադրիչի համակարգող է Ազգային Անվտանգության Ծառայու
թյունը [11]։ Բովանդակային հատվածով տեղեկատվական անվտան
գության գործառույթները բաշխված են մի շարք կառույցների միջև,
բազմաթիվ գործառույթներ իրականացնում են Պաշտպանության
նախարարությունը, Արտգործնախարարությունը և այլն։ Համակար
գող դեր այս ոլորտում ունի ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հան
րային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը։
Բացի այդ, գոյություն ունի ոլորտային մոտեցում։ Խոսքը բան
կային ոլորտի մասին է։ Այստեղ 2013թ. ընդունվել է Կենտրոնական
Բանկի խորհրդի «Տեղեկատվական անվտանգության ապահով
ման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ կարգը»
որոշումը, որը նախատեսում է բանկային համակարգի տեղեկատ
վական անվտանգության ստանդարտներին անցնելը [12]։ 2015թ.
ստեղծվեց ՀՀ Արդարադատության նախարարության Անձնական
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տվյալների պաշտպանության գործակալությունը [13]։ 2017թ. սեպ
տեմբերին տեղեկատվություն տարածվեց, որ Ազգային անվտանգու
թյան խորհրդում մշակվել է ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության
ապահովման և տեղեկատվական քաղաքականության հայեցակար
գը։ Սակայն փաստաթուղթը այդպես էլ չի հանրայնացվել և հետա
գա զարգացում չի ստացել [14]։ Բացի այդ, կառավարությունը ներ
կայացրել է Կիբերանվտանգության ռազմավարության հաստատելու
վերաբերյալ որոշման նախագիծը [15]։ Սակայն այն նույնպես զար
գացում չի ունեցել։
Սրանով Հայաստանի կիբերանվտանգությունը եզրափակվում է։
Ի՞նչ ռիսկեր է առաջացնում այն, որ չկա ընդհանուր համակարգում և
մի շարք հատվածներ չեն փակվում.
1. Մերկ են մնում կրիտիկական ենթակառուցվածքները։ Օրինակ,
էներգահամակարգը, տրանսպորտային և այլ մեծ համակարգեր,
որոնք հաճախ պետության անմիջական վերահսկողության տակ
չեն, և դրանց վրա լուրջ կիբերհարձակումները կարող են ունե
նալ ծանր հետևանքներ ող ջ երկրի մակարդակով։ Խնդիրը շատ
խճճված է. օրենսդրորեն նկարագրված չէ, թե ինչ է կրիտիկա
կան ենթակառուցվածքը, չկա դրանց վերահսկող մարմին, չկան
օրենքներ, որոնք թույլ կտան պետական մարմիններին զննել խո
ցելի հատվածները մասնավոր հաստատություններում։ Ավելին,
ընդհանրապես հայտնի չէ, թե որոնք են կիբերհարձակումների
տեսանկյունից մեր խոցելի ենթակառուցվածքները։
2. Գոյություն չունի հանրային իրազեկում լուրջ վտանգների դեպ
քում։ Նաև չկան կրթական ծրագրեր, որոնք թույլ կտային նվա
զեցնել հանրության վրա զանգվածային ազդեցության բացասա
կան հետևանքները։ Սա մեր ող ջ հանրությունը դարձնում է մի
մեծ կրիտիկական ենթակառուցվածք։
3. Եթե Ադրբեջանի կողմից կիբերհարձակումները մինչև վերջին
տարիները ունեին քաոտիկ բնույթ և հիմնականում իրականաց
վում էին անկախ ազգայնական խմբավորումների կողմից, ապա
իրավիճակը փոխվում է։ Դեռևս 2012 թ. սեպտեմբերին արձա
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նագրվեցին լուրջ հարձակումներ, որոնք ուղղորդվում էին պետա
կան կառույցների կողմից։ Այդ ժամանակ իրականացումը ադր
բեջանական կողմը չէր անում, վարձվում էին կիբերհանցագործ
խմբեր ԱՊՀ տարածքում։ Սակայն, վերջին երկու տարիների ըն
թացքում արձանագրվել են դեպքեր, որոնց հիման վրա կարե
լի հստակ եզրակացնել, որ Բաքուն արդեն ունի իր պետական
կիբերհարձակողական միավորումը [16]։ Նաև հարկ է նշել, որ
ադրբեջանական հաքերային խմբավորումը ստանում է արտա
քին աջակցություն։ Օրինակ, մի շարք ազգայնական թուրքական
հաքերային խմբավորումներ օգնում են Ադրբեջանին իրականաց
նել հարձակումներ Հայաստանի դեմ։
4. Երկրի և ընդհանուր աշխարհի զարգացումները բերում են կիբեր
տիրույթում նորանոր վտանգների առաջացմանը։ Յուրաքանչյուր
ենթակառուցվածքի թվայնացում առաջացնում է խոցելիություն,
յուրաքանչյուր բարեփոխում ստեղծում է հարձակումների համար
նոր հնարավորություններ։ Այսօրվա պաշտպանողական միջոց
ները վաղն արդեն չեն աշխատում կամ թերի են։
Արդեն եղած ռիսկերը բավարար են հաստատելու համար, որ
Հայաստանը շատ խոցելի է կիբերհարձակումների տեսանկյունից։
Մյուս կողմից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գլոբալ զարգա
ցումները, դրանց լուծումների ներդնումը Հայաստանի պետական և
մասնավոր համակարգերում օրեցօր ավելի է մեծացնում խոցելիու
թյունները և բարդացնում պաշտպանությունը։
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ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՇԵՄԻՆ
Տիգրան Հարությունյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ ղեկավար, կ.գ.թ.
2000–ական թթ. սկզբին ՀՀ տնտեսությունը սկսեց դուրս գալ
ճգնաժամային իրավիճակից, և սկսված տնտեսական կայուն աճի
պայմաններում անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայել Հայաս
տանում գիտության զարգացման քաղաքականությունը, նաև ֆի
նանսավորման ծավալները: Կարիք կար բարեփոխել գիտության
համակարգը, որը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մեծ
մասամբ շարունակում էր առաջնորդվել խորհրդային գիտակազմա
կերպչական ավանդույթներով։
2005թ. ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ խնդիր դրվեց կազմել ՀՀ-ում
գիտության զարգացման ռազմավարություն: Ստեղծվեցին 3 տար
բեր փաստաթղթեր, որոնցից 1-ը ընտրվեց որպես հիմնական:
Հիմնվելով այդ փաստաթղթի և նրանում տեղ գտած առաջարկ
ների վրա՝ 2007թ. Կրթության և գիտության նախարարության կազ
մում ստեղծվեց Գիտության պետական կոմիտեն, որը դարձավ Հա
յաստանում գիտական քաղաքականությունը մշակող, իրականաց
նող նաև գիտական համակարգը ֆինանսավորող պետական պատ
կան մարմինը: Հայաստանը ընտրեց գիտության բարեփոխումների
[1] համակցված տարբերակը` ներդնելով աշխարհարհում տարբեր
երկրների հաջողված փորձը (հիմնական ուղղություն ընտրելով եվ
րոպական գիտակազմակերպչական փորձը)։
2000թ. ընդունվել է Գիտական և գիտատեխնիկական գործու
նեության մասին օրենքը: 2010թ. ընդունվել է ՀՀ գիտության զար
գացման ռազմավարությանը: 2011թ. ընդունվեց 2011-2015թթ. գի
տության զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, 2011թ.` ՀՀ ԳԱԱ
մասին օրենքը: 2017թ. ընդունվեց 2017-2020թթ. գիտության զար
գացման ռազմավարական ծրագիրը: Մինչ այդ 2006թ.-ից ընդուն
վել էր Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին
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օրենքը, որով Հայաստանում նորարական տեխնոլոգիաների զար
գացման և ներդնման քաքականությանը իրականացնում է ՀՀ էկո
նոմիկայի նախարարությունը:
Ֆինանսավորման
ծավալները
ըստ
տարիների։
Ֆինանսավորումը 3-րդ հանրապետության ստեղծման օրվանից
միշտ եղել է անբավարար: Բացի նրանից, որ բացարձակ ծավալն
է միշտ փոքր եղել, փոքր է եղել նաև ՀՆԱ-ում նրա մասնաբաժինը:
Դա վկայում է գիտության դերի անբավարար գնահատման մասին:
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ եթե պետությունը ուզում է
զարգացնել գիտությունը և գիտելիքահենք տնտեսությունը, ապա
պետական ֆինանսավորման ծավալը չպետք է ցածր լինի ՀՆԱ 1%ից [2]: Դա այն նվազագույն շեմն է, որի դեպքում հնարավոր է գիտու
թյան բնականոն զարգացում:
Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 10 տարում գիտու
թյան պետական ֆիանասավորման մասնաբաժինը եղել է ՀՆԱ 0.2%
- 0.28% միջակայքում, իսկ ոչ պետական ֆիանասավորումը (հի
մանականում միջազգային դրամաշնորհներ) չի գերազանցել ՀՆԱ
0.05%-ը չնայած նրան, որ 2011թ. ընդունած գիտության զարգացման
ռազմավարական ծրագրով նախատեսվում էր մինչև 2020թ. պետա
կան ֆիանասավորման մասնաբաժինը հասցնել ՀՆԱ 1%-ին:

Ստորև ներկայացված է գիտության պետական ֆինանսավոր
ման բաշխումը ըստ ձևերի: Բազային ֆինանսավորումը հիմնակա
նում ուղղված է ենթակառուցվածքների պահպանմանը և բազային
աշխատավարձին: Նպատակային ֆինանսավորումը ուղղվում է պե
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տության զարգացման առաջնահերթություններից բխող գիտական
ծրագրերին: Թեմատիկ (հաճախ համարվում է նաև դրամաշնոր
հային) ֆինանսավորումը ուղղվում է կարճաժամկետ իրականացվող
գիտական ծրագրերին:
Գիտության բյուջետային ֆինանսավորում, մլն . ՀՀ դրամ
2013

2014

2015

2016

2017

Բազային
ֆինանսավորում

8
348.93

9
025.45

9 811.01

10
004.56

10
065.43

Մասնաբաժինն
ընդհանուրի մեջ

73.02%

71.28%

70.47%

70.69%

70.50%

Նպատակային
ֆինանսավորում

1
536.73

1
675.27

1
839.41

1
848.06

1
848.06

Մասնաբաժինն
ընդհանուրի մեջ

13,44%

13,23%

13,21%

13,06%

12,94%

Թեմատիկ
ֆինանսավորում

1 106.51

1
515,69

1
333,01

1
359,17

1
523,02

Մասնաբաժինն
ընդհանուրի մեջ

9.68%

11.97%

9.57%

9.60%

10.67%

Գիտական աստիճանի
համար տրվող
հավելավճարներ

441.0

446.4

938.7

941.7

840.3

Մասնաբաժինն
ընդհանուրի մեջ

3.86%

3.53%

6.74%

6.65%

5.89%

Ընդհանուր
ֆինանսավորում

11
433.16

12
662.81

13
922.12

14
153.48

14
276.81

 ամեմատության համար ԵՄ երկրների մոտ գիտության ֆիանա
Հ
սավորման միջին ցուցանիշը ՀՆԱ 2.03% է:
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 ի քանի զարգացած և զարգացող երկրների գիտության ֆինան
Մ
սավորման ցուցանիշները: [3]

Կարևոր խնդիր է մնում գիտնականների ընդհանուր թիվը, միջին
տարիքը, ինչպես նաև «ակտիվ» տարիքի գիտնականների թիվը:
1988թ. տարբեր հաշվարկներով գիտության ոլորտում աշխատող
մարդկանց թիվը մոտ 33000 էր, իսկ 2016թ.՝ (ըստ ԳՊԿ տվյալնե
րի)՝ 6092 (որոնցից 3782 են գիտաշխատող): Փաստորեն անկախու
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թյան շրջանում գիտության ոլորտում աշխատողների թիվը կրճատ
վել է մոտ 5 անգամ: Նրանց մի մասը արտագաղթել է և աշխատում
է արտասահմանյան գիտական հաստատություններում, մի մասն էլ
թողել է ոլորտը և անցել այլ աշխատանքի: Արտագաղթը և ոլորտից
հեռանալը չի դադարել ոչ մի տարի, իսկ ներհոսքի տեմպերը չեն
բավարարում: 2016թ. տվյալներով 1 մլն բնակչի հաշվով գիտության
ոլորտի աշխատողների թիվը մոտ 2000 է, ինչը մոտ 1.47 անգամ
պակաս է ԵՄ միջին ցուցանիշից (2941.9) [3]:
35-55 տարեկան գիտնականները համարվում են ամենաարդյու
նավետ աշխատողները, որովոհետև սովորաբար հենց այդ տարինե
րին են նրանք կայանում որպես գիտնական և տալիս առավել շատ
գիտական արդյունք: Հայաստանից արտագաղթածների մեծ մասը
35-55 տարիքային շեմում է եղել, որովհետև նրանք առավել պահան
ջարկված են եղել և համեմատաբար ավելի հեշտ են աշխատանք
գտել արտասահմանյան գիտական կառույցներում:
Ստորև գիտության ոլորտում ընդգրկված գիտաշխատողների
տարիքային բաժանումն է:

 ետք է նշել նաև, որ մինչև ԳՊԿ ձևավորումը և նրանց կողմից
Պ
նախաձեռնված ու իրագործված ծրագրերը մինչև 35 տարեկան գի
տաշխատողները ընդամենը 4% էին կազմում:
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Չնայած վերը նշված խնդիրներին՝ հայաստանցի գիտաշխատող
ների կողմից տպագրված հոդվածների թվի կայուն աճ է նկատվել,
վերջին 18 տարիներին: Աճը հատկապես ակտիվացել է գիտության
բարեփոխումների և ԳՊԿ գործունեության արդյուքնում (2008թ.-ից
հետո): Պետք է նաև նշել, որ վերջին 2 տարիներին տպագրություն
ների աճի, որոշակի դանդաղեցում է նկատվում, ինչը խոսում է բա
րեփոխումների 2-րդ փուլի անհրաժեշտության մասին:

Ստորև բերված գրաֆիկում կարող ենք ծանոթանալ տպագրված
հոդվածների մասնաբաժնին՝ ըստ գիտական ուղղությունների:
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1մլն բնակչի հաշվով տպագրված գիտական հոդվածների թիվը՝
ըստ Web of Science շտեմարանի:

 այաստանի H-index [4] –ը՝ ըստ Scopus [5] շտեմարանի տվյալ
Հ
ների:
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2008-2017թթ. Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ներդրվել
հետևյալ նախաձեռնությունները՝
անկախ գիտական փորձագիտական համակարգ,
գիտական հայտերի առցանց ներկայացման համակարգ,
թեմատիկ գիտահետազոտական խմբերի կազմում արտասահ
մանյան խորհրդատու ներգրավելու հնարավորություն,
4. երիտասարդ գիտաշխատողների աջակցության ծրագիր,
5. կիրառական արդյունքի ձեռբերմանն ուղղված ծրագիր` մասնա
վոր հատվածի ներգրավմամբ,
6. ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագիր,
7. միջազգային երկկողմ հետազոտությունների ծրագրեր,
8. միջազգային համատեղ լաբորատորիաների /կենտրոնների/ խմ
բերի ստեղծում,
9. թիրախային թեմատիկ ծրագրեր (AREAL, CYCLONE18/18, Շիրակ,
ԼՂՀ)
10. բարձր արդյունավետությամբ գիտաշխատողների անհատական
խրախուսման ծրագիր,
11. գիտական միջոցառումների աջակցություն,
12. Springer/WoS գիտատեղեկատվական շտեմարաններից ազատ
են
1.
2.
3.
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օգտագործման ծրագիր։
Այս նախաձեռնությունների շնորհիվ հնարավոր դարձավ գի
տության ոլորտի որոշակի երիտասարդացումը, աճեց տպագրվող
հոդվածների թիվը, ակտիվացան միջազգային կապերը, արտա
սահմանյան գործընկերների հետ համատեղ ստեղծվեցին մի շարք
գիտական լաբորատորիաներ և կենտրոններ, հետազոտողները
հնարավորություն ունեցան պետական աջակցությամբ գործուղվել
և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին, նաև կազմակեր
պել գիտաժողովներ և երիտասարդ գիտնականների դպրոցներ:
Բարձրացվեց դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետությունը:
Ակտիվ հետազոտողները հնարավորություն ունեցան բարձրացնել
իրենց եկամուտները՝ մասնակցելով միաժամանակ մի քանի ծրագ
րերի: Թարմացվեցին մի շարք լաբորատորիաների սարքավորում
ները: Հայաստանը մասնակից դարձավ Եվրոպական հետազոտա
կան տարածքի (ԵՀՏ) մի շարք ծրագրերի (Horizon 2020, ICRANet
և այլն), կնքվեցին բազմաթիվ միջազգային համագործակցության
պայմանագրեր, այդ պայմանագրերի շրջանակներում թողարկվե
ցին մի շարք համատեղ ծրագրեր (Բելառուս, Ռուսաստան, Ֆրան
սիա, Գերմանիա): Մեծ մասամբ կարգի բերվեց գիտությանը վերա
բերող օրենսդիր դաշտը:
Չնայած այս բոլոր նախաձեռնություններին և դրական արդյունք
ներին, որոնք արձանագրվեցին սրանց շնորհիվ, դեռ բազմաթիվ են
մնում ՀՀ-ում գիտության առջև ծառացած խնդիրները: Վաղուց հա
սունացել է բարեփոխումներին միտված նոր ծրագրերի իրականա
ցումը, որը թույլ կտա զարգացնել ձեռք բերված հաջողությունները և
հիմք կհանդիսանա դեռևս առկա խնդիրների լուծման համար:
Ստորև աղ յուսակի տեսքով ներկայացվում են Գիտության կոմի
տեի կողմից մատնանշված խնդիրների երեք խումբ, առաջարկվող
լուծումները և արդյունքները որոնք ակնկալվում են:
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Ֆինանսավորման անբավարար մակարդակ, ռեսուրսների
ցրվածություն, «խելացի» մասնագիտացման բացակայություն
ԽՆԴԻՐ

ԼՈՒԾՈՒՄ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Ֆինանսավոր
ման անբավա
րար մակար
դակ

Պետական ֆինանսավորման ծա
վալների ավելացում, աղբյուրների
դիվերսիֆիկացում, տնտեսության
ներգրավման խրախուսում

Միջազգային
չափանիշներին
համապատաս
խանող և կայուն
զարգացող համա
կարգ

Ռեսուրսների
ցրվածություն

Արդյունավետության գնահատում
և համապատասխանեցում պետա
կան ֆինանսավորման ծավալնե
րին, կառուցվածքային բարեփո
խումների իրականացում

Ֆինանսավորման
արդյունավետու
թյան բարձրացում

“Խելացի”
մասնագի
տացման բա
ցակայություն

Ռեսուրսների ուղղորդում մի քանի
կարևորագույն հիմնախնդիրնե
րի լուծման վրա, ԵՀՏ-ում խելացի
(smart) մասնագիտացման տիրույ
թի ձեռբերում

Հետազոտություն
ների մակարդա
կի բարձրացում,
միջազգային մա
սանագիտացման
ձեռքբերում

Գիտություն-կրթություն թույլ կապ, գիտության «ծերացում»
ԽՆԴԻՐ

ԼՈՒԾՈՒՄ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Գիտական կազմա
կերպությունների և
բուհերի ինտեգր
ման ցածր մակար
դակ

Բուհ-գիտական կազմակեր
պություն-արտադրական ձեռ
նարկություն կլաստերների
ձևավորում

Գիտության և/
կամ տնտեսու
թյան պահանջ
ներին համապա
տասխան կադրե
րի պատրաստում

Գիտական կադրերի
վերարտադրության
անբավարար մա
կարդակ

Գիտնականի կարիերայի
գրավչության բարձրացում,
պետական պատվերի արդյո
ւավետության բարձրացում,
գերազանցության կենտրոն
ների ստեղծում

Կայուն զարգա
ցող, ինքնավե
րարտադրվող
համակագի ձևա
վորում
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Գիտական ենթա
կառուցվածքների ոչ
արդիական լինելը

Ռեսուրսների ուղղորդում
մի քանի կարևորագույն հիմ
նախնդիրների լուծման
վրա, ԵՀՏ-ում խելացի (smart)
մասնագիտացման տիրույթի
ձեռքբերում

Միջազգային մա
կարդակի հետա
զոտությունների
իրականացման
ապահվում

Տնտեսության կողմից գիտական արդյունքների «կլանման»,
ինչպես նաև պատվիրման ցածր մակարդակ
ԽՆԴԻՐ

ԼՈՒԾՈՒՄ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Գիտական կազմա
կերպությունների
համար նպաստա
վոր տնտեսական
միջավայրի բացա
կայություն

Գիտական արդյունքի ներդր
ման տնտեսական խրա
խուսման մեխանիզմների
ներդրում, գիտական նորա
մուծությունների կենտրոնների
ձևավորում, հատուկ հիմնադ
րամի ստեղծում

Տնտեսության
մեջ օգտագործ
վող գիտելիքնե
րի ձեռքբերման
խրախուսում

Տնտեսության կող
մից գիտական ար
դյունքների ստաց
ման պահանջարկի
բացակայություն

Գիտություն-արտադրություն
կլաստերների ձևավորում,
‘demand driven’ հետազո
տությունների իրականացում,
նմանատիպ միջազգային
ցանցերին ինտեգրում

Տնտեսության
կողմից գիտա
կան արդյունքնե
րի «կլանման»,
ունակության մա
կարդակի բարձ
րացում

Երկակի նշանակու
թյան ծրագրերի ան
բավարար քանակ

Երկակի հետազոտություննե
րի համակարգման Հատուկ
կոնստրուկտորական բյուրոյի
ստեղծում

Երկրի պաշտո
նունակության
մակարդակի
բարձրացում

Օգտագործված աղբյուրներ
1. URL:http://scs.am/index.php?page=razm_crag&hl=am_AM
2. URL: https://www.oecd.org/china/G20-innovation-report-2016.pdf
3. URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/23540
7e.pdf
4. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/H-index
5. URL: https://www.scimagojr.com/
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ՓՈՔՐ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՎԱՐՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ3*
Նարեկ Գալստյան
ք.գ.թ., դոցենտ
 երածություն։ Մասնագիտական գրականության մեջ ընդուն
Ն
ված է, որ փոքր պետությունները միջազգային թատերաբեմում դրս
ևորում են յուրահատուկ վարք և կիրառում արտաքին անվտանգու
թյան յուրահատուկ ռազմավարություններ։
Սույն ակնարկի շրջանակում խոսվում է փոքր պետությունների
այդ յուրահատուկ վարքի գլխավոր հատկանիշների, դրա հիմնա
պատճառների, դրանց համահունչ՝ փոքր պետությունների կողմից
կիրառվող արտաքին անվտանգության գլխավոր ռազմավարություն
ների, ինչպես նաև ՀՀ արտաքին անվտանգության վրա ազդող գլ
խավոր համակարգային (միջազգային համակարգի կառուցվածքից
բխող) գործոնների ու դրանց արձագանքման գլխավոր ռազմավա
րությունների մասին։
Պետությունների տիպաբանման հիմնական մոտեցումները։
Մասնագիտական գրականության մեջ կան միջազգային թատե
րաբեմում պետությունների տիպաբանման մի քանի մոտեցումներ,
որոնցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած են տիպաբանման տարբեր
սկզբունքներ (տե՛ս Աղ յուսակ 1 և 2)։
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Սույն ակնարկը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի 18T5I336 «ԵՄ-ի հետ և ԵԱՏՄ-ում: Նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ
Հայաստանի համար» գիտական թեմայի շրջանակում և, հանրային սեմինարքննարկման տեսքով, ներկայացվել ՀՀ ՊԿԱ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի կազմակերպած «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» դպրոցի (23 հոկտեմբերի, 2018 թ., Երևան) շրջանակում։
*

Աղ յուսակ 1. Պետությունների տիպաբանման սկզբունքները
(Վյայուրյունենի մատրից)
Ներածին

Արտածին

Օբյեկտիվ

Ընդհանրացված
փոփոխականներ՝ տա
րածք, բնակչություն, ՀՆԱ

Արտաքին աշխարհի հետ
փոխազդեցությունների
ծավալը

Սուբյեկտիվ

Հանրության և քաղ. գոր
ծիչների ինքնաընկալումը

Արտաքին դերակատարնե
րի վերաբերմունքը

Աղ յուսակ 2. Պետությունների տիպաբանման մոտեցումները
Մոտեցումը

Սկզբունքը

Բացարձակ

Չափման շեմերի սահմանում, քանակական տվյալների
օգտագործում

Համեմատա
կան

Տվ յալների դիտարկում համաշխարհային կամ տարա
ծաշրջանային համեմատության մեջ

Քանակական

Տարածք, բնակչություն, ՀՆԱ, ռազմական սպառազինու
թյուն

Որակական

Ինքնաընկալում, ընկալում այլ երկրների կողմից

Համալիր

Բացարձակ + համեմատական + քանակական + որակա
կան

Քննարկվող խնդրի տեսանկյունից՝ այդ մոտեցումներից առավել
նպատակահարմար է համալիրը՝ հիմնված Վյայուրյունենի մատրի
ցով ստացված «չափերի» վրա։ Դրան առավելապես համահունչ է Ռ.
Քոհեյնի առաջարկած դասակարգումը (տե՛ս Աղ յուսակ 3), ըստ որի՝
փոքր է այն պետությունը, որը միայնակ կամ իր նմանների խմբով չի
կարող որևէ էական ազդեցություն ունենալ միջազգային համակար
գի վրա։
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Աղ յուսակ 3. Պետությունների դասակարգումն ըստ Ռ. Քոհեյնի
Դասը

Երկրի առաջնորդները կարծում են, որ իրենց երկիրը ...

Մեծ

միայնակ կարող է ունենալ վճռորոշ ազդեցություն միջազ
գային համակարգի վրա

Երկրոր
դային

միայնակ կարող է ունենալ ոչ վճռորոշ ազդեցություն միջազ
գային համակարգի վրա

Միջին

միայնակ արդյունավետ չի կարող գործել, բայց փոքր խմբում
կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ

Փոքր

միայնակ կամ փոքր խմբով չի կարող էական ազդեցություն
ունենալ համակարգի վրա

 ոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հիմ
Փ
նապատճառները։ [«Ուժեղներն անում են այն, ինչ կարողանում
են, իսկ թույլերը տառապում են նրանից, ինչից պետք է տառապեն»։
Թուկիդիդես (մ.թ.ա. 460-399), հույն պատմիչ] Իսկ ի՞նչ գործոններ
են պայմանավորում փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական
վարքը։ Այդ գործոնները հարկ է բաժանել երկու խմբի՝ ընդհանուր,
որոնք վերաբերում են բոլոր փոքրերին՝ անկախ նրանց աշխարհագ
րական տեղադրությունից ու աշխարհաքաղաքական միջավայրից,
և մասնավոր, որոնք վերաբերում են կոնկրետ աշխարհագրական
տեղադրություն և կոնկրետ աշխարհաքաղաքական միջավայր ունե
ցող փոքր պետություններին։
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի ընդհա
նուր հիմնապատճառներն են՝
1. ֆինանսատնտեսական, տեխնոլոգիական, մարդկային ռեսուրս
ների, ռազմական կարողությունների սահմանափակությունը,
2. կախվածությունը միջազգային համակարգից և դրա փոփոխու
թյունների նկատմամբ գերզգայունությունը,
3. խոցելիությունն արտաքին հարկադրանքի, ճնշման և սպառնա
լիքների հանդեպ,
4. արտաքին միջավայրից տնտեսական ներթափանցման ռիսկի
բարձր աստիճանը։
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Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի մասնա
վոր հիմնապատճառներն են՝
1. միջազգային–տարածաշրջանային այն համակարգի տիպը, որում
գտնվում է տվյալ փոքր պետությունը,
2. տվ յալ փոքր պետության աշխարհագրական տեղադրությունը,
3. տվ յալ փոքր պետության կարողությունները,
4. կառավարող էլիտայի պատկերացումը՝ տվյալ փոքր պետության
միջազգային կշռի մասին։
Մասնավոր հիմնապատճառներից 1-ինը ներառում է հատկա
պես միջազգային և տարածաշրջանային համակարգի տիպը, հզո
րության բաշխումը դրա մաս կազմող պետությունների միջև, այդ
պետությունների փոխհարաբերությունների բնույթը և դրանք կար
գավորող միջազգային իրավական նորմերն ու կազմակերպություն
ները։ Դրանք վերհանելու համար առավել արդյունավետ է կիրառել
Տարածաշրջանային անվտանգության համալիրների (ՏԱՀ) տեսու
թյունը (Բ. Բուզան, Օ. Վեվեր) և Տարածաշրջանային անվտագության
կարգերի հայեցակարգը (Ռ. Ստյուարտ–Ինգերսոլը, Դ. Ֆրայզերը)։
Մասնավոր 2-րդ հիմնապատճառի ազդեցության քննարկման
դեպքում հարկ է հաշվի առնել, որ աշխարհագրական տեղադրությու
նը (օրինակ՝ ծովային ելք ունենալ–չունենալը), տնտեսական «փոք
րությունը» կամ բնական պաշարների սակավությունը խոչընդոտում,
բայց չեն բացառում փոքր պետության տնտեսական զարգացման
հնարավորությունները, և այդ հարցում որոշիչը տվյալ պետության
տարածաշրջանային անվտանգության համալիրի բնույթն է։
Մասնավոր 3-րդ հիմնապատճառի դեպքում պետք է նկատի ու
նենալ պետության ռեսուրսները (նյութական և ոչ նյութական), քա
ղաքական համակարգը, որոշումների ընդունման գործընթացը, քա
ղաքական ուժերի հարաբերակցությունը, քաղաքական մշակույթը և
այլն։ Ըստ որում, պետք է հաշվի առնել, որ արտաքին՝ ՏԱՀ–ից բխող
գործոնների ազդեցության չափը կախված է տվյալ փոքր պետու
թյան զարգացվածության աստիճանից։ Ինչքան տնտեսապես թույլ է
պետությունը, այնքան մեծ է արտաքին գործոնների ազդեցությունը
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նրա վրա։
Մասնավոր 4–րդ հիմնապատճառն էլ վերաբերում է պետության
կառավարող էլիտայի՝ առաջնորդների ինքնութենական, արժե
քային, հոգեբանական, կենսաբանական հատկանիշներին, վար
քային մոդելներին, հմտություններին ու փորձառությանը։ Ըստ որում,
պետք է հիշել, որ, անկախ պետության «չափերից», նրա առաջնորդ
ներն են որոշում՝ ինչպես օգտագործել առկա հնարավորությունները
և արձագանքել մարտահրավերներին։
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հատկա
նիշները։ Ելնելով արտաքին քաղաքական վարքի վերոնշյալ հիմնա
պատճառներից՝ միջազգային թատերաբեմում փոքր պետություննե
րը դրսևորում են արտաքին քաղաքական յուրահատուկ վարք, որի
հիմնական հատկանիշներն են.
1. Փոքր պետությունն ունի շահերի և գործունեության նեղ շրջանակ,
ձգտում է աստիճանակարգել իր ռիսկերը և նվազեցնել դրանցից
առավել կարևորները, կենտրոնացած է տեղական կամ տարա
ծաշրջանային սպառնալիքների ու մարտահրավերների վրա։
2. Փոքր պետությունն ունի «պաշտպանական հավակնություններ»,
ձգտում է լինել քիչ ցանկալի թիրախ դրսի համար, խուսափել ար
տաքին թելադրանքից ու հարկադրանքից։
3. Գիտակցելով, որ միայն սեփական ուժերով չի կարող ապահովել
իր անվտանգությունը՝ փոքր պետությունը ձգտում է չեզոքության
կամ դաշինքային քաղաքականության։
4. Դաշինքի ներսում փոքր պետությունը հետևում է առաջնորդ–պե
տությանը, աջակցում նրան, խուսափում նրա հետ թշնամությու
նից։
5. Ձգտելով նվազեցնել իր արտաքին քաղաքական ծախսերն ու մե
ծացնել իր կշիռը, զսպել խոշորներին և խուսափել միջազգային
անկառավարելիությունից՝ փոքր պետությունը ձգտում է գործակ
ցել այլ դերակատարների հետ միջազգային կազմակերպություն
ների ներսում, աջակցում է դրանց և միջազգային իրավական ու
բարոյական նորմերին։
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6. Փոքր պետությունը կողմնորոշված է դեպի ստատուս քվոյի պահ
պանումը, ձգտում է, որ իրեն համարեն առկա կարգի պահապան,
եթե անգամ ինքն է խախտում այն։
Փոքր պետությունների արտաքին անվտանգության ապա
հովման հիմնական ուղենիշները։ Արտաքին քաղաքական վարքի
վերոնշյալ առանձնահատկություններին համահունչ՝ ձևավորվում
են նաև փոքր պետությունների արտաքին անվտանգության ռազմա
վարությունները, որոնց վերջնանպատակն է՝ գոյատևել և առավելա
գույնս պահպանել իրենց ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը,
իսկ դրան հասնելու միջոցը՝ ներքին կարողությունների ամրապնդու
մը և արտաքին տնտեսաքաղաքական աջակցության ապահովումը։
Այդ ռազմավարությունների մշակման ուղենիշներն են.
1. Նվազեցնել խոցելիությունը և սահմանափակումները հնարավո
րինս դարձնել մրցակցային առավելություններ,
2. Խոցելիության թուլացման համար ապահովել տնտեսության շա
րունակական զարգացում,
3. Արտաքին առևտրի բազմազանեցման բարձր աստիճանը կն
պաստի ՓՊ–ի՝ դրսից կախվածության նվազեցմանը,
4. Ներքին կայունության բարձր աստիճանը կնպաստի ՓՊ–ի ար
տաքին քաղաքական նախաձեռնողականության աճին,
5. Նախաձեռնողականությունը կաճի, եթե արտաքին միջավայրը
փոփոխելի է։
Օրինակ՝ հայտնի է, որ փոքր պետությունները կախված են արտա
քին առևտրից, և այդ հարցում էլ են նրանք խոցելի։ Նրանց շուկան
փոքր է և, հետևաբար, քիչ հրապուրիչ և քիչ շահութաբեր։ Նրանք
չեն կարող ապահովել նաև մեծածավալ բեռնափոխադրումներ։ Այդ
պատճառով փոքր պետությունները ձգտում են մասնագիտանալ տն
տեսության սահմանափակ թվով ճյուղերում, այն ճյուղերում, որոնք
պակաս ռեսուրսատար են և նոր, շեշտադրել արտադրության որա
կը, ոչ թե քանակը։
Հայտնի է նաև, որ որքան փոքր պետությունն աշխարհագրորեն
մոտ է գտնվում խոշորին, այնքան մեծ է փոքրի խոցելիությունը։ Ըստ
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այդմ, մեծ է հավանականությունը, որ խոշոր հարևանը կմիջամտի
փոքրի ներքին գործերին և անհրաժեշտության դեպքում անգամ
կխախտի նրա տարածքային ամբողջականությունը։ Այս դեպքում
մեծ է նաև մեծ տերությունից փոքրի տնտեսական կախվածության
ռիսկը, իսկ դա էլ, իր հերթին, կարող է վերածվել համալիր աշխար
հաքաղաքական խոցելիության։ Այս մարտահրավերին փոքր պետու
թյունները կարող են արձագանքել՝
1. ապահովելով պաշտպանունակության այնպիսի մակարդակ, որ
զինված հարձակումը տվյալ փոքր պետության վրա լինի այնքան
թանկարժեք, որ հակառակորդի ծախսերը գերազանցեն հար
ձակումից նրա ակնկալած օգուտներին,
2. չստեղծելով նոր տարաձայնություններ և լուծել առկաներն այն
աստիճան, որ բացառվի դրանց պատճառով հակառակորդի կող
մից ուժի կիրառումը,
3. դաշնակցելով այլ պետությունների հետ,
4. հանձնվելով։
Փոքր պետությունների արտաքին անվտանգության ռազմա
վարությունները։ [«Իրենց անկախության համար փոքր պետու
թյունները պարտական են կա՛մ ուժերի բալանսին, կա՛մ պաշտպա
նող (հովանավոր) ուժի գերակայությանը, կա՛մ էլ կայսերապաշտա
կան նկրտումների համար ոչ գրավիչ լինելուն»։ Հանս Մորգենթաու
(1904-1980թթ.), ամերիկյան քաղաքագետ] Փոքր պետությունները
կիրառում են անվտանգության ռազմավարություններ՝
1. տվ յալ ԱՏՀ–ում մեծ ուժերի մրցակցության պայմաններում,
2. տվ յալ ԱՏՀ–ում գերակայող կամ գերիշխող մեծ ուժի հետ հարա
բերություններում,
3. տվ յալ պետությանն սպառնացող և համեմատաբար նույն կշիռն
ունեցող պետությունների նկատմամբ։
Մեծ ուժերի մրցակցության պայմաններում, եթե մեծ ուժի կողմից
պատժվելու հավանականությունը ցածր է, ապա առավել հավանա
կան է, որ փոքր պետությունը կնախընտրի չեզոքությունը, իսկ եթե
փոքր պետությունը մեծի համար ունի աշխարհաքաղաքական մեծ
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կարևորություն, ապա նա առավել հակված կլինի նրա հետ դաշինք
կնքելուն։
Չեզոքությունն ուժային բալանսում որևէ կողմ ընտրելուց հրա
ժարումն է՝ հուսալով, որ խոշոր պետությունները կանտեսեն նրան։
Չեզոքությունը երաշխավորելու համար դա պետք է արժանանա ան
միջական հարևանությամբ գտնվող խոշոր պետությունների հավա
նությանը։
Դաշինքային կոշտ բալանսավորումը որևէ մի մեծ ուժի (կամ
դաշինքի) սպառնալիքից մեկ այլ մեծ ուժի (կամ դաշինքի) կողմից
պաշտպանության ապահովում։ Դաշինքը տալիս է գոյատևման հա
մար անհրաժեշտ օգնություն և ռեսուրսներ, բայց նաև սահմանում
պատասխանատվություն և սահմանափակում պետության ինք
նուրույնությունը։ Դաշինքային քաղաքականությունն ընդունելի է,
քանի դեռ դրան անդամակցությունից օգուտը գերազանցում է զր
կանքները։
Ենթադաշնակցումը կիրառվում է գերակայող մեկ մեծ ուժի հետ
հարաբերություններում, երբ նրան դիմակայելն ավելի թանկարժեք
է, քան դրանից ակնկալվող օգուտները։ Այս դեպքում փոքր պետու
թյունն իր ջանքերը համատեղում է ավելի զորեղի հետ՝ գիտակցելով,
որ համատեղ ձեռք բերված օգուտը նրանք կկիսեն անհամամասնո
րեն։ Ենթադաշնակցումը մեծ–փոքր հարաբերություններում ստեղ
ծում է հովանավոր–հաճախորդ հարաբերությունների առաջացման
վտանգ, որի դեպքում հաճախորդ–պետությունը (փոքրը) ստիպված
է կառուցել իր քաղաքականությունը հովանավոր–պետության (մեծի)
պահանջներին համահունչ։
Բազմակողմանիությունը (բազմավեկտորություն) համակցում է
բալանսավորման և ենթադաշնակցման տարրեր։ Այն հիմնված է
փոխհամադրման վրա, որը ենթադրում է փոքր պետության համար
ռազմավարական կարևորություն ունեցող ոլորտներից յուրաքանչյու
րում «խնդիրների բաժանում» և «աճուրդով» վաճառք գնորդներին՝
արտաքին գործընկերներին։ Դրա արդյունքը «կացարանի տրամադ
րումն» է, երբ գործընկերները փոխադարձաբար բալանսավորում
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են միմյանց, իսկ փոքր պետությունն այդկերպ «ապահովագրում» է
ինքն իրեն այդ պետություններից որևէ մեկից գերկախվածությունից։
Անհատական կոշտ բալանսավորումը փոքր պետությունը կիրառ
վում է հիմնականում համարժեք կշիռ ունեցող հակառակորդ պետու
թյան նկատմամբ։ Դրա նպատակներն են՝ բացառել հակառակորդի
կողմից արագ նվաճման հնարավորությունը և բացառել հակառա
կորդի կողմից հարձակման հավանականությունը։
Վերոնշյալ ռազմավարությունները հաճախ «սպասարկվում» են
մարտավարական «հավելումներով»՝
• փափուկ բալանսավորումը՝ դիվանագիտական, տնտեսական
հնարքների, միջազգային կազմակերպություններն ու միջազ
գային իրավանորմերն օգտագործելու միջոցով,
• անտեսումը՝ խոշոր տերության պահանջները մերժելը կամ ան
տեսելը, երբ այդ ռազմավարությունը խոշոր պետության նկատ
մամբ միաժամանակ կիրառում են շատ փոքրեր,
• շանտաժը՝ խոշոր տերությունից օգուտներ, զիջումներ կորզելու
նպատակով,
• «թոկի ձգումը», երբ փոքր պետությունը, շարունակելով կախված
մնալ խոշոր տերությունից, ձգտում է իր «հովանավորից» ավելի
մեծ ինքնուրույնության և վարում համապատասխան քաղաքա
կանություն,
• պարտավորեցումը՝ ստիպել խոշոր պետությանը՝ հետևել ստանձ
նած պարտավորությունների կատարմանն իր իսկ նախաձեռնած
միջազգային կազմակերպության կամ միջազգային պայմանագ
րերի շրջանակներում,
• կապակցումը՝ «հատուկ հարաբերությունների» կառուցումը խո
շոր տերության հետ՝ նրա վրա ազդեցություն գործելու մեխանիզմ
ների ընդլայնման նպատակով։
ՀՀ արտաքին անվտանգության ռազմավարությունները: [Մի
աշխարհում, որտեղ մեծ ձուկն ուտում է փոքրին և փոքր ձուկն ուտում
է խեցգետիններին, Սինգապուրը պետք է դառնա թունավոր խեց
գետին: Լի Կուան Յու (1923-2015 թթ.), Սինգապուրի վարչապետ]
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Այժմ տեսնենք՝ համակարգային (ՏԱՀ–ից բխող) ինչ գործոններ են
ազդում ՀՀ անվտանգության վրա և ինչ ռազմավարությունների մի
ջոցով է ՀՀ–ն արձագանքում այդ մարտահրավերներին։
Հայաստանը գտնվում է Հետխորհրդային ՏԱՀ–ում, որի բնու
թագրիչները տրված են Աղ յուսակ 4-ում։



Աղ յուսակ 4. Հետխորհրդային ՏԱՀ բնութագիրը
Սկզբունք

Բնույթ

Բնութագիր

Կառուցվածքը

Կենտրոնացված–
միաբևեռ

Կա միայն մեկ բևեռ

Տիպը

Մեծ տերության

Ձևավորված է միակ մեծ
տերության շուրջ

Կարգը

Ուժահեն

Կիրառվում են ուժային
ռազմավարություններ

Բնույթը

Հակամարտային

Հարաբերությունները
հակամարտային են

Բայց ՀՀ անվտանգության վրա ազդում են նաև «ծանրացնող»
լրացուցիչ հանգամանքներ`
1. ծովային ելքի բացակայությունը,
2. 4 հարևաններից 2-ի՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տնտեսա
քաղաքական շրջափակումը,
3. 4 հարևաններից 2-ի՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հակամար
տային հարաբերությունները,
4. կախվածությունը Վրաստանի տարածքով տարանցիկ առևտրից,
5. Իրանի հետ թույլ զարգացած առևտրատնտեսական հարաբերու
թյունները,
6. համալիր կախվածություն ՌԴ–ից ռազմատեխնիկական, էներ
գետիկայի, երկաթգծային հաղորդակցության, աշխատանքային
միգրացիայի, ներդրումների և տրանսֆերտների ոլորտում։
Արդյունքում՝ ՀՀ–ն համակցված ձևով կիրառում է հետևյալ ռազ
մավարությունները՝
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• ընդհանուր՝ միավեկտոր արտաքին քաղաքականություն,
• ՌԴ նկատմամբ՝ անհատական և ներդաշինքային (ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ
ներսում) ենթադաշնակցում,
• Թուրքիայի նկատմամբ՝ դաշինքային բալանսավորում,
• Ադրբեջանի նկատմամբ՝ անհատական բալանսավորում,
• չհաջողված ռազմավարություններ՝ փոխհամադրում (կացարանի
տրամադրում + ապահովագրում), պարտավորեցում և կապակ
ցում։
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՌԱԶՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱ
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տարոն Հովհաննիսյան
Թուրքագետ
 երածություն: Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը
Ն
ներառում է ռազմական նշանակության արտադրանքների ներկրու
մը և արտահանումը, ինչպես նաև սպառազինության նախագծման,
մշակման և արտադրության ոլորտում համագործակցությունը։ Ադր
բեջանի պարագայում, ինչպես ռազմատեխնիկական համագործակ
ցության նշված երկու բաղադրիչները, այնպես էլ նրանցից յուրա
քանչյուրը անհրաժեշտ է դիտարկել ըստ առանձին շրջափուլերի և
այդ շրջափուլերին հատուկ առանձնահատկությունների։
Ադրբեջանի զինտեխնիկայի, ռազմական նշանակության այլ ար
տադրանքների ներկրումը ըստ ծավալների, ինչպես նաև գնված
սպառազինության առանձնահատկությունների կարող ենք բաժանել
երկու հատվածի՝
• մինչև 2008թ.՝ նախկին խորհրդային և ռուսաստանյան արտադ
րության զինատեսակների գնում նախկին ԽՍՀՄ պետություննե
րից,
• 2008թ.-ից մինչ օրս (2018թ.)՝ գնումների դիվերսիֆիկացում՝ ի
հաշիվ Իսրայելի, Թուրքիայի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետու
թյան արտադրության զինտեխնիկայի, ինչպես նաև եվրոպական
երկրների հետ համագործակցության ակտիվացում։ 2018թ. դրու
թյամբ նշված ուղղությունը ոչ միայն շարունակում է մնալ ակտո
ւալ, այլև ներգրավում է նոր ոլորտներ։ Ինչպես կտեսնենք ստորև,
հենց 2018թ. Ադրբեջանում ցուցադրվեցին նաև ամերիկյան ար
տադրության ուղղաթիռներ, որոնք թեև առավելապես երկակի/
քաղաքացիական նշանակության են, սակայն համալրել են Ադր
բեջանի ԶՈւ սպառազինությունը։ Բացի այդ, Ադրբեջանը բանակ
ցում է Պակիստանից JF-17 Thunder թեթև կործանիչներ գնելու
վերաբերյալ:
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Ինչ վերաբերում է սպառազինության նախագծման, մշակման և
արտադրության ոլորտում համագործակցությանը, ապա այս ուղղու
թյամբ քայլերը ևս վերջին տասը տարում են ակտիվացել։ Ադրբեջա
նում բացվել են ՀԱՀ զրահամեքենաների, իսրայելական անօդաչու
թռչող սարքերի և պարեկանավերի հավաքման գործարաններ:
Բացի վերը նշվածներից, Ադրբեջանի արտաքին ռազմատեխ
նիկական համագործակցությունը նաև ներառում է այդ երկրի ռազ
մաօդային ուժերի ՄիԳ-29, Սու-25 ինքնաթիռների, ինչպես նաև Մի17, Մի-24/35 ուղղաթիռների արդիականացումը։ ՄիԳ-29-ների դեպ
քում Ադրբեջանը ակտիվորեն համագործակցում է Ուկրաինայի հետ,
որտեղ էլ արդիականացվում են նշված ինքնաթիռները։ Մի-17-ների
արդիականացմամբ զբաղվել է Իսրայելը, իսկ Մի-24-ներն արդիա
կանացվել են միանգամից երկու երկրի՝ Ուկրաինայի և Հարավաֆ
րիկյան Հանրապետության ընկերությունների կողմից։ Զինտեխնի
կայի վերանորոգման, արդիականացման ոլորտներում Ադրբեջանը
համագործակցում է նաև Բելառուսի և Ռուսաստանի հետ։ Բելառու
սը զբաղվում է ԱՀ ԶՈւ ՀՕՊ համակարգերի արդիականացմամբ:
Մեթոդաբանություն։ Ուսումնասիրությունը կատարելիս օգտվել
ենք համացանցային բաց աղբյուրներից, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի սովո
րական սպառազինությունների ռեեստրի տվյալներից, համաշխար
հային զենքի գնումների վերաբերյալ վերլուծություններ հրապա
րակող երկու խոշոր կազմակերպությունների՝ «Խաղաղության խն
դիրների հետազոտման Ստոկհոլմյան ինստիտուտի» (SIPRI) և Զեն
քի համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնի» (ЦАМТО),
տրամադրած զեկույցներից։ Հարկ է նշել, որ բոլոր բաց աղբյուրների
տրամադրած տվյալներն անհրաժեշտ է դիտարկել մի շարք վերա
պահումներով։ ՄԱԿ-ի ռեեստրի զեկույցները ներկայացնում են զենք
արտահանող և ներկրող երկրները։ Ինչպես կարող ենք տեսնել հրա
պարակված զեկույցներից, երկրները ոչ միշտ են դրանք տրամադ
րում, ինչպես նաև ոչ միշտ են ներառում ամբողջական տվյալները։
Մյուս բաց աղբյուրների, այդ թվում՝ նշված երկու կազմակերպության
դեպքում, նախկինում հայտնաբերվել են մի շարք անճշտություններ,
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առկա են զինատեսակներ, որոնց գնումները մինչ օրս այլ աղբյուր
ներով չեն հաստատվել, ինչպես նաև զեկույցներում չեն ներառվել
զենքեր, որոնց առկայությունն Ադրբեջանի զինուժում հաստատվել
է այդ թվում այդ երկրի ՊՍԾ, ՊՆ հրապարակած տեսանյութերով,
լուսանկարներով։ Չնայած սրան, նշված բոլոր բաց աղբյուրներում
առկա տեղեկատվության համադրությունը թույլ է տալիս որոշակի
պատկեր ստանալ Ադրբեջանի զինված ուժերում առկա հիմնական
սպառազինության, զինտեխնիկայի տեսակների, ռազմատեխնիկա
կան համագործակցության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ։
Ադրբեջանի բանակի սպառազինությունը ԽՍՀՄ փլուզումից
հետո. խորհրդային զենքերի փոխանցում։ Հետխորհրդային երկր
ներում սովորական սպառազինության առավելագույն թույլատրելի
քանակը պետք է կարգավորվեր «Եվրոպայում սովորական զինված
ուժերի վերաբերյալ պայմանագրի իրականացման սկզբունքների
և կարգի մասին» համաձայնագրով, ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում
ստեղծված պետությունները, այդ թվում՝ Ադրբեջանը և Հայաստանը,
ստորագրել են [1] 1992թ. մայիսի 15-ին՝ Տաշքենդում: Սպառազինու
թյան առավելագույն թույլատրելի քանակը Հայաստանի և Ադրբեջա
նի համար նշված համաձայնագրի արձանագրություններից մեկով
սահմանված է հետևյալ կերպ4.
Տեսակ

Հայաստան

Ադրբեջան

Մարտական տանկ

220

220

Մարտական զրահամեքենա

220

220

Այդ թվում ՀՄՄ

135

135

Հրետանի

285

285

Մարտական ինքնաթիռ

100

100

Հարվածային ուղղաթիռ

50

50

4
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Ադրբեջանի դեպքում, հաշվի առնելով ԼՂ հիմնախնդրի և ՀՀ հետ հակամարտության՝ ցամաքային և օդային գործողություններով սահմանափակվելու առանձնահատկությունը, չենք ներառել նավերի թույլատրելի քանակի վերաբերյալ
տվյալները:

Ինչպես տեսնում ենք, հավասարակշռության պահպանման
նպատակով երկու երկրի համար սահմանվել է սովորական սպա
ռազինության առավելագույն թույլատրելի նույն քանակը։ Դեռևս
սկսած 1995-97թթ.-ից՝ Ադրբեջանը զգալիորեն գերազանցում է
թույլատրելի քանակը [2]: Հարկ է նշել, սակայն, որ ուժերի համե
մատության տեսանկյունից ճիշտ չէ զուգահեռներ տանել հրապա
րակվող պաշտոնական տվյալների միջև։ Հայկական բանակի
դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև Արցախի Հանրապե
տության Պաշտպանության բանակում առկա սպառազինությունը,
որը զեկույցներում չի ներառվում։ Նշված խնդրին երկու հետազո
տությամբ բավականին մանրամասն անդրադարձել է հայկական
«Ռազմինֆո» կայքը։ Ըստ նշված աղբյուրի հետազոտությունների՝
ՊԲ-ում 2013թ. դրությամբ առկա էր 350-400 միավոր հրետանի
[3]։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև տանկերի դեպքում՝ շուրջ 430440 միավոր Արցախում [4]։ Ըստ որում, կարող ենք տեսնել, որ
մինչև 2000-ական թթ. սկիզբը տանկերի մասով Ադրբեջանում առ
կա քանակության մի մասը՝ 95-105 միավոր, ավելի հին տեսակի՝
Տ-55 տանկեր էին։
Այսպիսով, մինչև 2000-ական թթ. սկիզբ այդ երկրի զինուժի
սպառազինության առնվազն մեծ մասը բաղկացած էր ԽՍՀՄ փլուզ
ման արդյունքում Ադրբեջանին տրված, այդտեղ մնացած զինտեխ
նիկայից։ Գնումների վերաբերյալ առկա պաշտոնական տվյալնե
րը վերաբերում են պատերազմի տարիներին Ուկրաինայից գնած
սպառազինությանը՝ 1993թ.՝ 100 տանկ և 10 մարտական ինքնաթիռ,
1994թ.՝ 50 Տ-55 տանկ [5]։ 1998 թ., Ադրբեջանին 8 միավոր ՄիԳ25 կալանիչ-կործանիչ էր վաճառել Ղազախստանը, սակայն ոչ սար
քին վիճակում՝ որպես պահեստամաս օգտագործելու նպատակով:
2000-ական թթ. սկսած Ադրբեջանը սկսեց թարմացնել իր սպա
ռազինության պարկը։ Ինչպես արդեն նշել ենք, 2002-2018թթ. սպա
ռազինության գնումները նույնպես անհրաժեշտ է դիտարկել երկու
շրջափուլով՝ 2002-2008թթ.՝ հիմնականում նախկին խորհրդային,
ռուսաստանյան արտադրության զինատեսակների գնում՝ մեծամաս
67

նությամբ նախկին ԽՍՀՄ պետություններից, և 2008թ.-ից մինչ օրս՝
գնումների դիվերսիֆիկացում ի հաշիվ Իսրայելի, Թուրքիայի, եվրո
պական մի շարք պետությունների և այլն։
Ադրբեջանի սպառազինման քաղաքականությունը 20022008թթ: Նշված հատվածում Ադրբեջանը, ըստ ՄԱԿ-ի ռեեստրի
տվյալների, սպառազինություն է գնել հետևյալ երկրներից՝ Բելա
ռուս, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան, Բուլղարիա, Սլովակիա
(1 Տ-72 տանկ):
Գնված ող ջ սպառազինությունը տեսակով խորհրդային, ռուսաս
տանյան արտադրության էր։ Ըստ որում, զգալի մասին դեպքում
զեկույցներում արտադրող երկիր (եթե ոչ մատակարար) նշվում է
Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Սակայն ուղիղ մատակարարումների
քանակով ամենամեծ ծավալով զինտեխնիկան վաճառել է Ուկրաի
նան, այնուհետև՝ Բելառուսը։ Վրաստանը ևս խոշոր մատակարա
րում է իրականացրել՝ 2002 և 2005 թթ. Ադրբեջանին վաճառելով 6
միավոր Սու-25 և 7 միավոր Սու-25ՈւԲ գրոհիչ ինքնաթիռ։ ՌԴ ուղիղ
մատակարարումների առաջին հիշատակումը վերաբերում է 20072008թթ.՝ 62 տանկ, 24 մարտական մեքենա։
Ադրբեջանի զենքի գնումները 2002-2008 թթ.՝
ըստ ՄԱԿ-ի ռեեստրի տվյալների
Տանկ

Հրետանի

Ուկրաի
նա

48
Տ-72

ՀԿՌՀ՝ 12 «Սմերչ»
ՕՄՀՀ՝ 3 «Տոչկա-Ու»
Քարշակվող՝
72 ՄՏ-12(100մմ),
55 Դ-30Ա (122մմ)
Ականանետ՝
85 ՊՄ-38
ԻՀՀ՝ 18 «Գվոզդիկա»

Բելա
ռուս

60
Տ-72

3 2Ս7 «Պիոն»

ՌԴ

62
Տ-72

68

Մարտական
մեքենա

Ինքնաթիռ

50 ԲՏՌ-70
2 ԲՄՊ-1,
3 ԲՏՌ-3Ու,
4 ԲՏՍ-5Բ

12 ՄիԳ-29
2 ՄիԳ29ՈւԲ
12 Լ-39

24 ԲՏՌ-80Ա
[6]

Վրաս
տան
Բուլղա
րիա

12 Սու-25 և
1Սու-25ՈւԲ
36 Մ-46

Այսպիսով, ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2002-2008թթ. Ադր
բեջանի սպառազինության հիմնական մատակարար երկիրը եղել է
Ուկրաինան, զենքերը տեսակով եղել են խորհրդային, ռուսաստա
նյան արտադրության։ Բացի նշվածներից, Ուկրաինան Ադրբեջանին
2007թ. մատակարարել է նաև 10 միավոր 9Պ58Մ «Ստրելա-3» դյու
րակիր զենիթահրթիռային համալիր և համալիրի 18 հրթիռ, ինչպես
նաև 64 Ռ-27 «օդ-օդ» դասի հրթիռ։ Ըստ ЦАМТО-ի՝ 2008 թ. Ադրբե
ջանը Ռուսաստանից պատվիրել և 2009թ. ստացել է 6 միավոր Մի17Վ-1 տրանսպորտային ուղղաթիռ, 2007թ. կրկին Ռուսաստանից
պատվիրել և 2011թ. ստացել է 16 միավոր Ս-300 «Ֆավորիտ» ՀՕՊ
համակարգ։ Բացի այդ, 2008թ. Ադրբեջանը Բելառուսից պատվիրել
և մինչև 2012թ. ստացել է 7 միավոր Սու-25, նույն թվականին Ադրբե
ջանը Բելառուսի հետ ստորագրել է նաև 108 միավոր Ս-125 «Պեչո
րա» ԶՀՀ-ի արդիականացման պայմանագիր [7]։ Համագործակցու
թյունը շարունակվել է նաև Ուկրաինայի հետ՝ 2008թ. 16 միավոր 2Ս3
«Ակացիա» ԻՀՀ-ի, 2 միավոր ՄիԳ-29ՈւԲ ուսումնական ինքնաթիռի
պատվեր։ Սակայն 2007-2008թթ. հիմնական առանձնահատկությու
նը զենքի գնումների, ինչպես նաև արդիականացման, համատեղ
հավաքման ոլորտում նոր պետությունների հետ համագործակցու
թյուն սկսելն էր։ Խոսքը մասնավորապես Իսրայելի, Հարավաֆրի
կյան Հանրապետության (ՀԱՀ) և Թուրքիայի մասին է։
Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը
2008-2018թ: 2008թ. մինչ օրս Ադրբեջանի արտաքին ռազմատեխ
նիկական համագործակցությունը ոչ միայն աչքի է ընկնում Իսրայելի,
ՀԱՀ, Թուրքիայի և մի շարք այլ պետությունների հետ համագործակ
ցության հաստատմամբ, այլև առհասարակ սպառազինության գնում
ների ծավալի զգալի աճով, այդ թվում նաև՝ ի հաշիվ Ռուսաստանի
հետ կնքված մի քանի խոշոր պայմանագրի։ Սպառազինությունների
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գնումների ծավալի մասին խոսում է նաև ԱՀ ռազմական բյուջեն։


Այսպիսով, ինչպես տեսանք, ԱՀ ռազմական բյուջեն 2006 թ.
համեմատ 2017թ. մանաթով աճել է շուրջ 4.5, իսկ դոլարային փո
խարժեքով՝ շուրջ 2.33 անգամ՝ հաշվի առնելով դոլարի նկատմամբ
մանաթի կտրուկ արժեզրկումը՝ ավելի քան 2 անգամ։ Բյուջեով նա
խատեսված գումարի զգալի հատվածը հատկացվել է ռազմական
գնումներին։
Ռուսաստանի հետ ԱՀ ռազմատեխնիկական համագործակ
ցությունը, ինչպես արդեն նշել ենք, առավել ակտիվացել է 20072008թ. սկսած։ Խոշորագույն պայմանագրերը ստորագրվել են
2010-2011թթ.։ Խոսքը մասնավորապես 94-100 միավոր Տ-90Ս
տանկերի, գրեթե նույն քանակի ԲՄՊ-3 ՀՄՄ-ների, Մստա-Ս և
«Վենա» ԻՀՀ-ների, «Սմերչ» ՀԿՌՀ-ների, «Սոլնցեպյոկ» ծանր
հրանետների, Մի-35Մ հարվածային ուղղաթիռների, 2Բ24/2Բ11
ականանետների և այլ սպառազինության վաճառքի մասին է։ Այս
պես, 2011 թ.-ի վերջից Ադրբեջանը ստացել է ընդհանուր 36 միա
վոր Մի-35Մ [8] հարվածային ուղղաթիռ, որոնք սկզբում հատկաց
վել են ՊՍԾ-ին, այնուհետև՝ բանակին: Բացի այդ, Ադրբեջանը,
ըստ ՄԱԿ-ի ռեեստրի տվյալների՝ 2013-15թթ. ստացել է 100 Տ-90Ս
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տանկ, 118 ԲՄՊ-3 ՀՄՄ, ը
ստ ЦАМТО-ի տվյալ
նե
րի՝ 12 մի
ա
վոր
ՏՕՍ-1Ա «
Սոլն
ցեպյոկ» [9]։ Ա
դր
բե
ջա
նը ՌԴ-ից գնել է նաև
ԲՏՌ-82Ա
զրահափոխադրիչներ,
9P157-2
«Քրիզանտե
մա-Ս» հակատանկային հրթիռային համալիրներ և հրթիռներ, որոնք
ստացել է 2017թ. [10]։
Իսրայելի հետ ռազմական համագործակցության առաջին պայ
մանագիրը, որի մասին տեղեկություն կա բաց աղբյուրներում,
թվագր
վում է 2006 թ.-ի
ն՝ ը
նդ
հա
նուր շուրջ 97.5 մլն դո
լա
րի [11]:
Ադրբեջանի գնած առաջին զինատեսակները ցուցադրվել են 2008թ.
հունիսին Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ընթացքում: Խոսքը
մասնավորապես Orbiter-2M և Aerostar տեսակի հետախուզական
ԱԹՍ-ների, Lynx մոդուլային համազարկային կրակի ռեակտիվ հա
մակարգերի5 մասին է: Հետագայում «Վիկիլիքս»-ի հանրայնացրած
փաստաթղթերից մեկում նշվում է, որ 2008թ. սեպտեմբերին Ադրբե
ջանը իսրայելական 3 ընկերության, այդ թվում՝ Lynx-երի արտադրո
ղի հետ խոշոր պայմանագրեր է ստորագրել [12]: Ըստ իսրայելական
կայքերից մեկի՝ խոսքը «մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի» մասին է
[13]: 2011թ. Իսրայելական 2 կայք հայտնել են այլ խոշոր պայմանագ
րերի ստորագրման մասին՝ 1.4-1.6 մլրդ դոլար արժողությամբ [14]:
2016թ. հայտնի դարձավ իսրայելական Barak-8 զենթիահրթիռային
համալիրների գնման մասին, ըստ տարբեր տվյալների՝ 6-ից մինչև
12 արձակման կայան6 [15]։ Ադրբեջանն Իսրայելից գնել է նաև այլ
տեսակի սպառազինություն, այդ թվում՝ Spike հակատանկային հր
թիռներ, SandCat [16] և Սուֆա-2 զրահամեքենաներ, Cardom և Spear
MK2 ականանետներ, POMINS-2 դյուրակիր ականազերծող համա
կարգեր, Tavor (TAR) ինքնաձիգներ հատուկ նշանակության ուժերի
5

6

Այս համակարգերի մասով որոշակի վերապահում կա. Ադրբեջանին մատակարարվել են ոչ թե բուն իսրայելական «Մերսեդես»-ի շասսիի վրա հավաքված,
այլ Ղազախստանում «ԿամԱԶ»-ի վրա մոնտաժված տարբերակները: Արձակման
կայանի վրա կարող են տեղադրվել երեք տեսակի հրթիռների կոնտեյներներ՝
իսրայելական 306 մմ Extra, 160 մմ LAR, ինչպես նաև 122 մմ տրամաչափի
թուրքական TR-122 հրթիռներ:
Ըստ SIPRI-ի տվյալների՝ Ադրբեջանը 2011 թ. կնքված պայմանագրով (1.6 մլրդ
դոլարի պայմանագրի մաս) պատվիրել էր 1 դիվիզոին՝ 6 արձակման կայան և
Barak-8-ի 75 հրթիռ։ Ըստ իսրայելական կայքերից մեկում նշված տվյալների՝
Ադրբեջանը գնել է 12 արձակման կայան։
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համար, Skystar 300 աերոստատ: Համագործակցության հիմնական
ուղղությունը հետախուզական և «Կամիկաձե» (հարվածային «մա
հապարտ» տեսակի) անօդաչու թռչող սարքերի գնումը, ինչպես նաև
արտադրությունն է7 [17]: Բացի նշված զինատեսակներից, 2018 թ.
հայտնի դարձավ Իսրայելի հետ ևս մեկ խոշոր գործարքի մասին.
հունիսի 26-ի զորահանդեսի փորձերին և ընթացքում ցուցադրվեցին
LORA օպերատիվ-մարտավարական հրթիռային համալիրներ [18]։
SIPRI-ի բազայում նշված է նաև EL/M-2080 Green Pine, EL/M-2288
AD-STAR ռադարների, ATMOS-2000 ԻՀՀ-ների գնման մասին, սա
կայն այս տվյալները առայժմ այլ աղբյուրներով չեն հաստատվել։
Նույնը վերաբերում է նաև Iron Dome («Երկաթե գմբեթ») հակահր
թիռային պաշտպանության համակարգին, որի մասին ադրբեջանա
կան և իսրայելական որոշ կայքերի հրապարակումներից [19] զատ
այլ տվյալներ չկան։ Միակ պաշտոնական հայտարարությունը «հա
մաձայնության գալու մասին» 2016թ. արել էր ԱՀ ռազմարդյունաբե
րության նախկին նախարարը [20] ։
Իսրայելը նաև մի շարք խոշոր գործարքներում հանդես է եկել որ
պես միջնորդ։ Այսպես Չեխիայից և Սլովակիայից գնված «Դանա»
ինքնագնաց հրետանային համակարգերը և RM-70 համազարկային
կրակի ռեակտիվ համակարգերը Ադրբեջանին մատակարարվել են
Իսրայելի միջոցով [21], և, չի բացառվում, որ արդիականացվել են
իսրայելական Elbit Systems ընկերության կողմից։ Միջնորդավորված
գործարքի օրինակ է նաև 2013թ. Ադրեջանի նախկին ազգային ան
վտանգության նախարարության կողմից իտալական Hacking Team
հաքերային գործիքներ արտադրող ընկերությունից համակարգիչ
ները գաղտնի հեռակառավարելու ծրագրի գնումը՝ կրկին Իսրայելի
միջոցով [22]։
Թուրքիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը
ևս Ադրբեջանը առավելապես խորացրել է վերջին 10 տարվա ըն
թացքում։ Թուրքիայի՝ Ադրբեջանին մատակարարած զինտեխնի
7
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ԱՀ անօդաչու թռչող սարքերի պարկը գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ
թուրքական արտադրության «Թուրնա» թիրախների, համալրված է իսրայելական
ԱԹՍ-ներով:

կայի թվում առանձնանում են համազարկային կրակի հրթիռային
համալիրները՝ 302մմ տրամաչափի T-300 «Քասըրղա», 122մմ T-122
«Սաքարյա», 107մմ T-107: Ըստ որում, հատկանշական է, որ T-300
ՀԿՌՀ-ների, կամ առնվազն դրանց մի մասը, տեղակայված են Նա
խիջևանում [23]։ 2018թ. Բաքվի զորահանդեսի փորձերի ընթացքում
ցուցադրվեցին թուրքական «Ռոքեթսան» ընկերության արտադրու
թյան SOM թևավոր հրթիռը [24], «Ասելսան» ընկերության արտադ
րության «Իհասավար» հակադրոնային փոքր համակարգը։ Հարկ է
հիշեցնել, որ 2018 թ. հունիսի 20-ին ԱՀ պաշտպանության նախա
րար Զ. Հասանովը հայտարարել էր, որ իրենք Թուրքիայի միջոցով
արդիականացնում են Սու-25 գրոհիչները, մյուս ուղղաթիռները և
ինքնաթիռները [25]։ Չենք կարող բացառել, որ արդիականացման
ուղղություններից մեկն էլ եղել է ինքնաթիռները SOM թևավոր հր
թիռներով սպառազինելու գործընթացը։ Հատկանշական է, որ, առն
վազն մինչև 2017թ. SOM հրթիռները աշխատում էին ֆրանսիական
«Սաֆրան» ընկերության Microturbo TR-40 շարժիչով։ 2017թ. թուր
քական կողմը հայտնել էր, որ հրթիռը 2018թ. կհամալրվի տեղական
շարժիչով, ինչը թույլ կտա շրջանցել արտահանման սահմանափա
կումները [26]: 2018թ., սակայն, նոր շարժիչով հրթիռի փորձարկման
վերաբերյալ տվյալներ թուրքական մամուլում չեն հայտնաբերվել:
Բելառուսի հետ համագործակցությունը ևս շարունակվում է։ Ի
տարբերություն նախորդ տարիներին կատարած գնումների, սա
կայն, 2018թ. Ադրբեջանը ցուցադրեց Բելառուսից գնված, սակայն
ոչ խորհրդային-ռուսաստանյան մշակման զինատեսակ։ Խոսքը բե
լառուսա-չինական արտադրության «Պոլոնեզ [27]» համազարկային
կրակի ռեակտիվ համակարգերի մասին է, որոնք իսրայելական
LORA-ների հետ տեղակայվել են ԱՀ ԶՈւ նոր հրթիռային զորամա
սում՝ Բաքվից ոչ շատ հեռու։ Նույն տարվա սեպտեմբերին ԱՀ ՊՆ-ն
հայտնեց «Պոլոնեզ»-ների երկրորդ խմբաքանակը ստանալու մա
սին8 [28]։ Ընդհանուր երևացել է 6 արձակման կայան, և եթե ձեռք
բերված կայանների թիվը համապատասխանում է ցուցադրվածին,
8

Նոր խմբաքանաի մասին ավելի վաղ արբանյակային լուսանկարների հիման վրա
հայտնել էր Ռազմինֆոյի վերլուծաբան Հ. Խաչիկյանը։
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ապա չի բացառվում, որ ապագայում Ադրբեջանը նոր խմբաքանակ
կարող է ստանալ։ Դեռևս 2018 թ. ապրիլին «Կոմերսանտ»-ը հայտ
նել էր, որ ԱՀ ՊՆ-ն նախատեսում է գնել 10 միավոր «Պոլոնեզ» [29] ։
2007-2008թթ. սկսած Ադրբեջանը զենքի գնումների, արդիա
կանացումների, ինչպես նաև արտադրության ոլորտներում համա
գործակցում է նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հետ:
2008թ. ստորագրված պայմանագրով ԱՀ ԶՈւ-ն ՀԱՀ Paramount ըն
կերությունն Ադրբեջանին մատակարարել է «Մարադյոր» և «Մատա
դոր» զրահամեքենաներ: Ըստ ЦАМТО-ի տվյալների՝ նախնական 15ական միավոր, իսկ 2011թ. հավել յալ համաձայնագրով՝ ևս 30-ական
միավոր [30]: Համագործակցությունը շարունակվել է նաև հետա
գա տարիներին: Այսպես, ըստ ՀԱՀ սովորական սպառազինության
վերահսկման կոմիտեի զեկույցի՝ 2015թ. Ադրբեջանին վաճառվել է
1.7 մլն դոլարի զրահամեքենա, ևս շուրջ 3.5 մլն դոլարի այլ սպառա
զինություն [31]: Կողմեր
 ը համագործակցում են նաև ԱՀ ԶՈւ Մի-24
հարվածային ուղղաթիռների արդիականացման հարցում: Համա
գործակցության կարևոր ուղղություններից մեկը Բաքվում զրահա
մեքենաների հավաքման գործարանն է:
Զենքերի արտադրություն, արդիականացումներ, համատեղ
գործարաններ։ Իսրայելական ընկերությունների հետ համագոր
ծակցությամբ Ադրբեջանում գործում է երկու խոշոր ձեռնարկություն՝
ԱԹՍ-ների հավաքման Azad Systems գործարանը, ինչպես նաև
«Թյուրքան» ավանում պարեկանավերի հավաքման համատեղ գոր
ծարանը9 [32]: Բացի համատեղ գործարանները, Իսրայելը և Ադրբե
ջանը նաև համագործակցում են զինտեխնիկայի արդիականացման
հարցում: Մասնավորապես 2010թ. կնքված պայմանագրով Իսրայելն
արդիականացրել է ԱՀ ԶՈւ Տ-72 տանկերը [33], 2016թ. ցուցադրվել
են իսրայելական Lahat հակատանկային հրթիռներով սպառազին
ված ԱՀ ԶՈւ Մի-17 ուղղաթիռներ:
9
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Այնտեղ 2011թ. իսրայելական զենքի արտահանման SIBAT գործակալության
և Israel Shipyards նավաշինական գործարանի հետ կնքված համաձայնագրով
հավաքվում են իսրայելական արտադրության 6 միավոր Shaldag Mk V արագընթաց
պարեկային կատերներ և OPV 62 (Saar 62) փոքր հրթիռային կատերներ:

2016թ. «Ռուսաստանի ուղղաթիռներ»-ը և ադրբեջանական Silk
Way Helicopter Services քաղաքացիական ընկերությունը ստորագրել
են Բաքվում ռուսաստանյան արտադրության Մի-8/17 բեռնատար
ուղղաթիռների սպասարկման կենտրոնի կառուցման համաձայնա
գիր [34]: Հետագայում կենտրոնի տեխնիկական համալրման դեպ
քում հնարավոր է այնտեղ սպասարկվեն նաև ռուսաստանյան ար
տադրության այլ ուղղաթիռներ ևս։
Ադրբեջանում գործում է նաև Բելառուսի հետ համա
տեղ
ընկերություն։
2011թ.
ստեղծված
Tetraedr
Techservice
ընկերությունը
զբաղվում
է
Ադրբեջանի
ԶՈւ
Ս-125 «Պեչորա» ԶՀՀ-ների արդիականացմամբ [35]։ Հարկ է նշել,
սակայն, որ արդիականացման գործընթացում կոնկրետ Բաքվում
գործող ընկերության դերը պարզ չէ, համակարգերն արդիականաց
նում է անմիջապես բելառուսական Tetraedr-ը՝ Բելառուսի տարած
քում [36]։
Ադրբեջանում ստեղծվել է նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետու
թյան արտադրության զրահամեքենաների հավաքման գործարան:
Ըստ ՀԱՀ Paramount ընկերության տրամադրած տվյալների՝ գործա
րանը զբաղվում է ոչ միայն «Մարադյոր» և «Մատադոր» զրահամեքե
նաների հավաքմամբ, այլև տեխնիկական սպասարկմամբ [37]:
Համագործակցության այլ ուղղություններ: Վերջին տարինե
րին Ադրբեջանը ակտիվացնում է նաև եվրոպական երկրների հետ
համագործակցությունը: Եվրոպայում ԱՀ ռազմական առավել ակ
տիվ գործընկերներն առայժմ Արևել յան Եվրոպայի երկրներն են,
որոնք վաճառում են նախկին խորհրդային արտադրության զենքերի
արդիականացված տարբերակներ, ինչպես Չեխիան և Սլովակիան,
Բուլղարիան, Ռումինիան: Սակայն զարգանում է նաև Արևմտյան
Եվրոպայի երկրների հետ համագործակցությունը, առայժմ առա
վելապես երկակի նշանակության զենքերի մասով: Մասնավորապես
դրա թվին կարելի է դասել Ֆրանսիայի հետ գեոդեզիական արբա
նյակի գործարքը: 2015 թ.-ից Ադրբեջանը ստացել է SPOT-7 ցածր
ուղեծրային արբանյակը: Որոշակի համագործակցություն կա նաև
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Գերմանիայի հետ, սակայն, հարկ է նշել, որ գերմանական կողմը
ժամանակին արգելափակել է10 [38] Թուրքիայից Տ-155 ինքնագնաց
հրետանային համակարգեր գնելու գործարքը՝ ելնելով նրանից, որ
տանկն աշխատում է գերմանական MTU ընկերության շարժիչով
[39]:
2018 թ. Ադրբեջանում ցուցադրվեցին նաև ամերիկյան արտադ
րության ուղղաթիռներ՝ Bell-412, Bell-407 և MD-530։ Bell ուղղաթիռ
ներն առաջին անգամ ցուցադրվեցին հունիսի 26-ի զորահանդեսի
փորձերի ընթացքում, իսկ MD-530 ուղղաթիռը՝ հոկտեմբերին ԱՀ
ՊՆ ավիաբազաներից մեկում անցկացված միջոցառման ընթաց
քում [40]։ Առայժմ պարզ չէ, թե որ երկրից է Ադրբեջանը գնել նշված
ուղղաթիռները։ 2018թ. հունիսի 27-ին քաղաքագետ Ս. Սարգսյանը
հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ից իր հարցմանն ի ստացած պաշտոնական
պատասխանում նշվել է, որ Bell-412 ուղղաթիռները սերտիֆիկաց
ված են որպես քաղաքացիական և դրանց արտահանման համար
արտոնագիր պետք չէ [41]։
Եզրակացություն: Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ 2007-2008
թթ. սկսած, պահպանելով զենքի գնման ավանդական շուկանե
րը, Ադրբեջանը զարգացնում է հարաբերությունները նաև այլ, այդ
թվում՝ ոչ խորհրդային-ռուսաստանյան մշակման զենքեր արտադրող
երկրների հետ։ Ըստ որում, հատկանշական է, որ բացի Իսրայելից և
Թուրքիայից, ինչպես նաև Արևել յան Եվրոպայի մի շարք երկրներից,
Ադրբեջանը զարգացնում է համագործակցությունը նաև Արևմտյան
Եվրոպայի և մի շարք այլ երկրների հետ։ Թեև վերջիններիս հետ
համագործակցությունն առայժմ զգալիորեն զիջում է Ռուսաստանի,
Իսրայելի, Բելառուսի, Թուրքիայի և մի շարք այլ երկրների հետ առ
կա համագործակցությանը, սակայն նկատվում են զարգացման մի
տումներ։ Չի բացառվում, որ ռազմական բաղադրիչից զատ նշված
10 Հայաստանը և Ադրբեջանն ընդգրկված են այն երկրների ցուցակում, որոնց՝
ըստ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությանը ենթակա էկոնոմիկայի և
արտահանման վերահսկման դաշնային գրասենյակի՝ արգելվում է զենք վաճառել:
Որպես արգելքի հիմք ընդունվել է ԵԱՀԽ (ԵԱՀԿ) 1992 թ. փետրվարի 8-ի կոչը
զենքի վաճառքի էմբարգո հաստատել արցախյան հակամարտության կողմերի
նկատմամբ:
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համագործակցության զարգացման հավանական ուղղություններից
մեկը կարող է լինել նաև Հայաստանի դեմ ուղղված քարոզչական
բաղադրիչը:
2008-2018թթ. գնումնե
րը նաև ցույց են տա
լիս, որ հիմնա
կան
ուշադրությունը հատկացվում է հարձակողական զինատեսակների
գնմանը, այդ թվում՝ տարբեր երկրների արտադրության համազար
կային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, շարժունակ (մոբիլ) հրետա
նի, ականանետներ, հարվածային ուղղաթիռներ, բեռնատար ուղ
ղաթիռների արդիականացում մինչև թեթև հարվածային ուղղաթիռի
մակարդակի, կործանիչ և գրոհիչ ավիացիայի պարկի զարգացում և
արդիականացում և այլն։
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ՉԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ
Մելինե Պետրոսյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ կրտսեր գիտաշխատող,
քաղաքագետ
 արավային Կովկասի երկրների անկախացումից հետո տարա
Հ
ծաշրջանում նոր խաղացող ավելացավ՝ ի դեմս ՉԺՀ-ի։ Չինաստանը
դիվանագիտական հարաբե-րություններ հաստատեց հարավկով
կասյան երկրների հետ դրանց անկախացոմից անմիջապես հետո։
Այսօր տարածաշրջանի 3 երկրների հետ Չինաստանը ունի տարբեր
մակարդակի հարաբերություններ։ Կարող ենք ասել, որ հարաբերա
կանորեն ավելի ակտիվ են չին-վրացական հարաբերությունները,
հետո չին-ադրբեջա-նականը և վերջում չին-հայկական հարաբերու
թյունները։
Սույն աշխատանքի նպատակն է վերհանել Վրաստանում և Ադր
բեջանում չինական ներդրումային քաղաքականության հիմնական
միտումները։ Վերոնշյալ նպատակին հասնելու համար առաձնացրել
ենք հետևյալ խնդիրները՝
• ուսումնասիրել չինական ներդրումների հիմնական ուղղություն
ները Վրաստանում,
• ուսումնասիրել չինական ներդրումների հիմնական ուղղություն
ներն Ադրբեջանում։
Չինական ներդրումային քաղաքականությունը Վրաստանում։
Չինաստան - Վրաստան դիվանագիտական հարաբերություններին
զուգընթաց 1992թ.-ից սկիզբ դրվեց նաև երկկողմ առևտրային հա
րաբերություններին, սակայն 2 երկրների միջև տնտեսական հարա
բերությունները վերելք ապրեցին 2010 թվականին 2008թ. պատե
րազմից հետո, երբ վերականգնվեց վրացական տնտեսությունը [1]:
Չինաստանը և Վրաստանը համագործակացում են մասնավո
րապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների և առևտրի ոլորտում։
Պետք է ուշադրություն դարձնել մի կարևոր փաստի վրա. Հարավ
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կովկասյան տարածաշրջանում Վրաստանը միակ երկիրն է, ում հետ
Չինաստանը 2017թ. կնքեց Ազատ առևտրի համաձայնագիր, որը
Վրաստանի նման փոքր պետությանը թույլ տվեց գրեթե զրոյական
մաքսահարկով ապրանքներ արտահանել Չինաստան: Պայմանագ
րի կնքումից հետո Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար
Գեորգի Գախարիան հայտարարեց, որ վերջին երեք տարիների ըն
թացքում Վրաստանի և Չինաստանի միջև առևտրատնտեսական
երկկողմ հարաբերությունները աճի միտում ունեն, Չինաստանը
Վրաստանի կարևոր առևտրային գործընկերն է [2]։
Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Դմիտրի Կումիսիշվիլին
2018թ. փետրվարին հայտարարեց, որ 2017թ. Թուրքիայից ու Ռու
սաստանից հետո Չինաստանը Վրաստանի 3-րդ խոշոր առևտրային
գործընկերն է։ 2017թ. Չինաստանի հետ առևտրի ընդահանուր ծա
վալը կազմել է 939 միլիոն $, աճել է 24 %-ով, դեպի Չինաստան ար
տահանման ծավալը 2017թ. կազմել է 207 միլիոն $, 2016 թ. համե
մատ աճել է 23 %-ով, մինչդեռ Չինաստանից ներմուծման ծավալը
կազմել է 732 միլիոն $՝ աճելով 33 %-ով [3]։
2018թ. հունվար-ապրիլ ամիսների տվյալներով Չինաստանը
Վրաստանի ներկրումների ցուցակում 4-րդ տեղում է:
Չնայած առևտրի ընդհանուր ծավալի բարձր ցուցանիշների՝
Վրաստանում Օտարերկյա ուղղակի ներդրողների ցանկում, 2017թ.
տվյալներով, Չինաստանը 9-րդն է [4]։ Սա կարելի է բացատրել նրա
նով, որ մինչ այսօր Վրաստանում գործում է միայն մեկ մեծ կազմա
կերպություն` Հուայլինգը, որն ամենախոշոր ներդրողն է այս երկրում
[5]։ Կազմակերպությունը Վրաստանում սկսել է ներդրումներ անել
2007թ.-ից, ունի 8 հիմնական նախագծեր՝ «Հուայլինգ Թբիլիսի նոր
ծովային քաղաք», «Հուայլինգ Թբիլիսիի ծովային պլազա», «Երի
տասարդական օլիմիպիական գյուղ», «Քութայիսի Հուայլինգ ազատ
արդյունաբերական գոտի» և այլն։ Այս նախագծերի իրականացման
համար ծախսվել է ավելի քան 500 միլիոն $։
Հուայլինգը 2007թ.-ից համարվում է ամենախոշոր օտարերկրյա
ուղղակի ներդրողը, սակայն, ի հակադրություն սրան, պետք է նշենք,
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որ 2017թ.-ից սկսած Վրաստանում հայտնվում են նաև այլ կազմա
կերպություններ, որոնք ևս փորձում են հաստատվել վրացական շու
կայում։ 2017թ. մայիսին Պեկինում կնքվել է Վրաստանի զարգաց
ման բանկի ստեղծման մասին համաձայնագիր, որը վրացական
կողմից ստորագրել է Վրաստանի վարչապետի առաջին տեղակալ
և Վրաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Դմիտրի Կումիսիշ
վիլին։ Վրաստանի զարգացման բանկի հիմնադիրը չինական խո
շոր ներդրումներ կատարող կազմակերպություններից CEFC China
Energy-ն է։ Նոր բանկը հայտարարել է, որ ամբողջ կապիտալը կազ
մելու է 1 միլիարդ $ [6]:
Չնայած նրան, որ Վրաստան-Չինաստան հարաբերություններում
օտարերկրյա ուղղակի ներդրողների առկայությունը արդյունավետ
համագործակցություն են ապահովում, այնումենայնիվ, երկկողմ հա
րաբերություններում կարևոր դեր ունի 2013թ. պաշտոնապես հա
յատարարված «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագիծը։ Վրաս
տանը իր ուրույն տեղն ունի այս ծրագրում՝ համարվելով Եվրոպան
ու Ասիան իրար կապող օղակ։ Վրաստանը ներգրավված է ծրագ
րի 6 միջանցքներից՝ Չինաստան-Կենտրոնական Ասիա-Արևմտյան
Ասիա միջանցքում, այս պետությունը առաջարկում է և՛ ծովային, և՛
ցամաքային ուղիներ, որոնք կարևոր են Չինաստան-Կենտրոնական
Ասիա-Արևմտյան Ասիա միջանցքի համար։ Ցամաքային ուղին նե
րառվում է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, որը ճանապարհ է
դեպի Թուրքիա, իսկ ծովային ուղին հնարավորություն է տալիս ելք
դեպի Եվրոպա՝ Բաթումի, Փոթի և Անակլիա նավահանգիստներով
[1]։ «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագծում Վրաստանի կողմից
առաջարկված ծովային ուղու հարավային հատվածի զարգացման
համար կարևորվում է Անակլիա նավահանագստի կառուցումը, որն
արժի 2,5 միլիարդ, և նախատեսվում է, որ նավահանգիստը կդառնա
ամենամեծը ու անմենահզորը Վրաստանում և իր հզորությամբ կգե
րազանցի ներկայումս երկրի ամենահզոր նավահանգստին՝ Փոթի
ին։ Նախատեսվում է, որ նավահանգիստը շահագործման կհանձն
վի 2020թ. [7]։
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Նախագծի շրջանակներում առաջին անգամ 2015թ. Վրաստա
նով Չինաստանը բեռներ տեղափոխվեց դեպի Թուրքիա։ Բեռները
Չինաստանից Թուքրիա հասան ընդամենը 15 օրում, նշենք, որ կա
նոնավոր ծովային ճանապարհով 25 օր ավել էր տևում բեռնափո
խադրումը։ Վրացիների համար պատմական այդ օրը Վրաստանի
նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիին իր խոսքում նշել էր, որ
Վրաստանի միջոցով բեռափոխադրումը ավելի մատչելի կլինի, և
տևողությունը կկրճատվի։ Նա նաև նշեց, որ այս ամենն իրենց վա
րած պրագմատիկ քաղաքականության հետևանքն է, որի միջոցով
Վրաստանը ավելի գրավիչ է դառնում օտարերկրյա ներդրողների
համար [8]։
Չինական ներդրումային քաղաքականությունը Ադրբեջանում։
ՉԺՀ-ի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատվեցին 1992թ. ապրիլի 2–ին: 1993թ.ից, երբ Ադրբեջանը բացեց իր դեսապանությունը Չինաստանում,
երկու երկրների միջև հաստատվեցին նաև առևտրային հարաբերու
թյուններ։ 1993թ. Չինաստանի և Ադրբեջանի միջև ընդհանուր առև
տուրի ծավալը կազմել է ընդամենը 1,5 միլիոն $ [9]: Մինչդեռ Ադրբե
ջանում Չինաստանի դեսպանը 2018 թ. իր հարցազրույցներից մեկի
ժամանակ ասել է, որ 2017 թ. երկու երկրների միջև առևտուրը հասել
է ռեկորդային թվի՝ 1 միլիարդ 298 միլիոն $-ի, փաստորեն առևտու
րը ավելացել է 33.16%-ով, ինչի արդյունքնում Չինաստանը դարձել
է Ադրբեջանի 4-րդ խոշոր առևտրային գործընկերը։ Ադրբեջանից
դեպի Չինաստան արտահանումը 2017թ. կազմել է 443,8 միլիոն $,
աճել է 63,75%-ով, իսկ ներկրումը կազմել է 854,5 միլիոն $՝ աճելով
21,38%-ով [10]։
Ինչպես Վրաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը բավական լուրջ
ներգրավվածություն ունեն «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագ
ծում։ Ադրբեջանը համարվում է նավթային ու գազային մեծ պաշար
ներ ունեցող երկիր, այդ իսկ պատճառով էլ Չինաստանը Ադրբեջա
նին ևս մեծ ուշադրություն է հատկացնում և միլիոնավոր դոլարների
ներդրումներ է անում այս երկրում։ Ադրբեջանը բազմակողմ համա
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ձայնագիր է կնքել Վրաստանի և Ղազախստանի հետ Անդրկաս
պյան միջազգային տրանսպորտային ուղիների վերաբերյալ, բացի
դրանից, նախաձեռնել է Անդրկասպյան կոնսորցիումի կառուցումը,
որ հնարավորություն կտա ապրանքափոխադրումներ կատարել
Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային ուղիների միջոցով
Չինաստանից դեպի Եվրոպա [11]:
Չինական կողմի կարևոր ներդրումներից մեկն էլ Ասիական են
թակառուցվածքային ներդրումների բանկի (AIIB) կողմից մինչև օրս
տրամադրված ամենախոշոր վարկի հաստատումն էր՝ Ադրբեջանը,
Թուրքիան և Հարավային Եվրոպան իրար կապող գազատարի կա
ռուցման համար։ AIIB-ի Պեկինի մասնաճյուղը Տրանս-Անատոլիա
կան գազատարի (TANAP) կառուցման համար տրամադրել 600 մի
լիոն $։ Գազատարի միջոցով բնական գազը ադրբեջանական հան
քավայրերից Վրաստանի միջոցով պետք է ուղարկվի Թուրքիա, այ
նուհետև դեպի Հարավային Եվրոպա [12]։ 2015թ. դեկտեմբերին Չի
նաստանի նախագահ Սի Ծինփինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ
Ալիևի միջև ստորագրվել է հուշագիր «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ»
նախագծի շրջանակներում, ըստ որի պետք է երկու երկիների միջև
Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի կառուցվեր [13]։ Տնտե
սական գոտին, ըստ երևույթին, պետք է նպաստեր երկկողմ հարա
բերությունների՝ մասնավորապես առևտրատնտեսական հարաբե
րությունների զարգացմանը։ Փաստացի, այսօր կնքված հուշագիրը
ծառայում է իր նպատակին։
Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Շահին Մուստաֆայևը իր
հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ 2018 թ. սզկբի ամիսների
տվյալներով Չինաստանը Ադրբեջանի տնտեսության մեջ մոտ 770
միլիոն $-ի ներդրումներ է կատարել, ներդրումների մեծ մասը նավ
թային ոլորտում է եղել [14]։
2018թ. փետրվարին Ադրբեջանի էկոնոմիկային նախարարը
մասնակցել է Պեկինում անցկավող Ադրբեջան- Չինաստան բիզնես
ֆորումին, որի ժամանակ նախարարը նշել է, որ այսօր Ադրբեջա
նում գործում է չինական կապիտալով աշխատող 113 կազմակերպու
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թյուններ՝ գյուղատնտեսության, կապի, հաղորդակցության, առևտրի
ոլորտներում։ Նախարարը ընդգծել է նաև այն փաստը, որ փետր
վարի 5-ին Պեկինում կբացվի Ադրբեջանի առևտրային ներկայա
ցուցչությունը, որն էլ իր հերթին կնպաստի երկու երկրների միջև
ապրանքաշրջանառությանը և ներդրումային քաղաքականության
զարգացմանը [15]։
Փաստացիորեն Չինաստանը մեծ հետաքրքրություն ունի հարավ
կովկասյան 3 պետություններից 2-ի հանդեպ։ Եթե փորձենք համե
մատել 2 երկրների հետ Չինաստանի ունեցած ապրանքաշրջանա
ռությունը, ապա տեսնում ենք, որ 2-ի հետ էլ առհելի ծավալներով
առևտուր ունի, որոշակի տարբերություններ կան կոնկրետ արտա
հանման ու ներկրման ծավալների հետ կապված։ Սակայն այստեղ
ևս մեկ կարևոր գործոն կա. Չինաստանը Վրաստանի հետ ունի
Ազատ առևտրի համաձայնագիր, որ թույլ է տալիս առանց մաքսա
հարկերի կազմակերպել ապրանքաշրջանառությունը, իսկ դա Ադր
բեջանի հանդեպ մեծ առավելություն է։ Վրաստանում օտարերկյա
ուղղակի ներդրողների միլիոնավոր դոլարներ են ներդրում, որոնց
միջոցով մի շարք նախագծեր են իրականցվում։ Օրինակ՝ Հուայլինգ
կազմակերպության կողմից Թբիլիսիի հարակից հատվածում կա
ռուցվող նոր քաղաքը անմիջականորեն կգրավի զբոսաշրջիկներին,
քանի որ քաղաքը ունենալու է ամեն ինչ՝ առանձին հիվանդանոց,
դպրոցներ, հյուրանոցներ, ժամանցի վայրեր, և այս ամենը կլինի
գերժամանակակից։ Արդյունքում օտարերկրյա ուղղակի ներդրողնե
րի շնորհիվ երկիր ժամանող զբոսաշրջիկների քանակը կավելանա։
Սակայն սրա հետ մեկտեղ հնարավոր է երկրում նկատվի ներքին
միգրացիա։ Ի հակադրություն Վրաստանի՝ Ադրբեջանում չինական
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրողներ չկան կամ եթե կան էլ, ապա
ներդրումները այդքան էլ մեծ չեն։
Փորձենք տեսնել «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագծում
Վրաստանը և Ադրբեջանի ներգրավվածության տարբերություննե
րը։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը, նավթային ու գազային հարուստ
պաշարներ ունեցող երկիր է, որի հետ համագործակցելու ցանկու
87

թյուն ունի Չինաստանը և դրան համապատասխան բավականին
մեծ ծավալներով ներդրումներ է անում, այնուամենայնիվ, այս ներդ
րումների մի մասը ուղվում է նավթային ոլորտ, մի մասն էլ՝ տրանս
պորտային ցանցեր։ Այսինքն՝ Ադրբեջանը փաստացիորեն ծրագրի
միայն ցամաքային հատվածին է մասնակցում, որն էլ էական հնա
րավորություններ չի տալիս երկրին։ Ի հակադրություն Ադրբեջա
նի՝ Վրաստանը այս նախագծի երկու հատվածին էլ մասնակցում
է։ Վրաստանի պարագայում ծովային նախագծերին մասնակցելը
ավելի շահավետ է թե՛ Վրաստանի, թե՛ Չինաստանի համար։ Քանի
որ, եթե ոչ կանոնավոր ծովային ուղով չեն կատարվում ապրանքա
փոխադրումները, ապա անմիջականորեն կրճատվում են և՛ ծախսե
րը, և՛ տևողությունը. ամենաքիչը 15 օրվա տարբերություն է լինում։
Կարծում ենք՝ որոշ ժամանակ հետո, մի շարք գործոններով պայ
մանավորված, Չինաստան-Վրաստան հարաբերությունները ավելի
կխորանան, քան Չինաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները. դա
մասնավորապես պայմանավորված կլինի Ադրբեջանի վարած ինք
նաբավ քաղաքականությամբ։
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ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ (ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ)
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
Արեստակես Սիմավորյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ կրտսեր գիտաշխատող
 եխնիկական զարգացման ներկա պայմաններում, տարաբնույթ
Տ
ճգնաժամերի, բնական և տեխնածին աղետների կանխարգելման,
ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված քաղաքականության մշակման գոր
ծում էական նշանակություն են ձեռք բերում կրիտիկական ենթակա
ռուցվածքների պաշտպանության և բարելավման աշխատանքները։
Ենթակառուցվածքի ներքո հասկանում են սպասարկող կառույց
ների և օբյեկտների մի համալիր ամբողջություն, որը տվյալ համա
կարգի ֆունկցիոնալության և կենսունակությունն ապահովող բա
ղադրիչ մասն է: Լայն իմաստով` բոլոր այն կառույցների և ցանցերի
ամբողջությունը, որն անհրաժեշտ ծառայություններ է մատակարա
րում զանազան բնագավառներին և տարբեր հանրություններին ու
նպաստում է ազգի/պետության ընդհանուր զարգացմանը, սահման
վում է որպես ենթակառուցվածք: Կրիտիկական ենթակառուցվածք
ները դասակարգվում են ըստ տարբեր չափանիշների։ Առավել կար
ևորվում են տեղեկատվական ենթակառուցվածքները (տեղեկատ
վության կազմակերպական կառույցների (ենթա)համակարգ(եր),
սոցիալական ենթակառուցվածքները (ոլորտների և ձեռնարկու
թյունների ամբողջություն, որն ապահովում է հասարակության կեն
սագործունեությունը. կրթություն, գիտություն, առողջապահություն
և այլն), տրանսպորտային, ռազմական, ինովացիոն և այլ ենթակա
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ռուցվածքներ11[1]:
Ամեն երկիր, ելնելով իր առանձնահատկություններից, սահմա
նում է սեփական կրիտիկական ենթակառուցվածքները։ Նման աշ
խատանքներում, սովորաբար, տարբեր երկրներում ներգրավված
են հանրային նշանակության կարևորագույն օբյեկտների գործունե
ությունը համակարգող պետական, որոշ դեպքերում՝ մասնավոր
սուբյեկտները։ Կրիտիկական ոլորտների և դրանց մեջ մտնող են
թակառուցվածքների պաշտպանության, թարմացման ու արդիա
կանացման, անվտանգության մակարդակի բարձրացման, ֆինան
սական ներդրումների ավելացման հետ կապված հիմնահարցերը
համեմատաբար վերջերս են հայտնվել Թուրքիայի պետական քա
ղաքականության ուշադրության կենտրոնում։ Կրիտիկական ոլորտ
ների (ենթակառուցվածքների) և դրանց պաշտպանության հարցե
րը հիմնականում գնահատվել են «ազգային տեղեկատվական ան
վտանգության» համատեքստում։ 1990-ականներից մինչև 2006թ.
Տեղեկատվական ավտանգության համակարգված աշխատանքները
տարվում էին, և ոլորտի անվտանգության վերաբերյալ օրինագիծն
էլ մշակվում էր Ազգային պաշտպանության նախարարության կող
մից, որի շրջանակներում նախատեսվում էր տեխնիկական, տեխ
նոլոգիական և դրանցից ածանցված տասնյակ միջոցառումների
իրագործում, սակայն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով տվյալ
11 ԱՄՆ-ում պաշտոնապես առաջին անգամ կրիտիկական ենթակառուցվածքները
սահմանվել են 1997թ. հոկտեմբերին Բ. Քլինթոնի նախագահական վարչակազմի
կողմից ստեղծված «Կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության
նախագահական հանձնաժողով»-ի կողմից։ Մասնավորապես հստակեցվեցին
8 բնագավառներ (հեռուստահաղորդակցությունը, էլեկտրահամակարգը, նավթագազային ու ֆինանսաբանկային ոլորտները, տրանսպորտային և ջրամատակարարման համակարգերը, կառավարության գործունեությունը, արտակարգ
իրավիճակների ծառայությունը), որոնց պարագայում հանձնաժողովը մատնանշեց, թե վերջիններիս «անվտանգությունը, հարատևությունն ու հասանելիությունն ապահովելուց զատ չկան էլ ավելի կարևոր և հրատապ գերակայություններ»: Հետագայում ավելացան այլ ոլորտներ ևս, հասցնելով դրանք
16-ի։ ԱՄՆ 16 կրիտիկական սեկտորների համանմանությամբ` Գերմանիայի
կառավարությունը սահմանեց իր երկրի կրիտիկական ոլորտներն ու ենթակառուցվածքները՝ փոխադրամիջոցներ և տրանսպորտային հոսքեր, էներգետիկ
համակարգ, IT և հեռահաղորդակցություն, ֆինանսական և ապահովագրական
հատված, հանրային կառավարման հատված, սննդամթերքի հատված, ջրամատակարարման և հարակից ոլորտներ, առողջապահություն, ԶԼՄ-ն և մշակույթ[1]:
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օրենսդրական նախագիծը հավանության չի արժանացել։
2012թ. Թուրքիայի գիտատեխնիկական հետազոտությունների
խորհրդի (TÜBİTAK) ներգրավմամբ, Տրանսպորտի և ենթակառուց
վածքների նախարարության հովանավորությամբ՝ Զարգացման նա
խարարության ներդրումային ծրագրերին նվիրված «Կրիտիկական
ենթակառուցվածքների տեղեկատվական անվտանգության կառա
վարման նախագիծ»-ով ակտուալ դարձավ կիբեռանվտանգության
հարցը՝ ենթակառուցվածքների պաշտպանության տեսանկյունից։
Նույն թվականին ստեղծվեց Կիբեռանվտանգության խորհուր
դը (խորհրդի անդամները ներկայացնում են գրեթե բոլոր պետա
կան հաստատությունները), որն առաջին իսկ համաժողովին ըն
դունեց «Ազգային կիբեռանվտանգության ռազմավարությունը և
2013-2014թթ. գործողությունների պլանը», որի համաձայն՝ առաջին
փուլի համար սահմանվեցին կիբեռանվտանգության հետ անմիջա
կանորեն փոխկապակցված և միմյանց վրա փոխազդող հիմնական
խոցելի ոլորտներ, որոնք են՝
1. տրանսպորտային,
2. էներգետիկ,
3. էլեկտրոնային կապ,
4. ֆինանսաբանկային,
5. ջրային ռեսուրսների կառավարում,
6. հանրային ծառայությունների (կրիտիկական)12 [2]։
Սահմանելով և հաշվի առնելով վերը հիշատակված ոլորտները՝
Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից
հրապարակվեց «Ազգային կիբեռանվտանգության ռազմավարու
թյուն և 2016-2019 թթ. գործողությունների պլան» նոր նախագիծը,
որտեղ գնահատվել են հիմնական սպառնալիքներն ու համակար
գի հետ կապված ռիսկերը (մասնավորապես՝ ներքին և անդրսահ
մանային կիբեռհարձակումներ և այլն), նաև մասնակիորեն դրանց
անվտանգության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված այնպիսի
ռազմավարական նպատակներ, ինչպիսիք են կրիտիկական ենթա
12 Հարկ է նշել, որ Կիբեռանվտանգության խորհրդի անդամները ներկայացնում են
գրեթե բոլոր պետական հաստատությունները:
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կառուցվածքների ինվենտարիզացիան և պաշտպանությունը, կի
բեռհանցագործությունների դեմ պայքարի ուժեղացումը, կիբեռանվ
տանգության էկոհամակարգի զարգացումը, կադրերի (վերա)պատ
րաստումը, կիբեռանվտանգության ինտեգրումն ազգային անվտան
գությանը, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
նորացումը և հարակից այլ հարցեր [3]։ Վերոհիշյալ ոլորտների հետ
կապված առաջադրանքների և բուն աշխատանքների իրագործման
գլխավոր պատասխանատուներն են մի շարք գերատեսչական մար
միններ (դրանց թվում են գրեթե բոլոր ուժային կառույցները) և են
թակառուցվածքների անվտանգությունն ապահովող առանձին ստո
րաբաժանումներ։
Կրիտիկական ենթակառուցվածքների կարևորագույն բնութագ
րիչներից է կիբեռփոխկախվածությունը, որը համատարած համա
կարգչայնացման հետևանք է: Այդ իսկ պատճառով ինչպես այլ երկր
ներում, այնպես էլ Թուրքիայում կարևորվում է կիբեռ-կրիտիկական
ենթակառուցվածքներ փոխկախվածության հարցը։ Ստորև բերենք
մի քանի օրինակներ, որոնք զգալի վնասներ են հասցրել Թուրքիայի
կրիտիկական ոլորտներին՝
1. 2008 թ. ՝Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի պայթյուն,
2. 2009թ.՝ կիբեռհարձակում Աթաթյուրքի անվան օդանավակայա
նի համակարգիչների վրա,
3. 2015թ.՝ էլեկտրամատակարարման զանգվածային խափանում
Թուրքիայի 79 նահանգներում։ Կատարվածը գնահատվել է
1999թ. երկրաշարժից հետո էլեկտրամատակարարման ամե
նամասշտաբային խափանումը: Հոսանքազրկման հետևանքով
երկիրը մեկ ժամվա ընթացքում ունեցել է 100 մլն ԱՄՆ դոլարի
կորուստ:
4. 2015թ.՝ տաս օր տևողությամբ կիբեռհարձակումներ պետական
հաստատությունների, նոտարական գրասենյակների և բանկերի
կայքերի վրա,
5. 2016թ.` Կիբեռհարձակում առողջապահության նախարարության
ենթակայության ներքո գործող բուժհաստատությունների համա
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կարգիչների վրա, որի արդյունքում հափշտակվել են հիվանդնե
րի բժշկական ապահովագրության և բժշկական ծառայություն
ներ մատուցող մասնագետների վերաբերյալ տեղեկատվական
բազաները, որից հետո ցանցահենները ոչնչացրել են համակար
գիչներում առկա ող ջ տեղեկատվությունը։
6. 2017թ.`Կիբեռհարձակում թուրքական «Turcas Petrol» էներգետիկ
ընկերության համակարգիչների վրա ռուսական «Էներգետիկ
արջ» կիբեռխմբի կողմից։ Ցանցահենները հնարավորություն են
ստացել հափշտակել էներգետիկ կրիտիկական ենթակառուց
վածքների պաշտպանության գծով հաշվառված մասնագետների
տվյալները։
Կրիտիկական ոլորտների ռիսկերը: Թուրքիայի Աղետների և
արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության շրջանակ
ներում գործող տեխնոլոգիական աղետների ռիսկերի նվազեցման
աշխատանքային խմբի կողմից 2014թ. հրապարակվեց նաև Թուր
քիայի «2014-2023 թթ. կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտ
պանության ճանապարհային քարտեզ» զեկույցը [4]։ Համաձայն
զեկույցի` Թուրքիայի կրիտիկական ոլորտներ են համարվում էներ
գետիկան, կիբեռ ու կապի տեխնոլոգիաների ոլորտները, տրանս
պորտային (ծովային և ցամաքային) կոմունիկացիաները, մշակույթն
ու տուրիզմը, ջրային ռեսուրսների կառավարման հատվածը (ջրամ
բարների պաշտպանությունը), ֆինանսաբանկային և առողջապա
հության համակարգը, գյուղատնտեսությունը և սննդամթերքի ան
վտանգությանն առնչվող (ենթա)ոլորտները, բարձր տեխնոլոգիանե
րի և հանրային պաշտպանության (կրիտիկական) բնագավառները։
Այս ոլորտների արդյունավետության վրա ազդող սպառնալիքնե
րի (աղետների) աղբյուր են համարվում`
1. բնական` երկրաբանական, օդերևութաբանական, բիոլոգիական
երևույթները,
2. մարդկային գործոնով պայմանավորված վտանգներ` տեղեկատ
վական պատերազմ, կիբեռհանցագործություններ, միջազգային
և տեղական մասշտաբների ահաբեկչական գործողություններ,
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տրանսպորտային խոշոր պատահարներ, տեխնոլոգիական
վտանգներ և այլն։
Դրանց առկայությամբ պայմանավորված՝ առաջանում են միկրո
և մակրոմակարդակների աղետներ՝ ազդելով ենթակառուցվածքնե
րի վրա ու խաթարելով դրանց կենսագործունեությունը, ընդ որում՝
նման իրավիճակներում միմյանց հետ փոխկապակցված ենթակա
ռուցվածքներից մեկի խափանումը կարող է ազդել մյուսների վրա։
Նման աղետներից են`
1. բնական` երկրաշարժեր, սողանքներ, ջրհեղեղներ, ձյունահյու
սեր,
2. տեխնածին` խոշոր արդյունաբերական համալիրների, ռադի
ոակտիվ և միջուկային խնդիրներով պայմանավորված, ծովային
և ցամաքային (երկաթուղային) տրանսպորտային հանգույցնե
րի, վտանգավոր նյութերի տրանսպորտային փոխադրման հետ
կապված աղետներ, էկոլոգիական (կլիմայական փոփոխություն
ներ) աղետներ և այլն13 [5]։
Ակնհայտ է, որ նման աղետները կարող են հանգեցնել ենթակա
ռուցվածքների քայքայմանը, ազդել կոորդինացիոն և օպերատիվ
գործողությունների վրա և անգամ կարճաժամկետ կամ երկարա
ժամկետ կտրվածքով հանգեցնել համակարգային փլուզմանը։ Հաշ
վի առնելով այդպիսի հնարավոր զարգացումներից եկող ռիսկերը՝
կրիտիկական ենթակառուցվածքների սահմանման և անվտանգու
թյան հարցերը դրված են Թուրքիայի այն պետական կառույցների
վրա (դրանք հիմնականում պետական հաստատություններ են),

13 Թուրքիայի
կառավարությանն
առընթեր
Աղետների
և
արտակարգ
իրավիճակների կառավարման վարչության շրջանակներում ոլորտ առ ոլորտ
գնահատված են թվարկված աղետների առաջացման հետևանքով ի հայտ
եկող ռիսկերը, հնարավոր զարգացումներն ու դրանց հետ առնչություն ունեցող
ենթակառուցվածքների բարելավման հիմնահարցերը:

95

որոնք պատասխանատու են իրենց ոլորտների համար14 [1]։
Համաձայն Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավար
ման վարչության զեկույցի` այդ շրջանակների մեջ են մտնում հետ
ևյալ կառույցները`
1. էներգետիկ ոլորտ` Թուրքիայի միջուկային էներգետիկայի կազ
մակերպություն, Էներգետիկայի նախարարություն, Էներգետիկ
շուկայի կարգավորման կազմակերպություն,
2. տրանսպորտային ոլորտ` Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքնե
րի նախարարություն,
3. կապի ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի հաս
տատություն, Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարա
րություն,
4. ջրային ռեսուրսների կառավարում՝ Գյուղատնտեսության և ան
տառտնտեսության նախարարություն,
5. ֆինանսաբանկային ոլորտ՝ Գանձապետարանի և ֆինանսների
նախարարություն, Թուրքիայի կապիտալի շուկաների խորհուրդ,
Բանկային գործերի կարգավորման և վերահսկողության գործա
կալություն,
6. հանրային պաշտպանության ոլորտ՝ Ներքին գործերի նախարա
րություն,
7. առևտրաարդյունաբերական ոլորտ՝ Արդյունաբերության և տեխ
նոլոգիաների նախարարություն, Առևտրի նախարարություն,
Թուրքիայի պալատների և բորսաների միություն,
8. առողջապահության ոլորտ՝ Առողջապահության նախարարու
թյուն,
9. մշակույթ և տուրիզմ՝ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարու
թյուն,
14 Համաձայն մասնագետների՝ կրիտիկական ենթակառուցվածքներին վերաբերող
գործառույթները և մասնագիտական պատասխանատվությունը ցրված են տարբեր
կառույցների միջև։ Օրինակ՝ Չինաստանում կրիտիկական ենթակառուցվածքների
պաշտպանության ոլորտում բացակայում է որևիցե համագործակցություն
պետական և մասնավոր դերակատարների միջև, իսկ Գերմանիայում դրանց
անվտանգության ապահովման հիմքում ընկած է պետության և մասնավոր
հատվածների համագործակցության սկզբունքը:
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10. գյուղատնտեսության ոլորտ՝ Գյուղատնտեսության և անտառտն
տեսության նախարարություն։
Վերը թվարկված հաստատություններն, ըստ էության, իրենց
իրավասությունների շրջանակներում պետք է նպաստեն նաև են
թակառուցվածքների կատարելագործմանը ինչպես ոլորտներում
նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, անհրաժեշտ քանակի
և անվտանգության մշակույթին (safety culture) տիրապետող, որա
կյալ մասնագիտական ուժերի (վեր)ապատրաստմամբ և կազմավոր
մամբ, այնպես էլ ենթահամակարգերի զարգացմամբ և պաշտպա
նունակության բարձրացմամբ։
Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ գիտահետազոտական և ակա
դեմիական հաստատություններ իրենց գիտաստեղծագործական,
վերլուծական աշխատանքներով և գործնական առաջարկություննե
րով մասամբ աջակցում են կրիտիկական, խոցելի համարվող ենթա
կառուցվածքների սահմանման, ռիսկերի նվազեցման և այլ հարցե
րին [6]։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ է Թուրքիայի գիտա
տեխնիկական հետազոտությունների խորհրդի դերը գիտատեխնո
լոգիական քաղաքականության ռազմավարական մշակման և պլա
նավորման գործում։ Խորհրդին կից գործող Կիբեռանվտանգության
ինստիտուտի կրթական ծրագրի (կիբեռանվտանգության կրթական
պորտալ) միջոցով իրականացվում է համակարգչային տեխնոլոգի
աների, տեղեկատվական հոսքերի կոնտենտ վերլուծությունների,
նաև կիբեռկախվածության մեջ գտնվող կրիտիկական ենթակառուց
վածքների պաշտպանության ոլորտների համար մասնագիտական
կազմի պատրաստում [7]։ Նշենք, որ Թուրքիայի Քադիր Հաս հա
մալսարանում 2018 թ.-ից գործում է կիբեռանվտանգության և կրի
տիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության կիրառական
և հետազոտական նշանակության գիտաուսումնական կենտրոն [8]։
Ամփոփելով նշենք, որ կրիտիկական ոլորտների հիմնախնդիր
ները Թուրքիայի պետանվտանգության մասն են կազմում և հետ
ևաբար գտնվում են երկրի բարձրագույն իշխանությունների ուշադ
րության կենտրոնում, համապատասխան կառույցների կողմից սահ
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մանվում և գնահատվում են խոցելի ենթակառուցվածքները, դրանց
մեջ մտնող օբյեկտների քանակը, դրանց փոխազդեցությունները
և անվտանգային սպառնալիքները։ Հարկ է նաև արձանագրել, որ
կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանությանն ուղղված
ռազմավարական քայլերի իրագործման ճանապարհին կիրառվում է
միջազգային փորձը՝ հաշվի առնելով Թուրքիայի յուրահատկություն
ները։
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ԳԼՈԲԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵԴԻԱ ԵՎ ԻՄԻՋ
Լիանա Այվազ յան
Քաղաքագետ, լրագրող
XXI դարի միջավայրը։ Գլոբալացում՝ բազմաբևեռ աշխարհ, երբ
միջազգային հարաբերություններում տեղի են ունենում ուժերի հաշ
վեկշռի արմատական փոփոխություններ (Power shift to the rest/Asia),
նոր դերակատարներ, որոնք սկսում են ձեռնոց նետել նախկին գլո
բալ խաղացողներին, միգրացիոն հոսքեր և ժողովրդագրական փո
փոխություններ՝ նոր տեխնոլոգիաներ, գլոբալ հաղորդակցություն և
սոցիալական ցանցեր, որոնք ավանդական մեդիայի հետ միասին
սկսում են ձևավորել են նոր մեդիա էկոլոգիա [1]:
Ներքին քաղաքականությունը սկսում է ազդել արտաքին քա
ղաքական որոշումների կայացման վրա: Կասկածի տակ է դրվում
միջազգային կառույցների նպատակահարմարությունը: ՆԱՏՕ-ն
ընդլայնվում է անվտանգության բուֆեր համարվող երկրների ուղ
ղությամբ: Ռուսաստանը սկսում է ընդդիմանալ դրան: Նրանք ունեն
հիմնարար տարաձայնություններ: Աշխարհաքաղաքական այս դի
մակայությունը անզիջում է լինելու: Մեզ, ինչպես և մյուս հետխարհր
դային երկրներին, սպառնում է այս գերլարված աշխարհաքաղաքա
կան դիմակայության (շատերն այն նոր Սառը պատերազմ են անվա
նում) առաջին գծում հայտնվելու վտանգը [2]:
Փափուկ ուժը (Soft power) այլևս չի աշխատում, կոշտ (Hard power)
և փափուկ ուժը միասին (Smart power) ևս կարծես բավարար չեն:
ԱՄՆ Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամը
(NED) սկսում է շրջանառել նոր գաղափար՝ Sharp power, որը ենթադ
րում է մանիպուլատիվ դիվանագիտական քաղաքականության իրա
կանացում ավտորիտար կառավարությունների դեմ թիրախ երկրի
քաղաքական համակարգի վրա ազդելու և քայքայելու համար [3]:
Ավելին, մենք ականատես ենք լինում նոր աշխարհակարգի ձևա
վորման ակտիվ ջանքերին: RAND Corporation-ի հետազոտական
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թիմը վերջերս ավարտել է երկամյա ծրագիր այս առկա և հնարա
վոր հարցերի պատասխանները տալու համար: Ծրագրի շրջանակ
ներում մշակվել են վեց խոշոր հետազոտական զեկույցներ և ավելի
քան տասնյակ փոքր վերլուծություններ և ակնարկներ: Նշվում է. «Այ
սօր հետպատերազմյան աշխարհակարգը գտնվում է աննախադեպ
լարվածության ներքո ինչպես իր առաջատար անդամների հասա
րակությունների, այնպես էլ ռեվիզիոնիստական երկրների կողմից,
որոնք որոշել են վերանայել գործող աշխարհակարգը[4]»։
Իսկ նոր աշխարհակարգի որոնումներում ավելի են սրվում աշ
խարհաքաղաքական հակամարտությունները: Ռուսաստանն էլ ան
զիջում է և տարբեր միջոցներով պայքարելու է իր դերն ամրապն
դելու այդտեղ: Ֆիոնա Հիլը գրում է. «Պուտինը ձգտում է «Նոր Յալ
թայի» Արևմուտքին՝ քաղաքական և անվտանգության առումներով:
Նա սահմանում է Մոսկվայի ազդեցության ոլորտը այս նոր պայմա
նավորվածության մեջ, որը տարածվում է Եվրոպայի և Եվրասիայի
ող ջ այն տարածքի վրա, որը ժամանակին եղել է Ռուսաստանի կայս
րության և ԽՍՀՄ-ի սահմաններում [5]»:
Ստրատֆորը 2019թ. համար խիստ մտահոգիչ կանխատեսում է
արել. հաջորդ տարի ԱՄՆ-Ռուսաստանը պայքարը տեղափոխվելու
է վերջինիս համար բուֆերային գոտի հանդիսացող տարածք՝ նախ
կին խորհրդային հանրապետութուններ: Իսկ Կովկասում Վաշինգ
տոնը կենտրոնանալու է Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդման
վրա [6]:
Ինչպե՞ս պետք է Հայաստանը Արցախի, նաև՝ Սփյուռքի հետ
միասին կողմնորոշվի այս լարված, անորոշություններով, անկան
խատեսելի շրջադարձներով և մարտահրավերներով լի, հարափո
փոխ միջավայրում: Ո՞րն է մեր տեղը լինելու նոր աշխարհակար
գում, ինչպե՞ս ենք անդրադարձելու անսպասելի արձագանքներին,
որսալու մեծ փոփոխությունների ազդանշանները, որո՞նք են լինելու
մեր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակները: Մինչ մենք
մտածում էինք, աչքի առաջ ունենալով Ուկրաինայի դեպքերը, Ղրի
մի միացումը Ռուսաստանին, հասկանալով, որ իրենց ռեսուրսնե
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րը և հնարավորությունները սահմանափակ են նման դեպքերում,
Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրների, մասնա
վորապես, Հարավային Կովկասի հետ անցնցում աշխատելու հա
մար, նոր տարածաշրջանային քաղաքականություն ձևավորելու
անհրաժեշտության գաղափարն էին առաջ քաշում: Վերջին մի քա
նի տարում սկսել էին ձևակերպել տարբեր կողմերի համար ընդու
նելի գաղափարներ, փորձել առաջարկել նոր ձևաչափ, ֆրեյմեր,
որոնք թույլ կտային այդ երկրների համար թարմ օ
րակարգ ձևա
վորել՝ զարգացման հնարավորություններով, առանց Ռուսաստանի
հետ առճակատման: Վերոնշյալի համատեքստում ուշադրության
է արժանի Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետների այս տարվա
փետրվարին հրապարակած զեկույցը, որտեղ ասվում է, որ Հա
րավային Կովկասի երկրները ձգտում են աշխարհաքաղաքական
բազմավեկտորության, որը չի վտանգի իրենց վարչակարգերի գո
յատևումը: Նրանք գրում են. «Վերջին իրադարձությունները՝ Սառը
պատերազմի ավարտից հետո ստեղծված միջազգային անվտանգու
թյան եվրոպական համակարգի փլուզումը, միջազգային էներգետիկ
շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները, տարածաշրջանի
հարավային սահմաններում անկայունությունը, ԱՄՆ-ում իշխանու
թյան եկած նոր վարչակազմը և Եվրամիության երկրների ներքին
խնդիրները, պահանջում են ԱՄՆ-ի մշտական ներգրավվածություն
այդ շահերի առաջխաղացման համար [7]»։
Հեղինակները նշում են, որ ԱՄՆ-ն թերագնահատել էր տարա
ծաշրջանի երկրների առջև ծառացած խնդիրների լրջությունը և բա
վարար ռեսուրսներ չունենալը: Միաժամանակ շեշտում են, որ, այ
նուամենայնիվ, ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը չի կարող փոխել այս
տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականությունը և Վաշինգտոնը
ստիպված է լինելու վիճարկել Ռուսաստանի գերիշխող դիրքը և վեր
ջինիս դիմադրությունը Հարավային Կովկասում ամերիկյան ջանքե
րին: Միացյալ Նահանգները չի կարող թողնել Հարավային Կովկա
սը:
Այնուամենայնիվ, ըստ հեղինակների՝ Վաշինգտոնի հաջողությու
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նը կախված կլինի մի կողմից իր ստանձնած պարտավորությունների
և իրական հնարավորությունների, և մյուս կողմից` կառուցվածքային
փոփոխությունների իրականացման սեփական կարողությունների
սթափ գնահատականի հավասարակշռված մոտեցումից :
Անդրկովկասում ավելի կայուն քաղաքականությունը պետք է
հիմնված լինի հինգ հիմնական սկզբունքների վրա, նշում են նրանք:
Դրանք են՝ կենտրոնացում հակամարտությունների կանխարգելման
վրա, զգուշավորություն ամերիկյան արժեքների խթանման գործում,
չունենալ մեծ սպասելիքներ, տեղ թողնել ԵՄ անդամ երկրների մաս
նակցության համար, իրատեսորեն գնահատել տարածաշրջանի վա
ռելիքի և էներգետիկ ներուժը:
Rand-ի նախաձեռնությունը «Getting out from ‘In-Between’: Towards
an Inclusive Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia» ևս
նպատակ ունի հետխորհրդային Եվրոպայի համար տաարածաշր
ջանային նոր մոտեցում առաջարկել:
Ի՞նչ անել այն ավելի անվտանգ դարձնելու համար ԱրևմուտքՌուսաստան նման սուր հակամարտության պայմաններում, ի՞նչ քա
ղաքականություն վարել, իրենց ձևակերպմամբ, states in-between-ի
հանդեպ: Rand-ի վերլուծաբանները առաջարկում են ներառել հինգ
ուղղություն՝ երկխոսություն, սկզբունքներ, ազդանշաններ, զարգաց
ման փաթեթներ, հակամարտությունների լուծում [8]:
Ենթադրում
ենք,
որ
մեր
արտաքին
քաղաքակա
նություն
մշակողները
ուշադիր
են
նման
գաղափարնե
րի հան
դեպ և ու
նակ են զա
տե
լու դրանց լավ ու վատ կող
մե
րը, ինչպես նաև ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել:
Ի դեպ, Արևմուտքից մեր քաղաքական գործիչներին անցած ամիս
ներին հենց այդպիսի խորհուրդներ էին տալիս լրատվամիջոցներում
և հանդիպումներում. պետք է լինել զգույշ, նրբանկատ, շրջահայաց,
ստեղծագործ մոտեցում ցուցաբերել տարբեր լուծումներում: Ինչպես
Սթրոբ Թելբոթն է մի առիթով ասել` դիվանագիտությունը շախմատ
չէ, այլ ջազ:
Թավշյա հեղափոխությունը թերևս հենց այս համատեքստում
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պետք է դիտարկել: Այս պայմաններում Հայաստանը պետք է իր աշ
խարհաքաղաքական նոր իմիջը կերտի միանգամայն այլ, XXI դարի
միջավայրի համար:
Երկրի իմիջի գործում, իհարկե, մեծ դեր ունեն ավանդական
և նոր մեդիան: Սակայն այսօր դրա կերտմանը ամեն րոպե մաս
նակցում և օրակարգ են ձևավորում բազմաթիվ դերակատարներ:
Վերահսկողությունն այսօր անհնար է: Մեծ դեր է սկսել խաղալ վի
զուալ աշխարհաքաղաքակությունը: Երկորդ, աշխարհաքաղաքա
կան նման հակամարտության մթնոլորտում, որն, ըստ երևույթին,
ավելի է սրվելու, երբ բացահայտ խոսում են արդեն մանիպուլատիվ
sharp power-ի մասին, երբ հաղորդակցության մոդելները սկսել են
ձևակերպվել ռազմական կառույցների ներսում, իսկ իմիջի, ուշադ
րության համար մշտական մրցակցության կա, հաղորդակցության
միայն փափուկ ձևերը չեն օգնելու: Դեռ 2014թ. ՆԱՏՕ-ն իր համար
ձևակերպել էլ, որ ուժերի նոր հաշվեկշռի պայմաններում անհրա
ժեշտ է նոր նարատիվ, որը կհաշտեցնի աշխատանքը իրենց դաշնա
կիցների, ժողովուրդների, քաղաքացիական հասարակության հետ
դժվարին որոշումներ ընդունելու դեպքում [9]:
Մեզ, իհարկե, անհրաժեշտ է նոր քաղաքականություն, բայց և
ունիվերսալ նարատիվ, որի շրջանակում պետական բոլոր կարևոր
կառույցները կկարողանան մեր քաղաքականությունը, որոշումների
տրամաբանությունը լավագույն ձևով և հասակամալի ձևակերպում
ներով ներկայացնել դրսում և ներսում, նաև աստիճանաբար փոխել
հաճախորդ, ֆորպոստ, մեկուսացված, ավտորիտար երկրի իմիջը:
Իհարկե, առանց մոռանալու իրական քաղաքականության մասին:
Այս ֆոնին իմիջը որպես պետության հզորության ոչ նյութական
կարևոր գործոն այլ գործոնների կողքին դառնում է էլ ավելի պա
հանջված, իսկ տպավորությունների կառավարման ավելի լայն հա
մատեքստում` ռազմավարական ռեսուրս [10]:
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АРМЯНО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕКУЩАЯ
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Джонни Меликян
Научный сотрудник, Центр региональных
исследований Академии госуправления
Республики Армения
Армяно-грузинские
отношения
выделяются
богатой
многовековой историей совместного проживания и схожей культурой
соседних христианских народов. Тем не менее, новейший период
межгосударственных отношений насчитывает неполных три десятка
лет. С первых же дней провозглашения независимости как Грузия, так
и Армения приступили к формированию своей внешнеполитической
повестки, в которой взаимоотношениям с соседними странами была
дана приоритетная значимость. Несмотря на это, до сих пор многие
вопросы развития двусторонних отношений пока еще недостаточно
отрегулированы, требуя продолжительной и последовательной
работы.
Предыстория и договорно-правовая база взаимо-отношений.
Контакты и сотрудничество двух стран начались еще до распада
СССР, в 1990-1991 годах. Но несмотря на недолгую историю
современных армяно-грузинских отношений, страны на сегодняшний
день имеют достатчно весомую договорно-правовую базу – около
80-и международных договоров и соглашений (8 договоров и
57 соглашений). Все они охватывают практически весь спектр
межгосударственных отношений, способствующих разви-тию их
торгово-экономических связей: договор о свободной торговле, об
избежании двойного налогообложения, о транспортном и воздушном
сообшении, о юридической взаимопомощи, о поощрении инвестиций
и ряд других соглашений.
За несколько месяцев до официального распада СССР 27
июля 1991 года, несмотря на тяжелую как экономическую, так и
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конфликтогенную ситуацию в регионе, между Арменией и Грузией был
подписан Договор «Об основных принципах межгосударственных
отно-шений». Позже после того как 17 июля 1992 года были
основаны дипломатические отношения двух стран, 19 мая 1993 года
между главами двух стран Левоном Тер-Петросяном и Эдуардом
Шеварднадзе был подписан Договор «О дружбе, сотрудничестве и
взаимной безопасности» [1], который был расширен подписанием в
октябре 2001 года аналогичного Договора «О дружбе, сотрудничестве
и взаимной безопасности».
Немаловажным является и то, что в целях сотруд-ничества между
высшими законодательными органами Армении и Грузии, а также
гармонизации законодательств двух стран, была сформирована
межпарламентская комиссия, сопредседателями которой являются
заместители председателей парламентов двух стран. В то же
время для углубления взаимодействия в сфере экономического
сотрудничества, сторонами была создана «Межпра-вительственная
комиссия по экономическому сотруд-ничеству», которую возглавляют
премьер-министры Армении и Грузии (по сей день действует также
Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы).
Несмотря на декларируемые властями двух стран добросо-седские
и дружественные взаимоотношения, тем не менее, реальность
такова, что в последние годы институ-циональный формат торговоэкономического сотрудни-чества двух стран был заморожен изза того, что с 2011 года и по сей день не проводилось заседаний
Межправительственной комиссии Армении и Грузии по торговоэкономическому сотрудничеству. Этот факт парадоксален, если
учитывать дружественный характер отношений двух соседних стран
и периодичность встреч грузинских лидеров со своими коллегами
из других соседних стран. Как нам кажется, этот факт является
серьезным упущением, которое подтолкнуло руководства двух
стран к исправлению текущего положения дел для придания нового
импульса отношениям Грузии и Армении.
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Концептуализация взаимных восприятий и политики. Фиксация
межгосударственных отношений в концептуальных документах
является «правилом хорошего тона» на современном этапе. Отметим,
что согласно основным государственным документам Грузии и
Армении, посвященным внешней и безопасностной политике,
двусторонние отношения отмечаются в качестве «дружеских»,
«партнерских» и «добрососедских». В то же время на сегодняшний
день армяно-грузинские отношения выделяются позитивной
динамикой и тенденцией на углубление добрососедских отношений.
Армения воспринимает северного соседа не только как
«дружественную» страну, но и как транзитное государство для
торговли и выхода на европейский и евразийский рынки. Все
это, согласно Стратегии национальной безопасности Республики
Армения (2007 года), также значительно способствует сохранению
ста-бильности в регионе Южного Кавказа. Кроме того, Армения
идентифицирует соседнюю Грузию в качестве важного государства,
имеющего с Арменией отношения «высокого уровня». В то же время
развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных
сферах вытекает из «долгосрочных стратегических интересов»
Армении и Грузии. Исходя из этого, региональная стратегия
обеспечения безопасности Армении нацелена на дальнейшее
развитие добрососедских отношений с Грузией и «реализацию
разнообразных двусторонних программ сотрудничества».
Грузия, в свою очередь, считает, что взаимоот-ношения с
соседней Арменией традиционно являются «добрососедскими» и
«тесными», особенно во всех тех сферах сотрудничества, которые
представляют взаимный интерес (Стратегия внешней политики
Грузии на 2015-2018 гг.). Позиция официального Тбилиси также
заключается в том, что «углубление добрососедских отношений и
взаимо-выгодное сотрудничество» с Арменией входит в приоритеты двух стран и «усиливает традиционную дружбу» между ними.
Согласно Концепции национальной безопас-ности (2011 год), Грузия
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«стремится укрепить торговые, экономические и транспортные
связи с Арменией» и сотрудничество во всех этих сферах «будет
способствовать экономическому развитию Грузии и Армении».
Смена власти по итогам парламентских выборов 1 октября
2012 года повлияла не только на внутрипо-литическую ситуацию в
Грузии, но и частично подкор-ректировалa некоторые направления
ее внешней политики. С января 2013 года началась разработка
документа, который должен был в очередной раз зафиксировать
приоритеты внешней политики Грузии, в частности, прозападную
направленность ее внешней политики. После нелегких дебатов
7 марта 2013 года, парламентское большинство и оппозиция
подписали межфракционное Соглашение «О направлениях внешней
политики Грузии», которое было единогласно принято парламентом
(89 голосами «За»)15. Рассматривая документ можно обнаружить,
что в нем, как и в последней редакции Концепции внешней
политики Грузии от 2011 года, отмечается, что для Грузии важно
продолжать политику углубления двусторонних поли-тических и
экономических отношений с соседней Арменией (14-й пункт). Кроме
того, внешнеполитический раздел правительственной программы
правящей «Гру-зинской мечты», обновленный в 2016 году, совпадает
с приоритетами и формулировками, отмеченными в рас-смотренных
выше документах.
Текущая динамика отношений и перспективы сотрудничества.
Рассматривая отношения двух стран, сле-дует выделить следующие
основные направления их сотрудничества: политическое, торговоэкономическое и гуманитарное. В Ереване, также как и в Тбилиси,
утверждают, что в армяно-грузинских отношениях в пос-ледние годы
отмечается положительная динамика и регулярная «сверка часов» по
актуальным вопросам является доказательтвом этого. Как следствие
– стороны фиксируют новые импульсы углубления сторудничества.
Политическое сотрудничество двух стран во многом зависит от
15 Полный текст резолюции «О направлениях внешней политики Грузии», URL:
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20130308/215583721.html

109

частоты межгосударственных визитов на высшем уровне, качества
диалога властей, а также заявлений высших должностных лиц двух
стран. В армяно-грузинских отношениях уровень политического
диалога всегда был на высоком уровне, чего не скажешь о качестве
и наполнении межгосударственной повестки дня, что во многом
определяется от общности или различий в видении приоритетов
внешней политики стран. В случае с Арменией и Грузией налицо
различие подходов в выборе интеграционных объединений и военнополитических бло-ков: Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, а
Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и стремится в
НАТО.
Останавливаясь на межгосударственных визитах ли-деров двух
стран, отметим, что за минувшие двенадцать месяцев визиты были
достаточно активными. Так, 25-26 декабря 2017 года состоялся
официальный визит прези-дента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси.
В ходе своей встречи главы двух стран не только подвели итоги
меж-государственного сотрудничества в 2017 году, но и наметили
основные направления углубления сотрудни-чества, включая
наращивание товарооборота, выросшего за последний год на 24%,
туризм, энергетику, транзитные возможности стран и возможное
задействование аль-тернативных путей. Отметим, что Серж Саргсян
также предложил грузинскому коллеге воспользоваться соз-данной
на границе Армении с Ираном Зоной свободной торговли для
поставки своей продукции в Тегеран.
Уже в текущем году, в качестве ответного визита, 2 марта
премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил Ереван
(визит должен был состояться в декабре 2017 года, но был отменен
и перенесен на более поздний срок). По итогам переговоров с
президентом и премьер-министром, а также расширенного заседания
с участием членов двух делегаций, был озвучены ряд заявлений,
подчеркивавших «высокий уровень отношений» двух стран. Кроме
того, важным было и то, что впервые за последние несколько лет было
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отмечено, что главы правительств дадут поручения рабочим группам
по организации в текущем году заседания Межправкомиссии торговоэкономического сотрудничества двух стран. Планировалось, что этот
шаг даст возможность странам активизировать взаимодействие всех
профильных министерств и ведомств, открыв им возможности для
углубления их сотрудничества.
Несмотря на эти планы, приходится констатировать, что
дальше политической риторики дела не пошли. Справедливости
ради следует отметить и то, что на сей раз причиной этого стали
внутриполитические процессы в каждой из двух стран, приведших
к смене правительства как в Ереване, где по итогам так называемой
«Бархатной революции» (апрель-май 2018 года) к власти пришло
парламентское меньшинство во главе с Николом Паши-няном, так
и в Тбилиси, где правительство Георгия Кви-рикашвили подало в
отставку (июнь 2018 года) и правящая партия «Грузинская мечта»
утвердила новый кабмин во главе Мамукой Бахтадзе.
Тем не менее, несмотря на смену власти в Армении,
межгосударственные визиты в Грузию продолжились. В конце мая с
интервалом в несколько дней Тбилиси посетил как президент Армении
Армен Саркисян, так и премьер-министр Никола Пашинян. Важно
отметить то, что оба визита имели значительную символическую
нагрузку. Если президент Армении Армен Саркисян прибыл в Грузию
с первым визитом после своего избрания на празднование Дня
независимости и 100-летия Первой демократической республики
25-26 мая, то для премьер-министра Никола Пашиняна 30-31 мая
состоялся первый двухдневный официальный визит в зарубежную
страну (после рабочего визита в Сочи, на форум стран-членов ЕАЭС).
Уже после правительственных перестановок в Грузии и избрания
Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии, возникла
необходимость ознакомительного визита в Ереван, который состоялся
10 сентября текущего года. Теперь уже оба новых премьер-министров
получили возможность познакомиться и наладить прямой диалог.
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Согласно премьер-министру Николу Пашиняну, стороны готовы к
реализации новой задачи – приведению в порядок экономической
составляющей двух стран, и приведению их в соответствие с уровнем
политических отношений. Итак, в ходе брифинга журналистам было
обьявлено о том, что в ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотруд-ничеству
между Арменией и Грузией, на полях которой стороны смогут
договориться о формировании дорожной карты для дальнейшего
развития экономических, поли-тических, гуманитарных и культурных
отношений. Еще одна задача стала не просто амбициозной, но и
почти нереализуемой – доведение двухстороннего товарооборота до
1 млрд долларов.
Торгово-экономическое сотрудничество Армении и Грузии без
сомнения является локомотивом межгосу-дарственных отношений.
Несмотря на то, что в этом направлении есть определенный
прогресс, потенциал экономических взаимоотношений остается
не до конца реализованным. Общеизвестно, что Грузия является
важной страной, через территорию которой проходят транспортные
и энергетические коммуникации из Европы и России в Армению.
На этом фоне весьма примечательным является то, что до 70%
армянского товарооборота (со странами ЕС и СНГ) проходит
через территорию Грузии. В этом контексте можно выделить два
основных направления: использование всех возможностей, которые
стороны могут предоставить друг другу, благодаря интеграционным
процессам, и сотрудничество регионального значения.
По информации Национальной службы статистики Грузии
(Сакстати), взаимный торговый оборот Армении с Грузией в 2017
году увеличился на 33%, составив $489 млн. (включая целостный
импорт как по стране происхождения, так и отправления). Следует
также подчеркнуть, что со-гласно армянской статистике, чистый
армяно-грузинский торговый оборот в 2017 году составил $241
млн. из $6,425 млрд. (импорт отмечен согласно данным по стране
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проис-хождения). Только по данным за первые шесть месяцев 2018
года Армения занимает шестое место в списке основных торговых
партнеров Грузии с показателем в $292 млн. (из общего оборота
в $5,985 млрд.). За тот же период в тройку крупнейших торговых
партнеров Грузии вошли: Турция – $858 млн, Россия –$650 млн. и
Китай – $510 млн.
Не менее важное место в двусторонних экономи-ческих
отношениях занимает сфера туризма. Если доля граждан Грузии,
посещающих Армению, не так велика и в основном сводится к
визитам представителей армянской общины Грузии, то вклад наших
граждан в сферу туризма Грузии гораздо масштабнее и значительнее.
Согласно грузинской статистике, в последние 5-7 лет значительно
возросло количество армянских граждан, посещающих соседнюю
Грузию. Статистика последних лет показывает значительное
количество визитеров, часть которых явля-ется туристами. Так,
рост количества визитеров в Грузии в период с 2007 по 2013 годы
составлял в среднем 30%. Отсюда самый большой рост – 56%, был
зафиксирован в 2012 году. В 2013 году рост количества визитеров
составил 21%, в 2014 году – из-за введения виз для жителей ряда
стран темпы роста резко замедлились и составили только 2,3%. В
2015 году количество визитеров увеличилось на 7%, а в 2016 году –
на 7,6%.
Итак, статистика выглядит следующим образом: в 2015
году из Армении в Грузию приехало 1,496 млн. визитеров
(2-е место), из общего количества в 5,8 млн. человек (доход от
туризма – 1,9 млрд. долл.). В 2016 году – 1,496 млн. чело-век (второе
место), из общего количества в 6,35 млн. человек (количество
туристов – 2,71 млн., доход – 2 млрд. долл.). В 2017 году – 1,71 млн.
человек (первое место), из общего ко-личества в 7,5 млн. человек
(количество туристов – 3,47 млн., доход – 2,7 млрд. долл.). Только в
январе-июне 2018 года Грузию посетило 516,2 тыс. граждан Армении
(третье место) из общего количества в 3,5 млн визитеров (количество
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туристов – 1,9 млн.,а доход по итогам года состоит 3 млрд. долл).
В сфере инвестиций дела обстоят хуже. Так, ПИИ из Армении
в Грузию в последние годы минимальные: в 2016 году Армения
инвестирова 4,3 млн. долл.; в 2017 году – 6,4 млн. долл. (из общих
1,86 млрд. долл.). В то же время сле-дует подчеркнуть, что лидерами
по Прямым иностранным инвестициям являются: больше всего в
страну инвестирует Азербайджан - $482 в 2017 году. ($558 млн. в
2016 году). Далее в списке следуют: Турция ($279 млн.), Великобритания (занимает третье место с $250 млн).
Еще одна сфера, которая заслуживает внимания – энергетическое
сторудничество двух стран. По территории Грузии проходит
газопровод «Север-Юг», по которому Армения получает почти 90%
природного газа из России. Взамен Тбилиси получает определенную
сумму денег за организацию транзита по своей территории (ранее
Грузия получала 10% от пропускаемого газа или до 200. млн. куб.
газа) до 2 млрд. куб. газа. Кроме того, стороны планируют к 2019
году завершить проект по интеграции своих энер-госистем, для
чего на территории Армении и Грузии строятся 4 ЛЭП, а на армяноиранской границе – 3 ЛЭП. Этот проект, названный журналистами
«Энергокоридор» даст возможность странам без потерь обмениваться
свободной электроэнергией.
Вопрос активизации сотрудничества в гуманитарной сфере
является третьим, но не менее важным вопросом на армяно-грузинской
повестке дня. Грузию и Армению свя-зывают многовековая дружба
и добрососедские отноше-ния, но, к сожалению, на сегодняшний
день сложно сказ-ать, что общества двух стран (особенно молодежь)
хорошо знают друг друга. Естественно, отсутствие активных
социальных связей и контактов между разными общест-венными
группами (молодежь, профессиональные круги, культурные деятели
и т.д.) – все это оказывает негативное воздействие и препятствует
реализации потенциала двустороннего взаимодействия. В связ с тем,
что эти вопросы осознаются руководителями двух стран, подобные
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вопросы были включены в межгосударственную повестку дня. Как
первый результат – стороны пришли к взаимо-пониманию в вопросе
развития программы обмена сту-дентами.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что текущие
политические и торгово-экономические отношения Армении и
Грузии находятся в той стадии, когда лимиты углубления отношений
себя исчерпали, и есть необходи-мость институционализации
межгосударственных отноше-ний и их вхождения в новый этап.
Заявленная же в Ереване общая сумма по увеличению армяногрузинской межгосударственной торговли до 1 млрд, представляется
доста-точно сложным и кропотливым делом. Ведь в конце концов
от выработки новых моделей и форматов армяно-грузинских
межгосударственных отношений и зависит будущее этих стран.
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