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 Տա րա ծաշր ջա նային հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նը (ՏՀԿ) 
ան կախ գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա է։ Այն ու սումնա սի
րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա րա կից տա րա ծաշր ջա
նում ըն թա ցող գի տա կան, ու սումնա կան, տն տե սա կան, քա ղա քա
կան, հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ան մի ջա կանն ազ դե
ցու թյուն են ու նե նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զար գաց ման 
վրա։ Կենտ րո նը հիմնադր վել է 2014 թ. ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
ա կա դե մի այի կազ մում, որ տեղ և ի րա կա նաց նում է իր գի տա հե տա
զո տա կան և ու սումնա կան գոր ծու նե ու թյու նը։

 Գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րը
•	 տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րը Հա րա վային Կով կա սում և Մեր

ձա վոր Ար ևել քում
•	  հա սա րա կա կանքա ղա քա կան զար գա ցումնե րը տա րա ծաշր ջա

նում և դրանց ազ դե ցու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վրա,

•	  գի տա կան և կր թա կան գոր ծըն թաց նե րը տա րա ծաշր ջա նում. ՀՀ 
և իր հնա րա վոր դե րը տա րա ծաշր ջա նային գի տակր թա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց մա նը,

•	  հա սա րա կա կան, տն տե սա կան և գի տա կան նո րա րու թյուն նե րի 
տա րա ծաշր ջա նային փոր ձի ու սումնա սի րու թյուն,

•	  տա րա ծաշր ջա նային տրանս պոր տային և լո գիս տիկ նա խագ ծե
րը՝ որ պես մար տահ րա վեր ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ,

•	  տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը և դրանց 
տն տե սա կան և հա սա րա կա կան բա ղադ րիչ նե րը,

•	 ՀՀ մր ցու նա կու թյան բար ձաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը,
•	 կր թու թյանգի տու թյանի նո վա ցի ոն կազ մա կեր պու թյունար տադ

րու թյուն կա պի մի ջա գային փոր ձի և Հա յաս տա նում կի ա ռե լի ու
թյան հնա րա վո րու թյան ու սումնա սի րու թյուն,

•	  մի ջազ գային և միջ պե տա կան հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց
ման, ռե սուրս նե րի ներգ րավ ման, գի տա կան ու գի տար տադ րա
կան կենտ րոն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ու սումնա
սի րու թյուն։
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Центр региональных исследований (ЦРИ) – независимая науч
нօисследовательская 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 научноисследовательскую и учебную де
ятельность.

Направления деятельности
•	 экономические процессы на Южном Кавказе и Ближнем Востоке: 

их вызовы и возможности;
•	 социальнополитические процессы в регионе и их влияние на РА;
•	 научнообразовательные процессы в регионе: Армения и его
•	 возможная роль в развитии регионального научного сотрудниче

ства;
•	 изучение регионального опыта в социальной, экономической и 

научноинновационной 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 образованиенаукаинновационная организацияпроизвод

ство и возможностей их применения в Армении.
•	 исследование возможностей проведения международных и ме

жгосударственных совместных проектов, привлечния средств, 
создания научных и научнопромышленных 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;
•	 sociopolitical processes in the region and their impact on the RA
•	 scientificeducational 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 educationscienceinnovative 

organizationmanufacturing 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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 ՏԱ ՐԱ ԾԱՇՐ ՋԱ ՆԻ ՌԱԶ ՄԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ  
ԱՐ ԴԻ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ 

Արծ րուն Հով հան նի սյան 
ՀՀ ՊՆ մա մու լի քար տու ղար, ռազ մա կան 

վեր լու ծա բան-փոր ձա գետ, պ.գ.թ.

 Վեր ջին տա րի նե րին մեր տա րա ծաշր ջա նում ըն թանում է ռազ
մա կա նաց ման մեծ գոր ծըն թաց: Տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րը ա մեն 
կերպ սպա ռա զին վում են նոր զեն քե րով ու զար գաց նում սե փա կան 
ռազ մաար դյու նա բե րա կան հա մա լիր: Գրե թե բո լոր ե րկր նե րը սկ սել 
են ար տադ րել զեն քե րի լայն տե սա կա նի, ի սկ թուր քա կան ըն կե րու
թյուն նե րի տա րե կան ապ րան քաշր ջա նա ռու թյու նը ար դեն հաս նում է 
մեկ մի լի արդ դո լա րի: Մեր տա րա ծաշր ջա նում ըն թա նում են ոչ լայ
նա մասշ տաբ տար բեր մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, Հա յաս տա նի 
սահ մա նին շա տա ցել են տար բեր խախ տումներն ու բա խումնե րը: 
Քն նար կենք ե րկր նե րի սպա ռա զի նու թյան հիմնա կան մի տումնե րը: 

Թուր քի ա։ Թուր քա կան բա նակն, ի րա վամբ, տա րա ծաշր ջա նի 
հզոր բա նակ նե րից է: Այն մեծ է իր քա նա կով, տա րեց տա րի ա վե
լի է զին վում՝ շեշ տադ րում կա տա րե լով նո րա գույն զի նա տե սակ նե րի 
վրա: Թուր քա կան բա նա կի ու ժեղ կող մե րից կա րե լի է հա մա րել նաև 
այն հան գա ման քը, որ բա նա կի սպա յա կազ մի զգա լի մա սը լավ կրթ
ված է, ո րոշ մա սը փայ լուն կր թու թյուն է ստա նում նաև ա րևմ տյան 
ռազ մա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Սա կայն, բնա կա նա բար, թուր
քա կան բա նա կը ևս լր ջա գույն խն դիր ներ ու նի: Թուր քա կան բա նա
կի ա մե նա մեծ խն դիր նե րը բխում են նրա թվա քա նա կի մե ծու թյու նից: 
Խն դիրն այն է, որ ոչ բո լոր ե րկր նե րը կա րող են պա հել հս կա յա կան, 
բայց լավ սպա ռա զին ված, պատ րաստ ված ու մար տու նակ բա նակ: 
Ի նչ պես նշե ցինք, սպա նե րի մի մա սը լավ կրթ ված են, սա կայն այդ 
նույն սպա ներն ար դեն ա վե լի քան 40 տա րի է ոչ մի մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի փորձ չու նեն: Հատ կա պես խոս քը վե րա բե րում 
է լայ նա ծա վալ մար տական գոր ծո ղու թյուն նե րին, որ տեղ կի րառ վում 
են մեծ ստո րա բա ժա նումներ: Թուր քա կան բա նա կը ան գամ մեկ դի
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վի զի այի կազ մով մար տա կան գոր ծո ղու թյան ի րա կան փորձ չու նի: 
1991թ. Ծո ցի պա տե րազ մի ժա մա նակ Թուր քի այի ԳՇը դեմ դուրս 
ե կավ բա նա կի ծա վա լուն ներգ րավ մա նը՝ հղում կա տա րե լով այն 
հան գա ման քին, որ ան գամ սե փա կան սահ ման նե րի մոտ բա նա կը ի 
վի ճա կի չէ բա ցա զա տել, ա պա հո վել և կազ մա կեր պել գոր ծո ղություն
ներ՝ ան գամ 100150 հա զար թվա կազ մի հա մար: Ը նդ հա նուր առ
մամբ, 1990ա կան նե րի սկզբ նե րին թուրքա կան բա նա կի մար տա
կան պատ րաս տու թյան ու ռազմա կան գոր ծո ղու թյուն ներ վա րե լու 
ա ռու մով «ու ղենի շային» փոր ձա ռու թյուն ե ղավ ՆԱ ՏՕի կազ մում 
Ծո ցի պա տե րազ մին Թուր քի այի մաս նակ ցու թյու նը: Դեռ պա տերազ
մից ա ռաջ թուր քա կան ԶՈւի ԳՇը խիստ զգու շա վոր դիր քո րո շում 
որ դեգ րեց ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին Թուր քի այի մաս նակ ցու
թյան հար ցում: Թուր քա կան զին վո րա կան վեր նա խա վը բա ցա հայտ 
կաս կա ծան քով էր վե րա բեր վում իր տա րածք նե րից դուրս ռազ մա
կան ու ժեր կենտ րո նաց նե լու և պա հե լու կամ նույ նիսկ Ի րա քի հետ 
սահ մա նին լայ նա մասշ տաբ ա րա գըն թաց, մո բիլ գոր ծողու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րին ու կա րո ղու թյուն նե րին: 
Եվ ի րա կա նում, Ծո ցի պա տե րազ մը ա կն հայտ դարձ րեց Թուր քի այի 
ԶՈւի ժա մա նա կա կից չա փո րո շիչ նե րով մար տա կան գոր ծո ղու թյուն
ներ վա րե լու ան պատ րաս տու թյու նը: Ը նդ ո րում, այն ՆԱ ՏՕի ե զա կի 
ե րկր նե րից էր, ե թե ոչ մի ա կը, ո րը ռազ մա կան գործո ղու թյուն նե րի 
ա ռու մով չհա մա պա տաս խա նեց այդ պահանջ նե րին: Փաս տո րեն, 
Ծո ցի պա տե րազ մում Թուր քի այի մաս նակ ցու թյու նը և զի նու ժի տե
ղա շար ժը 1974թ. Կիպ րո սի հյու սի սային հատ վա ծի գրա վու մից հե տո 
ա մե նա մեծն էր, ի նչն էլ ի ցույց դրեց թուր քա կան բա նա կի թե րու
թյուն նե րը:

Քր դա կան զի նյալ նե րի դեմ պայ քարն ի րե նից չի ներ կա յաց նում 
լայ նա ծա վալ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և ան գամ այդ ի րա վի
ճա կում ձեռք բե րումնե րը, մեղմ ա սած, այն քան էլ փայ լուն չեն: Մար
տա կան փոր ձը բա նակ նե րի հա մար չա փա զանց կար ևոր է: Այս տեղ 
հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև այն հան գա ման քը, որ թուր քա կան 
բա նա կը ՆԱ ՏՕի կազ մում ա վան դա բար ա մե նա վատ սպա ռա զի նու
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թյունն է ու նե ցել: Բա վա կան է նշել, որ մինչև վեր ջերս թուր քա կան 
բա նա կը հե ռա հար զե նի թահր թի ռային հա մալիր ներ չու ներ, այն ժա
մա նակ ե րբ Հո լան դի ան նման հա մալիր ներ ստա ցել է 1990ա կան
նե րի կե սե րին: Թուր քա կան բա նա կի հրա սայ լե րի ա վե լի քան կե սը 
1960ա կան նե րի ա մե րի կյան մե քե նա ներ են մինչև օ րս: Բա նա կի 
կա ռուցված քը մինչև 20102012թթ. հին, ար դեն վա ղուց ի րեն չար
դա րաց րած գունդդի վի զի ակոր պուս մո դելն է, այն ժա մա նակ, ե րբ 
ա րևմ տյան բո լոր բա նակ նե րը այս ա մե նից հրա ժար վել է ին դեռ 
1990ա կան նե րին: Եվ րո պա կան բանակ նե րը, ո րոնք ի րենց մա կար
դա կով ու հնա րա վո րու թյուն նե րով թուր քա կա նից ա վե լի բարձր են, 
2011թ. Լի բի ա կան պա տե րազ մում լի ար ժեք ձա խո ղում կրե ցին: Խն
դիրն այն է, որ այդ բո լոր բա նակ նե րը ա ռանց ա մերի կյան բա նա
կի, ո րը բո լո րի հիմնա կան մա տա կա րարն է ու կազ մա կեր պի չը, դա
տա պարտ ված են: Դրան ցից ոչ մե կը չկա րո ղա ցավ ցան ցա կենտ րոն 
ռազ մա գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նել ան գամ սահ մա նա փակ տա
րածք նե րի վրա, փոքր ու ժե րով: Թուր քա կան բա նակն, իր տեխ նի կա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րով և փոր ձով զի ջե լով ան գամ այդ բա նակ
նե րին, բնա կա նա բար, շատ ա վե լի հա մեստ մար տա կան հնա րա վո
րու թյուն ներ ու նի: Ներ կա յում թուր քա կան բա նա կը ան ցնում է փո
խա կեր պումնե րի լայն գոր ծըն թաց կա ռուց ված քայինկազ մա կերպ
չա կան և սպառա զի նու թյան ա ռումնե րով: Դեռևս թուր քա կան ԶՈւի 
կազ մա կերպ ման ու կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի ա ռու մով 
վերջ նա կան կողմնո րո շում կամ հս տա կե ցում չկա, և այն դեռևս գտն
վում է ու սումնա սի րու թյուն նե րի դաշ տում: 1990ա կան թթ. սկ սած 
նոր մար տահ րա վեր նե րի ու սպառ նա լիք նե րի ի հայտ գա լուն զու գա
հեռ նաև ռազ մա կան ո լոր տում սկս վեց հետմո դեռ նի ժա մա նակաշր
ջան, ո րը կա րո ղա ցան կյան քի կո չել և նոր ի րո ղու թյուն նե րին հա
մար ժեք պաշտ պա նա կան ո լոր տը ար դի ա կա նաց նել ա րևմ տյան մի 
շարք եր կր ներ: Թուր քա կան բա նակն էլ իր հեր թին սկ սեց ար դի ա
կա նաց ման ու փո խա կերպ ման մի գոր ծըն թաց, ո րը սա կայն մինչև 
օ րս չի ա վարտ վել և նախ նա կան փու լում է գտն վում: 

Բա նակ նե րի մար տու նա կու թյան մա սին հնա րա վոր կլի նի մի այն 
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խո սել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պարա գա յում: Ի նչ վե րա բե
րում է մա մու լում և տար բեր վեր լու ծա կան նե րում թուր քա կան բա նա
կի` տա րա ծաշր ջա նում ա մե նա մար տու նակն ու հզո րը հան դի սա նա
լու գնա հատա կան նե րին, ա պա դրա չա փու մը խիստ հա րա բե րա կան 
է: Թուր քա կան բա նա կի հիմնա կան խն դի րը մնում է զո րա մի ա վո րում
նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի և փոր ձի հար ցը. 
•	 թուր քա կան բա նա կը ա րևմ տյան բա նակ նե րի հե տևոր դը հան դի

սա նա լով հան դերձ` ու նի մե ծա քա նակ հին սպա ռա զի նու թյուն,
•	  մինչև վեր ջերս դեռ ու ներ գունդկոր պուսդի վի զի ա կազ մի մո դել, 
•	 այն եր բեք լայ նա ծա վալ մար տա կան գոր ծո ղություն նե րի չի մաս

նակ ցել, զո րա մի ա վո րումնե րը ի րա կան բա ցա զա տում չեն ի րա
կա նաց րել,

•	  բարձր սպա յա կազ մը մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վար ման 
փորձ չու նի,

•	  բա նա կը ա րևմ տյան բա նակ նե րին հա տուկ մար տա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ վա րե լու հա մար թույլ է հա գե ցած ա պա հով ման և ղե
կա վար ման հա մա կար գե րով: 
1974թ. Կիպ րո սի ռազ մա գոր ծո ղու թյու նը սահ մա նա փակ էր իր 

բնույ թով ու մասշ տաբ նե րով: Հյու սի սային Ի րա քում ան դր սահ մա
նային գոր ծո ղու թյուն նե րը ևս չեն կա րող տալ թուր քա կան բա նա կի 
մար տա կան պատ րաս տու թյան ի րա կան պատ կե րը, քա նի որ դրանք 
կրում է ին սահ մա նա փակ ու ան հա վա սար բնույթ: Ի նչ վե րա բե րում է 
Թուր քի այի տա րած քում քուրդ զի նյալ նե րի դեմ մոտ 30ա մյա գոր ծո
ղու թյուն նե րի փոր ձին, ա պա, կա րե լի է նշել բազ մա թիվ ձա խո ղումնե
րի մա սին, ի սկ թուր քա կան բա նա կի կո րուստ նե րի թի վը նույն պես 
խո սուն փաստ է: 

Թուր քա կան բա նա կը լայ նա մասշ տաբ ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի պա րա գա յում ան պայ մա նո րեն հաշ վի է առ նում ՆԱ ՏՕի 
իր դաշ նա կից նե րի հետ հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հրա ժեշ
տու թյու նը, այն է՝ թուր քական բա նա կը դեռևս լայ նա մասշ տաբ ռազ
մա կան գոր ծողու թյուն նե րի հա մար ա պա վի նում է իր դաշ նա կից նե րի 
ա ջակ ցու թյա նը՝ թե՛ սպա ռա զի նու թյան, թե՛ կա ռա վար ման ա ռումնե
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րով: 
Ի հար կե, թվա քա նա կի և սպա ռա զի նու թյան ա ռու մով թուր քա կան 

բա նա կը ա ռա ջա տար է, սա կայն դա դեռ բա վա կան չէ մար տու նա
կու թյան ա պա հով ման հա մար, ո րով հետև այն բա վա կան շատ բա
ղադ րիչ ներ ու նի, և թուր քա կան բա նա կի հիմնա կան խն դի րը այ սօր 
էլ մնում է զո րա մի ա վո րումնե րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րի և 
փոր ձի հար ցը, ո րի մա սին բարձ րա ձայ նել են մի շարք թուրք զին վո
րա կան ներ ու փոր ձա գետ ներ: Այլ խոս քով` թուր քա կան բա նա կի հզո
րու թյան կարծ րա տի պի հիմ քում դեռևս ըն կած է մեծ թվա քա նա կը և 
ՆԱ ՏՕի ան դամ հան դի սա նա լը:

2014թ. հոկ տեմ բե րին Թուր քի այի ԶՈւի ԳՇի պետ Ն. Օ զե լը 
վար չա պետ Դա վու թօղ լո ւի հա վա նու թյանն էր ներ կա յաց րել Թուր
քի այի ԶՈՒի զար գաց ման ռազ մավա րա կան պլա նը: Թուր քի այի 
ԶՈւի 2033 պլան նե րը ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը նա խա տե սում է 
բա նա կի զար գաց ման ու վե րա փոխ ման եր կու հիմնա կան նպատա
կային ո ւղ ղու թյուն՝ ար դյու նա վե տու թյուն և պրո ֆեսի ո նա լիզմ: Ը ստ 
այդ պլա նի՝ նա խա տես վում է թուր քական բա նա կը հասց նել պրո ֆե
սի ո նալ բա նա կի՝ կր ճատե լով կամ սահ մա նա փա կե լով ժամ կե տային 
զին ծառա յու թյու նը և է ա կա նո րեն մե ծաց նել պրո ֆե սի ո նալ ան ձնա
կազ մի մաս նա բա ժի նը: Շատ փոր ձա գետ ներ, այդ թվում՝ նաև թուրք, 
հաս տա տում են, որ թուր քա կան բա նա կը ներ կա յում ա վե լի շատ 
հիմն ված է քա նա կի, քան ո րա կի վրա: Ի սկ թուր քա կան բա նա կի 
զար գաց ման այդ պլանն ա ռա ջադր վել է, որ պես զի մե ծաց վի բա նա
կի ոչ մի այն կոն վեն ցի ո նալ ու կա նո նա վոր բա նակ նե րի դեմ պա տե
րազ մի ար դյու նա վե տու թյու նը, այլ նաև ան համա չափ ու ան կա նոն 
մար տահ րա վեր նե րին դի մագ րավման ու նա կու թյուն նե րը: 

Ի րան։ Ի րանն իր պաշտ պա նա կան նե րու ժով Մեր ձա վոր և Մի
ջին Ար ևել քի ա ռանց քային դե րա կա տար նե րից է: Ի րա նի ԶՈւը հա
մար վում են տա րա ծաշր ջա նում թվա քա նա կով ա մե նա մե ծե րից: 
Ի րա նա կան պաշտ պանա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քային, նոր
մա տի վային ա ռանձ նա հատ  կու թյուն նե րը բխում են այդ ե րկ րի կրո
նաքա ղա քա կան հա մա կար գից՝ ի րենց վրա կրե լով Իս լա մա կան հե



12

ղա փո խու թյան ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյունն ու գա ղա փա րա խո սու թյու նը: 
Ի րա նա կան ԶՈւի կար ևորա գույն ա ռա նաձ նա հատ կու թյունն այն է, 
որ այն կրում է խիստ կրո նա կան ազ դե ցու թյուն և հա մար վում Իս
լամա կան Հե ղա փո խու թյան պահ պա նու թյան կար ևոր բաղադ րիչ նե
րից: Այ սինքն՝ ԶՈւը պա տաս խա նա տու են նաև ե րկ րի կրո նա կան 
կար գի պաշտ պա նու թյան հա մար: 

Ի րա նի ժա մա նա կա կից ռազ մա կան դոկտ րի նի ու ԶՈւի զար գաց
ման վրա մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ ի րանի րաք յան պա տե րազ մը: 
Ա վե լի ո ւշ Ի րա նի ղե կավա րու թյու նը ռազ մա կան դոկտ րի նի վե րա
սահ ման ման հա մար յու րաց րեց 2003թ. ի րա քյան պա տե րազ մի և 
2006թ. Իս րայե լի ու Հեզ բալ լա հի միջև պա տե րազ մի դա սե րը: Նկա
տի ու նե նա լով ի րա նա կան բա նա կի զուտ տեխնո լո գի ա կան ա ռու մով 
զի ջե լը հիմնա կան հա կառա կորդ ներ Ա ՄՆին և Իս րայե լին՝ Ի րա նի 
ռազ մաքա ղա քա կան ղե կա վա րու թյու նը ռազ մա կան դոկտ րի նի հիմ
քում է դրել ան հա մա չափ պա տաս խա նի և գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ
մա վա րու թյու նը: Ան հա մա չափ ռազ մավա րու թյան հիմ քում ըն կած է 
ա ռա ջին հեր թին մարդ կային և նյու թա կան հս կա յա կան ռե սուրս նե
րի մի ջո ցով ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հա րա կից 
տա րա ծա շր ջան նե րում իր հա կա ռա կորդ նե րի հա մար զգա յուն հիմ
նախն դիր նե րի հար ցում ա ռա վե լու թյուն ա պա հո վե լու մար տա վա
րու թյու նը: Ի րա նը, գի տակ ցե լով դա սա կան պա տե րազ մում իր դիր քե
րի թու լու թյունն ա ռա ջին հեր թին Ա ՄՆի հետ, ռազ մա կան դոկտ րի նի 
հիմ քում է դրել իր հա րա կից տա րա ծա շր ջան նե րում ա մե րի կյան են
թա կա ռուց վածք նե րի չե զո քաց ման, վնաս հասց նե լու, կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճակ նե րի հրա հր ման ու տա րա ծաշր ջա նում կրո նա կանշի ա
յա կան գոր ծո նի ակ տի վաց ման ռազ մա վա րու թյու նը: Ռազ մա կան 
դոկտ րի նում մեծ տեղ է տր ված տո տալ մո բի լի զա ցի ոն հնա րա վո
րու թյուն նե րին ու կրո նա կան մար տի րո սու թյա նը: Շի ա յա կան իս լա
մում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նի մար տի րո սու թյան գա ղա փա րը, և 
քա նի որ ԶՈւը կրում են կրո նա կան գա ղա փա րախո սու թյան ու ժեղ 
ազ դե ցու թյունն ու կրո նա կան հա մա կար գի պաշտ պա նու թյան պա
տաս խա նատ վու թյուն, այն է ա կա նո րեն մե ծաց նում է հա մընդ հա նուր 
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մո բի լի զա ցի ոն հնա  րա վո րու թյուն նե րը: 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյան 110

րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ որ պես թե ոկ րա տա կան պե տու թյուն՝ ե րկ րի 
ԶՈւի գե րա գույն գլ խա վոր հրա մա նա տա րը հոգ ևոր ա ռաջ նորդն է, 
ո ւմ ի րա վա սու թյանն է պատ կա նում պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը, 
մո բի լի զա ցի ան և խա ղա ղու թյան կն քու մը: Նա է նշա նա կում և ա զա
տում ԶՈւի մի ա ցյալ գլ խա վոր շտա բի պե տին, Իս լա մա կան հե ղա
փո խու թյան պա հա պան նե րի կոր պու սի (այ սու հետ` Ի ՀՊԿ), ԶՈւի 
զո րա տե սակ նե րի և ներ քին զոր քե րի հրա մա նա տար նե րին: 

Սահ մա նադ րու թյան 143151րդ հոդ ված նե րը վե րա բե րում են 
Ի ՀՊԿի և բա նա կի կար գա վի ճա կին ու պար տա կա նու թյուն նե րին: 
Բա նա կը կոչ ված է պաշտ պա նե լու ե րկ րի ան կա խու թյու նը, տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյունն ու պե տու թյան իս լա մա կան կար գը: 
144րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ բա նա կում կա րող են լի նել նրանք, 
ով քեր պատ րաստ են ան ձնա զո հու թյան և նվիր ված են իս լա մա
կան հե ղա փո խու թյան նպա տակ նե րին: 146րդ հոդ վածն ար գե լում 
է ը նդ հան րա պես ե րկ րի տա րած քում օ տա րերկ րյա ռազ մա բա զա
նե րի գո յու թյու նը նույ նիսկ խա ղաղ ժա մա նակ նե րում: Ի ՀՊԿն, ո րը 
ստեղծ վել է իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կի ա ռա ջին 
օ րե րին, Սահ մա նադ րու թյան 150րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կոչ ված 
է ի րա կա նաց նե լու իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան պահ պա նու թյու նը: 
Դրա լի ա զո րու թյուն ներն ու բա նա կի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վոր վում են հատուկ օ րեն քով: Կա ռա վա րու թյու նը պար տա
վոր է քայ լեր ձեռ նար կել և պլան մշա կել իս լա մա կան սկզ բունք նե
րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան բո լոր քա ղա քա ցի նե րի համար 
ռազ մա կան պատ րաս տու թյուն ան ցկաց նե լու ո ւղ ղությամբ, որ պես զի 
նրանք մշ տա պես պատ րաստ լի նեն ե րկ րի և իս լա մա կան կար գե րի 
զին ված պաշտ պանու թյա նը: 

Երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ան վտան գու թյան ո լոր տում ը նդ հա
նուր քա ղա քա կա նու թյան մշա կումն ի րա կա նաց վում է Ազ գային ան
վտան գու թյան բարձ րա գույն խորհր դի կող մից՝ որ պես ռազ մա քա ղա
քա կան բարձ րագույն խոր հր դատ վա կան մար մին: Հա մա ձայն Սահ
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մա նադ րու թյան 176րդ հոդ վա ծի՝ Խորհր դի պար տա կա նու թյու նը 
ե րկ րի ազ գային շա հե րի ու Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյան, տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյան ու ազ գային ի նք նիշ խա նու թյան ա պա հո
վումն է: Այն գոր ծում է ե րկ րի նա խա գա հի ղե կա վա րու թյամբ, ո րի 
պար տա կա նու թյուն ներն ե ն՝
•	  պաշտ պա նու թյան ու ան վտան գու թյան ո լոր տում քա ղա քա կա նու

թյան սահ մա նու մը ե րկ րի հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի կող մից ու ղենշ ված 
ը նդ հա նուր քա ղա քա կան ու ղեգ ծի շր ջա նա կում, 

•	 պաշտ պա նու թյան ու ան վտան գու թյան ո լոր տում ձեռ նարկ վող մի
ջո ցա ռումնե րի հետ քա ղա քա կան, տե ղե կատ վա կան, սո ցի ա լա
կան, մշա կու թային ու տն տե սա կան ո լոր տի գոր ծու նե ու թյան հա
մա պա տաս խա նե ցու մը, 

•	 երկ րի նյու թա կան ու մտա վոր ռե սուրս նե րի գոր ծա դրու մը պե տու
թյան ներ քին ու ար տա քին սպառ նա լիք նե րի չե զո քաց ման հա
մար: 
Խորհր դի ո րո շումներն ու ժի մեջ են մտ նում ե րկ րի հոգ ևոր ա ռաջ

նոր դի կող մից դրանց հաս տատ ման պա հից: Խորհր դի աշ խա տանք
նե րի հա մա կար գումն ի րա կա նաց նում է քար տու ղա րը: Խորհր դի 
կազ մում գոր ծում են եր կու կո մի տե ներ՝ ան վտան գու թյան և պաշտ
պա նու թյան, ո րոնք այդ ո լորտ նե րում ի րա վա սու խորհր դատ վա կան 
մար մին ներն են: 

Ի րանի րա քյան պա տե րազ մի փոր ձա ռու թյան հաշ վառ մամբ` 
Ի րա նի ան վտան գու թյան ու պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում կա
նո նա վոր բա նա կի և Ի ՀՊԿի միջև փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու 
հա մա կար գումն ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով 1988թ. 
ստեղծ վեց Մի ա ցյալ ԶՈւի գլ խա վոր շտա բը, ի սկ 1989թ.՝ Պաշտ պա
նու թյան և զին ված ու ժե րի ա ջակց ման նա խա րա րու թյու նը: Ներ կա
յում Ի ՀՊԿն բա նա կի հետ մի ա սին գտն վում է Մի ա ցյալ ԶՈւի գլ
խա վոր շտա բի մի ա ցյալ հրա մա նա տարու թյան ու օ պե րա տիվ կա ռա
վար ման ներ քո: 

Ի րա նա կան ռազ մաար դյու նա բե րու թյան մա կարդակն օրօ րի 
ա ճում է: Ար տադր վում են ի նք նա ձիգ նե րից մինչև բա լիս տիկ հր թիռ
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ներ ու կոր ծա նիչ ի նք նա թիռ ներ: 
Մա մու լում ի րա նա կան հր թիռ նե րի կամ այլ զին տեխ նի կայի մա

սին ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ հան դի պող նո րու թյուն ներն ար դեն 
չեն զար մաց նում: Գրե թե ա մեն ա միս տե ղե կու թյուն ներ են հայտն
վում նոր հա կատան կային, բա լիս տիկ կամ այլ տե սա կի հր թիռ նե րի, 
զի նա տեխ նի կայի, ի նչ պես նաև ան օ դա չու թռ չող սար քե րի (Ա ԹՍ) 
ստեղծ ման ու փոր ձարկ ման մա սին: 

Բա վա կան հե տաքր քիր ձեռք բե րումներ է ար ձա նա գրում ի րա նա
կան ի նք նա թի ռա շի նու թյու նը: Ար դեն ստեղծվել է «Tazarv» ու սումնա
մար տա կան ի նք նա թի ռը, բա ցի այդ Ի րա նում ա մե րի կյան «F5» կոր
ծա նի չի հի ման վրա նա խագծ վել է սե փա կան «Saegheh» կոր ծա նի չը, 
և այս փաստն էլ Ի րա նին դարձ րեց գեր ձայ նային կոր ծա նիչ ներ ար
տադ րող եր կիր: Այ դու հան դերձ, պետք է նշել, որ ի րա նա կան ի նք նա
թի ռա շի նու թյան ա մե նա հե տաքր քիր նա խա գի ծը «Shafagh» կոր ծա
նիչն է, ո րը դեռևս ըն թաց քի մեջ է: Կոր ծա նի չի նա խագ ծով զբաղ վում 
է «Iran Aircraft Manufacturing Company» (HESA) ըն կե րու թյու նը, ո րն 
ար դեն ո րո շա կի փորձ ու նի այս գոր ծում: Նման ի նք նա թի ռի ստեղ
ծու մը բա վա կան բարդ գործ է, մաս նա գետ ներն օ գտ վում են ռու սա
կան և մաս նա վո րա պես չի նա կան տեխ նո լո գի անե րից: Հե տաքր քիր 
տե ղե կու թյուն ներ են շր ջա  նառ վում ի րա նա կան ան տե սա նե լի «Sofreh 
Маhi» ի նք նա թի ռի մա սին: 2013թ. սկզ բին հան րու թյան դա տին ներ
կա յաց վեց « Ղա հեր 313» ա նու նը կրող մի մե քե նա, ո րն ան գամ թռիչք 
կա տա րեց: Սա կայն դի տար կե լով այդ կոր ծա նի չի ար տա քին տես
քը պարզ է դառ նում, որ այն կամ ի րա կան չէ, այ սինքն վե րա պատ
րաստ ված է Ա ԹՍի հիմ քից, կամ ու նի շատ սահ մա նա փակ հնա րա
վո րու թյուն ներ: Չնա յած այդ ա մե նին՝ ա կն հայտ է ին ո րո շա կի գծեր 
ա րևմ տյան նո րա գույն կոր ծա նիչ նե րի հետ: 

Ի րան ցի մաս նա գետ ներն աշ խա տում են նաև բա վա կան բարդ 
թռ չող սար քեր հան դի սա ցող էկ րա նա թիռ նե րի ստեղծ ման ո ւղ ղու
թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ ար դեն ստեղծ վել է փոքր «Bavar2» էկ րա
նա թի ռը, ո րը հատ կա պես ծո վային հե տա խու զու թյան հա մար կա րող 
է լայն կիրա ռու թյուն ու նե նալ:
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 Հե տաքր քիր են նաև ի րա նա կան Ա ԹՍե րի նա խա գծե րը, ո րոն
ցից մի քա նի սը հա գեց ված են ան տե սա նե լի տեխ նո լո գի ա նե րով: Այս 
խնդ րով ի րան ցի մաս նա գետ նե րը սկ սել են զբաղ վել դեռ 1980ա կան
նե րի կե սե րին: 1991թ. կոա լի ցի ոն ու ժե րին պատ կա նող մի քա նի 
նման սար քեր պա տահ մամբ հայտն վե ցին Ի րա նի տա րած քում: Այդ 
նմուշ նե րի, ի նչ պես նաև խորհր դային Ա ԹՍե րի ու սումնա սի րու թյուն
նե րը հիմք ծա ռայե ցին ո րո շա կի աշ խա տանք նե րի հա մար: Եր կար 
ժա մա նակ չպա հանջ վեց, որ պես զի ի րան ցի մաս նա գետ նե րը ստա
նան լավ տվյալ ներ ու նե ցող ար տադ րանք: 2005թ. ցու ցա հան դե
սի ժա մա նակ նրանք ցու ցադ րել է ին «HESA» ըն կե րու թյան կող մից 
ստեղծ ված «AM79», «Ababil1», ի նչ պես նաև «Qods» ըն կե րու թյան 
«Saeghe2», «Talash1/2» և «Mohajer2» Ա ԹՍե րը: Ա ռա ջին ըն կե րու
թյու նը զբաղ վում է հիմնա կա նում ա լյումի նե կա ռուց ված քով սար քե
րի ստեղծ մամբ, ի սկ ե րկ րորդ ըն կե րու թյունն ու նի նաև կոմ պո զի ցի ոն 
մե տաղ նե րի հետ աշ խա տե լու փորձ: Ի րան ցի մաս նա գետ նե րը խոս
տո վա նում են, որ ի րենք դեռևս զի ջում են ա րևմ տյան շատ ըն կե րու
թյուն նե րին, սա կայն բա վա կան փորձ ար դեն ու նեն և աշ խա տում 
են նոր սերն դի Ա ԹՍե րի վրա: Մաս նա վո րա պես, 2010թ. հան րու
թյա նը ներ կա յաց վե ցին «Ra’d» և «Kar  rar» ա նուն նե րը կրող Ա ԹՍեր, 
ո րոնք ար տաք նա պես շատ նման են ժա մա նա կա կից ա րևմ տյան 
ո րոշ նմուշ նե րի: Դրանք հա վա նա բար ա ռա ջին ի րա նա կան Ա ԹՍե
րն են, ո րոնք ու նեն ռե ակ տիվ շար ժիչ ներ: Ը ստ ո րոշ մաս նա գետ նե
րի, ի նչ պես նաև Ի րա նի նա խա գա հի հայ տա րարու թյան` դրանք կա
րող են նույ նիսկ մար տա կան հարված ներ հաս ցնել` կրե լով ռում բեր և 
հր թիռ ներ: Այս տե ղե կու թյուն նե րը ո րո շա կի կաս կած են հա րու ցում: 
Նշյալ սար քերն այդ քան մեծ չեն, դրանց կա ռուց ված քը մեծ հույ սեր 
չի ներշն չում հայտ նա բեր ման, ցածր տե սանե լի ու թյան ա ռու մով, ի սկ 
կա ռուց ված քային շատ հա մակար գեր հա վա նա բար վերց ված են 
ար տա սահ մա նյան նա խագ ծե րից: Ի րա նա կան Ա ԹՍե րի ստեղ  ծող
նե րի և առ հա սա րակ ա վի աար դյու նա բե րու թյան հա մար շատ լավ 
նվեր է ին 2011թ. հուն վա րին և հատ կա պես նույն թվա կա նի հու լի սի 
20ին ի րենց տա րած քում խոց ված ա մե րի կյան Ա ԹՍե րը: Մա մու
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լում հայտն վել են տե ղե կու թյուն ներ, որ այդ սար քերն ու սումնա սիր
վել են ան գամ Մոսկ վա յում: Սա կայն զար մա նա լին այն է, որ հու լի
սի 20ի դեպ քը տե ղի է ու նե ցել Ղոմ քա ղա քի մոտ, ո րը գտն վում է 
Ի րա նի գրե թե կենտ րո նում: Չնա յած ե ղան նաև այս ի րո ղու թյուն նե րը 
հեր քող լու րեր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 2011թ. դեկ տեմ բե րի 8ին Ի րա նի 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը ցու ցադ րե ցին ա մե րի կյան գեր
ժա մա նա կա կից «RQ170 Sentinel» Ա ԹՍն, ո րը մի քա նի օր ա ռաջ 
հայ տա րար վել էր որ պես Աֆ   ղանս տա նում ան հայտ կո րած: Հն չե ցին 
տար բեր տե սակետ ներ այն մա սին, որ սար քը խոց վել է ի րա նա կան 
ՀՕՊ կող մից, կամ ի նք նու րույն վայ րէջք է կա տա րել, թեև մի ան շա
նակ որ ևէ բան պն դել դժ վար է: 

Ի րա նի ռազ մաար դյու նա բե րա կան հա մա լի րը տարեց տա րի զար
գա նում է, ստեղ ծե լով սե փա կան դպ րոց, ի նչն ա մե նա  կար ևորն է: Հիմ
նա կան խն դի րը նո րա գույն տեխ նո լո գի ա ներն են, ո րոնց յու րաց ման 
հա մար կան բա զում ար գելք ներ: Չնա յած Ա րև մուտ քի մեծ ջան քե րին՝ 
ի րա նա կան գի տա կան նե րու ժի և ռազ մաար դյու նաբե րա կան հա մա
լի րի ա ռաջ ըն թա ցի տեմ պե րը նա խան ձե լի են: Նման մեծ ջան քե րի 
և մի ջոց նե րի ներդ րու մը չի կա րող ա պար դյուն լի նել: Ե թե ոչ այ սօր, 
ա պա ա ռա ջի կա յում նրանք կա րող են մեծ ձեռք բե րումներ ու նե նալ: 

2012թ. հուն վա րի 30ին տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րակ  վե ցին, որ 
Ի րա նում փոր ձարկ վել են լա զե րա յին ո ւղ ղորդ մամբ հրե տա նային 
ար կեր, ո րոնք ու նեն մինչև 20 կմ հե ռա հա րու թյուն: Ի հար կե, նման 
ար կե րը հա մա շխար հային ռազ մաար դյու նա բե րու թյան վեր ջին 
գլուխ գոր ծոց նե րը չեն կա րող լի նել, սա կայն մեծ ձեռք բե րում կա րե լի 
է հա մա րել: 

Ի րա նի ՌԾՈւը բա վա կան թույլ են զար գա ցած և սպա  ռա զին ված: 
Ա նձ նա կազ մի ը նդ հա նուր թվա քա նա կը կազ մում է մոտ 18 հա զար: 
Հիմնա կա նում զին ված են ե րեք հնա ցած ա կա նա կիր նե րով, հինգ 
մի ա վոր նույն պես հնացած ֆրե գատ նե րով ու նույն քան կոր վետ նե
րով: Սպառա զի նու թյան մեջ են նաև ե րեք մի ա վոր խորհր դային դի
զե լային «877ЭКМ» նա խագ ծի սու զա նա վեր և մեծ քա նա կու թյամբ, 
այս պես կոչ ված, «գր պա նային նա վա տոր մի» փոքր սու զա նա վեր 
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ու հր թի ռային նա վակ ներ: Այս ո լոր տում նրանք հա մա գոր ծակ ցում 
են նաև Հյու սի սային Կո րե այի հետ: Ձեռք են բեր վել նաև «Kajami» 
(TaedongB) և «Gahjae» (TaedongC) տե սա կի փոքր սու զա նա վեր: 

Ի րա նը, զրկ ված լի նե լով նո րա գույն նա վե րի ձեռք բեր ման հնա
րա վո րու թյու նից, մե ծա պես զար գաց րել է այս պի սի փոքր մի ջոց նե րի 
քա նա կը, ո րոն ցով փոր ձում են լրաց նել ո րա կյալ նա վե րի պա կա սը: 
Հիմնա կա նում ձեռք են բե րում չի նա կան հա կա նա վային հր թիռ ներ, 
ո րոնց մա սին մենք կն շենք հր թի ռային սպա ռա զի նու թյան մեջ: 

Ա մե րի կյան ռազ մա կան բնույ թի վեր լու ծու թյուննե րում Ի րա նի 
ա մե նա կար ևոր սպա ռա զի նու թյուն նե րից են հա մար վում հա կա նա
վային հր թիռ նե րը, ո րոնց քա նա կը բա վա կան մեծ է, և Ի րա նը կա
րող է զգա լի հար ված հասց նել հա կա ռա կոր դի նա վա տոր մին ու նաև 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րին: Ա րև մուտ քի կող մից պատ ժա մի ջոց
նե րի մասնա կի վե րա ցու մից հե տո քն նարկ վում է նաև ռու սա կան 
ար տադ րու թյան հա կա նա վային ա փա մերձ ար ձակ ման հր թիռ նե րի 
ձեռք բե րու մը, ո րոնք զգա լի ո րեն կհ զո րաց նեն ի րա նա կան ՌԾՈւի 
կա րո ղու թյուն նե րը: Խոս քը վե րա բերում է օ պե րա տիվ հե ռա հա րու
թյան հր թիռ նե րին, ո րոնք ի վի ճա կի են խոր տա կել մեծ նա վեր: 

Ի րա նա կան նա վա շի նու թյու նը կենտ րո նա ցած է նման նա վե րի 
կա ռուց ման վրա, և տա րեց տա րի դրանց քա նա կը մե ծա նում է նաև 
սե փա կան նա վե րի հաշ վին: «Sina» տե սա կի հր թի ռային ֆրե գատ նե
րը և գրե թե նույնա նուն նա վակ նե րը շատ են հան դի պում հա ղոր դագ
րություն նե րում, ո րոնք մտել են սպա ռա զի նու թյան կազ մի մեջ: Ի րա
նի ՌԾՈւի նա վե րի հիմնա կան զեն քը տա րա տեսակ հա կա նա վային 
հր թիռ ներ են, ո րոնք սպա ռա զին ված են չի նա կան «HY2 Silkworm» և 
«YJ2 (Noor C802)» հա կա նա վային հր թիռ նե րով, ան գամ ար տա դրում 
են դրանք, ին չը, բնա կա նա բար, բա վա կան մե ծաց նում է զոր քե րի 
հզո րու թյունն ու մար տու նա կու թյու նը: Այս հր թիռ նե րից մե կը 2006թ. 
հու լի սի 14ին լի բա նա նյան պա տե րազ մի ժա մա նակ խո ցեց իս րայե
լա կան «Hanit» կոր վե տը: Ի րա նա կան հր թիռ ներն օ րե ցօր դառ նում 
են ա վե լի հե ռա հար և կա տա րյալ: 2011թ. օ գոս տո սին փոր ձար կում 
է ան ցել «Qader» թևա վոր հր թի ռը (այ սու հետ ԹՀ), ո րի հե ռա հա րու
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թյու նը կազ մում է մոտ 200 կմ: Այն նա խա տես ված է վերջ րյա նա վե
րը խո ցե լու հա մար: Նման հր թիռ նե րի ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը 
Ի րա նում բա վա կան ին տեն սիվ են ըն թա նում: Հա ճա խա կի են լի նում 
նո րա նոր տե ղե կու թյուն ներ տար բեր հր թիռ նե րի ստեղծ ման վե րա բե
րյալ, սա կայն հե տաքր քիր են նաև տե ղե կու թյուն նե րը դրանց զանգ
վա ծային ար տա դրու թյան վե րա բե րյալ: Այս ան գամ խոս քը գնում էր 
«Zafar» ԹՀի մա սին: Բա ցառ ված չէ, որ հա ճախ նույն հր թիռ նե րին 
կամ նույն իսկ ար տա սահ մա նյան հր թիռ նե րին տր վում են տար բեր 
ա նուն ներ: Ի րա նում ստեղծ վում են նաև «Ghadir» տե սա կի սե փա կան 
սու զա նա վեր, ո րոնց չա փե րը, ի հար կե, մեծ չեն: Ջրա տա րո ղու թյու
նը կազ մում է մոտ 150 տոն նա, ի սկ դրանց քա նա կը, ը ստ տար բեր 
տե ղե կու թյուն նե րի, ար դեն ան ցնում է 10ը: Նման «թ զուկ» սու զա
նա վե րի ար տադ րու թյունն այն քան էլ բարդ գոր ծըն թաց չէ, հատ կա
պես ե րբ ստեղ ծող եր կի րը օ գտ վում է ո րո շա կի տեխ նո լո գի ա նե րից: 
2013թ. տե ղե կու թյուն ներ տա րած վե ցին մի փոքր ա վե լի մեծ` «Fateh» 
տե սա կի սու զա նա վե րի ստեղծ ման մա սին, ո րոնց հնա րա վո րու թյուն
նե րը ա վե լի հզոր ե ն. դրանց քա շը ան ցնում է 550 տոն նան: Սա կայն 
նշյալ սու զա նա վե րը մեծ մար տա կան պո տեն ցի ալ չու նեն, դրանք հիմ
նա կա նում նա խա տես ված են ա փա մերձ պաշտ պա նու թյան հա մար, 
ին չը ի րա նա կան ՌԾՈւի հիմնա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի թա տե րա
բեմն է: 

Ի րա նում փոր ձար կումներ է ան ցնում նաև «Valfajr» տոր պե դը, 
ո րն ու նի 220 կգ մար տա կան մաս: Այն իր չա փե րով փաս տո րեն մի
ջին տե սա կի տոր պեդ է, ո րոնք լայն տա րա ծում ու նեն աշ խար հում: 
Դրանք բա վա կան լուրջ սպա ռա զի նու թյուն են և կի րա ռե լի են ի նչ պես 
տար բեր նա վե րից, այն պես էլ օ դու ժի կող մից: Վեր ջերս ա մե րի կյան 
փոր ձա գետ նե րը, հաշ վի առ նե լով ի րա նա կան այս փոքր նա վա տոր
մի աճ ման մի տումնե րը և դրանց վրա կի րառ վող տա րա տե սակ հր
թիռ նե րը, բա վա կան մտա հո գիչ եզ րա կա ցու թյան է ին ե կել, որ ա մե
րի կյան նա վա տոր մի հա մար կա րող են լուրջ խն դիր ներ ի հայտ գալ 
Հոր մու զի նե ղու ցի հատ վա ծում: Սա կայն կար ծում ե նք, որ սա ա վե
լի շատ նա խազ գու շաց նող մի տում ու նի: Պատ մու թյան ըն թաց քում 
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դեռևս ոչ մի պե տու թյան չի հա ջող վել «գր պա նային նա վա տոր մով» 
պար տու թյան մատ նել հզոր նա վա տոր մե րին: Օ դային լի ար ժեք գե
րա կա յու թյու նը, ո րին կա րող է ա ռանց մեծ խո չըն դոտ նե րի հաս նել 
ա մե րի կյան նա վա տոր մը տա րա ծաշր ջա նի իր օ դային ու ժե րի հետ 
մի ա սին, կա րող է լի ո վին չե զո քաց նել նման «գր պա նային նա վա տոր
մին»: Ըն դա մե նը մի քա նի նա վա հան գիստ նե րի ռմ բա կո ծու թյամբ 
դրանց քա նա կի զգա լի մա սը կոչն չա նա ան մի ջա պես կայան ված տե
ղում, ի սկ մյուս նե րը պար զա պես ան զոր կլի նեն, քա նի որ հա կաօ
դային հնա րա վո րու թյուն նե րը ո ւղ ղա կի զրո յա կան են: Եր բեմն ի րա
նա կան ՌԾՈւի զո րա վար ժու թյուն նե րը դի տե լիս տես նում ե նք այն
պի սի սցե նար ներ, ե րբ հա զա րա վոր փոք րիկ նա վակ նե րը « մի ջատ
նե րի» նման գրո հում են մեծ նա վե րը և ի րենց մաս սա յա կա նու թյամբ 
ո ւղ ղա կի կրա կով տա պա լում «փ ղե րի» նման: Ի րա կան մար տում դրա 
ի րա կա նա ցումն պար զա պես ան հնար է չա փա զանց մեծ տեխ նի կա
կան մա կար դա կի ա ռա վե լու թյան և կազ մա կերպ վա ծու թյան հաշ վին: 
Հե տո նա վա տոր մի պատ մու թյան մեջ նման փոր ձե րը միշտ ա վարտ
վել են դա ռը պար տու թյամբ: 

Ադր բե ջան։ Ի հար կե, տա րա ծաշր ջա նում ռազ մա կանաց ման ռե
կոր դա կի րը և առ հա սա րակ աշ խար հում սպա ռա զի նու թյամբ մեծ ռե
կոր դա կիր նե րից է Ա դր բե ջա նը: Եվ դա սկս վեց հատ կա պես նավ թի 
գնե րի շեշ տա կի ա ճի հետ: 

2015թ. Ա դր բե ջա նի պաշտ պա նա կան բյու ջեն կազ մել է ա վե լի քան 
3.3 մլրդ մա նաթ (գ րե թե 4.8 մլրդ դո լար), ին չը շուրջ 27%ով ա վել 
նա խորդ տար վա ցու ցա նի շի հա մե մա տու թյամբ: Այն կազ մում է պե
տա կան բյու ջե ի մոտ 18 %ը: Պաշտ պա նա կան բյու ջե ում նե րառ ված 
են հիմնա կան ու ժային կա ռույց նե րը: Պաշտ պա նա կան բյու ջե ից մոտ 
1.7 մլրդ մա նա թը հատ կաց վել է ԶՈւին: Պե տա կան սահ մա նա պահ 
ծա ռա յու թյա նը` ա վե լի քան 157 մլն մա նաթ, Մո բի լի զա ցի այի և զո րա
կո չի պե տա կան ծա ռա յու թյա նը` 22 մլն մա նաթ, Ռազ մա կան ար դյու
նա բե րու թյան նա խարա րու թյա նը` 4 մլն, Ազ գա  յին ան վտան գու թյան 
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նա խա րա րու թյա նը1` 121 մլն, Պե տա կան հա տուկ պահ պա նու թյան 
ծա ռա յու թյա նը` 85 մլն, ՆԳՆին (ներ քին զոր քեր)` 165 մլն, և այլն: 

Թեև 2016թ. բյու ջե ում նա խա պես հատ կաց վել էր նա խորդ տար
վա նից ա վե լի մեծ գու մար, սա կայն ե րկ րում ֆի նան սատն տե սա կան 
ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով այդ գումար նե րը պաշ տո նա պես մոտ կրկ
նա կի կր ճատ վե ցին՝ կազ մե լով մոտ 1.8 մլրդ մա նաթ: Սրանք մի այն 
պաշ տո նա կան տվյալ ներն են, ո րոն ցում հաշ վի չի ա ռն ված մա նա թի 
ար ժե զր կու մը, ո րն ա նուղ ղա կի ո րեն ազ դում է թե՛ ռազ մա տեխ նի կա
կան գոր ծարք նե րի, թե՛ զին ծա ռայող նե րի աշ խա տա վար ձե րի վրա: 
2016թ. փետր վա րի դրու թյամբ, ո րո շա կի վե րա նա յումնե րից հե տո 
պաշտ պա նա կան բյուջեն, ը ստ պաշ   տո  նա կան տվյալ նե րի, կազ մել 
է մոտ 2.1 մլրդ:

 Բա նա կի սպա յա կան կադ րե րի պատ րաս տումն ի րա կա նաց վում է 
բազ մապ րո ֆիլ ձևով, հիմնա կա նում սե փա կան ռազ մաու սումնա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում պատ րաս տե լով բա կա լավ րի աս տի ճա նի 
մաս նա գետ ներ և սպա ներ, ի սկ ա վե լի բարձր կազ մը հիմնա կա նում 
պատրաստ վում է Թուր քի ա յում, Ռու սաս տա նում: Ո րոշ ո ւղ ղություն
նե րով ռազ մա կան ո լոր տի մաս նա գետ ներ պատրաստ վում են նաև 
այլ եր կր նե րում՝ Ա ՄՆ, Ո ւկ րաի նա, Պա կիս տան, Գեր մա նի ա և այլն: 

 ՑՈւի սպա յա կան կադ րե րի պատ րաս տումն ի րակա նաց վում է 
Հ. Ա լի ևի ան վան բարձ րա գույն ռազ մա կան ու սումնա րա նում: 1999թ. 
այս ռազ մա կան ու սումնա րա նի հի ման վրա ստեղծ վել է նաև ռազ
մա կան ա կա դե մի ա, որ տեղ ռազ մա կան բարձ րա գույն կր թու թյուն 
են ստա նում ար դեն ծա ռա յող սպա նե րը, սա կայն այս օ ղա կում հիմ
նակա նում վե րա պատ րաստ վում են ար տերկ րում: Բաք վում գոր ծում 
են նաև ռազ մա ծո վային և ա վի ա ցի ոն բարձրա գույն ռազ մա կան ու
սումնա րան ներ: Այս ռազ մա կան հաս տա տու թուն ներն ու նեն ԲՈՒՀի 

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 ան վտան գության նախա րա րու թյունը 
լուծարվեց, որի հիմքի վրա ստեղծ վեցին երկու ծառա յու թյուն ներ` Պետական 
անվտանգության ծա  ռա յությունը և Արտաքին հետա խուզության ծառայությունը: 
Հե տա գայում նման կառուցվածքային փոփո խություններ եղան նաև Նախի ջևանի 
Ինքնավար Հանրապետությունում: 
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կար գա վի ճակ: 1998թ.ից Բաք վում գոր ծում է Հ. Ա լի ևի ան վան Ազ
գային ան վտանգու թյան նա խա րա րու թյան ա կա դե մի ան, ո րն ի րա
կանաց նում է ազ գային ան վտան գու թյան մար մին նե րի հա մար ան
հրա ժեշտ կադ րե րի պատ րաս տումն ու ո րա կավո րու մը: 

Ադր բե ջա նում գոր ծում է նաև ռազ մաօ դային ու սումնա րան, որ
տեղ պատ րաս տում են օ դա չու ներ, ա վի ա ցի այի սպա սար կող տեխ
նի կա կան և ՀՕՊ մաս նա գետ ներ, սակայն վեր ջին նե րիս ո րա կը այն
քան բարձր չէ, ին չի մա սին հա ճախ են ար տա հայտ վել մի ջազ գային 
փոր ձա գետ նե րը: 

Բա նա կի հա տուկ նշա նա կու թյան ու ժե րը հիմնա կա նում պատ
րաս տու թյուն են ան ցնում Թուր քի ա յում, ի նչպես նաև Հյու սի սային 
Կիպ րո սում: Բա ցի այդ, թուրք զինվո րա կան նե րը մշ տա պես ու սում
նա վար ժա կան պա րապմունք ներ են ան ցկաց նում Ա դր բե ջա նի 
տա րած քում: ԶՈւի հա մա զո րա յին մի ա վո րումնե րում գոր ծող հե տա
խուզա դի վեր սի ոն խմ բե րից զատ, ը ստ ո րոշ տե ղե կություն նե րի, բա
նա կային կոր պուս  նե րում կան նման գումար տակ ներ, ի սկ հա մա զո
րային բա նա կում` մինչև 2 գու մար տակ: Ջա լի լա բա դի շր ջա նի Գյոյ թե 
փե քա ղա քում տե ղա կայ ված է հա տուկ նշա նա կու թյան զո րա մա սե
րից մե կը, որ տեղ ի րա կա նաց վում է ժամ կե տա յին նե րի նախ նա կան 
պատ րաս տու թյուն: Բաք վի Ղա րա դա ղի շըր ջա   նի Շու բա նի գյու ղում 
է գտն վում հա տուկ նշա նա կու թյան ռա դի ո տեխ նի կա կան գուն դը: 
O պե րա տիվ են թա կա յու թյամբ գոր ծում են 1 աե րո մո բիլ և 3 հա տուկ 
նշա նա կու թյան բրի գադ ներ: Դրան ցից մե կը տե ղա կայ ված է Գյան
ջա յում, մյու սը` Յաշ մա յում: 

Սահ մա նա պահ ստո րա բա ժա նումնե րի սպա յա կան կա դրե րի 
պատ րաս տումն ի րա կա նաց նում է Պե տա կան սահ մա նա պահ ծա ռա
յու թյան ա կա դե մի ան: 

ՌՕՈւի հրա մա նա տա րու թյան ան ձնա կազ մի ը նդհա նուր թվա քա
նա կը կազ մում է մոտ 8 հզ, ի սկ ՌԾՈւի նը՝ մոտ 2.5 հզ: 

Ադր բե ջա նը մեծ տեմ պե րով ա վե լաց նում է սպա ռա զի նու թյու նը 
և ռազ մա կան բյու ջեն: Տար բեր ե րկր նե րից ակ տի վո րեն ներկր վում 
են տա րա տե սակ զի նա տե սակ ներ. սպա ռա զին ման լայ նա մասշ տաբ 
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ծրագ րերն սկս վել են հատ կա պես 20022003թթից: 20042007թթ. 
Ա դր բե ջա նը մի այն Ո ւկ րաի նա յից ներկ րել է 80.000 մի ա վոր զենք: 
2007թ. մինչ օ րս այդ մա տա կա րա րումնե րը տար բեր գնա հա տական
նե րով բազ մա կի մե ծա ցել են: 20032008թթ. Ա դր բե ջա նի հիմնա կան 
մա տա կա րար նե րը ե ղել են Ո ւկ րաի նան (364 մլն դո լար), Ռու սաս տա
նը (128 մլն դո լար) և Վրաս տա նը (108 մլն դո լար): 2010թ. տվյալ նե րով 
մա տա կա րար ե րկր նե րի ցան կը ևս չի փոխ վել. մի այն ա վե լա ցել են 
ծա վալ նե րը և փոխ վել են տե ղե րը: 20042008թթ. հա մե մա տու թյամբ` 
20092013թթ. Ա դր  բե ջա նի կող մից սպա ռա զի նու թյան ներկր ման 
ծա վալ ներն ա ճել են 378%ով: SIPRIի տվյալ նե րով` 20092013թթ. 
Ա դր բե ջա նի կող մից ներկր ված սպա ռա զի նու թյան մեջ Ռու սաս տա նի 
մաս նա բա ժի նը կազ մել է մոտ 80%: Մնա ցյալ մա սը բա ժին է ը նկ նում 
Ո ւկ րաի նային, Իս րայե լին, Թուր քի ային, Հա րա վաֆ րի կյան Հան
րա պե տու թյա նը, Բե լա ռու սին և այլն: Թուր քի այի վի ճա կագ րա կան 
կազ մա կեր պու թյան (TÜIK) պաշ   տո նա կան տվյալ նե րով` 20112015թ. 
մայիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Թուր քի այից Ա դր բե ջան 
զենքզի նա մթեր  քի, ռազ մա կան նշա նա կու թյան ապ րանք նե րի ար
տա հան ման ցու ցա նի շը կազ մել է շուրջ 89 մլն դո լար, ո րից 82 մլնը՝ 
20132014թթ.: Ի հար կե, սրանք զուտ այն պաշ տո նա կան տվյալ ներն 
են, ո րոնք ֆիքս ված են ը նդհա նուր թուր քա կան ապ րանք նե րի ար
տա հան ման հաշվեկշ ռում: Թուր քի ա յից Ա դր բե ջա նին տրա մադր ված 
(այդ թվում նաև ան հա տույց) սպա ռա զի նու թյան, ռազ մա կան նշա նա
կու թյան ապ րանք նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լը գե րազան ցում է մի քա նի 
100 մի լի ո նը: 

2010թ. 240 մլն դո լար ար ժո ղու թյան պայ մա նագ րով Թուր քի ան 
Ա դր բե ջա նին է մա տա կա րա րել 107 և 122 մմ տրա մա չա փի հրե տա
նային հա մա լիր ներ ու ան հրա ժեշտ սպա ռա զի նու թյուն: 2013 թ. մա
տա կա րար վել են նաև թուրքա կան ար տադ րու թյան «T300 Kasırga» 
հրե տա նային համա լիր ներ, ի սկ 2014թ.` 36 T155 ի նք նագ նաց հրե
տա նային հա մա լիր: 

Ադր բե ջա նին ռազ մա կան մա տա կա րա րումնե րի հար ցում ՌԴն 
ա ռա ջա տար նե րի շար քում է: Մի այն վերջին մի քա նի տա րի նե րին 
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«Ми35М», «Ми17» ո ւղ ղաթիռ նե րի և «С300 ПМУ2» ԶՀՀի ռու սա
կան մա տակա րա րումնե րի ծա վալ նե րը կազ մում են մոտ 11.5 մլրդ 
դո լար: Ի սկ վեր ջին 5 տա րում մի այն ՌԴից ի րա կանաց ված զի նա
տե սակ նե րի գնումնե րի գու մա րային արժեքն ա վե լի քան 4 մլրդ դո
լար է, այ սօր ակ տի վո րեն քննարկ վում է ևս այդ քան գնումնե րի հար
ցը: Մաս նավո րա պես՝ Ա դր բե ջա նը շա հագրգռ ված է նոր կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ նե րի, ո ւղ ղա թիռ նե րի և հրա սայ լե րի նոր խմ բաքա նա կի, 
ի նչ պես նաև հա տուկ սար քա վո րումնե րի ու տեխ նի կայի մեծ ծա վա
լի ձեռք բեր ման հար ցով: 2016թ. սկզ բի դրու թյամբ, սա կայն, հայտ նի 
դար ձավ, որ ո րոշ զի նա տե սակ ներ, ո րոնց պայ մա նագ րե րը կնք վել 
է ին ե րեքչորս տա րի ա ռաջ, դեռ չեն ստաց վել և մա տա կա րար ման 
փու լում են: Բյու ջե տային հատ կա ցումնե րի ա ճին զու գահեռ, ա վե լա
նում է նաև Ա դր բե ջա նի կող մից տար բեր ե րկր նե րից ձեռք բեր վող 
սպա ռա զի նու թյան ը նդ հա նուր գու մա րային ար ժե քը: Ա դր բե ջա նա
կան ռազ մա կան բյու ջե ի ա վե լա ցումն ու նի կոն կրետ հաս ցե. ստեղծ
վել է ռազ մական ար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյուն: Այդ գե
րատես չու թյունն ար դեն ու նի մի քա նի տաս նյակ ձեռ նարկու թյուն ներ 
և ար տադ րում է մոտ 700 ա նուն ապ րանք: Ա դր բե ջա նը թուր քա կան, 
իս րայե լա կան և այլ ե րկր նե րի ռազ մար դյու նա բե րա կան ըն կե րու
թյուն նե րի հետ կն քում է սպա ռա զի նու թյուն նե րի գն ման, ար դի ա կա
նաց ման ու նաև հա մա տեղ ար տադ րու թյան պայ մա նագ րեր: Ի հար 
կե, նման ծա վալ նե րի ծախ սե րը չեն կա րող ո րո շա կի մտա հո գու թյուն 
չա ռա ջաց նել: Դա գեր ռազ մա կա նա ցում է, ո րն ա մե նա վատ ո րա կի 
դեպ քում ան գամ վտանգ ներ ու նի: 

Ադր բե ջա նա կան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան արդի ա կա նաց ման 
և ձեռք բեր ման գոր ծում հե տաքր քիր նախագ ծեր կան, ո րոնք հան
գա մա նա լից վեր լու ծու թյան կարիք ու նեն: Հրա դա դա րի հաս տա տու
մից ի վեր` Ա դր բեջա նը տեն դա գին զին վում է` ա վե լաց նե լով ներ մուծ
վող զեն քե րի ու տեխ նի կայի և՛ քա նա կը, և՛ տե սա կա նին: Ու շագ րավ 
են հատ կա պես հար ձա կո ղա կան տարա տե սակ մի ջոց նե րի, Ա ԹՍե
րի ձեռք բե րու մը, ո րոշ զինա տե սակ նե րի ար տադ րու թյան հիմնու մը, 
ո րոնք կա րող են ո րո շա կի վտանգ ներ կա յաց նել: 
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Դեռևս տա րի ներ ա ռաջ Իս րայե լից ձեռք է ին բեր վել «Ae ro nautics 
Defense Systems» ըն կե րու թյան «Orbiter» և «Aerostar» Ա ԹՍներ, ո րոնք 
բազ միցս կի րառ վել են շփ ման գո տում: Ա դր բե ջա նը իս րայե լա կան ըն
կե րու թյուն նե րի հետ ցան կա նում էր նաև ար տադ րել սո վո րա կան ու 
մարտա կան Ա ԹՍներ: Գոր ծա րանն ար դեն գոր ծում է, և, կարե լի է 
ա սել, ո րոշ ժա մա նակ ան ց ա դր բե ջա նա կան բա նա կում Ա ԹՍնե րի 
քա նա կը կհաս նի մինչև մի քա նի հա րյու րի: Այդ Ա ԹՍնե րը ներ կա
յաց վե ցին 2014թ. հու նի սի 26ի զո րա հան դե սին: Չի բա ցառ վում, որ 
աշ խա տան քը կա տա րում են իս րայել ցի մաս նա գետ նե րը: Պա տա
հա կան չէ նաև, որ ա դր բե ջա նա կան մա մու լում հայտն վե ցին տե ղե
կու թյուն ներ, որ ա դր բե ջա նա կան բա նակն ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
կհա մալր վի մար տա վա րա կան Ա ԹՍնե րով, ո րոնք կա րող են ան
գամ զենք կի րա ռել, այ սինքն` լի նեն մար տա կան: Ի հար կե, սա հիմ
նա կա նում քա րոզ չա կան բնույթ է կրում, սա կայն չեն բա ցառ վում 
նաև հե տա գա յում այդ ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու
մը: Մարտա կան Ա ԹՍ ստեղ ծե լը դյու րին գործ չէ: Աշ խար հում մոտ 
100 պե տու թյուն զբաղ վում է Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման աշխա տան քով, 
սա կայն լի ար ժեք մար տա կան Ա ԹՍներ ներ կա յում ար տադ րում են 
մի այն Ա ՄՆն ու Իս րայե լը: 

Բա ցի այդ, նման սար քե րի ձեռք բեր ման հա մար պայ մա նա գիր է 
կնք վել թուր քա կան «TAI» (Turkish Aerospace Industries) ըն կե րու թյան 
հետ, ո րն ար տադ րում է «Turna», «ANKA» Ա ԹՍնե րը: Ա վե լին` ա դր
բե ջան ցի սպա նե րը Թուր քի ա յում մաս նա գի տա կան պատ րաս տու
թյուն են ան ցնում «Turna» սար քե րը ղե կա վա րե լու հա մար: Ի հար կե, 
թուր քա կան ար տադ րու թյան Ա ԹՍնե րը ո րա կա կան չա փա նիշ նե րով 
չեն կա րող հա մե մատ վել իս րայե լական նե րի հետ, բայց դրանք հարկ 
ե ղած դեպ քում ևս կա րող են օգ տա գործ վել որ պես մար տա կանհար
վա ծային միջոց ներ: Մի քա նի տաս նյակ Ա ԹՍնե րի գրա գետ և ճիշտ 
օգ տա գոր ծու մը կա րող է լավ ար դյունք ներ ա պա հո վել, հատ կա պես 
հե տա խու զու թյան և կրա կի կա ռա վար ման գոր ծում: Բայց նաև նկա
տի ու նե նանք, որ թուր քա կան կող մը ևս Ա ԹՍնե րի կի րառ ման հետ 
կապ ված լուրջ խնդիր ու նի: Իս րայե լա կան հա ման ման սար քե րը 
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տար բեր, այդ թվում՝ թուր քա կան զին ծա ռայող նե րի « բարձր մաս
նա գի տա կան պատ րաս տու թյան» պատ ճառ նե րով կորց նե լուց հե
տո, փորձ ար վեց կի րա ռել սե փա կան ար տա դրու թյան մե քե նա ներ, 
սա կայն, ի նչ պես պարզ վում է, զին վո րական նե րը մնա ցել են ա ռանց 
հա մա պա տաս խան հե տա խու զա կան մի ջոց նե րի: Չնա յած դրան` մա
մու լում ցու ցա դր վել են թուր քա կան նոր, հա ջող ված «ANKA» ԱԹՍի 
փորձ նա կան թռիչք նե րը: «ANKA»ն մի ջին չա փի, եր կար թռիչք ներ 
կա տա րող սարք է: 

Ի՞նչ ա սել է ա դր բե ջա նա կան մար տա կան Ա ԹՍ: Դա չի լի նե լու 
ա մե րի կյան «RQ4 Global Hawk», «X45» կամ «X47» մար տա կան 
օ դային հար թակ նե րի նման հզոր մի ջոց: Այ նու ա մե նայ նիվ, այս տե
ղե կու թյու նը պետք է ո րոշա կի ո րեն զգաս տաց նի հայ կա կան զին ված 
ու ժե րին: Նախ պար զենք` ի նչ է ա դր բե ջա նա կան սո վո րա կան, հե
տա խու զա կան Ա ԹՍն: 

Ադր բե ջա նա կան հե տա խու զա կան Ա ԹՍնե րը հայկա կան տա
րածք նե րում թռիչք ներ կա տա րել են: Ի հար կե, ե ղան այս ի րո ղու թյու
նը հաս տա տող և հեր քող բա զում տե ղե կու թյուն ներ, սա կայն մաս
նա գետ նե րը լավ են հաս կա նում, որ դա մի ան գա մայն հնա րա վոր է: 
2012թ. սեպ տեմ բե րի 12ի ա դր բե ջա նա կան Ա ԹՍի խո ցու մից հե տո 
հայ կա կան կող մը ևս խոս տո վա նեց այդ փաս տը: Աշ խար հում վա
ղուց են կի րառ վում Ա ԹՍներ, և բազ միցս ա պա ցուց վել է, որ ա վան
դա կան, հին զե նի թային մի ջոց նե րով դրանց դեմ պայ քա րելն ար
դյու նա վետ չէ: 1960ա կան թթ. բա զում փոր ձեր են կա տար վել այդ 
ո ւղղու թյամբ, և ար դյունք նե րը գաղտ նիք չեն: 2008թ. Հա րավային 
Օ սե թի ա յում և Աբ խա զի ա յում ռազ մա կան գործո ղու թյուն ներն ա պա
ցու ցե ցին, որ Ա ԹՍնե րի դեմ պայքա րը պա հան ջում է զե նի թահր
թի ռային լուրջ պատրաստ վա ծու թյուն: Զե նի թային ո րոշ փոքր հա
մա լիր ներ եր բեմն ան զոր են, ի սկ մե ծե րը, ո րոնք կա րող են խո ցել, 
թան կար ժեք են: 

Փաս տո րեն, ա դր բե ջա նա կան ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու
թյու նը, յու րաց նե լով սո վո րա կան Ա ԹՍնե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
ա ռանց ժա մա նակ կորց նե լու ան ցավ նաև մար տա կան Ա ԹՍնե րի 
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ձեռք բեր մանն ու կի րառ մա նը, ո րոնց հնա րա վո րու թյուն ներն ան հա
մե մատ մեծ են: Ե թե նույ նիսկ ա դր բե ջա նա կան Ա ԹՍնե րը հս տակ 
ին տե գր ված չեն գլո բալ հա մա կար գե րի մեջ, ա պա տվյալ դեպ քում 
դա մեծ բան չի փո խում: Այդ ա մե նը ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց է: 
Այս գոր ծըն թացն աշ խար հում ու նե ցել է ա վան դա կան զար գա ցում: 
Ա ԹՍնե րը նախ կա տա րել են սո վո րա կան հե տա խու զու թյուն, հե տո 
հե տա խու զու թյուն են կա տա րել ո րո շա կի հա մա կար գի մեջ, այ սինքն` 
մի ա ժա մա նակ օգ նել են այլ մի ջոց նե րի: Դրանք կա րող են լի նել հար
վա ծային ո րո շա կի հա մա լիր ներ, կա պի, ռա դի ոպայ քա րի մի ջոց ներ 
և այլն: Այ նու  հետև ան ցել են հա ջորդ փուլ. ե ղել են հար վա ծային մի
ջոց նե րի մի մաս նի կը կամ հենց մի ջո ցը, այ սինքն` հե տա խու զա հար
վա ծային մի ջո ցը: Դրա նից ա վե լի ա ռաջ գնա լը Ա դր բե ջա նի հա մար 
դեռ շատ վաղ է: 

Մար տա կան Ա ԹՍնե րով Ա դր բե ջա նը ստա ցել է բա վա կան հզոր 
մի ջոց ներ, ո րոնց դեմ պայ քա րելն այլ մա կար դա կի խն դիր է: Իս րայե
լա կան «Haropp» (Harpy 2) Ա ԹՍն, ո րը կի րառ վեց ապ րի լյան պա
տե րազ մում, ի նչ պես նաև թուր քա կան «Turna» Ա ԹՍնե րը բա վա կան 
լուրջ մի ջոց ներ են հար  ված ներ հասց նե լու հա մար: Մի քա նի տա
րի հե տո Ա դր բե ջա նը կա րող է ու նե նալ 50100 մի ա վոր մար տա կան 
Ա ԹՍ, ո րոնք ի րա կա նում կլի նեն օ պե րա տիվմար տա վա րա կան խո
րու թյան վրա գոր ծող ԹՀեր: Ան գամ թուր քա կան վե րը նշ ված Ա ԹՍ
նե րը կա րող են հար ված ներ հասց նել մինչև 50100 կմ խո րու թյան 
վրա: Թռ չող սո վո րա կան հար վա ծային սար քե րին խո ցե լու հա մար 
ԶՀՀն ծախ սում է 35 հր թիռ, այն էլ հա րա բե րա կան բա րեն պաստ 
վի ճա կում ու նե նա լով հա կազ դե ցու թյան մինչև 10 վայր կյան ժա մա
նակ: Նման հա կազ դե ցու թյուն ու նե ցող հա մա լիր նե րը բա ցա ռիկ են: 
ՀՀ ՀՕՊ հա մա կար գը բա վա կան զար գա ցած է տա րա ծաշր ջա նում, 
սա կայն ա պա գա մար տա հրա վեր նե րի հա մար հար կա վոր է ձեռք բե
րել հիմնա կա նում փոքր, մեկ մե քե նայի վրա տե ղա կայ ված, նվա զա
գույն հա կա զդե ցու թյան ժա մա նակ ունե ցող հա մա լիր ներ: Այս բո լոր 
մի ջո ցա ռումնե րը պա հան ջում են խնդ րի հա մա կող մա նի և խո րը վեր
լու ծու թյուն: 
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Այս զար գա ցումնե րին զու գա հեռ ա դր բե ջա նա կան սպա     ռա զին
ման գոր ծըն թա ցում կան նաև, այս պես ա սած, ու շա գրավ դր վագ ներ, 
ո րոնք ռազ մա կան պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ ման ոչ մի 
տրա մա բա նու թյան մեջ չեն տե ղա վոր վում: Ա դր բե ջա նը շա րու նա կում 
է ակ տի վո րեն գնել այս կամ այն ե րկր նե րի ար տադ րած բազ մա զան 
զեն քե րի տա րա տե սակ նմուշ ներ, սա կայն եր բեմն այդ ձեռք բե րում
նե րը ան կա նոն են և ան հիմն: Այս պես՝ ա դր բե ջա նա կան բա նա կի 
ստո րա բա ժա նումնե րում ար դեն կի րառ վում են մի քա նի տե սա կի և 
զա նա զան ե րկր նե րի ար տադ րու թյան հրա ձգային զեն քեր: Տար բեր 
ստո րաբա ժա նումներ կի րա ռում են խորհր դային, ա մե րի կյան, գեր
մա նա կան, իս րայե լա կան և այլ ե րկր նե րի ար տադ րու թյան զեն քեր 
(«TAR-21», «MP5», «HK G3», «Remington 700», «JNG 90 Bora» և այլն): 
Մա մու լում տե ղե կու թյուն ներ կան, որ Բա քուն բա նակ ցու թյուն ներ է 
վա րում չե խա կան «Ceska Zbrojovka» ըն կե րու թյան հետ՝ «Scorpion 
EV03 A1» տե սա կի ա տր ճա նակգն դա ցիր ներ գնե լու հա մար: Ի սկ 
ա մե նաու շագ րավն այն է, որ ա վան դա կան « Կա լաշ նի կո վի» ի նք նա
ձիգն Ա դր բե ջա նում ար տադ րե լիս այլ ա նուն է ստա նում` « Հազ րի»: 
Մա մու լում հան դի պում են ա ղոտ տե ղե կու թյուն ներ, որ Ա դր բե ջա նը 
ար տադ րում է « Շիմ շեք» կոչ ված գրո հային հրա ցան, « Հազ րի» ի նք
նա ձիգ, « Զա ֆար» և «Ի նամ» ա տր ճա նակ ներ: Ի դեպ, գրո հային 
հրա ցանն ու ի նք նա ձի գը նույն զեն քի ա րևմ տյան և խորհր դային տե
սա կա վո րումն են: 2016թ. Ա դր բե ջա նը պատ րաս տա կա մու թյուն է 
հայտ նել ձեռք բե րել թուր քա կան (MKEK) ըն կե րու թյան ար տադ րու
թյան MPT76 ի նք նա ձիգ ներ: 

Ադր բե ջա նը տար բեր ժա մա նակ նե րում ձեռք է բե րել գեր մա նա
կան, թուր քա կան, իս րայե լա կան, ան գլի ա կան, ռու սա կան զրա հա
մե քե նա ներ և տրանս պոր տային տա րա տե սակ մի ջոց ներ: 2010թ. 
հայտն վե ցին տե ղե կու թյուն ներ, որ ա դր բե ջա նա կան նո րաս տեղծ 
ռազ մաար դյու նա բերու թյան նա  խա  րա րու թյու նը հա րա վաֆ րի կյան 
«Paramount Group» ըն կե րու  թյան հետ դեռևս 2007թ.ից աշ խա
տանք ներ է տա նում եր կու տե սա կի զրա հա մե քե նա նե րի` «Marauder 
APC»ի և «Matador»ի ար տադ րու թյան ո ւղ ղու թյամբ: Վեր ջի նը ստեղծ
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վել էր հա րա վաֆ րի կյան ըն կերու թյան և հոր դա նա նյան «Middle East 
Defence Systems» (MDS) ըն կե րու թյան հետ հա մա տեղ: Այս մե քե նա
նե րի ար տադ րու թյունն Ա դր բե ջա նում կազ մա կեր պե լը բխում էր ե րկ
կողմ շա հե րից: Մե քե նա նե րը շատ ը նդ հան րու թյուն ներ ու նեն. նախ 
նրանց շար ժիչ նե րը նույնն են, ա պա նաև ըն թա ցային մա սում կան 
նույն հիմ քը կազ մող բաղ կա մա սեր: Մե քե նա նե րի ար տադ րու թյան և 
դրանց մա տա կա րար ման մա սին տար բեր տե ղե կու թյուն ներ են շր
ջա նառ վում: Սկզ բում մի փոքր խմ բա քա նակ էր ա ռաք վել Ա դր բե ջան, 
ո րի հիմ քի վրա էլ, հա վա նա բար, կա տար վել են ու սումնա սի րու թյուն
նե րը, և կազ մա կերպ վել է ար տադ րու թյու նը: 2009թ. «Paramount 
Group»ն ա ռա քել էր 10 մի ա վոր «Marauder»: Նույն թվա կա նին Հա
րա վաֆ րի կյան Հան րա պե տու  թյու նից ը նդ հա նուր ռազ մա կան մա
տա կարա րումնե րը գե   րա զան ցում է ին 22 մլն դո լա րը: Մե քենա նե րի 
քա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը սահ մա նափակ են: Հայտ նի է մի
այն, որ դրանց ար տա հան ման հնա րա վո րու թյուն ներն այն քան էլ մեծ 
չեն: Վեր ջերս էլ պարզ դար ձավ, որ այս ծրա գիրն ը նդ հան րա պես 
տե ղից չի շարժ վել: 

Ադր բե ջա նա կան բա նա կում կան նաև թուր քա կան «Oto kar» ըն կե
րու թյան ար տադ րու թյան «Cobra» զրա հա մե քե նա ներ, ո րոնք բա վա
կան տա րած ված են աշ խար հում: 1997թ. ար տա դր վող այս մե քե նան 
կի րառ վել է նաև 2008թ. «Հն գօ րյա» պա տե րազ մում: Ա դր բե ջա նա
կան ԶՈւո ւմ դրանց քա նա կը ևս ստույգ հայտ նի չէ: 2011թ. Բաք վում 
կա յա ցած զո րա հան դե սին այս մե քե նա նե րի սահ մա նափակ քա նա
կու թյուն ցու ցադր վեց, ո րից հե տո կր կին տե ղե կու թյուն ներ հայտն վե
ցին դրանց նոր խմ բա քա նա կի մա տա կա րար ման մա սին: 

Ռու սա կան «Рособоронэкспорт» ըն կե րու թյունն Ա դր բե ջա նին 
ա ռա ջար կել է իր տա րած քում «Тигр» զրա հա մե քե նա նե րի ար տո
նագր ված ար տադ րու թյուն սկ սել: Այդ մա սին «ԱՐՄՍՏԱՍՍ»ին 
հայտ նել է Ա դր բե ջա նի ռազմար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րի օգ
նա կան Ա զադ Մամե դո վը` Ա բուԴա բի ում «IDEX2011» սպա ռա զի նու
թյուննե րի և ռազ մա կան տեխ նի կայի 10րդ ցու ցա հան դե սի ժամա
նակ: 
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Այդ ցու ցա հան դե սի շր ջա նա կում Ա դր բե ջա նը և Թուր քի ան ռե ակ
տիվ հր թիռ նե րի հա մա տեղ ար տադ րու թյան պայ մա նա գիր են ստո
րագ րել: Դեռևս 2009թ. թուր քա կան «Roketsan» և ա դր բե ջա նա կան 
«Iqlim» ըն կե րու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա գիր 
էր կնք վել: Ը ստ պայ մա նա գրի` նա խա տես վում էր հա մա տեղ ար
տադ րել հա մա զար կային կրա կի ռե ակ տիվ հա մա կար գեր (ՀԿՌՀ) 
107 և 122 մմոց հր թիռ ներ: 

Թուր քա կան վե րը նշ ված ըն կե րու թյու նը վա ղուց մաս նա գի տա ցել 
է ա րևմ տյան և խորհր դային այդ տրա մաչա փե րի չղե կա վար վող հր
թիռ նե րի ար տադ րու թյան գործում: Ը ստ վե րը նշ ված պայ մա նագ րի` 
հր թիռ նե րի ո րոշ բաղ կա մա սեր պատ րաս տի ա ռաք վե լու է ին Թուր
քի այից, ի սկ մնա ցա ծը հա մա տեղ ար տադր վե լու էր տե ղում: Այս 
ըն կե րու թյու նը նշ ված հր թիռ նե րի հե ռա հա րու թյունն ա վելաց րել է: 
2011թ. ստո րա գր ված մեկ այլ պայ մա նագ րով 107 և 122 մմոց հր թիռ
նե րի հա մար ար տադր վե լու է ին նաև հա մա պա տաս խան ար ձակ ման 
կա յան ներ: 2014թ. դրությամբ այդ ո լոր տում ևս գոր ծե րը շատ դան
դաղ է ին ա ռաջ ըն թա նում: «TR107» և «TRB107» հր թիռ նե րի հե ռա
հարու թյու նը հասց վել է 11 կմի, ի սկ «TRB122» հր թիռ ներն ար դեն 
ու նեն 40 կմ հե ռա հա րու թյուն, կան նաև պա կաս հե ռա հա րու թյան 
այլ հըր թիռ ներ: 

Վե րը հի շա տակ ված թուր քա կան ըն կե րու թյու նը վա ղուց խորհր
դային «БМ21» մե քե նայի բա զում կլո նա վո րումնե րից մե կի հի ման 
վրա ստեղ ծել էր «T122 Sakarya» ՀԿՌՀն: 107 մմոց նման ա ռան ձին 
հա մա լիր Թուր քի ա յում չի ստեղծ վել, դա Ա րև մուտ քում 1950ա կան
նե րից լավ տարած ված տրա մա չափ է, ո րի հա մար ստեղծ վել է ին ար
ձակման բա զում կա յան ներ: Այ սօր այն, մեծ հաշ վով, մերժ ված տրա
մա չափ է: 

Ադր բե ջանն իր բա նա կի հա մար կա մե նում է ձեռք բե րել չի նա կան 
հր թիռ ներ: Թե ի նչ տե սա կի, դեռ պարզ չէ, սա կայն չի նա կան կող մի 
հետ բա նակ ցու թյուն ներ են ընթա նում: Խոս քը մար տա վա րա կան հր
թիռ նե րի մա սին է, սա կայն այս տեղ ևս ի նչոր ան կա նոն բան է ստաց
վում: Հարցն այն է, որ ա դր բե ջա նա կան բա նա կում մար տավա րա
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կան հր թիռ ներ ար դեն կան. դրանք խորհր դային հայտ նի «ТочкаУ» 
(9К791) հա մա լիր ներն են: Նույն տե սա կի չի նա կան հր թիռ նե րի տե
սա կա նին բա վա կան մեծ է, սա կայն չի փայ լում մեծ հու սա լի ու թյամբ 
և ար դյու նավե տու թյամբ: Նո րից ստաց վե լու է խիստ կաս կա ծե լի 
տվյալ նե րով և հու սա լի ու թյամբ հր թիռ նե րի բազ մա զանու թյուն: 

Զա նա զան սպա ռա զի նու թյուն նե րի հա մա տեղ արտա դրու թյան 
բա նակ ցու թյուն ներ է ին տար վում տար բեր ե րկր նե րի հետ: Այդ զի
նա մի ջոց նե րի թվում քիչ չեն նաև հր թի ռային տեխ նո լո գի ա նե րը: Նշ
վում էր ո ւկ րաի նա կան հա կա տան կա յին «Скиф» և «Барьер» հր թիռ
նե րի ձեռքբեր ման, ի նչ պես նաև դրանց տե ղայ նաց ման մա սին: Այս 
հր թիռ նե րը նոր չեն ստեղծ վել, դրանք խորհր դային հին նմուշ նե րի 
ո ւկ րաի նա կան տե ղայ նա ցումներն են, և մասնա գետ նե րի հա վաստ
մամբ` բա վա կան ար դյու նա վետ են, մաս նա վո րա պես, գի շե րային 
մար տե րում: Նույն ժա մանակ ձեռք են բեր վել նաև բե լա ռու սա կան, 
ռու սա կան և իս րայե լա կան նոր հա կա տան կային հր թի ռային համա
լիր ներ: 

Ադր բե ջա նը մեծ հա մակ րանք ու նի ՀԿՌՀի նկատ մամբ` ո րա կով 
թե ա նո րակ, մեծ թե փոքր, հե ռա հար թե մո տիկ գոր ծո ղու թյան: Աս
վա ծի վկա յու թյուն նե րից է նաև Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայից ձեռք 
բեր ված 10 մի ա վոր «RAK12» (М63 Plamen) 128 մմոց ՀԿՌՀն` 
դրանց հա մար նա խա տես ված 20 հա զար հր թիռ նե րով: Հա տուկ 
նշենք, որ վեր ջի նիս հե ռա հա րու թյու նը կազ մում է ընդա մե նը 8.6
12 կմ, ին չը մեր վե րը ա սած բո լոր տե սա կետ նե րի հա վաս տումն է: 
Ե թե ա դր բե ջա նա կան բա նա կում ար դեն կար խորհր դային «Смерч» 
(9К58) ՀԿՌՀն` այն էլ մեծ քա նա կու թյամբ, ո րն այս կամ այն կերպ 
հա մար վում է իր տե սա կի մեջ լա վա գույն նե րից մե կը, ա պա ի ՞նչ 
ի մաստ ու ներ գնել դրա նման իս րայե լա կան հա մա կարգ, ա ռա վել 
ևս թուր քա կան «Т300», ո րն ան գամ մո դու լային չէ, ի նչ պես իս րա յե
լա կա նը: Ը նդ ո րում, թուր քա կան այս ՀԿՌՀն 46 մի ա վո րի հա մար 
(ո րոնք չի նա կան «WS1B» ոչ այն քան լավ ՀԿՌՀի թուր քա կան կրկն
օ րի նակն են) Ա դր բե ջա նը վճա րել է մոտ 250 մլն դո լար: Մինչ դեռ 
աշ խար հում ի րա կա նում ի րենց տե սա կի մեջ լա վա գույն ա մե րի կյան 
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«MLRS» ՀԿՌՀն ար ժեն 47 մլն դո լար: Այս տե սան կյու նից մեզ հա
մար մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում նաև բե լա ռու սա կան « Պո լո նեզ» 
և իս րայե լա կան « ԼՕ ՌԱ» օ պե րա տիվմար տա վա րա կան հր թիռ նե րը, 
ո րոնք ձեռք են բեր վել այս տա րի: 

Ադր բե ջա նա կան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան մեջ կան մեծ քա
նա կու թյամբ խորհր դային հին «Т-72», կա տա րե լա գործ ված «Т-72» և 
ռու սա կան նո րա գույն «Т-90» տե սա կի հրա սայ լեր ու տար բեր զրա
հա մե քե նա ներ: 

Ա ռա ջին նե րի ը նդ հա նուր թվա քա նա կը կա րող է կազ մել մինչև 
8001000 մի ա վոր, ի սկ ե րկ րորդ նե րի նը` ա վե լի քան 1000, այդ թվում` 
մոտ 100 մի ա վոր նոր հրա սայլ2: Նա խա տես վում է նաև վեր ջի նիս, 
ի նչ պես նաև այլ զրա հա մե քե նա նե րի քա նա կը հասց նել շուրջ 500ի: 

Այս պի սով, ը նդ հան րաց նե լով ա դր բե ջա նա կան ԶՈւի ո րա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի վե րա բե րյալ դի տար կումնե րը, կա րող ե նք նշել դրա 
ու ժեղ և թույլ կող մե րը: 

Ու ժեղ կող մեր րը` 
•	 Ադր բե ջա նա կան բա նա կը քա նա կա պես բա վա կան մեծ է ։
•	  Տեխ նի կա պես հա գե ցած է և տա րեց տա րի ա վե լի է սպա ռա զին

վում։
•	  Սահ մա նային լար վա ծու թյան, ռազ մա գոր ծո ղու թյուն նե րի պայ

ման նե րում զոր քե րը մա սամբ ձեռք են բե րում ո րո շա կի հմ տու
թյուն ներ: 

2 Կան նաև այլ չհաստատված գնահատականներ, որ իրականում հրա սայլերի 
քանակը մոտ կրկնակի ավելին է, սակայն դրանք հաստատված չեն: 
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Կ ՐԻ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՆ ԹԱ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ԽՈ ՑԵ ԼԻ
ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԿԻ ԲԵՐ ՀԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱՆԿՅՈՒ ՆԻՑ

 Սամ վել Մար տի րո սյան
 Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան  

հար ցե րով փոր ձա գետ 

 Ներ կա զար գա ցումնե րը խո ցե լի են դարձ նում կի բեր հար ձա կում
նե րի հա մար ի նչ պես յու րա քան չյուր ան հա տի, այն պես էլ ազ գային 
մա կար դա կով խո ցե լի են թա կա ռուց վածք նե րը։ Մարդ կու թյան տեխ
նի կա կան զար գա ցու մը հա սել է այն վի ճա կի, ե րբ զար գա ցած ե րկր
նե րի բազ մա թիվ խո ցե լի հան գույց նե րի ավ տո մա տաց ման և ցան ցե
րի հետ հա մակց ման պատ ճա ռով դրանք ար դեն ի սկ հան դի սա նում 
են հա քե րային հար ձա կումնե րի թի րախ ներ։ 

Ներ կա ի րա վի ճա կում բազ մա թիվ հան րային կար ևո րու թյան գոր
ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց վում են հա մա ցան ցի մի ջո ցով։ Այ սօր գո յու
թյուն ու նեն ա ռա վել վտան գա վոր խո ցե լի հան գույց ներ՝
•	 պե տա կան է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մակար գե րը 

(eGovernment),
•	  ֆի նան սա կան և բան կային հա մա կար գե րը,
•	  խո շոր ար տադ րու թյուն նե րը,
•	  է ներ գե տիկ հա մա կար գե րը,
•	  ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րը,
•	  տրանս պոր տային հա մա կար գե րը,
•	  կա պի հա մա կար գեր, նե ռա րյալ ար բա նյա կային և GPS հա մա

կար գե րը։
Խն դի րը բար դա նում է այն պատ ճա ռով, որ տեխնի կա կան զար

գաց մա նը զու գա հեռ շա տա նում են խո ցե լի հան գույց նե րը։ Գո յու թյուն 
ու նեն տար բեր տի պի խմ բավո րումներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են 
կի բեր հար ձակումներ [1]՝
•	 այս պես կոչ ված «սև գլ խարկ» (Black Hat) հա քեր ներ, վարձ կան

ներ, ո րոնք պատ րաստ են եր րորդ կող մի պատ վե րով ի րա կա
նաց նել ցան կա ցած տի պի հարձա կում,
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•	 պե տու թյան հա մար աշ խա տող հա քեր ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում 
են հար ձա կումներ պե տա կան պատվե րով,

•	 կի բեր լր տես ներ, ո րոնք աշ խա տում են մեծ կորպո րա ցի ա նե րի և 
կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբե րի հա մար,

•	 կի բեր ա հա բե կիչ ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են գոր ծո ղու թյուն
ներ նույն դր դա պատ ճառ նե րով, ի նչ ա վան դա կան ա հա բեկ չա
կան խմ բե րը,

•	 հաք տի վիստ ներ, քա ղա քա կան, կրո նա կան կամ հա սա րա կա կան 
ո լորտ նե րում գոր ծող ակ տի վիստներ, ո րոնք ի րենց բո ղո քը դրս
ևո րում են հա քե րային հար ձա կումնե րի մի ջո ցով։ 
Են թա կա ռուց վածք նե րի վրա հա քե րային հար ձակումնե րը գնա

լով ա վե լի լուրջ խն դիր են դառ նում պե տու թյուն նե րի հա մար։ Այս
պես, Ա ՄՆ բա նա կային փոր ձա գետ նե րը հա մա րում են, որ կի բեր
հար ձա կումնե րի վտան գը կա րող է դիտ վել որ պես Սա ռը պա տե
րազ մի ժա մա նակ մի ջու կային պա տե րազ մի վտան գին հա մարժեք. 
‘The cyber threat is serious, with potential consequences similar in some 
ways to the nuclear threat of the Cold War’ [2]։ 2010թ. ըն դուն վե ցին 
Մեծ Բրի տա նի այի «Ազ գային անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն» 
(National Security Strategy) և « Ռազ մա վա րա կան պաշտ պա նու թան 
ու անվ տան գու թյան զե կույց» (Strategic Defence and Security Review) 
փաս տաթղ թե րի նոր տար բե րակ նե րը: Ռազ մավա րու թյու նը բրի տա
նա կան կի բեր տա րա ծու թյան վրա հար ձա կումնե րը դա սեց ա ռա ջին 
կար գի վտանգ նե րի շար քում` մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան, բնա
կան լայ նա մասշ տաբ ա ղետ նե րի ու պե տու թյուն նե րի միջև ռազ մա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կող քին: Ի սկ զե կույ ցը հայ տա րա րեց «Ազ
գային կի բե րանվ տան գու թյան ծրագ րի» (National Cyber Security 
Programme) մեկ նար կի մա սին, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար ա ռա
ջի կա չորս տա րի նե րին հատ կաց վե լու է 630 մլն ֆունտ ստեռ լինգ 
և, բա ցի այդ, ստեղծ վե լու է Կի բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի խումբ (Cyber 
Operations Group), ո րն իր խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում պետք է հա
մախմ բի պե տա կան ու մաս նա վոր սեկ տորնե րի կա րո ղու թյուն նե րը 
[3]:
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 Խո շոր հար ձա կումնե րը են թա կա ռուց վածք նե րի վրա բա վա կա
նին նոր եր ևույթ ե ն։ Այս պա հին կա րե լի է հար ձա կումնե րը տեխ
նի կա պես բա ժա նել եր կու մեծ հատ ված նե րի՝ տեխ նի կա կանծ րագ
րային ներ խու ժումներ հա մա կար գե րի մեջ և հար ձա կումներ՝ ո ւղղ
ված հա մակար գե րի միջև կա պի խզ մա նը։ 

Ներ խու ժումներ հա մա կար գե րի մեջ: Հա մար վում է, որ ա ռա ջին 
մեծ հար ձա կու մը, ո րը բե րել է հան գույ ցի ֆի զի կա կան վնաս ված քի, 
Stuxnet վի րու սի կի րա ռումն է 2010 թ., Ի րա նի մի ջու կային ծրագ րի 
դեմ։ Վի րու սային հա մա կար գը ներ խու ժել էր Ի րա նի Նա թան զի ու
րա նի հարս տաց ման գոր ծա րան և ազ դե լով ավ տո մա տաց ման հա
մա կար գե րի վրա՝ ֆի զի կա պես վնա սել ցենտ րիֆուգ նե րը։ Հա մար
վում է, որ վի րու սը ստեղծ վել էր Ա ՄՆ և Իս րայե լի գաղտ նի ծա ռա
յու թյուն նե րի մի աս նա կան աշխա տան քի հետ ևան քով, և դրա կի րա
ռու մը մի քա նի տա րով ետ էր գցել Ի րա նի մի ջու կային ծրա գի րը [4]։

 Սա կայն Bloomberg գոր ծա կա լու թյու նը 2014թ. տարա ծեց նո րու
թյուն, որ, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, առա ջին կի բեր զեն քի կի
րա ռու մը ե ղել է ա վե լի վաղ՝ 2008թ. օ գոս տո սի 5ին, ե րբ Թուր քի
ա յում պայ թեց վեց Բա քուԹ բի լի սիՋեյ հան նավ թա մու ղը։ Մինչ վեր
ջերս հա մար վում էր, որ այն պայ թեց րել է ին քր դա կան զի նյալ նե րը։ 
Սա կայն Bloomberg ֊ի տվյալ նե րով՝ պայ թյու նը ե ղել է ռու սաս տանյան 
հա քեր նե րի գոր ծո ղու թյան հետ ևանք [5]։ 

Հե տա գա զար գա ցումնե րը ցույց տվե ցին, որ հա քեր ներն ար դեն 
ի սկ ու նակ են հար ձա կումներ ի րակա նաց նել շատ ա վել լուրջ ֆի զի
կա կան հա մա կար գե րի վրա։ Այս պես, The Wall Street Journal ստա
ցել էր տե ղեկատ վու թյուն, որ 2013թ. ի րա նա կան հա քեր նե րին հա
ջողվել էր ներ խու ժել ՆյուՅոր քի ջրամ բա րի կա ռա վար ման հա մա
կարգ։ Պար զա պես հա քեր նե րը չեն ցան կա ցել վնաս հասց նել՝ չնա
յած նրան, որ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցել են [6]։ Խո ցե լի են նաև 
տրանս պոր տային մեծ հա մա կարգե րը, ի նչ պես, օ րի նակ, եր կաթգ ծե
րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րը [7]։ 

2015թ. դեկ տեմ բե րի 23ին Ո ւկ րաի նայի է լեկտ րացան ցե րը են
թարկ վե ցին հա քե րային հար ձակ ման, ո րի հետ ևան քով մի շարք 
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շր ջան նե րում հո սան քազր կումներ տե ղի ու նե ցան։ Ո ւկ րաի նա կան 
հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը հա մա րում են, որ հար ձա կու մը ի րա կա
նաց րել է ռու սաս տա նյան Sandworm հա քե րային խում բը, ո րն ի րա
կանց րել այն BlackEnergy վի րու սի մի ջո ցով [8]։ 

2017թ. Notpetya հա մա կարգ չային վի րու սի հա մաճա րա կի պատ
ճա ռով Ո ւկ րաի նա յում պա րա լի զաց վել էր պե տա կան, բան կային և 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պություն նե րի աշ խա տան քը [9]։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տե ղե կատ վա կան ան վտան
գու թյան հա մա կար գը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տե ղե
կատ վա կան ան վտան գու թյա նը վե րա բե րող խն դիր նե րը կա րե լի է 
բա ժա նել եր կու մա սի` տեխ նի կա կան բա ղադ րիչ, ո րը հի մա աշ խար
հի շատ ե րկր նե րում ըն դուն ված է կո չել որ պես կի բեռա նվ տան գու
թյուն, և բո վան դա կային, ո րը կապ ված է քա րոզ չա կան, հա կա քա
րոզ չա կան, զանգ վա ծային լրագ րու թյան, տե ղե կատ վա կան հոս քե րի 
հետ կապ ված խն դիր նե րի հետ։ Այս ո լոր տի բո լոր խն դիր նե րը նկա
րագր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Տե ղե կատ վական ան
վտան գու թյան հայե ցա կար գում [10]։ 

2011թ.ից տե ղե կատ վա կան ան վտագ նու թյան տեխնի կա կան 
բա ղադ րի չի հա մա կար գող է Ազ գային Ա նվ տան գու թյան Ծա ռա յու
թյու նը [11]։ Բո վան դա կային հատ վա ծով տե ղե կատ վա կան ան վտան
գու թյան գոր ծառույթ նե րը բաշխ ված են մի շարք կա ռույց նե րի միջև, 
բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նում են Պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյու նը, Ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը և այլն։ Հա մա կար
գող դեր այս ո լոր տում ու նի ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի հան
րային կա պե րի և տե ղե կատ վու թյան կենտ րո նը։

 Բա ցի այդ, գո յու թյուն ու նի ո լոր տային մո տե ցում։ Խոս քը բան
կային ո լոր տի մա սին է։ Այս տեղ 2013թ. ըն դուն վել է Կենտ րո նա կան 
Բան կի խորհր դի « Տե ղեկատ վա կան ան վտան գու թյան ա պա հով
ման նվա զա գույն պա հանջ նե րի սահ ման ման վե րա բե րյալ կար գը» 
ո րո շու մը, ո րը նա խա տե սում է բան կային հա մա կար գի տե ղեկատ
վա կան ան վտան գու թյան ստան դարտ նե րին ան ցնե լը [12]։ 2015թ. 
ստեղծ վեց ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան նա խարա րու թյան Ա նձ նա կան 
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տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյու նը [13]։ 2017թ. սեպ
տեմ բե րին տե ղե կատ վու թյուն տա րած վեց, որ Ազ գային ան վտան գու
թյան խորհր դում մշակ վել է ՀՀ տե ղե կատ վա կան ան վտանգու թյան 
ա պա հով ման և տե ղե կատ վա կան քա ղա քակա նու թյան հայե ցա կար
գը։ Սա կայն փաս տա թուղ թը այդպես էլ չի հան րայ նաց վել և հե տա
գա զար գա ցում չի ստա ցել [14]։ Բա ցի այդ, կա ռա վա րու թյու նը ներ
կա յաց րել է Կի բե րանվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյան հաս տա տե լու 
վե րա բե րյալ ո րոշ ման նա խա գի ծը [15]։ Սա կայն այն նույն պես զար
գա ցում չի ու նե ցել։ 

Ս րա նով Հա յաս տա նի կի բե րանվ տան գու թյու նը եզ րա փակ վում է։ 
Ի ՞նչ ռիս կեր է ա ռա ջաց նում այն, որ չկա ը նդ հա նուր հա մա կար գում և 
մի շարք հատ ված ներ չեն փակ վում.
1. Մերկ են մնում կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածքնե րը։ Օ րի նակ, 

է ներ գա հա մա կար գը, տրանս պոր տային և այլ մեծ հա մա կար գեր, 
ո րոնք հա ճախ պե տու թյան անմի ջա կան վե րահս կո ղու թյան տակ 
չեն, և դրանց վրա լուրջ կի բեր հար ձա կումնե րը կա րող են ու նե
նալ ծանր հե տևանք ներ ո ղջ ե րկ րի մա կար դա կով։ Խն դի րը շատ 
խճճ ված է. օ րենսդ րո րեն նկա րագր ված չէ, թե ի նչ է կրի տի կա
կան են թա կա ռուց ված քը, չկա դրանց վե րահս կող մար մին, չկան 
օ րենք ներ, ո րոնք թույլ կտան պե տա կան մար մին նե րին զն նել խո
ցե լի հատ ված նե րը մաս նա վոր հաս տա տություն նե րում։ Ա վե լին, 
ը նդ հան րա պես հայտ նի չէ, թե ո րոնք են կի բեր հար ձա կումնե րի 
տե սան կյու նից մեր խո ցե լի ենթա կա ռուց վածք նե րը։ 

2. Գո յու թյուն չու նի հան րային ի րա զե կում լուրջ վտանգ նե րի դեպ
քում։ Նաև չկան կր թա կան ծրագ րեր, ո րոնք թույլ կտային նվա
զեց նել հան րու թյան վրա զանգ վա ծային ազ դե ցու թյան բա ցա սա
կան հետ ևանք նե րը։ Սա մեր ո ղջ հան րու թյու նը դարձ նում է մի 
մեծ կրի տի կա կան են թակա ռուց վածք։ 

3. Ե թե Ա դր բե ջա նի կող մից կի բեր հար ձա կումնե րը մինչև վեր ջին 
տա րի նե րը ու նե ին քաո տիկ բնույթ և հիմնա կա նում ի րա կա նաց
վում է ին ան կախ ազ գայ նա կան խմ բա վո րումնե րի կող մից, ա պա 
ի րա վի ճա կը փոխ վում է։ Դեռևս 2012 թ. սեպ տեմ բե րին ար ձա
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նագր վե ցին լուրջ հարձա կումներ, ո րոնք ո ւղ ղորդ վում է ին պե տա
կան կա ռույցնե րի կող մից։ Այդ ժա մա նակ ի րա կա նա ցու մը ա դր
բեջա նա կան կող մը չէր ա նում, վարձ վում է ին կի բերհան ցա գործ 
խմ բեր Ա ՊՀ տա րած քում։ Սա կայն, վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն
թաց քում ար ձա նագր վել են դեպ քեր, ո րոնց հի ման վրա կա րե
լի հս տակ եզ րա կաց նել, որ Բաքուն ար դեն ու նի իր պե տա կան 
կի բեր հար ձա կո ղա կան մի ա վո րու մը [16]։ Նաև հարկ է նշել, որ 
ա դր բե ջա նա կան հա քե րային խմ բա վո րու մը ստա նում է ար տա
քին ա ջակցու թյուն։ Օ րի նակ, մի շարք ազ գայ նա կան թուր քա կան 
հա քե րային խմ բա վո րումներ օգ նում են Ա դր բե ջա նին ի րա կա նաց
նել հար ձա կումներ Հա յաս տա նի դեմ։ 

4. Ե րկ րի և ը նդ հա նուր աշ խար հի զար գա ցումնե րը բե րում են կի բեր
տի րույ թում նո րա նոր վտանգ նե րի ա ռաջաց մա նը։ Յու րա քան չյուր 
են թա կա ռուց ված քի թվայ նացում ա ռա ջաց նում է խո ցե լի ու թյուն, 
յու րա քան չյուր բա րեփո խում ստեղ ծում է հար ձա կումնե րի հա մար 
նոր հնա րավո րու թյուն ներ։ Այ սօր վա պաշտ պա նո ղա կան մի ջոց
նե րը վաղն ար դեն չեն աշ խա տում կամ թե րի ե ն։ 
Ար դեն ե ղած ռիս կե րը բա վա րար են հաս տա տե լու հա մար, որ 

Հա յաս տա նը շատ խո ցե լի է կի բեր հար ձակումնե րի տե սան կյու նից։ 
Մյուս կող մից, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի գլո բալ զար գա
ցումնե րը, դրանց լուծումնե րի ներդ նու մը Հա յաս տա նի պե տա կան և 
մաս նավոր հա մա կար գե րում օ րե ցօր ա վե լի է մե ծաց նում խո ցե լիու
թյուն նե րը և բար դաց նում պաշտ պա նու թյու նը։ 
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 ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՆՈՐ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՇԵ ՄԻՆ

 Տիգ րան Հա րու թյու նյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ ղե կա վար, կ.գ.թ.

2000 –ա կան թթ. սկզ բին ՀՀ տն տե սու թյու նը սկ սեց դուրս գալ 
ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կից, և սկս ված տն տե սա կան կա յուն ա ճի 
պայ ման նե րում ան հրաժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ վե րա նայել Հա յաս
տա նում գի տու թյան զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը, նաև ֆի
նան սա վոր ման ծա վալ նե րը: Կա րիք կար բա րե փո խել գի տու թյան 
հա մա կար գը, ո րը Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո մեծ 
մա սամբ շա րու նա կում էր ա ռաջ նորդ վել խորհր դային գի տա կազ մա
կերպ չա կան ավան դույթ նե րով։

2005թ. ՄԱԿի նա խա ձեռ նու թյամբ խն դիր դր վեց կազ մել ՀՀո ւմ 
գի տու թյան զար գաց ման ռազ մա վարու թյուն: Ստեղծ վե ցին 3 տար
բեր փաս տաթղ թեր, ո րոն ցից 1ը ը նտր վեց որ պես հիմնա կան: 

Հիմն վե լով այդ փաս տաթղ թի և նրա նում տեղ գտած ա ռա ջարկ
նե րի վրա՝ 2007թ. Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կազ
մում ստեղծ վեց Գի տու թյան պե տա կան կո մի տեն, ո րը դար ձավ Հա
յաս տա նում գի տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կող, ի րա կա նաց
նող նաև գի տա կան հա մա կար գը ֆի նան սա վո րող պե տա կան պատ
կան մար մի նը: Հա յաս տա նը ը նտ րեց գի տու թյան բա րե փո խումնե րի 
[1] հա մակց ված տար բե րա կը` ներդ նելով աշ խար հար հում տար բեր 
ե րկր նե րի հա ջող ված փոր ձը (հիմնա կան ո ւղ ղու թյուն ը նտ րե լով եվ
րո պա կան գի տակազ մա կերպ չա կան փոր ձը)։ 

2000թ. ըն դուն վել է Գի տա կան և գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու
նե ու թյան մա սին օ րեն քը: 2010թ. ըն դուն վել է ՀՀ գի տու թյան զար
գաց ման ռազ մա վա րու թյա նը: 2011թ. ըն դուն վեց 20112015թթ. գի
տու թյան զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, 2011թ.` ՀՀ ԳԱԱ 
մա սին օ րեն քը: 2017թ. ըն դուն վեց 20172020թթ. գի տու թյան զար
գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը: Մինչ այդ 2006թ.ից ըն դուն
վել էր Ի նո վա ցի ոն գոր ծու նե ու թյան պե տա կան ա ջակ ցու թյան մա սին 
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օ րեն քը, ո րով Հա յաս տա նում նո րա րա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար
գաց ման և ներդն ման քա քա կա նու թյա նը ի րա կա նաց նում է ՀՀ է կո
նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը:

 Ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րը ը ստ տա րի նե րի։  
Ֆի նան սա վո րու մը 3րդ հան րա պե տու թյան ստեղծ ման օրվա նից 
միշտ ե ղել է ան բա վա րար: Բա ցի նրա նից, որ բա ցար ձակ ծա վալն 
է միշտ փոքր ե ղել, փոքր է ե ղել նաև ՀՆԱո ւմ նրա մաս նա բա ժի նը: 
Դա վկա յում է գի տու թյան դե րի ան բա վա րար գնա հատ ման մա սին: 
Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ե թե պե տու թյու նը ու զում է 
զար գաց նել գի տու թյու նը և գի տե լի քա հենք տն տե սությու նը, ա պա 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ծա վա լը չպետք է ցածր լի նի ՀՆԱ 1%
ից [2]: Դա այն նվա զա գույն շեմն է, ո րի դեպ քում հնա րա վոր է գի տու
թյան բնա կա նոն զարգա ցում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վեր ջին 10 տա րում գի տու
թյան պե տա կան ֆի ա նա սա վոր ման մաս նա բա ժի նը ե ղել է ՀՆԱ 0.2% 
 0.28% մի ջա կայ քում, ի սկ ոչ պե տա կան ֆի ա նա սա վո րու մը (հի
մա նա կա նում մի ջազգային դրա մաշ նորհ ներ) չի գե րա զան ցել ՀՆԱ 
0.05%ը չնա յած նրան, որ 2011թ. ըն դու նած գի տու թյան զարգաց ման 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րով նա խա տես վում էր մինչև 2020թ. պե տա
կան ֆի ա նա սա վոր ման մաս նաբա ժի նը հասց նել ՀՆԱ 1%ին:

Ս տորև ներ կա յաց ված է գի տու թյան պե տա կան ֆի նան սա վոր
ման բաշ խու մը ը ստ ձևե րի: Բա զային ֆի նան սա վո րու մը հիմնա կա
նում ո ւղղ ված է են թա կառուց վածք նե րի պահ պան մա նը և բա զային 
աշ խատա վար ձին: Նպա տա կային ֆի նան սա վո րու մը ո ւղղ վում է պե
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տու թյան զար գաց ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից բխող գի տա կան 
ծրագ րե րին: Թե մա տիկ (հա ճախ հա մար վում է նաև դրա մաշ նոր
հային) ֆի նան սա վո րու մը ո ւղղ վում է կար ճա ժամ կետ ի րա կա նաց վող 
գի տա կան ծրագ րե րին:

Գի տու թյան բյու ջե տային ֆի նան սա վո րում, մլն . ՀՀ դրամ 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Բա զային 
ֆի նան սա վո րում

8 
348.93

9 
025.45 9 811.01 10 

004.56
10 

065.43

Մաս նա բա ժինն  
ը նդ հա նու րի մեջ 73.02% 71.28% 70.47% 70.69% 70.50%

Ն պա տա կային  
ֆի նան սա վո րում

1 
536.73

1 
675.27

1 
839.41

1 
848.06

1 
848.06

Մաս նա բա ժինն 
 ը նդ հա նու րի մեջ 13,44% 13,23% 13,21% 13,06% 12,94%

Թե մա տիկ  
ֆի նան սա վո րում 1 106.51 1 

515,69
1 

333,01
1 

359,17
1 

523,02

Մաս նա բա ժինն 
ը նդ հա նու րի մեջ 9.68% 11.97% 9.57% 9.60% 10.67%

Գի տա կան աս տի ճա նի 
հա մար տր վող 
հա վե լավ ճար ներ

441.0 446.4 938.7 941.7 840.3

Մաս նա բա ժինն  
ը նդ հա նու րի մեջ 3.86% 3.53% 6.74% 6.65% 5.89%

Ընդ հա նուր  
ֆի նան սա վո րում

11 
433.16

12 
662.81

13 
922.12

14 
153.48

14 
276.81

 Հա մե մա տու թյան հա մար ԵՄ ե րկր նե րի մոտ գիտու թյան ֆի ա նա
սա վոր ման մի ջին ցու ցա նի շը ՀՆԱ 2.03% է:
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 Մի քա նի զար գա ցած և զար գա ցող ե րկր նե րի գի տու թյան ֆի նան
սա վոր ման ցու ցա նիշ նե րը: [3]

 Կար ևոր խն դիր է մնում գիտ նա կան նե րի ը նդ հա նուր թի վը, մի ջին 
տա րի քը, ի նչ պես նաև «ակ տիվ» տա րի քի գիտ նա կան նե րի թի վը:

1988թ. տար բեր հաշ վարկ նե րով գի տու թյան ո լոր տում աշ խա տող 
մարդ կանց թի վը մոտ 33000 էր, ի սկ 2016թ.՝ (ը ստ ԳՊԿ տվյալ նե
րի)՝ 6092 (ո րոն ցից 3782 են գի տաշ խա տող): Փաս տո րեն ան կա խու
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թյան շր ջա նում գի տու թյան ո լոր տում աշ խա տող նե րի թի վը կր ճատ
վել է մոտ 5 ան գամ: Նրանց մի մա սը ար տա գաղ թել է և աշ խա տում 
է ար տա սահ մա նյան գի տա կան հաս տա տություն նե րում, մի մասն էլ 
թո ղել է ո լոր տը և ան ցել այլ աշ խա տան քի: Ար տա գաղ թը և ո լոր տից 
հե ռա նա լը չի դա դա րել ոչ մի տա րի, ի սկ ներ հոս քի տեմ պե րը չեն 
բա վա րա րում: 2016թ. տվյալ նե րով 1 մլն բնակ չի հաշ վով գի տու թյան 
ո լոր տի աշ խա տող նե րի թի վը մոտ 2000 է, ին չը մոտ 1.47 ան գամ 
պա կաս է ԵՄ մի ջին ցու ցա նի շից (2941.9) [3]:

3555 տա րե կան գիտ նա կան նե րը հա մար վում են ա մե նաար դյու
նա վետ աշ խա տող նե րը, ո րո վո հետև սո վորա բար հենց այդ տա րի նե
րին են նրանք կա յա նում որ պես գիտ նա կան և տա լիս ա ռա վել շատ 
գի տա կան ար դյունք: Հա յաս տա նից ար տա գաղ թած նե րի մեծ մա սը 
3555 տա րի քային շե մում է ե ղել, ո րով հետև նրանք ա ռա վել պա հան
ջարկ ված են ե ղել և հա մե մա տա բար ա վե լի հեշտ են աշ խա տանք 
գտել ար տա սահ մա նյան գի տա կան կա ռույց նե րում:

Ս տորև գի տու թյան ո լոր տում ը նդ գրկ ված գի տաշ խա տող նե րի 
տա րի քային բա ժա նումն է:

 Պետք է նշել նաև, որ մինչև ԳՊԿ ձևա վո րու մը և նրանց կող մից 
նա խա ձեռն ված ու ի րա գործ ված ծրագ րե րը մինչև 35 տա րե կան գի
տաշ խա տող նե րը ըն դա մե նը 4% է ին կազ մում:
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Չ նա յած վե րը նշ ված խն դիր նե րին՝ հա յաս տան ցի գի տաշ խա տող
նե րի կող մից տպագր ված հոդ ված նե րի թվի կա յուն աճ է նկատ վել, 
վեր ջին 18 տա րի նե րին: Ա ճը հատ կա պես ակ տի վա ցել է գի տու թյան 
բա րե փո խումնե րի և ԳՊԿ գոր ծու նե ու թյան ար դյուք նում (2008թ.ից 
հե տո): Պետք է նաև նշել, որ վեր ջին 2 տա րի նե րին տպագ րու թյուն
նե րի ա ճի, ո րո շա կի դան դա ղե ցում է նկատ վում, ին չը խո սում է բա
րե փո խումնե րի 2րդ փու լի ան հրաժեշ տու թյան մա սին:

Ս տորև բեր ված գրա ֆի կում կա րող ե նք ծա նո թա նալ տպագր ված 
հոդ ված նե րի մաս նա բաժ նին՝ ը ստ գի տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի:
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1մլն բնակ չի հաշ վով տպագր ված գի տա կան  հոդ ված նե րի թի վը՝ 
ը ստ Web of Science շտե մա րա նի: 

 Հա յաս տա նի Hindex [4] –ը՝ ը ստ Scopus [5] շտե մա րա նի տվյալ
նե րի:
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20082017թթ. Գի տու թյան պե տա կան կո մի տե ի կողմից ներդր վել 
են հետ ևյալ նա խա ձեռ նու թյուն նե րը՝ 
1. ան կախ գի տա կան փոր ձա գի տա կան հա մա կարգ, 
2. գի տա կան հայ տե րի առ ցանց ներ կա յաց ման հա մա կարգ, 
3. թե մա տիկ գի տա հե տա զո տա կան խմ բե րի կազ մում ար տա սահ

մա նյան խորհր դա տու ներգ րա վե լու հնա րա վո րու թյուն, 
4. ե րի տա սարդ գի տաշ խա տող նե րի ա ջակ ցու թյան ծրա գիր, 
5. կի րա ռա կան ար դյուն քի ձեռ բեր մանն ո ւղղ ված ծրա գիր` մաս նա

վոր հատ վա ծի ներգ րավ մամբ, 
6. են թա կա ռուց վածք նե րի ար դի ա կա նաց ման ծրագիր, 
7. մի ջազ գային ե րկ կողմ հե տա զո տու թյուն նե րի ծրագ րեր, 
8. մի ջազ գային հա մա տեղ լա բո րա տո րի ա նե րի / կենտ րոն նե րի/ խմ

բե րի ստեղ ծում, 
9. թի րա խային թե մա տիկ ծրագ րեր (AREAL, CYCLONE18/18, Շի րակ, 

ԼՂՀ)
10.  բարձր ար դյու նա վե տու թյամբ գի տաշ խա տող նե րի ան հա տա կան 

խրա խուս ման ծրա գիր, 
11. գի տա կան մի ջո ցա ռումնե րի ա ջակ ցու թյուն, 
12.  Springer/WoS գի տա տե ղե կատ վա կան շտե մա րաննե րից ա զատ 
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օգ տա գործ ման ծրա գիր։ 
Այս նա խա ձեռ նու թյուն նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ գի

տու թյան ո լոր տի ո րո շա կի ե րի տա սարդա ցու մը, ա ճեց տպագր վող 
հոդ ված նե րի թի վը, ակ տի վա ցան մի ջազ գային կա պե րը, ար տա
սահ մա նյան գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ ստեղծ վե ցին մի շարք 
գի տա կան լա բո րա տո րի ա ներ և կենտ րոն ներ, հե տազո տող նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նե ցան պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ գոր ծուղ վել 
և մաս նակ ցել մի ջազ գային գի տա ժո ղովնե րին, նաև կազ մա կեր
պել գի տա ժո ղովներ և ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպ րոց ներ: 
Բարձ րաց վեց դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Ակ տիվ հե տա զո տող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե ցան բարձ րաց նել 
ի րենց ե կա մուտ նե րը՝ մաս նակ ցե լով մի ա ժա մա նակ մի քա նի ծրագ
րե րի: Թար մաց վե ցին մի շարք լա բո րա տո րի ա նե րի սար քա վո րում
նե րը: Հա յաստա նը մաս նա կից դար ձավ Եվ րո պա կան հե տա զո տա
կան տա րած քի (Ե ՀՏ) մի շարք ծրագ րե րի (Horizon 2020, ICRANet 
և այլն), կնք վե ցին բազ մա թիվ մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պայ մա նագ րեր, այդ պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում թո ղարկ վե
ցին մի շարք հա մա տեղ ծրագ րեր (Բե լա ռուս, Ռու սաս տան, Ֆրան
սի ա, Գերմա նի ա): Մեծ մա սամբ կար գի բեր վեց գի տու թյա նը վերա
բե րող օ րենս դիր դաշ տը: 

Չ նա յած այս բո լոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րին և դրա կան ար դյունք
նե րին, ո րոնք ար ձա նագր վե ցին սրանց շնոր հիվ, դեռ բազ մա թիվ են 
մնում ՀՀո ւմ գի տու թյան ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր նե րը: Վա ղուց հա
սու նա ցել է բա րեփո խումնե րին միտ ված նոր ծրագ րե րի ի րա կա նա
ցու մը, ո րը թույլ կտա զար գաց նել ձեռք բեր ված հա ջո ղու թյուն նե րը և 
հիմք կհան դի սա նա դեռևս առ կա խն դիր նե րի լուծ ման հա մար:

Ս տորև ա ղյու սա կի տես քով ներ կա յաց վում են Գի տու թյան կո մի
տե ի կող մից մատ նանշ ված խն դիր նե րի ե րեք խումբ, ա ռա ջարկ վող 
լու ծումնե րը և ար դյունք նե րը ո րոնք ա կն կալ վում են:
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 Ֆի նան սա վոր ման ան բա վա րար մա կար դակ, ռե սուրս նե րի  
ցր վա ծու թյուն, « խե լա ցի» մաս նա գի տաց ման բա ցա կա յու թյուն

ԽՆ ԴԻՐ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Ֆի նան սա վոր
ման ան բա վա
րար մա կար
դակ

Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ծա
վալ նե րի ա վե լա ցում, աղ բյուր նե րի 
դի վեր սի ֆի կա ցում, տն տե սու թյան 
ներգ րավ ման խրա խու սում 

Մի ջազ գային 
չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս
խա նող և կա յուն 
զար գա ցող հա մա
կարգ 

Ռե սուրս նե րի 
ցր վա ծու թյուն

Ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում 
և հա մա պա տաս խա նե ցում պե տա
կան ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե
րին, կա ռուց ված քային բա րե փո
խումնե րի ի րա կա նա ցում 

Ֆի նան սա վոր ման 
ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րա ցում 

“ Խե լա ցի” 
մաս նա գի
տաց ման բա
ցա կա յու թյուն

Ռե սուրս նե րի ո ւղ ղոր դում մի քա նի 
կար ևո րա գույն հիմնախն դիր նե
րի լուծ ման վրա, Ե ՀՏո ւմ խե լա ցի 
(smart) մաս նա գի տաց ման տի րույ
թի ձեռ բե րում 

Հե տա զո տու թյուն
նե րի մա կար դա
կի բարձ րա ցում, 
մի ջազ գային մա
սա նա գի տաց ման 
ձեռք բե րում 

 Գի տու թյունկր թու թյուն թույլ կապ, գի տու թյան « ծե րա ցում»

ԽՆ ԴԻՐ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Գի տա կան կազ մա
կեր պություն նե րի և 
բու հե րի ին տեգր
ման ցածր մա կար
դակ

 Բուհգի տա կան կազ մա կեր
պու թյունար տադ րա կան ձեռ
նար կու թյուն կլաս տեր նե րի 
ձևա վո րում

 Գի տու թյան և/ 
կամ տն տե սու
թյան պա հանջ
նե րին հա մա պա
տասխան կադ րե
րի պատ րաս տում

 Գի տա կան կադ րե րի 
վե րար տադ րու թյան 
ան բա վա րար մա
կար դակ

Գիտ նա կա նի կա րի ե րայի 
գրավ չու թյան բարձ րա ցում, 
պե տա կան պատ վե րի ար դյո
ւա վե տու թյան բարձ րա ցում, 
գե րա զան ցու թյան կենտ րոն
նե րի ստեղ ծում

 Կա յուն զար գա
ցող, ի նք նա վե
րար տադր վող 
հա մա կա գի ձևա
վո րում
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 Գի տա կան են թա
կա ռուց վածքնե րի ոչ 
ար դի ա կան լի նե լը

Ռե սուրս նե րի ո ւղ ղոր դում 
մի քա նի կար ևո րա գույն հիմ
նախն դիր նե րի լուծ ման 
վրա, Ե ՀՏո ւմ խե լա ցի (smart) 
մաս նա գի տաց ման տի րույ թի 
ձեռք բե րում

 Մի ջազ գային մա
կար դա կի հե տա
զո տություն նե րի 
ի րա կա նաց ման 
ա պահ վում

Տն տե սու թյան կող մից գի տա կան ար դյունք նե րի «կ լան ման»,  
ի նչ պես նաև պատ վիր ման ցածր մա կար դակ

ԽՆ ԴԻՐ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Գի տա կան կազ մա
կեր պու թյուննե րի 
հա մար նպաս տա
վոր տն տե սա կան 
մի ջա վայ րի բա ցա
կա յու թյուն

Գի տա կան ար դյուն քի ներդր
ման տն տե սա կան խրա
խուս ման մե խա նիզմնե րի 
ներդ րում, գի տա կան նո րա
մու ծու թյուն նե րի կենտ րոն նե րի 
ձևա վո րում, հա տուկ հիմնադ
րա մի ստեղ ծում

Տն տե սու թյան 
մեջ օգ տա գործ
վող գի տե լիք նե
րի ձեռք բեր ման 
խրա խու սում

Տն տե սու թյան կող
մից գի տա կան ար
դյունք նե րի ստաց
ման պա հան ջար կի 
բա ցա կա յու թյուն

Գի տու թյունար տադ րու թյուն 
կլաս տեր նե րի ձևա վո րում, 
‘demand driven’ հե տա զո
տություն նե րի ի րա կա նա ցում, 
նմա նա տիպ մի ջազ գային 
ցան ցե րին ին տեգ րում

Տն տե սու թյան 
կող մից գի տա
կան ար դյունք նե
րի «կ լան ման», 
ու նա կու թյան մա
կար դա կի բարձ
րա ցում

Եր կա կի նշա նա կու
թյան ծրագ րե րի ան
բա վա րար քա նակ

Եր կա կի հե տա զո տու թյուն նե
րի հա մա կարգ ման Հա տուկ 
կոնստ րուկ տո րա կան բյու րոյի 
ստեղ ծում

Երկ րի պաշ տո
նու նակու թյան 
մա կար դա կի 
բարձ րա ցում

Օգ տա գործ ված աղ բյուր ներ

1. URL:http://scs.am/index.php?page=razm_crag&hl=am_AM
2. URL: https://www.oecd.org/china/G20innovationreport2016.pdf
3. URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/23540 

7e.pdf
4. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hindex
5. URL: https://www.scimagojr.com/
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 ՓՈՔՐ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ  
ՎԱՐ ՔԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ3*

 Նա րեկ Գալս տյան
ք.գ.թ., դո ցենտ 

 Նե րա ծու թյուն։ Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն
ված է, որ փոքր պե տու թյուն նե րը մի ջազ գային թա տե րա բե մում դրս
ևո րում են յու րա հա տուկ վարք և կի րա ռում ար տա քին ան վտան գու
թյան յու րա հա տուկ ռազ մա վա րու թյուն ներ։

 Սույն ակ նար կի շր ջա նա կում խոս վում է փոքր պե տու թյուն նե րի 
այդ յու րա հա տուկ վար քի գլ խա վոր հատ կա նիշ նե րի, դրա հիմնա
պատ ճառ նե րի, դրանց հա մա հունչ՝ փոքր պե տու թյուն նե րի կող մից 
կի րառ վող ար տա քին ան վտան գու թյան գլ խա վոր ռազ մա վա րություն
նե րի, ի նչ պես նաև ՀՀ ար տա քին ան վտան գու թյան վրա ազ դող գլ
խա վոր հա մա կար գային (մի ջազ գային հա մա կար գի կա ռուց ված քից 
բխող) գոր ծոն նե րի ու դրանց ար ձա գանք ման գլ խա վոր ռազ մա վա
րու թյուն նե րի մա սին։

 Պե տու թյուն նե րի տի պա բան ման հիմնա կան մոտե ցումնե րը։ 
Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կան մի ջազ գային թա տե
րա բե մում պե տու թյուն նե րի տի պաբան ման մի քա նի մո տե ցումներ, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րի հիմ քում ըն կած են տի պա բան ման տար բեր 
սկզ բունք ներ (տե՛ս Ա ղյու սակ 1 և 2)։

 

3 * Սույն ակնարկը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի 18T
5I336 «ԵՄի հետ և ԵԱՏՄում: Նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ 
Հայաստանի համար» գիտական թեմայի շրջանակում և, հանրային սեմինար 
քննարկման տեսքով, ներկայացվել ՀՀ ՊԿԱ Տարածաշրջանային հետազո 
տությունների կենտրոնի կազմակերպած «Տարածաշրջանային մարտահրավեր 
ները» դպրոցի (23 հոկտեմբերի, 2018 թ., Երևան) շրջանակում։
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Ա ղյու սակ 1. Պե տու թյուն նե րի տի պա բան ման սկզ բունք նե րը 
(Վյա յու րյու նե նի մատ րից)

Նե րա ծին Ար տա ծին

Օբյեկ տիվ
Ընդ հան րաց ված  
փո փո խա կան ներ՝ տա
րածք, բնակչու թյուն, ՀՆԱ

Ար տա քին աշ խար հի հետ 
փո խազ դե ցություն նե րի  
ծա վա լը

 Սուբյեկ տիվ Հան րու թյան և  քաղ. գոր
ծիչ նե րի ի նք նաըն կա լու մը

Ար տա քին դե րա կա տար նե
րի վե րա բեր մուն քը

Ա ղյու սակ 2. Պե տու թյուն նե րի տի պա բան ման մո տե ցումնե րը

Մո տե ցու մը Սկզ բուն քը

 Բա ցար ձակ Չափ ման շե մե րի սահ մա նում, քա նա կա կան տվյալ նե րի 
օգ տա գոր ծում

 Հա մե մա տա
կան

Տ վյալ նե րի դի տար կում հա մաշ խար հային կամ տա րա
ծաշր ջա նային հա մե մա տու թյան մեջ

Քա նա կա կան Տա րածք, բնակ չու թյուն, ՀՆԱ, ռազ մա կան սպա ռա զի նու
թյուն

Ո րա կա կան Ինք նաըն կա լում, ըն կա լում այլ ե րկր նե րի կող մից

Հա մա լիր Բա ցար ձակ + հա մե մա տա կան + քա նա կա կան + ո րա կա
կան

Քն նարկ վող խնդ րի տե սան կյու նից՝ այդ մո տե ցումնե րից ա ռա վել 
նպա տա կա հար մար է հա մա լի րը՝ հիմն ված Վյա յու րյու նե նի մատ րի
ցով ստաց ված « չա փե րի» վրա։ Դրան ա ռա վե լա պես հա մա հունչ է Ռ. 
Քո հեյ նի ա ռաջար կած դա սա կար գու մը (տե՛ս Ա ղյու սակ 3), ը ստ ո րի՝ 
փոքր է այն պե տու թյու նը, ո րը մի այ նակ կամ իր նման նե րի խմ բով չի 
կա րող որ ևէ է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մի ջազ գային հա մա կար
գի վրա։
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Ա ղյու սակ 3. Պե տու թյուն նե րի դա սա կար գումն ը ստ Ռ. Քո հեյ նի

Դա սը Երկ րի ա ռաջ նորդ նե րը կար ծում են, որ ի րենց եր կի րը ...

 Մեծ մի այ նակ կա րող է ու նե նալ վճ ռո րոշ ազ դե ցու թյուն մի ջազ
գային հա մա կար գի վրա

Երկ րոր
դային

մի այ նակ կա րող է ու նե նալ ոչ վճ ռո րոշ ազ դե ցու թյուն մի ջազ
գային հա մա կար գի վրա

 Մի ջին մի այ նակ ար դյու նա վետ չի կա րող գոր ծել, բայց փոքր խմ բում 
կա րող է նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ

 Փոքր մի այ նակ կամ փոքր խմ բով չի կա րող է ա կան ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ հա մա կար գի վրա

 Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կան վար քի հիմ
նա պատ ճառ նե րը։ [«Ու ժեղ ներն ա նում են այն, ի նչ կա րո ղա նում 
են, ի սկ թույ լե րը տա ռա պում են նրա նից, ին չից պետք է տա ռա պեն»։ 
Թու կի դի դես (մ.թ .ա. 460-399), հույն պատ միչ] Ի սկ ի ՞նչ գոր ծոն ներ 
են պայ մա նա վո րում փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կան 
վար քը։ Այդ գոր ծոն նե րը հարկ է բա ժա նել եր կու խմ բի՝ ը նդ հա նուր, 
ո րոնք վե րա բե րում են բո լոր փոք րե րին՝ ան կախ նրանց աշ խար հագ
րա կան տե ղադ րու թյու նից ու աշ խար հա քա ղա քա կան մի ջա վայ րից, 
և մաս նա վոր, ո րոնք վե րա բե րում են կոնկ րետ աշ խար հագ րա կան 
տե ղադ րու թյուն և կոնկրետ աշ խար հա քա ղա քա կան մի ջա վայր ու նե
ցող փոքր պե տու թյուն նե րին։ 

Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կան վար քի ը նդ հա
նուր հիմնա պատ ճառ ներն ե ն՝
1.  ֆի նան սատն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, մարդկային ռե սուրս

նե րի, ռազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու թյու նը, 
2. կախ վա ծու թյու նը մի ջազ գային հա մա կար գից և դրա փո փո խու

թյուն նե րի նկատ մամբ գերզ գա յու նու թյու նը, 
3. խո ցե լի ու թյունն ար տա քին հար կադ րան քի, ճնշ ման և սպառ նա

լիք նե րի հան դեպ, 
4. ար տա քին մի ջա վայ րից տն տե սա կան ներ թափանց ման ռիս կի 

բարձր աս տի ճա նը։
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 Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կան վար քի մաս նա
վոր հիմնա պատ ճառ ներն ե ն՝
1.  մի ջազ գային– տա րա ծաշր ջա նային այն հա մա կարգի տի պը, ո րում 

գտն վում է տվյալ փոքր պե տու թյու նը, 
2. տ վյալ փոքր պե տու թյան աշ խար հագ րա կան տեղադ րու թյու նը, 
3. տ վյալ փոքր պե տու թյան կա րո ղու թյուն նե րը,
4.  կա ռա վա րող է լի տայի պատ կե րա ցու մը՝ տվյալ փոքր պե տու թյան 

մի ջազ գային կշ ռի մա սին։
 Մաս նա վոր հիմնա պատ ճառ նե րից 1ի նը նե րա ռում է հատ կա

պես մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային հա մակար գի տի պը, հզո
րու թյան բաշ խու մը դրա մաս կազ մող պե տու թյուն նե րի միջև, այդ 
պե տու թյուն նե րի փոխ հա րաբե րու թյուն նե րի բնույ թը և դրանք կար
գա վո րող մի ջազգային ի րա վա կան նոր մերն ու կազ մա կեր պու թյուն
նե րը։ Դրանք վեր հա նե լու հա մար ա ռա վել ար դյու նա վետ է կի րա ռել 
Տա րա ծաշր ջա նային ան վտան գու թյան հա մալիր նե րի (ՏԱՀ) տե սու
թյու նը (Բ. Բու զան, Օ. Վե վեր) և Տարա ծաշր ջա նային ան վտա գու թյան 
կար գե րի հայե ցա կար գը (Ռ. Ստյո ւարտ –Ին գեր սո լը, Դ. Ֆրայ զե րը)։

 Մաս նա վոր 2րդ հիմնա պատ ճա ռի ազ դե ցու թյան քն նարկ ման 
դեպ քում հարկ է հաշ վի առ նել, որ աշ խար հագ րա կան տե ղադ րու թյու
նը (օ րի նակ՝ ծո վային ե լք ու նե նալ– չու նե նա լը), տն տե սա կան « փոք
րու թյու նը» կամ բնա կան պա շար նե րի սա կա վու թյու նը խո չըն դո տում, 
բայց չեն բա ցա ռում փոքր պե տու թյան տն տե սա կան զարգաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, և այդ հար ցում ո րո շի չը տվյալ պե տու թյան 
տա րա ծաշր ջա նային ան վտան գու թյան հա մա լի րի բնույթն է ։

 Մաս նա վոր 3րդ հիմնա պատ ճա ռի դեպ քում պետք է նկա տի ու
նե նալ պե տու թյան ռե սուրս նե րը (նյու թա կան և ոչ նյու թա կան), քա
ղա քա կան հա մա կար գը, ո րո շումնե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը, քա
ղա քա կան ու ժե րի հա րաբե րակ ցու թյու նը, քա ղա քա կան մշա կույ թը և 
այլն։ Ը ստ ո րում, պետք է հաշ վի առ նել, որ ար տա քին՝ ՏԱՀ –ից բխող 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան չա փը կախ ված է տվյալ փոքր պե տու
թյան զար գաց վա ծու թյան աս տի ճա նից։ Ի նչ քան տն տե սա պես թույլ է 
պե տու թյու նը, այն քան մեծ է ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը 
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նրա վրա։
 Մաս նա վոր 4–րդ հիմնա պատ ճառն էլ վե րա բե րում է պե տու թյան 

կա ռա վա րող է լի տայի՝ ա ռաջ նորդ նե րի ի նք նու թե նա կան, ար ժե
քային, հո գե բա նա կան, կեն սա բանա կան հատ կա նիշ նե րին, վար
քային մո դել նե րին, հմ տություն նե րին ու փոր ձա ռու թյա նը։ Ը ստ ո րում, 
պետք է հի շել, որ, ան կախ պե տու թյան « չա փե րից», նրա ա ռաջ նորդ
ներն են ո րո շում՝ ի նչ պես օգ տա գոր ծել առ կա հնա րա վորու թյուն նե րը 
և ար ձա գան քել մար տահ րա վեր նե րին։

 Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կան վար քի հատ կա
նիշ նե րը։ Ել նե լով ար տա քին քա ղա քա կան վար քի վե րոն շյալ հիմնա
պատ ճառ նե րից՝ մի ջազ գային թա տե րա բե մում փոքր պե տու թյուն նե
րը դրս ևո րում են ար տա քին քա ղա քա կան յու րա հա տուկ վարք, ո րի 
հիմնա կան հատ կա նիշ ներն ե ն.
1.  Փոքր պե տու թյունն ու նի շա հե րի և գոր ծու նե ու թյան նեղ շր ջա նակ, 

ձգ տում է աս տի ճա նա կար գել իր ռիս կե րը և նվա զեց նել դրան ցից 
ա ռա վել կար ևոր նե րը, կենտ րո նա ցած է տե ղա կան կամ տա րա
ծաշր ջա նային սպառ նա լիք նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի վրա։ 

2. Փոքր պե տու թյունն ու նի « պաշտ պա նա կան հա վակ նու թյուն ներ», 
ձգ տում է լի նել քիչ ցան կա լի թի րախ դր սի հա մար, խու սա փել ար
տա քին թե լադ րան քից ու հար կադ րան քից։

3.  Գի տակ ցե լով, որ մի այն սե փա կան ու ժե րով չի կա րող ա պա հո վել 
իր ան վտան գու թյու նը՝ փոքր պե տու թյու նը ձգ տում է չե զո քու թյան 
կամ դա շին քային քա ղա քա կա նու թյան։

4.  Դա շին քի ներ սում փոքր պե տու թյու նը հետ ևում է ա ռաջ նորդ– պե
տու թյա նը, ա ջակ ցում նրան, խու սափում նրա հետ թշ նա մու թյու
նից։

5. Ձգ տե լով նվա զեց նել իր ար տա քին քա ղա քա կան ծախ սերն ու մե
ծաց նել իր կշի ռը, զս պել խո շոր նե րին և խու սա փել մի ջազ գային 
ան կա ռա վա րե լի ու թյու նից՝ փոքր պե տու թյու նը ձգ տում է գոր ծակ
ցել այլ դե րակա տար նե րի հետ մի ջազ գային կազ մա կեր պություն
նե րի ներ սում, ա ջակ ցում է դրանց և մի ջազ գային ի րա վա կան ու 
բա րո յա կան նոր մե րին։
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6.  Փոքր պե տու թյու նը կողմնո րոշ ված է դե պի ստա տուս քվոյի պահ
պա նու մը, ձգ տում է, որ ի րեն հա մա րեն առ կա կար գի պա հա պան, 
ե թե ան գամ ի նքն է խախ տում այն։
 Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին ան վտան գու թյան ա պա

հով ման հիմնա կան ու ղե նիշ նե րը։ Ար տա քին քա ղաքա կան վար քի 
վե րոն շյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա հունչ՝ ձևա վոր վում 
են նաև փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին ան վտան գու թյան ռազ մա
վա րու թյուն նե րը, որոնց վերջ նան պա տակն է՝ գո յատ ևել և ա ռա վե լա
գույնս պահ պա նել ի րենց ի նք նիշ խա նու թյունն ու ի նք նա վա րությու նը, 
ի սկ դրան հաս նե լու մի ջո ցը՝ ներ քին կա րո ղություն նե րի ամ րապն դու
մը և ար տա քին տն տե սա քաղա քա կան ա ջակ ցու թյան ա պա հո վու մը։ 

Այդ ռազ մա վարու թյուն նե րի մշակ ման ու ղե նիշ ներն ե ն.
1. Ն վա զեց նել խո ցե լի ու թյու նը և սահ մա նա փա կումնե րը հնա րա վո

րինս դարձ նել մր ցակ ցային ա ռա վելու թյուն ներ,
2.  Խո ցե լի ու թյան թու լաց ման հա մար ա պա հո վել տն տե սու թյան շա

րու նա կա կան զար գա ցում, 
3. Ար տա քին ա ռևտ րի բազ մա զա նեց ման բարձր աս տի ճա նը կն

պաս տի ՓՊ –ի՝ դր սից կախ վա ծու թյան նվա զեց մա նը,
4.  Ներ քին կա յու նու թյան բարձր աս տի ճա նը կն պաս տի ՓՊ –ի ար

տա քին քա ղա քա կան նա խաձեռ նո ղա կա նու թյան ա ճին,
5.  Նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը կա ճի, ե թե ար տա քին մի ջա վայ րը 

փո փո խե լի է։ 
Օ րի նակ՝ հայտ նի է, որ փոքր պե տու թյուն նե րը կախ ված են ար տա

քին ա ռևտ րից, և այդ հար ցում էլ են նրանք խո ցե լի։ Նրանց շու կան 
փոքր է և, հետ ևա բար, քիչ հրա պու րիչ և քիչ շա հու թա բեր։ Նրանք 
չեն կա րող ա պա հո վել նաև մե ծա ծա վալ բեռ նա փո խադ րումներ։ Այդ 
պատ ճա ռով փոքր պե տու թյուն նե րը ձգ տում են մաս նագի տա նալ տն
տե սու թյան սահ մա նա փակ թվով ճյու ղե րում, այն ճյու ղե րում, ո րոնք 
պա կաս ռե սուր սա տար են և նոր, շեշ տադ րել ար տադ րու թյան ո րա
կը, ոչ թե քա նա կը։

 Հայտ նի է նաև, որ որ քան փոքր պե տու թյունն աշ խար հագ րո րեն 
մոտ է գտն վում խո շո րին, այն քան մեծ է փոք րի խո ցե լի ու թյու նը։ Ը ստ 
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այդմ, մեծ է հա վա նա կանու թյու նը, որ խո շոր հար ևա նը կմի ջամ տի 
փոք րի ներ քին գոր ծե րին և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ան գամ 
կխախ տի նրա տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը։ Այս դեպ քում 
մեծ է նաև մեծ տե րու թյու նից փոք րի տն տե սա կան կախ վա ծու թյան 
ռիս կը, ի սկ դա էլ, իր հեր թին, կա րող է վե րած վել հա մա լիր աշ խար
հա քա ղա քա կան խո ցե լի ու թյան։ Այս մար տահ րա վե րին փոքր պե տու
թյուն նե րը կա րող են ար ձա գան քել՝ 
1. ա պա հո վե լով պաշտ պա նու նա կու թյան այն պի սի մա կար դակ, որ 

զին ված հար ձա կու մը տվյալ փոքր պե տու թյան վրա լի նի այն քան 
թան կար ժեք, որ հա կա ռա կոր դի ծախ սե րը գե րա զան ցեն հար
ձակու մից նրա ա կն կա լած օ գուտ նե րին,

2. չս տեղ ծե լով նոր տա րա ձայ նու թյուն ներ և լու ծել առ կա ներն այն 
աս տի ճան, որ բա ցառ վի դրանց պատ ճա ռով հա կա ռա կոր դի կող
մից ու ժի կի րա ռու մը,

3.  դաշ նակ ցե լով այլ պե տու թյուն նե րի հետ,
4.  հանձն վե լով։

 Փոքր պե տու թյուն նե րի ար տա քին ան վտան գու թյան ռազ մա
վա րու թյուն նե րը։ [«Ի րենց ան կա խու թյան հա մար փոքր պե տու
թյուն նե րը պար տա կան են կա՛մ ու ժե րի բա լան սին, կա՛մ պաշտ պա
նող (հո վա նա վոր) ու ժի գե րակա յու թյա նը, կա՛մ էլ կայ սե րա պաշ տա
կան նկր տումնե րի հա մար ոչ գրա վիչ լի նե լուն»։ Հանս Մոր գեն թաու 
(1904-1980թթ.), ա մե րի կյան քա ղա քա գետ] Փոքր պե տու թյուննե րը 
կի րա ռում են ան վտան գու թյան ռազ մա վա րություն ներ՝
1. տ վյալ Ա ՏՀ –ում մեծ ու ժե րի մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում, 
2. տ վյալ Ա ՏՀ –ում գե րա կայող կամ գե րիշ խող մեծ ու ժի հետ հա րա

բե րու թյուն նե րում, 
3. տ վյալ պե տու թյանն սպառ նա ցող և հա մե մա տա բար նույն կշիռն 

ու նե ցող պե տու թյուն նե րի նկատ մամբ։
 Մեծ ու ժե րի մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում, ե թե մեծ ու ժի կող մից 

պատժ վե լու հա վա նա կա նու թյու նը ցածր է, ա պա ա ռա վել հա վա նա
կան է, որ փոքր պե տու թյու նը կնա խընտ րի չե զո քու թյու նը, ի սկ ե թե 
փոքր պե տու թյու նը մե ծի հա մար ու նի աշ խար հա քա ղա քա կան մեծ 
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կար ևորու թյուն, ա պա նա ա ռա վել հակ ված կլի նի նրա հետ դա շինք 
կն քե լուն։

 Չե զո քու թյունն ու ժային բա լան սում որ ևէ կողմ ը նտրե լուց հրա
ժա րումն է՝ հու սա լով, որ խո շոր պե տու թյուննե րը կան տե սեն նրան։ 
Չե զո քու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար դա պետք է ար ժա նա նա ան
մի ջա կան հար ևա նությամբ գտն վող խո շոր պե տու թյուն նե րի հա վա
նու թյա նը։ 

Դա շին քային կոշտ բա լան սա վո րու մը որ ևէ մի մեծ ու ժի (կամ 
դա շին քի) սպառ նա լի քից մեկ այլ մեծ ու ժի (կամ դա շին քի) կող մից 
պաշտ պա նու թյան ա պա հո վում։ Դաշին քը տա լիս է գո յատև ման հա
մար ան հրա ժեշտ օգնու թյուն և ռե սուրս ներ, բայց նաև սահ մա նում 
պա տասխա նատ վու թյուն և սահ մա նա փա կում պե տու թյան ի նք
նուրույ նու թյու նը։ Դա շին քային քա ղա քա կա նու թյունն ըն դունե լի է, 
քա նի դեռ դրան ան դա մակ ցու թյու նից օ գու տը գե րա զան ցում է զր
կանք նե րը։ 

Են թա դաշ նակ ցու մը կի րառ վում է գե րա կայող մեկ մեծ ու ժի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում, ե րբ նրան դիմա կայելն ա վե լի թան կար ժեք 
է, քան դրա նից ա կն կալ վող օ գուտ նե րը։ Այս դեպ քում փոքր պե տու
թյունն իր ջան քե րը հա մա տե ղում է ա վե լի զո րե ղի հետ՝ գի տակ ցե լով, 
որ հա մա տեղ ձեռք բեր ված օ գու տը նրանք կկի սեն ան հա մա մաս նո
րեն։ Են թա դաշ նակ ցու մը մեծ– փոքր հա րաբե րու թյուն նե րում ստեղ
ծում է հո վա նա վոր– հա ճա խորդ հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման 
վտանգ, ո րի դեպ քում հա ճա խորդ– պե տու թյու նը (փոք րը) ստիպ ված 
է կա ռու ցել իր քա ղա քա կա նու թյու նը հո վա նա վոր– պե տու թյան (մե ծի) 
պա հանջ նե րին հա մա հունչ։

 Բազ մա կող մա նի ու թյու նը (բազ մա վեկ տո րու թյուն) հա մակ ցում է 
բա լան սա վոր ման և են թա դաշ նակց ման տար րեր։ Այն հիմն ված է 
փոխ հա մադր ման վրա, ո րը են թադ րում է փոքր պե տու թյան հա մար 
ռազ մա վա րա կան կար ևո րու թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րից յու րա քան չյու
րում «խն դիր նե րի բա ժա նում» և «ա ճուր դով» վա ճառք գնորդ նե րին՝ 
ար տա քին գոր ծըն կեր նե րին։ Դրա ար դյուն քը « կա ցա րա նի տրա մադ
րումն» է, ե րբ գոր ծըն կեր նե րը փո խա դար ձա բար բա լան սա վո րում 
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են մի մյանց, ի սկ փոքր պե տու թյունն այդ կերպ «ա պա հո վագ րում» է 
ի նքն ի րեն այդ պե տու թյուն նե րից որ ևէ մե կից գեր կախ վա ծու թյու նից։ 

Ան հա տա կան կոշտ բա լան սա վո րու մը փոքր պետու թյու նը կի րառ
վում է հիմնա կա նում հա մար ժեք կշիռ ու նե ցող հա կա ռա կորդ պե տու
թյան նկատ մամբ։ Դրա նպա տակ ներն ե ն՝ բա ցա ռել հա կա ռա կոր դի 
կող մից ա րագ նվաճ ման հնա րա վո րու թյու նը և բա ցա ռել հա կա ռա
կոր դի կող մից հար ձակ ման հա վա նա կա նու թյու նը։

 Վե րոն շյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րը հա ճախ «ս պասարկ վում» են 
մար տա վա րա կան « հա վե լումնե րով»՝
•	 փա փուկ բա լան սա վո րու մը՝ դի վա նա գի տա կան, տն տե սա կան 

հնարք նե րի, մի ջազ գային կազ մակեր պու թյուն ներն ու մի ջազ
գային ի րա վա նոր մերն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով,

•	 ան տե սու մը՝ խո շոր տե րու թյան պա հանջ նե րը մեր ժե լը կամ ան
տե սե լը, ե րբ այդ ռազ մա վա րու թյու նը խո շոր պե տու թյան նկատ
մամբ մի ա ժա մա նակ կի րա ռում են շատ փոք րեր,

•	 շան տա ժը՝ խո շոր տե րու թյու նից օ գուտ ներ, զի ջումներ կոր զե լու 
նպա տա կով,

•	 « թո կի ձգու մը», ե րբ փոքր պե տու թյու նը, շա րու նա կե լով կախ ված 
մնալ խո շոր տե րու թյու նից, ձգ տում է իր « հո վա նա վո րից» ա վե լի 
մեծ ի նք նուրույ նու թյան և վա րում հա մա պա տաս խան քա ղաքա
կա նու թյուն,

•	 պար տա վո րե ցու մը՝ ստի պել խո շոր պե տու թյա նը՝ հետ ևել ստանձ
նած պար տա վո րու թյուն նե րի կատար մանն իր ի սկ նա խա ձեռ նած 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան կամ մի ջազ գային պայ մանագ
րե րի շր ջա նակ նե րում,

•	 կա պակ ցու մը՝ « հա տուկ հա րա բե րու թյուն նե րի» կա ռու ցու մը խո
շոր տե րու թյան հետ՝ նրա վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու մե խա նիզմ
նե րի ը նդ լայն ման նպա տա կով։
ՀՀ ար տա քին ան վտան գու թյան ռազ մա վա րություն նե րը: [ Մի 

աշ խար հում, որ տեղ մեծ ձուկն ու տում է փոք րին և փոքր ձուկն ու տում 
է խեց գե տին նե րին, Սին գա պու րը պետք է դառ նա թու նա վոր խեց
գե տին: Լի Կո ւան Յու (1923-2015 թթ.), Սին գա պու րի վար չա պետ] 
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Այժմ տես նենք՝ հա մա կար գային (ՏԱՀ –ից բխող) ի նչ գոր ծոն ներ են 
ազ դում ՀՀ ան վտան գու թյան վրա և ի նչ ռազ մավա րու թյուն նե րի մի
ջո ցով է ՀՀ–ն ար ձա գան քում այդ մար տահ րա վեր նե րին։ 

Հա յաս տա նը գտն վում է Հետ խորհր դային ՏԱՀ –ում, ո րի բնու
թագ րիչ նե րը տր ված են Ա ղյու սակ 4ո ւմ։

 

Ա ղյու սակ 4. Հետ խորհր դային ՏԱՀ բնու թա գի րը

Սկզ բունք Բ նույթ Բ նու թա գիր

Կա ռուց ված քը Կենտ րո նաց ված–  
միաբ ևեռ Կա մի այն մեկ բևեռ

 Տի պը  Մեծ տե րու թյան Ձ ևա վոր ված է մի ակ մեծ  
տե րու թյան շուրջ

 Կար գը Ու ժա հեն Կի րառ վում են ու ժային  
ռազ մա վա րու թյուն ներ

Բ նույ թը  Հա կա մար տային Հա րա բե րու թյուննե րը  
հա կա մար տային են

 Բայց ՀՀ ան վտան գու թյան վրա ազ դում են նաև « ծան րաց նող» 
լրա ցու ցիչ հան գա մանք ներ`
1.  ծո վային ել քի բա ցա կա յու թյու նը,
2. 4 հար ևան նե րից 2ի՝ Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի կող մից տն տե սա

քա ղա քա կան շր ջա փա կու մը,
3. 4 հար ևան նե րից 2ի՝ Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի հետ հա կա մար

տային հա րա բե րու թյուն նե րը,
4.  կախ վա ծու թյու նը Վրաս տա նի տա րած քով տա րանցիկ ա ռևտ րից, 
5. Ի րա նի հետ թույլ զար գա ցած ա ռևտ րատն տե սա կան հա րա բե րու

թյուն նե րը,
6.  հա մա լիր կախ վա ծու թյուն ՌԴ –ից ռազ մա տեխնի կա կան, է ներ

գե տի կայի, եր կաթգ ծային հա ղորդակ ցու թյան, աշ խա տան քային 
միգ րա ցի այի, ներդ րումնե րի և տրանս ֆերտ նե րի ո լոր տում։ 
Ար դյուն քում՝ ՀՀ–ն հա մակց ված ձևով կի րա ռում է հետ ևյալ ռազ

մա վա րու թյուն նե րը՝
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•	 ը նդ հա նուր՝ մի ա վեկ տոր ար տա քին քա ղա քակա նու թյուն,
•	 ՌԴ նկատ մամբ՝ ան հա տա կան և ներ դա շին քային (ՀԱՊԿ, Ե ԱՏՄ 

ներ սում) են թա դաշ նակ ցում,
•	 Թուր քի այի նկատ մամբ՝ դա շին քային բա լանսա վո րում,
•	 Ա դր բե ջա նի նկատ մամբ՝ ան հա տա կան բա լանսա վո րում,
•	 չհա ջող ված ռազ մա վա րու թյուն ներ՝ փոխ հա մադ րում (կա ցա րա նի 

տրա մադ րում + ա պա հո վագ րում), պար տա վո րե ցում և կա պակ
ցում։
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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՌԱԶ ՄԱ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ
ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Տա րոն Հով հան նի սյան
 Թուր քա գետ 

 Նե րա ծու թյուն: Ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գործակ ցու թյու նը 
նե րա ռում է ռազ մա կան նշա նա կու թյան ար տադ րանք նե րի ներկ րու
մը և ար տա հա նու մը, ի նչ պես նաև սպա ռա զի նու թյան նա խագծ ման, 
մշակ ման և ար տադ րու թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը։ Ա դր
բե ջա նի պա րա գա յում, ի նչ պես ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գործակ
ցու թյան նշ ված եր կու բա ղադ րիչ նե րը, այն պես էլ նրան ցից յու րա
քան չյու րը ան հրա ժեշտ է դի տար կել ը ստ ա ռան ձին շր ջա փու լե րի և 
այդ շր ջա փու լե րին հա տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի։ 

Ադր բե ջա նի զին տեխ նի կայի, ռազ մա կան նշա նակու թյան այլ ար
տադ րանք նե րի ներկ րու մը ը ստ ծավալ նե րի, ի նչ պես նաև գն ված 
սպա ռա զի նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի կա րող ե նք բա ժա նել 
եր կու հատ վա ծի՝
•	 մինչև 2008թ.՝ նախ կին խորհր դային և ռու սաստա նյան ար տադ

րու թյան զի նա տե սակ նե րի գնում նախ կին ԽՍՀՄ պե տու թյուն նե
րից,

•	 2008թ.ից մինչ օ րս (2018թ.)՝ գնումնե րի դի վերսի ֆի կա ցում՝ ի 
հա շիվ Իս րայե լի, Թուր քի այի, Հարա վաֆ րի կյան Հան րա պե տու
թյան ար տադ րու թյան զին տեխ նի կայի, ի նչ պես նաև եվ րո պա կան 
ե րկր ների հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ակ տի վա ցում։ 2018թ. դրու
թյամբ նշ ված ո ւղ ղու թյու նը ոչ մի այն շարու նա կում է մնալ ակ տո
ւալ, այլև ներգ րա վում է նոր ո լորտ ներ։ Ի նչ պես կտես նենք ստորև, 
հենց 2018թ. Ա դր բե ջա նում ցու ցադր վե ցին նաև ա մե րիկյան ար
տադ րու թյան ո ւղ ղա թիռ ներ, ո րոնք թեև ա ռա վե լա պես եր կա կի/ 
քա ղա քա ցի ա կան նշա նակու թյան են, սա կայն հա մալ րել են Ա դր
բե ջա նի ԶՈւ սպա ռա զի նու թյու նը։ Բա ցի այդ, Ա դր բե ջա նը բա նակ
ցում է Պա կիս տա նից JF17 Thunder թեթև կոր ծանիչ ներ գնե լու 
վե րա բե րյալ: 



65

Ինչ վե րա բե րում է սպա ռա զի նու թյան նա խագծ ման, մշակ ման և 
ար տադ րու թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակցու թյա նը, ա պա այս ո ւղ ղու
թյամբ քայ լե րը ևս վեր ջին տասը տա րում են ակ տի վա ցել։ Ա դր բե ջա
նում բաց վել են ՀԱՀ զրա հա մե քե նա նե րի, իս րայե լա կան ա նօ դա չու 
թռ չող սարքե րի և պա րե կա նա վե րի հա վաք ման գոր ծա րան ներ:

 Բա ցի վե րը նշ ված նե րից, Ա դր բե ջա նի ար տա քին ռազ մա տեխ
նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև նե րառում է այդ ե րկ րի ռազ
մաօ դային ու ժե րի ՄիԳ29, Սու25 ի նք նա թիռ նե րի, ի նչ պես նաև Մի
17, Մի24/35 ո ւղ ղաթիռ նե րի ար դի ա կա նա ցու մը։ ՄիԳ29նե րի դեպ
քում Ա դր բե ջա նը ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում է Ո ւկրաի նայի հետ, 
որ տեղ էլ ար դի ա կա նաց վում են նշ ված ի նք նա թիռ նե րը։ Մի17նե րի 
ար դի ա կա նաց մամբ զբաղ վել է Իս րայե լը, ի սկ Մի24ներն ար դի ա
կա նաց վել են մի անգա մից եր կու ե րկ րի՝ Ո ւկ րաի նայի և Հա րա վաֆ
րի կյան Հան րա պե տու թյան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից։ Զին տեխնի
կայի վե րա նո րոգ ման, ար դի ա կա նաց ման ո լորտ նե րում Ա դր բե ջա նը 
հա մա գոր ծակ ցում է նաև Բե լա ռու սի և Ռուսաս տա նի հետ։ Բե լա ռու
սը զբաղ վում է ԱՀ ԶՈւ ՀՕՊ համա կար գե րի ար դի ա կա նաց մամբ:

 Մե թո դա բա նու թյուն։ Ու սումնա սի րու թյու նը կա տարե լիս օ գտ վել 
ե նք հա մա ցան ցային բաց աղ բյուր նե րից, այդ թվում՝ ՄԱԿի սո վո
րա կան սպա ռա զի նու թյուն նե րի ռե եստ րի տվյալ նե րից, հա մաշ խար
հային զեն քի գնումնե րի վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն ներ հրա պա
րա կող եր կու խո շոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ « Խա ղա ղու թյան խն
դիրնե րի հե տա զոտ ման Ստոկ հոլ մյան ի նս տի տու տի» (SIPRI) և Զեն
քի հա մաշ խար հային ա ռևտ րի վեր լու ծու թյան կենտ րո նի» (ЦАМТО), 
տրա մադ րած զե կույց նե րից։ Հարկ է նշել, որ բո լոր բաց աղ բյուր նե րի 
տրա մադ րած տվյալ ներն ան հրա ժեշտ է դի տար կել մի շարք վե րա
պա հումնե րով։ ՄԱԿի ռե եստ րի զե կույց նե րը ներ կա յաց նում են զենք 
ար տա հա նող և ներկ րող ե րկր նե րը։ Ի նչ պես կա րող ե նք տես նել հրա
պա րակ ված զե կույց նե րից, ե րկր նե րը ոչ միշտ են դրանք տրա մադ
րում, ի նչ պես նաև ոչ միշտ են նե րա ռում ամ բող ջա կան տվյալ նե րը։ 
Մյուս բաց աղ բյուր նե րի, այդ թվում՝ նշ ված եր կու կազ մա կեր պու թյան 
դեպ քում, նախ կի նում հայտ նա բեր վել են մի շարք ան ճշ տու թյուն ներ, 
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առ կա են զի նա տե սակ ներ, ո րոնց գնումնե րը մինչ օ րս այլ աղ բյուր
նե րով չեն հաս տատ վել, ի նչ պես նաև զե կույց նե րում չեն նե րառ վել 
զեն քեր, ո րոնց առ կա յու թյունն Ա դր բե ջա նի զի նու ժում հաս տատ վել 
է այդ թվում այդ ե րկ րի ՊՍԾ, ՊՆ հրա պա րա կած տե սա նյու թե րով, 
լու սան կարնե րով։ Չնա յած սրան, նշ ված բո լոր բաց աղ բյուր նե րում 
առ կա տե ղե կատ վու թյան հա մադ րու թյու նը թույլ է տա լիս ո րո շա կի 
պատ կեր ստա նալ Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րում առ կա հիմնա կան 
սպա ռա զի նու թյան, զին տեխ նի կայի տե սակ նե րի, ռազ մա տեխ նի կա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմնա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 

Ադր բե ջա նի բա նա կի սպա ռա զի նու թյու նը ԽՍՀՄ փլու զու մից 
հե տո. խորհր դային զեն քե րի փո խան ցում։ Հետ խորհր դային ե րկր
նե րում սո վո րա կան սպա ռազի նու թյան ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե լի 
քա նա կը պետք է կար գա վոր վեր «Եվ րո պա յում սո վո րա կան զին ված 
ու ժե րի վե րա բե րյալ պայ մա նագ րի ի րա կա նաց ման սկզ բունք նե րի 
և կար գի մա սին» հա մա ձայ նագ րով, ԽՍՀՄ փլուզ ման ար դյուն քում 
ստեղծ ված պե տու թյուն նե րը, այդ թվում՝ Ա դր բե ջա նը և Հա յաս տա նը, 
ստո րագ րել են [1] 1992թ. մայի սի 15ի ն՝ Տաշ քեն դում: Սպա ռա զի նու
թյան ա ռա վելա գույն թույ լատ րե լի քա նա կը Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա
նի հա մար նշ ված հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյուն նե րից մե կով 
սահ ման ված է հետ ևյալ կերպ4. 

Տե սակ Հա յաս տան Ադր բե ջան

Մար տա կան տանկ 220 220

Մար տա կան զրա հա մե քե նա 220 220

Այդ թվում ՀՄՄ 135  135

Հ րե տա նի 285 285

Մար տա կան ի նք նա թիռ 100 100

Հար վա ծային ո ւղ ղա թիռ 50 50

4 Ադրբեջանի դեպքում, հաշվի առնելով ԼՂ հիմնախնդրի և ՀՀ հետ հակամար 
տության՝ ցամաքային և օդային գործողություններով սահմանափակվելու առանձ 
նահատկությունը, չենք ներառել նավերի թույլատրելի քանակի վերաբերյալ 
տվյալները:
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Ինչ պես տես նում ե նք, հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման 
նպա տա կով եր կու ե րկ րի հա մար սահ ման վել է սո վո րա կան սպա
ռա զի նու թյան ա ռավե լա գույն թույ լատ րե լի նույն քա նա կը։ Դեռևս 
սկ սած 199597թթ.ի ց՝ Ա դր բե ջա նը զգա լի ո րեն գե րա զան ցում է 
թույ լատ րե լի քա նա կը [2]: Հարկ է նշել, սա կայն, որ ու ժե րի հա մե
մա տու թյան տե սան կյու նից ճիշտ չէ զու գա հեռ ներ տա նել հրա պա
րակ վող պաշ տո նա կան տվյալ նե րի միջև։ Հայ կա կան բա նա կի 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև Ար ցա խի Հան րա պե
տու թյան Պաշտ պա նու թյան բա նա կում առ կա սպա ռա զի նու թյու նը, 
ո րը զե կույց նե րում չի նե րառ վում։ Նշ ված խնդ րին եր կու հե տա զո
տու թյամբ բա վա կա նին ման րա մասն ան դրա դար ձել է հայ կա կան 
« Ռազ մին ֆո» կայ քը։ Ը ստ նշ ված աղ բյու րի հե տազո տու թյուն նե րի՝ 
ՊԲո ւմ 2013թ. դրու թյամբ առ կա էր 350400 մի ա վոր հրե տա նի 
[3]։ Գրե թե նույն պատ կերն է նաև տան կե րի դեպ քում՝ շուրջ 430
440 մի ա վոր Ար ցա խում [4]։ Ը ստ ո րում, կա րող ե նք տես նել, որ 
մինչև 2000ա կան թթ. սկիզ բը տան կե րի մա սով Ա դր բե ջա նում առ
կա քա նակու թյան մի մա սը՝ 95105 մի ա վոր, ա վե լի հին տե սա կի՝  
Տ55 տան կեր է ին։ 

Այս պի սով, մինչև 2000ա կան թթ. սկիզբ այդ ե րկ րի զի նու ժի 
սպա ռա զի նու թյան ա ռն վազն մեծ մա սը բաղկա ցած էր ԽՍՀՄ փլուզ
ման ար դյուն քում Ա դր բե ջա նին տր ված, այդ տեղ մնա ցած զին տեխ
նի կայից։ Գնումնե րի վե րա բե րյալ առ կա պաշ տո նա կան տվյալ նե
րը վե րաբե րում են պա տե րազ մի տա րի նե րին Ո ւկ րաի նայից գնած 
սպա ռա զի նու թյա նը՝ 1993թ.՝ 100 տանկ և 10 մար տա կան ի նք նա թիռ, 
1994թ.՝ 50 Տ55 տանկ [5]։ 1998 թ., Ա դր բե ջա նին 8 մի ա վոր ՄիԳ
25 կա լա նիչկոր ծա նիչ էր վա ճա ռել Ղազախս տա նը, սա կայն ոչ սար
քին վի ճա կում՝ որ պես պահես տա մաս օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով: 
2000ա կան թթ. սկ սած Ա դր բե ջա նը սկ սեց թար մաց նել իր սպա
ռազի նու թյան պար կը։ Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, 20022018թթ. սպա
ռա զի նու թյան գնումնե րը նույն պես ան հրա ժեշտ է դի տար կել եր կու 
շր ջա փու լով՝ 20022008թթ.՝ հիմնա կանում նախ կին խորհր դային, 
ռու սաս տա նյան ար տադ րության զի նա տե սակ նե րի գնում՝ մե ծա մաս
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նու թյամբ նախկին ԽՍՀՄ պե տու թյուն նե րից, և 2008թ.ից մինչ օ րս՝ 
գնումնե րի դի վեր սի ֆի կա ցում ի հա շիվ Իս րայե լի, Թուրքի այի, եվ րո
պա կան մի շարք պե տու թյուն նե րի և այլն։ 

Ադր բե ջա նի սպա ռա զին ման քա ղա քա կա նու թյու նը 2002
2008թթ: Նշ ված հատ վա ծում Ա դր բե ջա նը, ը ստ ՄԱԿի ռե եստ րի 
տվյալ նե րի, սպա ռա զի նու թյուն է գնել հետ ևյալ ե րկր նե րից՝ Բե լա
ռուս, Ո ւկ րաի նա, Ռու սաս տան, Վրաստան, Բուլ ղա րի ա, Սլո վա կի ա 
(1 Տ72 տանկ):

Գն ված ո ղջ սպա ռա զի նու թյու նը տե սա կով խոր հրդային, ռու սաս
տա նյան ար տադ րու թյան է ր։ Ը ստ ո րում, զգա լի մա սին դեպ քում 
զե կույց նե րում ար տադ րող եր կիր (ե թե ոչ մա տա կա րար) նշ վում է 
Ռու սաս տա նի Դաշ նությու նը։ Սա կայն ու ղիղ մա տա կա րա րումնե րի 
քա նա կով ա մե նա մեծ ծա վա լով զին տեխ նի կան վա ճա ռել է Ո ւկ րաի
նան, այ նու հետև՝ Բե լա ռու սը։ Վրաս տա նը ևս խո շոր մա տա կա րա
րում է ի րա կա նաց րել՝ 2002 և 2005 թթ. Ա դր բե ջա նին վա ճա ռե լով 6 
մի ա վոր Սու25 և 7 մի ա վոր Սու25ՈւԲ գրո հիչ ի նք նա թիռ։ ՌԴ ու ղիղ 
մա տա կարա րումնե րի ա ռա ջին հի շա տա կու մը վե րա բե րում է 2007
2008թթ.՝ 62 տանկ, 24 մար տա կան մե քե նա։

Ադր բե ջա նի զեն քի գնումնե րը 20022008 թթ.՝  
ը ստ ՄԱԿի ռե եստ րի տվյալ նե րի

Տանկ Հ րե տա նի Մար տա կան 
մե քե նա Ինք նաթիռ

Ուկ րաի
նա

48 
Տ72 

ՀԿՌՀ՝ 12 «Ս մերչ»  
ՕՄՀՀ՝ 3 « Տոչ կաՈւ»

 Քար շակ վող՝
72 ՄՏ12(100մմ),
55 Դ30Ա (122մմ) 

Ա կա նա նետ՝
85 ՊՄ38 

ԻՀՀ՝ 18 «Գ վոզ դի կա»

50 ԲՏՌ70
2 ԲՄՊ1,

3 ԲՏՌ3Ու,
4 ԲՏՍ5Բ

12 ՄիԳ29
2 ՄիԳ
29ՈւԲ
12 Լ39

Բե լա
ռուս

60 
Տ72 

3 2Ս7 « Պի ոն»

ՌԴ 62 
Տ72

24 ԲՏՌ80Ա 
[6]
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Վ րաս
տան

12 Սու25 և 
1 Սու25ՈւԲ

Բուլղա
րի ա

36 Մ46

Այս պի սով, ը ստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի՝ 20022008թթ. Ա դր
բե ջա նի սպա ռա զի նու թյան հիմնա կան մատա կա րար եր կի րը ե ղել է 
Ո ւկ րաի նան, զեն քե րը տե սա կով ե ղել են խորհր դային, ռու սաս տա
նյան ար տադ րու թյան։ Բա ցի նշ ված նե րից, Ո ւկ րաի նան Ա դր բե ջա նին 
2007թ. մա տա կա րա րել է նաև 10 մի ա վոր 9Պ58Մ «Ստ րե լա3» դյու
րա կիր զե նի թահր թի ռային հա մա լիր և հա մա լի րի 18 հր թիռ, ի նչ պես 
նաև 64 Ռ27 «օդօդ» դա սի հր թիռ։ Ը ստ ЦАМТОի՝ 2008 թ. Ա դր բե
ջա նը Ռու սաս տա նից պատ վի րել և 2009թ. ստա ցել է 6 մի ա վոր Մի
17Վ1 տրանս պոր տային ո ւղ ղա թիռ, 2007թ. կր կին Ռու սաս տանից 
պատ վի րել և 2011թ. ստա ցել է 16 մի ա վոր Ս300 « Ֆա վո րիտ» ՀՕՊ 
հա մա կարգ։ Բա ցի այդ, 2008թ. Ա դր բե ջա նը Բե լա ռու սից պատ վի րել 
և մինչև 2012թ. ստա ցել է 7 մի ա վոր Սու25, նույն թվա կա նին Ա դր բե
ջա նը Բե լա ռու սի հետ ստո րագ րել է նաև 108 մի ա վոր Ս125 « Պե չո
րա» ԶՀՀի ար դի ա կանաց ման պայ մա նա գիր [7]։ Հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը շա րունակ վել է նաև Ո ւկ րաի նայի հետ՝ 2008թ. 16 մի ա վոր 2Ս3 
«Ա կա ցի ա» Ի ՀՀի, 2 մի ա վոր ՄիԳ29ՈւԲ ու սումնա կան ի նք նա թի ռի 
պատ վեր։ Սա կայն 20072008թթ. հիմնա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը զեն քի գնումնե րի, ի նչ պես նաև ար դի ա կա նաց ման, հա մա տեղ 
հա վաք ման ո լոր տում նոր պե տու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյուն սկ սելն է ր։ Խոս քը մաս նա վո րա պես Իս րայե լի, Հա րա վաֆ րի
կյան Հան րա պե տու թյան (ՀԱՀ) և Թուր քի այի մա սին է։ 

Ադր բե ջա նի ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակցու թյու նը 
20082018թ: 2008թ. մինչ օ րս Ա դր բե ջա նի ար տա քին ռազ մա տեխ
նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ոչ մի այն աչ քի է ը նկ նում Իս րայե լի, 
ՀԱՀ, Թուր քի այի և մի շարք այլ պե տու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյան հաս տատ մամբ, այլև առ հա սա րակ սպա ռա զի նու թյան գնում
նե րի ծա վա լի զգա լի ա ճով, այդ թվում նաև՝ ի հա շիվ Ռու սաս տա նի 
հետ կնք ված մի քա նի խո շոր պայ մա նագ րի։ Սպա ռա զի նու թյուն նե րի 
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գնումնե րի ծա վա լի մա սին խոսում է նաև ԱՀ ռազ մա կան բյու ջեն։

 

Այս պի սով, ի նչ պես տե սանք, ԱՀ ռազ մա կան բյու ջեն 2006 թ. 
հա մե մատ 2017թ. մա նա թով ա ճել է շուրջ 4.5, ի սկ դո լա րային փո
խար ժե քով՝ շուրջ 2.33 ան գամ՝ հաշ վի առ նե լով դո լա րի նկատ մամբ 
մա նա թի կտ րուկ ար ժե զրկու մը՝ ա վե լի քան 2 ան գամ։ Բյու ջե ով նա
խա տես ված գու մա րի զգա լի հատ վա ծը հատ կաց վել է ռազ մա կան 
գնումնե րին։ 

Ռու սաս տա նի հետ ԱՀ ռազ մա տեխ նի կա կան հա մագոր ծակ
ցու թյու նը, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, ա ռա վել ակտի վա ցել է 2007
2008թ. սկ սած։ Խո շո րա գույն պայ մանագ րե րը ստո րագր վել են 
20102011թթ.։ Խոս քը մաս նավո րա պես 94100 մի ա վոր Տ90Ս 
տան կե րի, գրե թե նույն քա նա կի ԲՄՊ3 ՀՄՄնե րի, Մս տաՍ և 
« Վե նա» Ի ՀՀնե րի, «Ս մերչ» ՀԿՌՀնե րի, « Սոլն ցեպյոկ» ծանր 
հրա նետ նե րի, Մի35Մ հար վա ծային ո ւղ ղա թիռ նե րի, 2Բ24/2Բ11 
ա կանա նետ նե րի և այլ սպա ռա զի նու թյան վա ճառ քի մա սին է։ Այս
պես, 2011 թ.ի վեր ջից Ա դր բե ջա նը ստա ցել է ը նդ հանուր 36 մի ա
վոր Մի35Մ [8] հար վա ծային ո ւղ ղա թիռ, որոնք սկզ բում հատ կաց
վել են ՊՍԾին, այ նու հետև՝ բանա կին: Բա ցի այդ, Ա դր բե ջա նը, 
ը ստ ՄԱԿի ռե եստ րի տվյալ նե րի՝ 201315թթ. ստա ցել է 100 Տ90Ս 
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տանկ, 118 ԲՄՊ3 ՀՄՄ, ը ստ ЦАМТОի տվյալ նե րի՝ 12 մի ա վոր  
ՏՕՍ1Ա « Սոլն ցեպյոկ» [9]։ Ա դր բե ջա նը ՌԴից գնել է նաև 
ԲՏՌ82Ա զրա հա փո խադ րիչ ներ, 9P1572 «Ք րի զան տե 
 մաՍ» հա կա տան կային հր թի ռային հա մա լիր ներ և հր թիռ ներ, ո րոնք 
ստա ցել է 2017թ. [10]։ 

Իս րայե լի հետ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա ջին պայ
մա նա գի րը, ո րի մա սին տե ղե կու թյուն կա բաց աղ բյուր նե րում, 
թվագր վում է 2006 թ.ի ն՝ ը նդ հա նուր շուրջ 97.5 մլն դո լա րի [11]: 
Ա դր բե ջա նի գնած ա ռա ջին զի նա տե սակ նե րը ցու ցադր վել են 2008թ. 
հու նի սին Բաքվում ան ցկաց ված զո րա հան դե սի ըն թաց քում: Խոս քը 
մաս նա վո րա պես Orbiter2M և Aerostar տե սա կի հե տախու զա կան 
Ա ԹՍնե րի, Lynx մո դու լային հա մա զար կային կրա կի ռե ակ տիվ հա
մա կար գե րի5 մա սին է: Հե տա գա յում « Վի կի լիքս»ի հան րայ նաց րած 
փաս տաթղ թե րից մե կում նշ վում է, որ 2008թ. սեպ տեմ բե րին Ա դր բե
ջա նը իս րայե լա կան 3 ըն կե րու թյան, այդ թվում՝ Lynxե րի ար տադ րո
ղի հետ խո շոր պայ մա նագ րեր է ստո րագ րել [12]: Ը ստ իս րայե լա կան 
կայ քե րից մե կի՝ խոս քը « մի քա նի հա րյուր մի լի ոն դո լա րի» մա սին է 
[13]: 2011թ. Իս րայե լա կան 2 կայք հայտ նել են այլ խո շոր պայ մանագ
րե րի ստո րագր ման մա սին՝ 1.41.6 մլրդ դո լար ար ժողու թյամբ [14]: 
2016թ. հայտ նի դար ձավ իս րայե լա կան Barak8 զեն թի ահր թի ռային 
հա մա լիր նե րի գն ման մա սին, ը ստ տար բեր տվյալ նե րի՝ 6ից մինչև 
12 ար ձակ ման կա յան6 [15]։ Ա դր բե ջանն Իս րայե լից գնել է նաև այլ 
տե սա կի սպա ռա զի նու թյուն, այդ թվում՝ Spike հա կա տան կային հր
թիռ ներ, SandCat [16] և Սու ֆա2 զրա հա մե քե նա ներ, Cardom և Spear 
MK2 ա կա նա նետ ներ, POMINS2 դյու րա կիր ա կա նա զեր ծող հա մա
կար գեր, Tavor (TAR) ի նք նա ձիգ ներ հա տուկ նշա նա կու թյան ու ժե րի 
5 Այս համակարգերի մասով որոշակի վերապահում կա. Ադրբեջանին մատա 

կարարվել 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 TR122 հրթիռներ: 

6 Ըստ SIPRIի տվյալների՝ Ադրբեջանը 2011 թ. կնքված պայմանագրով (1.6 մլրդ 
դոլարի պայմանագրի մաս) պատվիրել էր 1 դիվիզոին՝ 6 արձակման կայան և 
Barak8ի 75 հրթիռ։ Ըստ իսրայելական կայքերից մեկում նշված տվյալների՝ 
Ադրբեջանը գնել է 12 արձակման կայան։
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հա մար, Skystar 300 աե րոս տատ: Հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմնա կան 
ո ւղ ղությու նը հե տա խու զա կան և « Կա մի կա ձե» (հար վա ծային « մա
հա պարտ» տե սա կի) ա նօ դա չու թռ չող սար քե րի գնու մը, ի նչ պես նաև 
ար տադ րու թյունն է7 [17]: Բա ցի նշ ված զի նատե սակ նե րից, 2018 թ. 
հայտ նի դար ձավ Իս րայե լի հետ ևս մեկ խո շոր գոր ծար քի մա սին. 
հու նի սի 26ի զո րա հան դե սի փոր ձե րին և ըն թաց քում ցու ցադր վե ցին 
LORA օ պե րա տիվմար տա վա րա կան հր թի ռային հա մա լիր ներ [18]։ 
SIPRIի բա զա յում նշ ված է նաև EL/M2080 Green Pine, EL/M2288 
ADSTAR ռա դար նե րի, ATMOS2000 Ի ՀՀնե րի գն ման մա սին, սա
կայն այս տվյալ նե րը ա ռայժմ այլ աղ բյուր նե րով չեն հաս տատ վել։ 
Նույ նը վե րա բե րում է նաև Iron Dome («Եր կա թե գմ բեթ») հա կահր
թի ռային պաշտ պա նու թյան հա մա կար գին, ո րի մա սին ա դր բե ջա նա
կան և իս րայե լա կան ո րոշ կայ քե րի հրա պա րա կումնե րից [19] զատ 
այլ տվյալ ներ չկան։ Մի ակ պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյու նը « հա
մա ձայ նու թյան գա լու մա սին» 2016թ. ա րել էր ԱՀ ռազ մար դյու նա բե
րու թյան նախ կին նա խա րա րը [20] ։

Իս րայե լը նաև մի շարք խո շոր գոր ծարք նե րում հան դես է ե կել որ
պես միջ նորդ։ Այս պես Չե խի այից և Սլո վա կի այից գն ված « Դա նա» 
ի նք նագ նաց հրե տա նային հա մա կար գե րը և RM70 հա մա զար կային 
կրա կի ռե ակտիվ հա մա կար գե րը Ա դր բե ջա նին մա տա կա րար վել են 
Իս րայե լի մի ջո ցով [21], և, չի բա ցառ վում, որ ար դի ա կանաց վել են 
իս րայե լա կան Elbit Systems ըն կե րու թյան կող մից։ Միջ նոր դա վոր ված 
գոր ծար քի օ րի նակ է նաև 2013թ. Ադ րե ջա նի նախ կին ազ գային ան
վտան գու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ի տա լա կան Hacking Team 
հա քե րային գոր ծիք ներ ար տադ րող ըն կե րու թյու նից հա մա կար գիչ
նե րը գաղտ նի հե ռա կա ռա վա րե լու ծրագ րի գնու մը՝ կր կին Իս րայե լի 
մի ջո ցով [22]։ 

Թուր քի այի հետ ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գործակ ցու թյու նը 
ևս Ա դր բե ջա նը ա ռա վե լա պես խո րաց րել է վեր ջին 10 տար վա ըն
թաց քում։ Թուր քի այի՝ Ա դր բե ջա նին մա տա կա րա րած զին տեխ նի

7 ԱՀ անօդաչու թռչող սարքերի պարկը գրեթե ամբողջությամբ, բացառությամբ 
թուրքական արտադրության «Թուրնա» թիրախների, համալրված է իսրայելական 
ԱԹՍներով:
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կայի թվում ա ռանձ նա նում են հա մա զար կային կրա կի հր թի ռային 
հա մա լիր նե րը՝ 302մմ տրա մա չա փի T300 « Քա սըր ղա», 122մմ T122 
« Սա քա րյա», 107մմ T107: Ը ստ ո րում, հատ կան շա կան է, որ T300 
ՀԿՌՀնե րի, կամ ա ռն վազն դրանց մի մա սը, տե ղա կայ ված են Նա
խիջ ևա նում [23]։ 2018թ. Բաք վի զո րա հան դե սի փոր ձե րի ըն թաց քում 
ցու ցադր վե ցին թուր քա կան « Ռոքեթ սան» ըն կե րու թյան ար տադ րու
թյան SOM թևա վոր հր թի ռը [24], «Ա սել սան» ըն կե րու թյան ար տադ
րու թյան «Ի հա սա վար» հա կադ րո նային փոքր հա մա կար գը։ Հարկ է 
հի շեց նել, որ 2018 թ. հու նի սի 20ին ԱՀ պաշտ պա նու թյան նա խա
րար Զ. Հա սա նո վը հայ տա րա րել էր, որ ի րենք Թուր քի այի մի ջո ցով 
ար դի ա կա նաց նում են Սու25 գրոհիչ նե րը, մյուս ո ւղ ղա թիռ նե րը և 
ի նք նա թիռ նե րը [25]։ Չենք կա րող բա ցա ռել, որ ար դի ա կա նաց ման 
ո ւղ ղու թյուն նե րից մեկն էլ ե ղել է ի նք նա թիռ նե րը SOM թևա վոր հր
թիռ նե րով սպա ռա զի նե լու գոր ծըն թա ցը։ Հատ կան շա կան է, որ, ա ռն
վազն մինչև 2017թ. SOM հր թիռ նե րը աշ խա տում է ին ֆրան սի ա կան 
« Սաֆ րան» ըն կե րու թյան Microturbo TR40 շար ժի չով։ 2017թ. թուր
քա կան կող մը հայտ նել էր, որ հր թի ռը 2018թ. կհա մալր վի տե ղա կան 
շար ժի չով, ին չը թույլ կտա շր ջան ցել ար տա հան ման սահ մա նա փա
կումնե րը [26]: 2018թ., սա կայն, նոր շար ժի չով հր թի ռի փոր ձարկ ման 
վե րա բե րյալ տվյալ ներ թուր քա կան մա մու լում չեն հայտ նա բեր վել:

 Բե լա ռու սի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ևս շա րունակ վում է։ Ի 
տար բե րու թյուն նա խորդ տա րի նե րին կատա րած գնումնե րի, սա
կայն, 2018թ. Ա դր բե ջա նը ցուցադ րեց Բե լա ռու սից գն ված, սա կայն 
ոչ խորհր դայինռու սաս տա նյան մշակ ման զի նա տե սակ։ Խոս քը բե
լա ռուսաչի նա կան ար տադ րու թյան « Պո լո նեզ [27]» հա մազար կային 
կրա կի ռե ակ տիվ հա մա կար գե րի մա սին է, ո րոնք իս րայե լա կան 
LORAնե րի հետ տե ղա կայ վել են ԱՀ ԶՈւ նոր հր թի ռային զո րա մա
սում՝ Բաք վից ոչ շատ հե ռու։ Նույն տար վա սեպ տեմ բե րին ԱՀ ՊՆն 
հայտ նեց « Պո լո նեզ»նե րի ե րկ րորդ խմ բա քա նա կը ստա նա լու մա
սին8 [28]։ Ը նդ հա նուր եր ևա ցել է 6 ար ձակ ման կա յան, և ե թե ձեռք 
բեր ված կա յան նե րի թի վը հա մա պա տաս խա նում է ցու ցադր վա ծին, 
8 Նոր խմբաքանաի մասին ավելի վաղ արբանյակային լուսանկարների հիման վրա 

հայտնել էր Ռազմինֆոյի վերլուծաբան Հ. Խաչիկյանը։
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ա պա չի բա ցառ վում, որ ա պա գա յում Ա դր բե ջա նը նոր խմ բա քա նակ 
կա րող է ստա նալ։ Դեռևս 2018 թ. ապ րի լին « Կո մեր սանտ»ը հայտ
նել էր, որ ԱՀ ՊՆն նա խա տե սում է գնել 10 մի ա վոր « Պո լո նեզ» [29] ։

20072008թթ. սկ սած Ա դր բե ջա նը զեն քի գնումնե րի, ար դի ա
կա նա ցումնե րի, ի նչ պես նաև ար տադ րու թյան ո լորտ նե րում հա մա
գոր ծակ ցում է նաև Հա րա վաֆ րի կյան Հան րա պե տու թյան հետ: 
2008թ. ստո րագր ված պայ մանագ րով ԱՀ ԶՈւն ՀԱՀ Paramount ըն
կե րու թյունն Ա դր բե ջա նին մա տա կա րա րել է « Մա րադյոր» և « Մա տա
դոր» զրա հա մե քե նա ներ: Ը ստ ЦАМТОի տվյալ նե րի՝ նախ նական 15
ա կան մի ա վոր, ի սկ 2011թ. հա վե լյալ հա մաձայ նագ րով՝ ևս 30ա կան 
մի ա վոր [30]: Հա մա գործակ ցու թյու նը շա րու նակ վել է նաև հե տա
գա տա րի նե րին: Այս պես, ը ստ ՀԱՀ սո վո րա կան սպա ռա զի նու թյան 
վերահսկ ման կո մի տե ի զե կույ ցի՝ 2015թ. Ա դր բե ջա նին վա ճառ վել է 
1.7 մլն դո լա րի զրա հա մե քե նա, ևս շուրջ 3.5 մլն դո լա րի այլ սպա ռա
զի նու թյուն [31]: Կող մե րը հա մագոր ծակ ցում են նաև ԱՀ ԶՈւ Մի24 
հար վա ծային ո ւղ ղաթիռ նե րի ար դի ա կա նաց ման հար ցում: Հա մա
գոր ծակցու թյան կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը Բաք վում զրա հա
մե քե նա նե րի հա վաք ման գոր ծա րանն է:

 Զեն քե րի ար տադ րու թյուն, ար դի ա կա նա ցումներ, հա մա տեղ 
գոր ծա րան ներ։ Իս րայե լա կան ըն կե րու թյուննե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյամբ Ա դր բե ջա նում գոր ծում է եր կու խո շոր ձեռ նար կու թյուն՝ 
Ա ԹՍնե րի հա վաք ման Azad Systems գոր ծա րա նը, ի նչ պես նաև 
« Թյուր քան» ա վա նում պա րե կա նա վե րի հա վաք ման հա մա տեղ գոր
ծարա նը9 [32]: Բա ցի հա մա տեղ գոր ծա րան նե րը, Իս րայե լը և Ա դր բե
ջա նը նաև հա մա գոր ծակ ցում են զին տեխ նի կայի ար դի ա կա նաց ման 
հար ցում: Մաս նա վո րա պես 2010թ. կնք ված պայ մա նագ րով Իս րայելն 
ար դի ա կա նաց րել է ԱՀ ԶՈւ Տ72 տան կե րը [33], 2016թ. ցու ցադր վել 
են իս րայելա կան Lahat հա կա տան կային հր թիռ նե րով սպա ռազին
ված ԱՀ ԶՈւ Մի17 ո ւղ ղա թիռ ներ:

9 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:
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2016թ. « Ռու սաս տա նի ո ւղ ղա թիռ ներ»ը և ա դր բեջա նա կան Silk 
Way Helicopter Services քա ղա քա ցի ա կան ըն կե րու թյու նը ստո րագ րել 
են Բաք վում ռու սաս տա նյան ար տադ րու թյան Մի8/17 բեռ նա տար 
ո ւղ ղա թիռ նե րի սպա սարկ ման կենտ րո նի կա ռուց ման հա մա ձայ նա
գիր [34]: Հե տա գա յում կենտ րո նի տեխ նի կա կան հա մալր ման դեպ
քում հնա րա վոր է այն տեղ սպա սարկ վեն նաև ռու սաս տա նյան ար
տադ րու թյան այլ ո ւղ ղա թիռ ներ ևս։ 

Ադր բե ջա նում գոր ծում է նաև Բե լա ռու սի հետ համա
տեղ ըն կե րու թյուն։ 2011թ. ստեղծ ված Tetraedr 
Techservice ըն կե րու թյու նը զբաղ վում է Ա դր բե ջա նի ԶՈւ  
Ս125 « Պե չո րա» ԶՀՀնե րի ար դի ա կա նաց մամբ [35]։ Հարկ է նշել, 
սա կայն, որ ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում կոնկ րետ Բաք վում 
գոր ծող ըն կե րու թյան դե րը պարզ չէ, հա մա կար գերն ար դի ա կա նաց
նում է ան մի ջա պես բե լառու սա կան Tetraedrը՝ Բե լա ռու սի տա րած
քում [36]։ 

Ադր բե ջա նում ստեղծ վել է նաև Հա րա վաֆ րի կյան Հան րա պե տու
թյան ար տադ րու թյան զրա հա մե քե նա նե րի հա վաք ման գոր ծա րան: 
Ը ստ ՀԱՀ Paramount ըն կե րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի՝ գոր ծա
րա նը զբաղ վում է ոչ մի այն « Մա րադյոր» և « Մա տա դոր» զրա հա մե քե
նա նե րի հա վաքմամբ, այլև տեխ նի կա կան սպա սարկ մամբ [37]:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան այլ ո ւղ ղու թյուն ներ: Վեր ջին տա րի նե
րին Ա դր բե ջա նը ակ տի վաց նում է նաև եվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Եվ րո պա յում ԱՀ ռազ մա կան ա ռա վել ակ
տիվ գործըն կեր ներն ա ռայժմ Ար ևե լյան Եվ րո պայի ե րկր ներն են, 
ո րոնք վա ճա ռում են նախ կին խորհր դային ար տադ րու թյան զեն քե րի 
ար դի ա կա նաց ված տար բե րակ ներ, ի նչպես Չե խի ան և Սլո վա կի ան, 
Բուլ ղա րի ան, Ռու մի նի ան: Սա կայն զար գա նում է նաև Ա րևմ տյան 
Եվ րո պայի ե րկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ա ռայժմ ա ռա
վելա պես եր կա կի նշա նա կու թյան զեն քե րի մա սով: Մաս նավո րա պես 
դրա թվին կա րե լի է դա սել Ֆրան սի այի հետ գե ո դե զի ա կան ար բա
նյա կի գոր ծար քը: 2015 թ.ից Ա դր բեջա նը ստա ցել է SPOT7 ցածր 
ու ղեծ րային ար բա նյա կը: Ո րո շա կի հա մա գոր ծակ ցու թյուն կա նաև 



76

Գեր մա նի այի հետ, սա կայն, հարկ է նշել, որ գեր մա նա կան կող մը 
ժա մա նա կին ար գե լա փա կել է10 [38] Թուր քի այից Տ155 ի նք նագ նաց 
հրե տա նային հա մա կար գեր գնե լու գոր ծարքը՝ ել նե լով նրա նից, որ 
տանկն աշ խա տում է գեր մանա կան MTU ըն կե րու թյան շար ժի չով 
[39]: 

2018 թ. Ա դր բե ջա նում ցու ցադր վե ցին նաև ա մերիկյան ար տադ
րու թյան ո ւղ ղա թիռ ներ՝ Bell412, Bell407 և MD530։ Bell ո ւղ ղա թիռ
ներն ա ռա ջին ան գամ ցու ցա դրվե ցին հու նի սի 26ի զո րա հան դե սի 
փոր ձե րի ըն թաց քում, ի սկ MD530 ո ւղ ղա թի ռը՝ հոկ տեմ բե րին ԱՀ 
ՊՆ ա վի ա բա զա նե րից մե կում ան ցկաց ված մի ջո ցառ ման ըն թաց
քում [40]։ Ա ռայժմ պարզ չէ, թե որ ե րկ րից է Ա դր բե ջա նը գնել նշ ված 
ո ւղ ղա թիռ նե րը։ 2018թ. հու նի սի 27ին քա ղա քա գետ Ս. Սարգ սյա նը 
հայտ նել էր, որ Ա ՄՆից իր հարց մանն ի ստա ցած պաշ տո նա կան 
պա տաս խա նում նշ վել է, որ Bell412 ո ւղ ղա թիռ նե րը սեր տիֆի կաց
ված են որ պես քա ղա քա ցի ա կան և դրանց ար տա հան ման հա մար 
ար տո նա գիր պետք չէ [41]։ 

Եզ րա կա ցու թյուն: Ամ փո փե լով կա րող ե նք նշել, որ 20072008 
թթ. սկ սած, պահ պա նե լով զեն քի գն ման ա վանդա կան շու կա նե
րը, Ա դր բե ջա նը զար գաց նում է հա րա բերու թյուն նե րը նաև այլ, այդ 
թվում՝ ոչ խորհր դայինռու սաս տա նյան մշակ ման զեն քեր ար տադ րող 
ե րկր նե րի հետ։ Ը ստ ո րում, հատ կան շա կան է, որ բա ցի Իս րայե լից և 
Թուր քի այից, ի նչ պես նաև Ար ևե լյան Եվ րո պայի մի շարք ե րկր նե րից, 
Ա դր բե ջա նը զար գաց նում է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև Ա րևմ տյան 
Եվ րո պայի և մի շարք այլ ե րկր նե րի հետ։ Թեև վեր ջին նե րիս հետ 
հա մա գոր ծակցու թյունն ա ռայժմ զգա լի ո րեն զի ջում է Ռու սաս տա նի, 
Իս րայե լի, Բե լա ռու սի, Թուր քի այի և մի շարք այլ ե րկր նե րի հետ առ
կա հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, սա կայն նկատ վում են զար գաց ման մի
տումներ։ Չի բա ցառ վում, որ ռազ մա կան բա ղադ րի չից զատ նշ ված 

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 8ի կոչը 
զենքի վաճառքի էմբարգո հաստատել արցախյան հակամարտության կողմերի 
նկատմամբ:
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հա մա գոր ծակ ցու թյան զարգաց ման հա վա նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րից 
մե կը կա րող է լի նել նաև Հա յաս տա նի դեմ ո ւղղ ված քա րոզ չա կան 
բա ղադ րի չը:

20082018թթ. գնումնե րը նաև ցույց են տա լիս, որ հիմնա կան 
ու շադ րու թյու նը հատ կաց վում է հար ձակո ղա կան զի նա տե սակ նե րի 
գն մա նը, այդ թվում՝ տար բեր ե րկր նե րի ար տադ րու թյան հա մա զար
կային կրա կի ռե ակտիվ հա մա կար գեր, շար ժու նակ (մո բիլ) հրե տա
նի, ա կանա նետ ներ, հար վա ծային ո ւղ ղա թիռ ներ, բեռ նա տար ո ւղ
ղա թիռ նե րի ար դի ա կա նա ցում մինչև թեթև հար վածային ո ւղ ղա թի ռի 
մա կար դա կի, կոր ծա նիչ և գրո հիչ ա վի ա ցի այի պար կի զար գա ցում և 
ար դի ա կա նա ցում և այլն։ 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն Խորհր դի ո րո շու մը 
Եվ րո պա յում սո վո րա կան զին ված ու ժե րի վե րա բե րյալ պայ մա-
նագ րի ի րա կա նաց ման սկզ բունք նե րի և կար գի մա սին հա մա-
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 ՉԻ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
ՎՐԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ԵՎ Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆՈՒՄ

 Մե լի նե Պետ րո սյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ կրտ սեր գի տաշ խա տող, 

քա ղա քա գետ

 Հա րա վային Կով կա սի ե րկր նե րի ան կա խա ցու մից հե տո տա րա
ծաշր ջա նում նոր խա ղա ցող ա վե լա ցավ՝ ի դեմս ՉԺՀի։ Չի նաս տա նը 
դի վա նա գի տա կան հա րա բերու թյուն ներ հաս տա տեց հա րավ կով
կա սյան ե րկր նե րի հետ դրանց ան կա խա ցո մից ան մի ջա պես հե տո։ 
Այ սօր տա րա ծաշր ջա նի 3 ե րկր նե րի հետ Չի նաս տա նը ու նի տար բեր 
մա կար դա կի հա րա բե րու թյուն ներ։ Կա րող ե նք ա սել, որ հա րա բե րա
կա նո րեն ա վե լի ակ տիվ են չինվ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 
հե տո չինա դր բե ջանա կա նը և վեր ջում չինհայ կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը։ 

Սույն աշ խա տան քի նպա տակն է վեր հա նել Վրաստա նում և Ա դր
բե ջա նում չի նա կան ներդ րու մային քա ղաքա կա նու թյան հիմնա կան 
մի տումնե րը։ Վե րոն շյալ նպատա կին հաս նե լու հա մար ա ռաձ նաց րել 
ե նք հետ ևյալ խնդիր նե րը՝ 
•	 ու սումնա սի րել չի նա կան ներդ րումնե րի հիմնական ո ւղ ղու թյուն

նե րը Վրաս տա նում, 
•	 ու սումնա սի րել չի նա կան ներդ րումնե րի հիմնական ո ւղ ղու թյուն

ներն Ա դր բե ջա նում։
 Չի նա կան ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյու նը Վրաս տա նում։ 

Չի նաս տան  Վրաս տան դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րին 
զու գըն թաց 1992թ.ից սկիզբ դր վեց նաև ե րկ կողմ ա ռևտ րային հա
րա բե րու թյուն նե րին, սա կայն 2 ե րկր նե րի միջև տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը վե րելք ապ րե ցին 2010 թվա կա նին 2008թ. պա տե
րազ մից հե տո, ե րբ վե րա կանգն վեց վրա ցա կան տն տե սու թյու նը [1]:

 Չի նաս տա նը և Վրաս տա նը հա մա գոր ծա կա ցում են մաս նա վո
րա պես օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րումնե րի և ա ռևտ րի ո լոր տում։ 
Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել մի կար ևոր փաս տի վրա. Հա րավ
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կով կա սյան տա րա ծա շրջա նում Վրաս տա նը մի ակ եր կիրն է, ո ւմ հետ 
Չի նաս տա նը 2017թ. կն քեց Ա զատ ա ռևտ րի հա մա ձայ նա գիր, ո րը 
Վրաս տա նի նման փոքր պե տու թյա նը թույլ տվեց գրե թե զրո յա կան 
մաք սա հար կով ապ րանք ներ ար տա հա նել Չի նաս տան: Պայ մա նագ
րի կն քու մից հե տո Վրաս տա նի ներ քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար 
Գե որ գի Գա խա րի ան հայ տա րա րեց, որ վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն
թաց քում Վրաս տա նի և Չի նաս տա նի միջև ա ռևտ րատն տե սա կան 
ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րը ա ճի մի տում ու նեն, Չինաս տա նը 
Վրաս տա նի կար ևոր ա ռևտ րային գոր ծըն կերն է [2]։ 

Վ րաս տա նի է կո նո մի կայի նա խա րար Դմիտ րի Կու մի սիշ վի լին 
2018թ. փետր վա րին հայ տա րա րեց, որ 2017թ. Թուր քի այից ու Ռու
սաս տա նից հե տո Չի նաս տա նը Վրաս տա նի 3րդ խո շոր ա ռևտ րային 
գոր ծըն կերն է։ 2017թ. Չի նաս տա նի հետ ա ռևտ րի ըն դա հա նուր ծա
վա լը կազ մել է 939 մի լի ոն $, ա ճել է 24 %ով, դե պի Չի նաս տան ար
տահան ման ծա վա լը 2017թ. կազ մել է 207 մի լի ոն $, 2016 թ. հա մե
մատ ա ճել է 23 %ով, մինչ դեռ Չի նաս տա նից ներմուծ ման ծա վա լը 
կազ մել է 732 մի լի ոն $՝ ա ճե լով 33 %ով [3]։

2018թ. հուն վարապ րիլ ա միս նե րի տվյալ նե րով Չի նաս տա նը 
Վրաս տա նի ներկ րումնե րի ցու ցա կում 4րդ տե ղում է:

Չ նա յած ա ռևտ րի ը նդ հա նուր ծա վա լի բարձր ցու ցանիշ նե րի՝ 
Վրաս տա նում Օ տա րեր կյա ո ւղ ղա կի ներդ րողնե րի ցան կում, 2017թ. 
տվյալ նե րով, Չի նաս տա նը 9րդն է [4]։ Սա կա րե լի է բա ցատ րել նրա
նով, որ մինչ այ սօր Վրաս տա նում գոր ծում է մի այն մեկ մեծ կազ մա
կերպու թյուն` Հո ւայ լին գը, ո րն ա մե նա խո շոր ներդ րողն է այս ե րկ րում 
[5]։ Կազ մա կեր պու թյու նը Վրաս տանում սկ սել է ներդ րումներ ա նել 
2007թ.ից, ու նի 8 հիմնա կան նա խագ ծեր՝ « Հո ւայ լինգ Թբի լի սի նոր 
ծո վային քա ղաք», « Հո ւայ լինգ Թբի լի սի ի ծո վային պլա զա», «Ե րի
տա սարդա կան օ լի մի պի ա կան գյուղ», « Քու թայի սի Հո ւայ լինգ ազատ 
ար դյու նա բե րա կան գո տի» և այլն։ Այս նա խագ ծե րի իրա կա նաց ման 
հա մար ծախս վել է ա վե լի քան 500 մի լի ոն $։

 Հո ւայ լին գը 2007թ.ից հա մար վում է ա մե նա խո շոր օ տա րերկ րյա 
ո ւղ ղա կի ներդ րո ղը, սա կայն, ի հա կադ րու թյուն սրան, պետք է նշենք, 
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որ 2017թ.ից սկ սած Վրաս տա նում հայտն վում են նաև այլ կազ մա
կեր պություն ներ, ո րոնք ևս փոր ձում են հաս տատ վել վրա ցա կան շու
կա յում։ 2017թ. մայի սին Պե կի նում կնք վել է Վրաստա նի զար գաց
ման բան կի ստեղծ ման մա սին հա մա ձայնա գիր, ո րը վրա ցա կան 
կող մից ստո րագ րել է Վրաս տա նի վար չա պե տի ա ռա ջին տե ղա կալ 
և Վրաս տա նի ֆի նանսնե րի նախ կին նա խա րար Դմիտ րի Կու մի սիշ
վի լին։ Վրաս տա նի զար գաց ման բան կի հիմնա դի րը չի նա կան խո
շոր ներդ րումներ կա տա րող կազ մա կեր պու թյուն նե րից CEFC China 
Energyն է։ Նոր բան կը հայ տա րա րել է, որ ամ բողջ կա պի տա լը կազ
մե լու է 1 մի լի արդ $ [6]:

Չ նա յած նրան, որ Վրաս տանՉի նաս տան հա րա բերու թյուն նե րում 
օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րող նե րի առ կա յու թյու նը ար դյու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն են ա պա հո վում, այ նու մե նայ նիվ, ե րկ կողմ հա
րա բե րու թյուննե րում կար ևոր դեր ու նի 2013թ. պաշ տո նա պես հա
յատա րար ված « Մեկ գո տի, մեկ ճա նա պարհ» նա խա գի ծը։ Վրաս
տա նը իր ու րույն տեղն ու նի այս ծրագ րում՝ համար վե լով Եվ րո պան 
ու Ա սի ան ի րար կա պող օ ղակ։ Վրաս տա նը ներգ րավ ված է ծրագ
րի 6 մի ջանցք նե րից՝ Չի նաս տանԿենտ րո նա կան Ա սի աԱ րևմ տյան 
Ա սի ա միջա նց քում, այս պե տու թյու նը ա ռա ջար կում է և՛ ծո վային, և՛ 
ցա մա քային ու ղի ներ, ո րոնք կար ևոր են Չի նաս տանԿենտ րո նա կան 
Ա սի աԱ րևմ տյան Ա սի ա մի ջանց քի համար։ Ցա մա քային ու ղին նե
րառ վում է Բա քուԹ բի լի սիԿարս եր կա թու ղին, ո րը ճա նա պարհ է 
դե պի Թուր քի ա, ի սկ ծո վային ու ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե լք 
դե պի Եվ րո պա՝ Բա թու մի, Փո թի և Ա նակ լի ա նա վա հան գիստնե րով 
[1]։ « Մեկ գո տի, մեկ ճա նա պարհ» նա խագ ծում Վրաս տա նի կող մից 
ա ռա ջարկ ված ծո վային ու ղու հա րավային հատ վա ծի զար գաց ման 
հա մար կար ևոր վում է Անակ լի ա նա վա հա նագս տի կա ռու ցու մը, ո րն 
ար ժի 2,5 մի լի արդ, և նա խա տես վում է, որ նա վա հան գիս տը կդառնա 
ա մե նա մե ծը ու ան մե նահ զո րը Վրաս տա նում և իր հզորու թյամբ կգե
րա զան ցի ներ կա յումս ե րկ րի ա մե նահ զոր նա վա հանգս տին՝ Փո թի
ին։ Նա խա տես վում է, որ նավա հան գիս տը շա հա գործ ման կհանձն
վի 2020թ. [7]։
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 Նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում ա ռա ջին ան գամ 2015թ. Վրաս տա
նով Չի նաս տա նը բեռ ներ տե ղա փոխ վեց դե պի Թուր քի ա։ Բեռ նե րը 
Չի նաս տա նից Թուք րի ա հա սան ըն դա մե նը 15 օ րում, նշենք, որ կա
նո նա վոր ծո վային ճա նա պար հով 25 օր ա վել էր տևում բեռ նա փո
խադ րու մը։ Վրացի նե րի հա մար պատ մա կան այդ օ րը Վրաս տա նի 
նախ կին վար չա պետ Ի րակ լի Ղա րի բաշ վի ին իր խոս քում նշել էր, որ 
Վրաս տա նի մի ջո ցով բե ռա փո խադ րու մը ա վե լի մատչե լի կլի նի, և 
տևո ղու թյու նը կկր ճատ վի։ Նա նաև նշեց, որ այս ա մենն ի րենց վա
րած պրագ մա տիկ քա ղա քա կա նու թյան հետ ևանքն է, ո րի մի ջո ցով 
Վրաս տա նը ա վե լի գրա վիչ է դառ նում օ տա րերկ րյա ներդ րող նե րի 
հա մար [8]։

 Չի նա կան ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյու նը Ա դր բե ջա նում։ 
ՉԺՀի և Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան միջև դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ հաս տատվե ցին 1992թ. ապ րի լի 2 –ին: 1993թ.
ից, ե րբ Ա դր բե ջա նը բա ցեց իր դե սա պա նու թյու նը Չի նաս տա նում, 
եր կու ե րկր նե րի միջև հաս տատ վե ցին նաև ա ռևտ րային հա րաբե րու
թյուն ներ։ 1993թ. Չի նաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջև ը նդ հա նուր ա ռև
տու րի ծա վա լը կազ մել է ըն դա մե նը 1,5 մի լի ոն $ [9]: Մինչ դեռ Ա դր բե
ջա նում Չի նաս տա նի դեսպա նը 2018 թ. իր հար ցազ րույց նե րից մե կի 
ժա մա նակ ա սել է, որ 2017 թ. եր կու ե րկր նե րի միջև ա ռև տու րը հա սել 
է ռե կոր դային թվի՝ 1 մի լի արդ 298 մի լի ոն $ի, փաս տո րեն ա ռև տու
րը ա վե լա ցել է 33.16%ով, ին չի ար դյունք նում Չի նաս տա նը դար ձել 
է Ա դր բե ջա նի 4րդ խո շոր ա ռևտ րային գոր ծըն կե րը։ Ա դր բե ջա նից 
դե պի Չի նաս տան ար տահա նու մը 2017թ. կազ մել է 443,8 մի լի ոն $, 
ա ճել է 63,75%ով, ի սկ ներկ րու մը կազ մել է 854,5 մի լի ոն $՝ ա ճե լով 
21,38%ով [10]։ 

Ինչ պես Վրաս տա նը, այն պես էլ Ա դր բե ջա նը բա վական լուրջ 
ներգ րավ վա ծու թյուն ու նեն « Մեկ գո տի, մեկ ճա նա պարհ» նա խագ
ծում։ Ա դր բե ջա նը հա մար վում է նավ թային ու գա զային մեծ պա շար
ներ ու նե ցող եր կիր, այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ Չի նաս տա նը Ա դր բե ջա
նին ևս մեծ ու շադ րու թյուն է հատ կաց նում և մի լի ո նա վոր դո լար նե րի 
ներդ րումներ է ա նում այս ե րկ րում։ Ա դր բե ջա նը բազ մակողմ հա մա
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ձայ նա գիր է կն քել Վրաս տա նի և Ղա զախս տա նի հետ Ա նդր կաս
պյան մի ջազ գային տրանս պորտային ու ղի նե րի վե րա բե րյալ, բա ցի 
դրա նից, նա խա ձեռ նել է Ա նդր կաս պյան կոն սոր ցի ու մի կա ռու ցու մը, 
որ հնա րավո րու թյուն կտա ապ րան քա փո խադ րումներ կա տա րել 
Ա նդր կաս պյան մի ջազ գային տրանս պոր տային ու ղի նե րի մի ջո ցով 
Չի նաս տա նից դե պի Եվ րո պա [11]:

 Չի նա կան կող մի կար ևոր ներդ րումնե րից մեկն էլ Ա սի ա կան են
թա կա ռուց ված քային ներդ րումնե րի բան կի (AIIB) կող մից մինչև օ րս 
տրա մադր ված ա մե նա խո շոր վար կի հաս տա տումն է ր՝ Ա դր բե ջա նը, 
Թուր քի ան և Հա րավային Եվ րո պան ի րար կա պող գա զա տա րի կա
ռուց ման հա մար։ AIIBի Պե կի նի մաս նա ճյու ղը ՏրանսԱ նա տոլի ա
կան գա զա տա րի (TANAP) կա ռուց ման հա մար տրա մադ րել 600 մի
լի ոն $։ Գա զա տա րի մի ջո ցով բնա կան գա զը ա դր բե ջա նա կան հան
քա վայ րե րից Վրաս տա նի մի ջո ցով պետք է ու ղարկ վի Թուր քի ա, այ
նու հետև դե պի Հա րավային Եվ րո պա [12]։ 2015թ. դեկ տեմ բե րին Չի
նաս տա նի նա խա գահ Սի Ծին փի նի և Ա դր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 
Ա լի ևի միջև ստո րագր վել է հու շա գիր « Մեկ գո տի, մեկ ճա նա պարհ» 
նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում, ը ստ ո րի պետք է եր կու եր կի նե րի միջև 
Մե տաք սի ճա նա պար հի տնտե սա կան գո տի կա ռուց վեր [13]։ Տն տե
սա կան գո տին, ը ստ եր ևույ թին, պետք է նպաս տեր ե րկ կողմ հա րա
բերու թյուն նե րի՝ մաս նա վո րա պես ա ռևտ րատն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի զար գաց մա նը։ Փաս տա ցի, այ սօր կնք ված հու շա գի րը 
ծա ռա յում է իր նպա տա կին։ 

Ադր բե ջա նի է կո նո մի կայի նա խա րար Շա հին Մուս տա ֆայ ևը իր 
հար ցազ րույց նե րից մե կում նշել էր, որ 2018 թ. սզկ բի ա միս նե րի 
տվյալ նե րով Չի նաս տա նը Ա դրբե ջա նի տն տե սու թյան մեջ մոտ 770 
մի լի ոն $ի ներդ րումներ է կա տա րել, ներդ րումնե րի մեծ մա սը նավ
թային ո լոր տում է ե ղել [14]։

2018թ. փետր վա րին Ա դր բե ջա նի է կո նո մի կային նախա րա րը 
մաս նակ ցել է Պե կի նում ան ցկա վող Ա դր բե ջան Չի նաս տան բիզ նես 
ֆո րու մին, ո րի ժա մա նակ նա խա րա րը նշել է, որ այ սօր Ա դր բե ջա
նում գոր ծում է չի նա կան կա պի տա լով աշ խա տող 113 կազ մա կեր պու
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թյուն ներ՝ գյուղատն տե սու թյան, կա պի, հա ղոր դակ ցու թյան, ա ռևտ րի 
ոլորտ նե րում։ Նա խա րա րը ը նդ գծել է նաև այն փաս տը, որ փետր
վա րի 5ին Պե կի նում կբաց վի Ա դր բե ջա նի ա ռևտ րային ներ կա յա
ցուց չու թյու նը, ո րն էլ իր հեր թին կն պաստի եր կու ե րկր նե րի միջև 
ապ րան քաշր ջա նա ռու թյա նը և ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյան 
զար գաց մա նը [15]։

 Փաս տա ցի ո րեն Չի նաս տա նը մեծ հե տաքրք րու թյուն ու նի հա րավ
կով կա սյան 3 պե տու թյուն նե րից 2ի հան դեպ։ Ե թե փոր ձենք հա մե
մա տել 2 ե րկր նե րի հետ Չի նաս տա նի ու նե ցած ապ րան քաշր ջա նա
ռու թյու նը, ա պա տես նում ե նք, որ 2ի հետ էլ առ հե լի ծա վալ նե րով 
ա ռև տուր ու նի, ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ կան կոնկ րետ ար տա
հան ման ու ներկր ման ծա վալ նե րի հետ կապ ված։ Սա կայն այս տեղ 
ևս մեկ կար ևոր գոր ծոն կա. Չի նաս տա նը Վրաս տա նի հետ ու նի 
Ա զատ ա ռևտ րի հա մա ձայ նա գիր, որ թույլ է տա լիս ա ռանց մաք սա
հար կե րի կազ մա կեր պել ապ րան քա շրջա նա ռու թյու նը, ի սկ դա Ա դր
բե ջա նի հան դեպ մեծ ա ռա վե լու թյուն է։ Վրաս տա նում օ տա րեր կյա 
ո ւղ ղա կի ներդ րող նե րի մի լի ո նա վոր դո լար ներ են ներդ րում, ո րոնց 
մի ջո ցով մի շարք նա խագ ծեր են ի րա կանց վում։ Օ րի նակ՝ Հո ւայ լինգ 
կազ մա կեր պու թյան կող մից Թբի լի սի ի հա րա կից հատ վա ծում կա
ռուց վող նոր քա ղա քը ան մի ջա կա նո րեն կգ րա վի զբո սաշր ջիկ նե րին, 
քա նի որ քա ղա քը ու նե նա լու է ա մեն ի նչ՝ ա ռան ձին հի վան դա նոց, 
դպ րոց ներ, հյու րա նոց ներ, ժա ման ցի վայ րեր, և այս ա մե նը կլի նի 
գեր ժա մա նա կա կից։ Ար դյուն քում օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րող նե
րի շնոր հիվ եր կիր ժա մա նող զբո սաշր ջիկ նե րի քա նա կը կա վե լա նա։ 
Սա կայն սրա հետ մեկ տեղ հնա րա վոր է ե րկ րում նկատ վի ներ քին 
միգ րա ցի ա։ Ի հա կադ րություն Վրաս տա նի՝ Ա դր բե ջա նում չի նա կան 
Օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ րող ներ չկան կամ ե թե կան էլ, ա պա 
ներդ րումնե րը այդ քան էլ մեծ չեն։

 Փոր ձենք տես նել « Մեկ գո տի, մեկ ճա նա պարհ» նա խագ ծում 
Վրաս տա նը և Ա դր բե ջա նի ներգ րավ վա ծության տար բե րու թյուն նե
րը։ Չնա յած նրան, որ Ա դր բե ջա նը, նավ թային ու գա զային հա րուստ 
պա շար ներ ու նե ցող եր կիր է, ո րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու ցան կու
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թյուն ու նի Չի նաս տա նը և դրան հա մա պա տաս խան բա վա կա նին 
մեծ ծա վալ նե րով ներդ րումներ է ա նում, այ նո ւա մե նայ նիվ, այս ներդ
րումնե րի մի մա սը ո ւղ վում է նավ թային ո լորտ, մի մասն է լ՝ տրանս
պոր տային ցան ցեր։ Այ սինքն՝ Ա դր բե ջա նը փաս տա ցի ո րեն ծրագ րի 
մի այն ցա մա քային հատ վա ծին է մաս նակ ցում, ո րն էլ է ա կան հնա
րա վո րու թյուն ներ չի տա լիս ե րկ րին։ Ի հա կադ րու թյուն Ա դր բե ջա
նի՝ Վրաս տա նը այս նա խագ ծի եր կու հատ վա ծին էլ մաս նակ ցում 
է։ Վրաս տա նի պա րա գա յում ծո վային նա խագ ծե րին մասնակ ցե լը 
ա վե լի շա հա վետ է թե՛ Վրաս տա նի, թե՛ Չի նաս տա նի հա մար։ Քա նի 
որ, ե թե ոչ կա նո նա վոր ծո վային ու ղով չեն կա տար վում ապ րան քա
փո խադ րումնե րը, ա պա ան մի ջա կա նո րեն կր ճատ վում են և՛ ծախ սե
րը, և՛ տևո ղությու նը. ա մե նա քի չը 15 օր վա տար բե րու թյուն է լի նում։ 
Կար ծում ե նք՝ ո րոշ ժա մա նակ հե տո, մի շարք գոր ծոննե րով պայ
մա նա վոր ված, Չի նաս տանՎ րաս տան հա րաբե րու թյուն նե րը ա վե լի 
կխո րա նան, քան Չի նաս տանԱ դր բե ջան հա րա բե րու թյուն նե րը. դա 
մաս նա վո րա պես պայ մա նա վոր ված կլի նի Ա դր բե ջա նի վա րած ի նք
նա բավ քա ղա քա կա նու թյամբ։ 
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Կ ՐԻ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐՏ ՆԵ ՐԻ (ԵՆ ԹԱ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ)
Ն ԿԱՏ ՄԱՄԲ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅՈՒՄ

Ա րես տա կես Սի մա վո րյան
ՀՀ ՊԿԱ ՏՀԿ կրտ սեր գի տաշ խա տող 

 Տեխ նի կա կան զար գաց ման ներ կա պայ ման նե րում, տա րաբ նույթ 
ճգ նա ժա մե րի, բնա կան և տեխ նա ծին ա ղետ նե րի կան խար գել ման, 
ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր
ծում է ա կան նշա նակու թյուն են ձեռք բե րում կրի տի կա կան են թա կա
ռուց վածք նե րի պաշտ պա նու թյան և բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րը։ 

Են թա կա ռուց ված քի ներ քո հաս կա նում են սպասար կող կա ռույց
նե րի և օբյեկտ նե րի մի հա մա լիր ամ բող ջու թյուն, ո րը տվյալ հա մա
կար գի ֆունկ ցի ոնա լու թյան և կեն սու նա կու թյունն ա պա հո վող բա
ղադ րիչ մասն է: Լայն ի մաս տով` բո լոր այն կա ռույց նե րի և ցան ցերի 
ամ բող ջու թյու նը, ո րն ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն ներ է մա տա կա րա
րում զա նա զան բնա գա վառ նե րին և տար բեր հան րու թյուն նե րին ու 
նպաս տում է ազ գի/ պե տու թյան ը նդ հա նուր զար գաց մա նը, սահ ման
վում է որ պես ենթա կա ռուց վածք: Կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածք
նե րը դա սա կարգ վում են ը ստ տար բեր չա փա նիշ նե րի։ Ա ռա վել կար
ևոր վում են տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րը (տե ղե կատ
վու թյան կազ մա կեր պա կան կա ռույց նե րի (են թա) հա մա կարգ(եր), 
սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածքնե րը (ո լորտ նե րի և ձեռ նար կու
թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան կեն
սա գոր ծունե ու թյու նը. կր թու թյուն, գի տու թյուն, ա ռող ջա պա հու թյուն 
և այլն), տրանս պոր տային, ռազ մա կան, ի նո վա ցի ոն և այլ են թա կա
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ռուց վածք ներ11[1]:
 Ա մեն եր կիր, ել նե լով իր ա ռանձ նա հատկու թյուն նե րից, սահ մա

նում է սե փա կան կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րը։ Նման աշ
խա տանք նե րում, սովո րա բար, տար բեր ե րկր նե րում ներգ րավ ված 
են հանրային նշա նա կու թյան կար ևո րա գույն օբյեկտ նե րի գոր ծունե
ու թյու նը հա մա կար գող պե տա կան, ո րոշ դեպ քե րում՝ մաս նա վոր 
սուբյեկտ նե րը։ Կրի տի կա կան ո լորտ նե րի և դրանց մեջ մտ նող են
թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պանու թյան, թար մաց ման ու ար դի ա
կա նաց ման, ան վտանգու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման, ֆի նան
սա կան ներդ րումնե րի ա վե լաց ման հետ կապ ված հիմնա հար ցե րը 
հա մե մա տա բար վեր ջերս են հայտն վել Թուր քի այի պետա կան քա
ղա քա կա նու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Կրի տի կա կան ո լորտ
նե րի (են թա կա ռուց վածք նե րի) և դրանց պաշտ պա նու թյան հար ցե
րը հիմնա կա նում գնահատ վել են «ազ գային տե ղե կատ վա կան ան
վտան գու թյան» հա մա տեքս տում։ 1990ա կան նե րից մինչև 2006թ. 
Տե ղե կատ վա կան ավ տան գու թյան հա մա կարգ ված աշ խա տանքնե րը 
տար վում է ին, և ո լոր տի ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ օ րի նա գիծն 
էլ մշակ վում էր Ազ գային պաշտ պանու թյան նա խա րա րու թյան կող
մից, ո րի շր ջա նակ նե րում նա խա տես վում էր տեխ նի կա կան, տեխ
նո լո գի ա կան և դրան ցից ա ծանց ված տաս նյակ մի ջո ցա ռումնե րի 
ի րագոր ծում, սա կայն օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով տվյալ 

11 ԱՄՆում 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, նավթա 
գազային ու ֆինանսաբանկային ոլորտները, տրանսպորտային և ջրամատա 
կարարման համակարգերը, կառավարության գործունեությունը, արտակարգ 
իրավիճակների ծառայությունը), որոնց պարագայում հանձնաժողովը մատ 
նանշեց, թե վերջիններիս «անվտանգությունը, հարատևությունն ու հասանե 
լիությունն ապահովելուց զատ չկան էլ ավելի կարևոր և հրատապ գերա 
կայություններ»: Հետագայում ավելացան այլ ոլորտներ ևս, հասցնելով դրանք 
16ի։ ԱՄՆ 16 կրիտիկական սեկտորների համանմանությամբ` Գերմանիայի 
կառավարությունը սահմանեց իր երկրի կրիտիկական ոլորտներն ու ենթա 
կառուցվածքները՝ փոխադրամիջոցներ և տրանսպորտային հոսքեր, էներգետիկ 
համակարգ, IT և հեռահաղորդակցություն, ֆինանսական և ապահովագրական 
հատված, հանրային կառավարման հատված, սննդամթերքի հատված, ջրամա 
տակարարման և հարակից ոլորտներ, առողջապահություն, ԶԼՄն և մշակույթ[1]: 
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օ րենսդ րա կան նա խա գի ծը հա վա նու թյան չի ար ժանա ցել։
2012թ. Թուր քի այի գի տա տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

խորհր դի (TÜBİTAK) ներգ րավ մամբ, Տրանս պոր տի և են թա կա ռուց
վածք նե րի նա խա րա րու թյան հո վա նա վո րու թյամբ՝ Զար գաց ման նա
խա րա րու թյան ներդ րումային ծրագ րե րին նվիր ված «Կ րի տի կա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան կա ռա
վար ման նա խա գիծ»ով ակ տո ւալ դար ձավ կի բե ռանվ տան գու թյան 
հար ցը՝ են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պանու թյան տե սան կյու նից։ 
Նույն թվա կա նին ստեղծ վեց Կի բե ռանվ տան գու թյան խոր հուր
դը (խորհր դի ան դամները ներ կա յաց նում են գրե թե բո լոր պե տա
կան հաս տատու թյուն նե րը), ո րն ա ռա ջին ի սկ հա մա ժո ղո վին ըն
դունեց «Ազ գային կի բե ռանվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը և 
20132014թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը», ո րի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին 
փու լի հա մար սահ ման վե ցին կի բե ռանվ տան գու թյան հետ ան մի ջա
կա նո րեն փոխ կա պակց ված և մի մյանց վրա փո խազ դող հիմնա կան 
խո ցե լի ո լորտ ներ, ո րոնք ե ն՝ 
1. տրանս պոր տային,
2. է ներ գե տիկ, 
3. է լեկտ րո նային կապ, 
4. ֆի նան սա բան կային, 
5. ջրային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում, 
6. հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի (կ րի տի կա կան)12 [2]։

 Սահ մա նե լով և հաշ վի առ նե լով վե րը հի շա տակ ված ո լորտ նե րը՝ 
Տրանս պոր տի և են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րու թյան կող մից 
հրա պա րակ վեց «Ազ գային կիբե ռանվ տան գու թյան ռազ մա վա րու
թյուն և 20162019 թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան»  նոր նա խա գի ծը, 
որ տեղ գնահատ վել են հիմնա կան սպառ նա լիք ներն ու հա մա կար
գի հետ կապ ված ռիս կե րը (մաս նա վո րա պես՝ ներ քին և ան դր սահ
մա նային կի բեռ հար ձա կումներ և այլն), նաև մաս նա կի ո րեն դրանց 
ան վտան գու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մանն ո ւղղ ված այն պի սի 
ռազ մա վա րա կան նպատակ ներ, ի նչ պի սիք են կրի տի կա կան են թա
12 Հարկ է նշել, որ Կիբեռանվտանգության խորհրդի անդամները ներկայացնում են 

գրեթե բոլոր պետական հաստատությունները: 
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կա ռուցվածք նե րի ին վեն տա րի զա ցի ան և պաշտ պա նու թյու նը, կի
բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի ու ժե ղա ցումը, կի բե ռանվ
տան գու թյան է կո հա մա կար գի զար գա ցու մը, կադ րե րի (վե րա) պատ
րաս տու մը, կի բե ռանվ տան գու թյան ին տեգ րումն ազ գային ան վտան
գու թյա նը, տե ղե կատ վա կանհա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
նո րա ցու մը և հա րա կից այլ հար ցեր [3]։ Վե րո հի շյալ ո լորտ նե րի հետ 
կապ ված ա ռա ջադ րանք նե րի և բուն աշ խա տանք նե րի ի րա գործ ման 
գլ խա վոր պա տաս խա նա տու ներն են մի շարք գե րա տես չա կան մար
մին ներ (դ րանց թվում են գրե թե բո լոր ու ժային կա ռույց նե րը) և են
թա կա ռուց վածք նե րի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող ա ռան ձին ստո
րա բա ժա նումներ։

Կ րի տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի կար ևո րագույն բնու թագ
րիչ նե րից է կի բեռ փոխ կախ վա ծու թյու նը, որը հա մա տա րած հա մա
կարգ չայ նաց ման հետ ևանք է: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ի նչ պես այլ ե րկր
նե րում, այն պես էլ Թուր քի ա յում կար ևոր վում է կի բեռկ րի տի կա կան 
են թակա ռուց վածք ներ փոխ կախ վա ծու թյան հար ցը։ Ստորև բերենք 
մի քա նի օ րի նակ ներ, ո րոնք զգա լի վնաս ներ են հասց րել Թուր քի այի 
կրի տի կա կան ո լորտ նե րին՝
1. 2008 թ. ՝Բա քուԹ բի լի սիՋեյ հան նավ թա մու ղի պայ թյուն, 
2. 2009թ.՝ կի բեռ հար ձա կում Ա թա թյուր քի ան վան օ դա նա վա կա յա

նի հա մա կար գիչ նե րի վրա, 
3. 2015թ.՝ է լեկտ րա մա տա կա րար ման զանգ վա ծային խա փա նում 

Թուր քի այի 79 նա հանգ նե րում։ Կա տար վա ծը գնա հատ վել է 
1999թ. ե րկ րա շար ժից հե տո է լեկտ րա մա տա կա րար ման ա մե
նա մասշ տա բային խա փա նու մը: Հո սան քազրկ ման հետ ևան քով 
եր կի րը մեկ ժամ վա ըն թաց քում ու նե ցել է 100 մլն Ա ՄՆ դո լա րի 
կո րուստ: 

4. 2015թ.՝ տաս օր տևո ղու թյամբ կի բեռ հար ձա կումներ պե տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, նո տա րա կան գրա սե նյակ նե րի և բան կե րի 
կայ քե րի վրա, 

5. 2016թ.` Կի բեռ հար ձա կում ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
են թա կա յու թյան ներ քո գոր ծող բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հա մա
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կար գիչ նե րի վրա, ո րի ար դյուն քում հափշ տակ վել են հի վանդ նե
րի բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան և բժշ կա կան ծառա յու թյուն
ներ մա տու ցող մաս նա գետ նե րի վերա բե րյալ տե ղե կատ վա կան 
բա զա նե րը, ո րից հե տո ցան ցա հեն նե րը ո չն չաց րել են հա մա կար
գիչ նե րում առ կա ո ղջ տե ղե կատ վու թյու նը։ 

6. 2017թ.` Կի բեռ հար ձա կում թուր քա կան «Turcas Petrol» է ներ գե տիկ 
ըն կե րու թյան հա մա կար գիչ նե րի վրա ռու սա կան «Է ներ գե տիկ 
ա րջ» կի բեռխմ բի կողմից։ Ցան ցա հեն նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ստա ցել հափշ տա կել է ներ գե տիկ կրի տի կա կան են թա կառուց
վածք նե րի պաշտ պա նու թյան գծով հաշ վառ ված մաս նա գետ նե րի 
տվյալ նե րը։
Կ րի տի կա կան ո լորտ նե րի ռիս կե րը: Թուր քի այի Աղետ նե րի և 

ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի կա ռա վար ման վար չու թյան շր ջա նակ
նե րում գոր ծող տեխ նո լո գի ա կան ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման 
աշ խա տան քային խմ բի կող մից 2014թ. հրա պա րակ վեց նաև Թուր
քի այի «20142023 թթ. կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ
պա նու թյան ճա նա պար հային քար տեզ» զե կույ ցը [4]։ Հա մա ձայն 
զե կույ ցի` Թուր քի այի կրի տի կա կան ո լորտ ներ են հա մար վում է ներ
գե տի կան, կի բեռ ու կա պի տեխ նո լո գի ա նե րի ո լորտ նե րը, տրանս
պոր տային (ծո վային և ցա մա քային) կո մու նի կա ցի ա նե րը, մշա կույթն 
ու տու րիզ մը, ջրային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հատ վա ծը (ջ րամ
բար նե րի պաշտ պա նու թյու նը), ֆի նան սա բան կային և ա ռող ջա պա
հու թյան հա մա կար գը, գյու ղատն տե սու թյու նը և սնն դամ թեր քի ան
վտան գու թյանն ա ռնչ վող (են թա)ո լորտ նե րը, բարձր տեխ նո լո գի ա նե
րի և հան րային պաշտ պա նու թյան (կ րի տի կա կան) բնա գա վառ նե րը։ 

Այս ո լորտ նե րի ար դյու նա վե տու թյան վրա ազ դող սպառ նա լիք նե
րի (ա ղետ նե րի) աղ բյուր են հա մար վում`
1. բնա կան` ե րկ րա բա նա կան, օ դեր ևու թա բա նա կան, բի ո լո գի ա կան 

եր ևույթ նե րը,
2. մարդ կային գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված վտանգներ` տե ղե կատ

վա կան պա տե րազմ, կի բեռ հան ցագոր ծու թյուն ներ, մի ջազ գային 
և տե ղա կան մասշ տաբ նե րի ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, 
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տրանս պոր տային խո շոր պա տա հար ներ, տեխ նո լոգի ա կան 
վտանգ ներ և այլն։
Դ րանց առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ ա ռա ջանում են միկ րո 

և մակ րո մա կար դակ նե րի ա ղետ ներ՝ ազ դե լով են թա կա ռուց վածք նե
րի վրա ու խա թա րե լով դրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը, ը նդ ո րում՝ 
նման ի րավի ճակ նե րում մի մյանց հետ փոխ կա պակց ված են թակա
ռուց վածք նե րից մե կի խա փա նու մը կա րող է ազ դել մյուս նե րի վրա։ 
Նման ա ղետ նե րից են`
1. բնա կան` ե րկ րա շար ժեր, սո ղանք ներ, ջր հե ղեղներ, ձյու նա հյու

սեր,
2. տեխ նա ծին` խո շոր ար դյու նա բե րա կան հա մա լիրնե րի, ռա դի

ոակ տիվ և մի ջու կային խն դիր նե րով պայ մա նա վոր ված, ծո վային 
և ցա մա քային (եր կաթու ղային) տրանս պոր տային հան գույց նե
րի, վտանգա վոր նյու թե րի տրանս պոր տային փո խադր ման հետ 
կապ ված ա ղետ ներ, է կո լո գի ա կան (կ լի մայա կան փո փո խու թյուն
ներ) ա ղետ ներ և այլն13 [5]։ 
Ակն հայտ է, որ նման ա ղետ նե րը կա րող են հան գեց նել են թա կա

ռուց վածք նե րի քայ քայ մա նը, ազ դել կոոր դի նա ցի ոն և օ պե րա տիվ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա և ան գամ կար ճա ժամ կետ կամ եր կա րա
ժամ կետ կտր վածքով հան գեց նել հա մա կար գային փլուզ մա նը։ Հաշ
վի առնե լով այդ պի սի հնա րա վոր զար գա ցումնե րից ե կող ռիսկե րը՝ 
կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի սահ ման ման և ան վտան գու
թյան հար ցե րը դր ված են Թուր քի այի այն պե տա կան կա ռույց նե րի 
վրա (դ րանք հիմնա կա նում պետա կան հաս տա տու թյուն ներ 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:
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ո րոնք պա տաս խանա տու են ի րենց ո լորտ նե րի հա մար14 [1]։ 
Հա մա ձայն Ա ղետ նե րի և ար տա կարգ ի րա վիճակ նե րի կա ռա վար

ման վար չու թյան զե կույ ցի` այդ շր ջանակ նե րի մեջ են մտ նում հետ
ևյալ կա ռույց նե րը` 
1. է ներ գե տիկ ո լորտ` Թուր քի այի մի ջու կային է ներգե տի կայի կազ

մա կեր պու թյուն, Է ներ գե տի կայի նա խա րա րու թյուն, Է ներ գե տիկ 
շու կայի կար գավոր ման կազ մա կեր պու թյուն, 

2. տրանս պոր տային ո լորտ` Տրանս պոր տի և են թակա ռուց վածք նե
րի նա խա րա րու թյուն, 

3. կա պի ո լորտ` Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և կա պի հաս
տա տու թյուն, Տրանս պոր տի և են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա
րու թյուն, 

4. ջրային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում՝ Գյու ղա տնտե սու թյան և ան
տառտն տե սու թյան նա խա րա րություն,

5. ֆի նան սա բան կային ո լորտ՝ Գան ձա պե տա րա նի և ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյուն, Թուր քի այի կա պիտա լի շու կա նե րի խոր հուրդ, 
Բան կային գոր ծե րի կար գա վոր ման և վե րահս կո ղու թյան գոր ծա
կալու թյուն,

6. հան րային պաշտ պա նու թյան ո լորտ՝ Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյուն, 

7. ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան ո լորտ՝ Ար դյու նաբե րու թյան և տեխ
նո լո գի ա նե րի նա խա րա րու թյուն, Ա ռևտ րի նա խա րա րու թյուն, 
Թուր քի այի պա լատնե րի և բոր սա նե րի մի ու թյուն,

8. ա ռող ջա պա հու թյան ո լորտ՝ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու
թյուն,

9. մշա կույթ և տու րիզմ՝ Մշա կույ թի և զբո սա շրջու թյան նա խա րա րու
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. գյու ղատն տե սու թյան ո լորտ՝ Գյու ղատն տե սության և ան տառտն
տե սու թյան նա խա րա րու թյուն։
 Վե րը թվարկ ված հաս տա տու թյուն ներն, ը ստ է ության, ի րենց 

ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում պետք է նպաս տեն նաև են
թա կա ռուց վածք նե րի կա տա րե լա գործ մա նը ի նչ պես ո լորտ նե րում 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր մամբ, ան հրա ժեշտ քա նա կի 
և ան վտան գու թյան մշա կույ թին (safety culture) տի րա պե տող, ո րա
կյալ մաս նա գի տա կան ու ժե րի (վեր)ա պատ րաստ մամբ և կազ մա վոր
մամբ, այն պես էլ են թա հա մա կար գե րի զար գաց մամբ և պաշտ պա
նու նա կու թյան բարձ րաց մամբ։

 Միև նույն ժա մա նակ բազ մա թիվ գի տա հե տազո տա կան և ա կա
դե մի ա կան հաս տա տու թյուն ներ ի րենց գի տաս տեղ ծա գոր ծա կան, 
վեր լու ծա կան աշ խա տանք ներով և գործ նա կան ա ռա ջար կու թյուն նե
րով մա սամբ ա ջակ ցում են կրի տի կա կան, խո ցե լի հա մար վող են թա
կա ռուց վածք նե րի սահ ման ման, ռիս կե րի նվա զեց ման և այլ հար ցե
րին [6]։ Այս հա մա տեքս տում ա ռանձ նա հա տուկ է Թուր քի այի գի տա
տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի խորհր դի դե րը գի տա տեխ նո
լո գի ա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րա կան մշակ ման և պլա
նա վոր ման գոր ծում։ Խորհր դին կից գոր ծող Կի բե ռանվ տան գու թյան 
ի նս տի տու տի կր թա կան ծրագ րի (կի բե ռանվ տան գու թյան կր թա կան 
պոր տալ) մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է հա մակարգ չային տեխ նո լո գի
ա նե րի, տե ղե կատ վա կան հոս քե րի կոն տենտ վեր լու ծու թյուն նե րի, 
նաև կի բեռ կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող կրի տի կա կան են թա կա ռուց
վածք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լորտ նե րի հա մար մաս նա գի տա կան 
կազ մի պատ րաս տում [7]։ Նշենք, որ Թուր քի այի Քա դիր Հաս հա
մալ սա րա նում 2018 թ.ից գոր ծում է կի բե ռանվ տան գու թյան և կրի
տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պա նու թյան կի րա ռա կան 
և հե տա զո տա կան նշա նա կու թյան գի տաու սումնա կան կենտ րոն [8]։ 

Ամ փո փե լով նշենք, որ կրի տի կա կան ո լորտ նե րի հիմնախն դիր
նե րը Թուր քի այի պե տանվ տան գու թյան մասն են կազ մում և հետ
ևա բար գտն վում են ե րկ րի բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն նե րի ու շադ
րու թյան կենտ րո նում, հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի կող մից սահ
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ման վում և գնա հատ վում են խո ցե լի են թա կա ռուց վածք նե րը, դրանց 
մեջ մտ նող օբյեկտ նե րի քա նա կը, դրանց փո խազ դե ցու թյուն նե րը 
և ան վտան գային սպառ նա լիք նե րը։ Հարկ է նաև ար ձա նագ րել, որ 
կրի տի կա կան են թա կա ռուց վածք նե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված 
ռազ մա վա րա կան քայ լե րի ի րա գործ ման ճա նա պար հին կի րառ վում է 
մի ջազ գային փոր ձը՝ հաշ վի առ նե լով Թուր քի այի յու րահատ կու թյուն
նե րը։
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Գ ԼՈ ԲԱԼ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵ ԴԻ Ա ԵՎ Ի ՄԻՋ

 Լի ա նա Այ վա զյան
 Քա ղա քա գետ, լրագ րող 

XXI դա րի մի ջա վայ րը։ Գլո բա լա ցում՝ բազ մաբ ևեռ աշ խարհ, ե րբ 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում տե ղի են ու նե նում ու ժե րի հաշ
վեկշ ռի ար մա տա կան փո փոխու թյուն ներ (Power shift to the rest/Asia), 
նոր դե րա կատար ներ, ո րոնք սկ սում են ձեռ նոց նե տել նախ կին գլո
բալ խա ղա ցող նե րին, միգ րա ցի ոն հոս քեր և ժո ղովր դագ րական փո
փո խու թյուն ներ՝ նոր տեխ նո լո գի ա ներ, գլո բալ հաղոր դակ ցու թյուն և 
սո ցի ա լա կան ցան ցեր, ո րոնք ա վան դա կան մե դի այի հետ մի ա սին 
սկ սում են ձևա վո րել են նոր մե դի ա է կո լո գի ա [1]: 

Ներ քին քա ղա քա կա նու թյու նը սկ սում է ազ դել արտա քին քա
ղա քա կան ո րո շումնե րի կա յաց ման վրա: Կասկա ծի տակ է դր վում 
մի ջազ գային կա ռույց նե րի նպա տակա հար մա րու թյու նը: ՆԱ ՏՕն 
ը նդ լայն վում է ան վտանգու թյան բու ֆեր հա մար վող ե րկր նե րի ո ւղ
ղու թյամբ: Ռու սաս տա նը սկ սում է ը նդ դի մա նալ դրան: Նրանք ու նեն 
հիմնա րար տա րա ձայ նու թյուն ներ: Աշ խար հա քա ղա քական այս դի
մա կա յու թյու նը ան զի ջում է լի նե լու: Մեզ, ի նչ պես և մյուս հետ խարհր
դային ե րկր նե րին, սպառ նում է այս գեր լար ված աշ խար հա քա ղա քա
կան դի մա կա յության (շա տերն այն նոր Սա ռը պա տե րազմ են ան վա
նում) ա ռա ջին գծում հայտն վե լու վտան գը [2]: 

Փա փուկ ու ժը (Soft power) այլևս չի աշ խա տում, կոշտ (Hard power) 
և փա փուկ ու ժը մի ա սին (Smart power) ևս կար ծես բա վա րար չեն: 
Ա ՄՆ Ժո ղովր դա վա րու թյան ա ջակ ցու թյան ազ գային հիմնադ րա մը 
(NED) սկ սում է շր ջա նա ռել նոր գա ղա փար՝ Sharp power, ո րը են թադ
րում է մա նի պու լա տիվ դի վա նա գի տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա
կա նա ցում ավ տո րի տար կա ռա վա րու թյուն նե րի դեմ թի րախ ե րկ րի 
քա ղա քա կան հա մա կար գի վրա ազ դե լու և քայ քայե լու հա մար [3]: 

Ա վե լին, մենք ա կա նա տես ե նք լի նում նոր աշ խար հա կար գի ձևա
վոր ման ակ տիվ ջան քե րին: RAND Corporationի հե տա զո տա կան 
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թի մը վեր ջերս ա վար տել է եր կա մյա ծրա գիր այս առ կա և հնա րա
վոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը տա լու հա մար: Ծրագ րի շր ջա նակ
ներում մշակ վել են վեց խո շոր հե տա զո տա կան զե կույց ներ և ա վե լի 
քան տաս նյակ փոքր վեր լու ծու թյուն ներ և ակ նարկ ներ: Նշ վում է. «Այ
սօր հետ պա տե րազ մյան աշխար հա կար գը գտն վում է ան նա խա դեպ 
լար վա ծու թյան ներ քո ի նչ պես իր ա ռա ջա տար ան դամնե րի հա սա
րա կություն նե րի, այն պես էլ ռե վի զի ո նիս տա կան ե րկր նե րի կողմից, 
ո րոնք ո րո շել են վե րա նայել գոր ծող աշ խար հակար գը[4]»։ 

Իսկ նոր աշ խար հա կար գի ո րո նումնե րում ա վե լի են սր վում աշ
խար հա քա ղա քա կան հա կա մար տու թյուն նե րը: Ռու սաս տանն էլ ան
զի ջում է և տար բեր մի ջոց նե րով պայ քա րե լու է իր դերն ամ րապն
դե լու այդ տեղ: Ֆի ո նա Հի լը գ րում է. « Պու տի նը ձգ տում է « Նոր Յալ
թայի» Ա րև մուտ քին՝ քա ղա քա կան և ան վտան գու թյան ա ռումնե րով: 
Նա սահ մանում է Մոսկ վայի ազ դե ցու թյան ո լոր տը այս նոր պայ մա
նա վոր վա ծու թյան մեջ, ո րը տա րած վում է Եվ րո պայի և Եվ րա սի այի 
ո ղջ այն տա րած քի վրա, ո րը ժա մա նա կին ե ղել է Ռու սաս տա նի կայս
րու թյան և ԽՍՀՄի սահ ման նե րում [5]»: 

Ստ րատ ֆո րը 2019թ. հա մար խիստ մտա հո գիչ կանխա տե սում է 
ա րել. հա ջորդ տա րի Ա ՄՆՌու սաս տա նը պայ քա րը տե ղա փոխ վե լու 
է վեր ջի նիս հա մար բու ֆե րային գո տի հան դի սա ցող տա րածք՝ նախ
կին խորհր դային հան րա պե տու թուն ներ: Ի սկ Կով կա սում Վա շինգ
տո նը կենտ րո նա նա լու է Հա յաս տա նի հետ կա պե րի ամրապնդ ման 
վրա [6]: 

Ինչ պե՞ս պետք է Հա յաս տա նը Ար ցա խի, նաև՝ Սփյուռ քի հետ 
մի ա սին կողմնո րոշ վի այս լար ված, ա նորո շու թյուն նե րով, ան կան
խա տե սե լի շր ջա դարձ նե րով և մար տահ րա վեր նե րով լի, հա րա փո
փոխ մի ջա վայ րում: Ո ՞րն է մեր տե ղը լի նե լու նոր աշ խար հա կար
գում, ի նչ պե՞ս ե նք ան դրա դար ձե լու ան սպա սե լի ար ձա գանք նե րին, 
որսա լու մեծ փո փո խու թյուն նե րի ազ դան շան նե րը, ո րո՞նք են լի նե լու 
մեր կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ նպա տակնե րը: Մինչ մենք 
մտա ծում է ինք, աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով Ո ւկ րաի նայի դեպ քե րը, Ղրի
մի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին, հաս կա նա լով, որ ի րենց ռե սուրս նե
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րը և հնա րա վո րություն նե րը սահ մա նա փակ են նման դեպ քե րում, 
Ռու սաստա նի ազ դե ցու թյան գո տում գտն վող ե րկր նե րի, մաս նա
վո րա պես, Հա րա վային Կով կա սի հետ ան ցն ցում աշ խատե լու հա
մար, նոր տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա նություն ձևա վո րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան գա ղա փարն է ին ա ռաջ քա շում: Վեր ջին մի քա
նի տա րում սկ սել է ին ձևա կեր պել տար բեր կող մե րի հա մար ըն դու
նե լի գա ղափար ներ, փոր ձել ա ռա ջար կել նոր ձևա չափ, ֆրեյ մեր,  
ո րոնք թույլ կտային այդ ե րկր նե րի հա մար թարմ օ րա կարգ ձևա
վո րել՝ զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րով, ա ռանց Ռու սաս տա նի 
հետ առ ճա կատ ման: Վե րոն շյա լի հա մատեքս տում ու շադ րու թյան 
է ար ժա նի Կար նե գի հիմնադ րա մի փոր ձա գետ նե րի այս տար վա 
փետր վա րին հրապա րա կած զե կույ ցը, որ տեղ աս վում է, որ Հա
րա վային Կով կա սի ե րկր նե րը ձգ տում են աշ խար հա քա ղա քա կան 
բազ մա վեկ տո րու թյան, ո րը չի վտան գի ի րենց վար չակար գե րի գո
յատ ևու մը: Նրանք գրում են. « Վեր ջին ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ Սա ռը 
պա տե րազ մի ա վար տից հետո ստեղծ ված մի ջազ գային ան վտան գու
թյան եվ րոպա կան հա մա կար գի փլու զու մը, մի ջազ գային է ներ գե տիկ 
շու կա նե րում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը, տա րածաշր ջա նի 
հա րա վային սահ ման նե րում ան կա յու նու թյունը, Ա ՄՆո ւմ իշ խա նու
թյան ե կած նոր վար չա կազ մը և Եվ րա մի ու թյան ե րկր նե րի ներ քին 
խն դիր նե րը, պա հանջում են Ա ՄՆի մշ տա կան ներգ րավ վա ծու թյուն 
այդ շա հե րի ա ռաջ խա ղաց ման հա մար [7]»։ 

Հե ղի նակ նե րը նշում են, որ Ա ՄՆն թե րագ նա հա տել էր տա րա
ծաշր ջա նի ե րկր նե րի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիրնե րի լր ջու թյու նը և բա
վա րար ռե սուրս ներ չու նե նա լը: Մի ա ժա մա նակ շեշ տում են, որ, այ
նո ւա մե նայ նիվ, Ա ՄՆի քա ղա քա կա նու թյու նը չի կա րող փո խել այս 
տա րածաշր ջա նի աշ խար հա քա ղա քա կա նու թյու նը և Վա շինգ տոնը 
ստիպ ված է լի նե լու վի ճար կել Ռու սաս տա նի գե րիշ խող դիր քը և վեր
ջի նիս դի մադ րու թյու նը Հա րա վային Կով կասում ա մե րի կյան ջան քե
րին: Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը չի կա րող թող նել Հա րա վային Կով կա
սը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ը ստ հե ղի նակ նե րի՝ Վա շինգ տո նի հա ջո ղու թյու
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նը կախ ված կլի նի մի կող մից իր ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի 
և ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ների, և մյուս կող մից` կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման սե փա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
սթափ գնա հա տա կա նի հա վա սա րակշռ ված մո տե ցու մից : 

Անդր կով կա սում ա վե լի կա յուն քա ղա քա կա նու թյունը պետք է 
հիմն ված լի նի հինգ հիմնա կան սկզ բունք նե րի վրա, նշում են նրանք: 
Դրանք ե ն՝ կենտ րո նա ցում հա կա մար տու թյուն նե րի կան խար գել ման 
վրա, զգու շավո րու թյուն ա մե րի կյան ար ժեք նե րի խթան ման գոր ծում, 
չու նե նալ մեծ սպա սե լիք ներ, տեղ թող նել ԵՄ ան դամ ե րկր նե րի մաս
նակ ցու թյան հա մար, ի րա տե սո րեն գնահա տել տա րա ծաշր ջա նի վա
ռե լի քի և է ներ գե տիկ նե րու ժը: 

Randի նա խա ձեռ նու թյու նը «Getting out from ‘InBetween’: Towards 
an Inclusive Regional Order in PostSoviet Europe and Eurasia» ևս 
նպա տակ ու նի հետ խորհր դային Եվ րո պայի հա մար տաա րա ծաշր
ջա նային նոր մո տե ցում ա ռաջար կել: 

Ի՞նչ ա նել այն ա վե լի ան վտանգ դարձ նե լու հա մար Ա րև մուտք
Ռու սաս տան նման սուր հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում, ի ՞նչ քա
ղա քա կա նու թյուն վա րել, ի րենց ձևա կերպ մամբ, states inbetweenի 
հան դեպ: Randի վերլու ծա բան նե րը ա ռա ջար կում են նե րա ռել հինգ 
ո ւղ ղություն՝ ե րկ խո սու թյուն, սկզ բունք ներ, ազ դան շան ներ, զարգաց
ման փա թեթ ներ, հա կա մար տու թյուն նե րի լու ծում [8]: 

Են թադ րում ե նք, որ մեր ար տա քին քա ղա քա կա
նություն մշա կող նե րը ու շա դիր են նման գա ղա փար նե
րի հան դեպ և ու նակ են զա տե լու դրանց լավ ու վատ կող մե
րը, ի նչ պես նաև ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել:  
Ի դեպ, Ա րև մուտ քից մեր քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին անցած ա միս
նե րին հենց այդ պի սի խոր հուրդ ներ է ին տա լիս լրատ վա մի ջոց նե րում 
և հան դի պումնե րում. պետք է լի նել զգույշ, նր բան կատ, շր ջա հա յաց, 
ստեղ ծա գործ մո տե ցում ցու ցա բե րել տար բեր լու ծումնե րում: Ի նչ պես 
Սթ րոբ Թելբոթն է մի ա ռի թով ա սել` դի վա նա գի տու թյու նը շախ մատ 
չէ, այլ ջազ:

 Թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը թերևս հենց այս հա մատեքս տում 
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պետք է դի տար կել: Այս պայ ման նե րում Հա յաս տա նը պետք է իր աշ
խար հա քա ղա քա կան նոր ի մի ջը կեր տի մի ան գա մայն այլ, XXI դա րի 
մի ջա վայ րի հա մար: 

Երկ րի ի մի ջի գոր ծում, ի հար կե, մեծ դեր ու նեն ա վան դա կան 
և նոր մե դի ան: Սա կայն այ սօր դրա կերտ մա նը ա մեն րո պե մաս
նակ ցում և օ րա կարգ են ձևա վո րում բազ մա թիվ դե րա կա տար ներ: 
Վե րահս կո ղությունն այ սօր ան հնար է: Մեծ դեր է սկ սել խա ղալ վի
զո ւալ աշ խար հա քա ղա քա կու թյու նը: Եր կորդ, աշ խար հա քա ղաքա
կան նման հա կա մար տու թյան մթ նո լոր տում, ո րն, ը ստ եր ևույ թին, 
ա վե լի է սր վե լու, ե րբ բա ցա հայտ խո սում են ար դեն մա նի պու լա տիվ 
sharp powerի մա սին, ե րբ հա ղոր դակ ցու թյան մո դել նե րը սկ սել են 
ձևա կերպ վել ռազ մա կան կա ռույց նե րի ներ սում, ի սկ ի մի ջի, ու շադ
րության հա մար մշ տա կան մր ցակ ցու թյան կա, հա ղոր դակցու թյան 
մի այն փա փուկ ձևե րը չեն օգ նե լու: Դեռ 2014թ. ՆԱ ՏՕն իր հա մար 
ձևա կեր պել էլ, որ ու ժե րի նոր հաշվեկշ ռի պայ ման նե րում ան հրա
ժեշտ է նոր նա րա տիվ, ո րը կհաշ տեց նի աշ խա տան քը ի րենց դաշ նա
կից նե րի, ժո ղովուրդ նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ 
դժվա րին ո րո շումներ ըն դու նե լու դեպ քում [9]:

 Մեզ, ի հար կե, ան հրա ժեշտ է նոր քա ղա քա կանու թյուն, բայց և 
ու նի վեր սալ նա րա տիվ, ո րի շր ջա նա կում պե տա կան բո լոր կար ևոր 
կա ռույց նե րը կկա րո ղա նան մեր քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րո շումնե րի 
տրա մա բա նու թյու նը լա վա գույն ձևով և հա սա կա մա լի ձևա կեր պում
նե րով ներ կա յաց նել դր սում և ներ սում, նաև աս տի ճա նա բար փո խել 
հա ճա խորդ, ֆոր պոստ, մե կու սաց ված, ավ տո րիտար ե րկ րի ի մի ջը: 
Ի հար կե, ա ռանց մո ռա նա լու ի րա կան քա ղա քա կա նու թյան մա սին: 

Այս ֆո նին ի մի ջը որ պես պե տու թյան հզո րու թյան ոչ նյու թա կան 
կար ևոր գոր ծոն այլ գոր ծոն նե րի կող քին դառ նում է էլ ա վե լի պա
հանջ ված, ի սկ տպա վո րու թյուննե րի կա ռա վար ման ա վե լի լայն հա
մա տեքս տում` ռազմա վա րա կան ռե սուրս [10]: 
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АРМЯНОГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕКУЩАЯ 
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Джонни Меликян
Научный сотрудник, Центр региональных 

исследований Академии госуправления 
Республики Армения

Армяногрузинские 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 договорноправовая база взаимоотношений. 
Контакты и сотрудничество двух стран начались еще до распада 
СССР, в 19901991 годах. Но несмотря на недолгую историю 
современных армяногрузинских отношений, страны на сегодняшний 
день имеют достатчно весомую договорноправовую базу – около 
80и международных договоров и соглашений (8 договоров и 
57 соглашений). Все они охватывают практически весь спектр 
межгосударственных отношений, способствующих развитию их 
торговоэкономических 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 
отношений». Позже после того как 17 июля 1992 года были 
основаны дипломатические отношения двух стран, 19 мая 1993 года 
между главами двух стран Левоном ТерПетросяном 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 сотрудничества 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 «Межправительственная 
комиссия по экономическому сотрудничеству», которую возглавляют 
премьерминистры Армении и Грузии (по сей день действует также 
Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы). 
Несмотря на декларируемые властями двух стран добрососедские 
и дружественные взаимоотношения, тем не менее, реальность 
такова, что в последние годы институциональный формат торгово
экономического сотрудничества двух стран был заморожен из
за того, что с 2011 года и по сей день не проводилось заседаний 
Межправительственной комиссии Армении и Грузии по торгово
экономическому 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 армяногрузинские 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 
стабильности 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 взаимоотношения с 
соседней Арменией традиционно являются «добрососедскими» и 
«тесными», особенно во всех тех сферах сотрудничества, которые 
представляют взаимный интерес (Стратегия внешней политики 
Грузии на 20152018 гг.). Позиция официального Тбилиси также 
заключается в том, что «углубление добрососедских отношений и 
взаимовыгодное сотрудничество» с Арменией входит в приори
теты двух стран и «усиливает традиционную дружбу» между ними. 
Согласно Концепции национальной безопасности (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 внутриполитическую ситуацию в 
Грузии, но и частично подкорректировалa 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 «Грузинской мечты», обновленный в 2016 году, совпадает 
с приоритетами и формулировками, отмеченными в рассмотренных 
выше документах.

Текущая динамика отношений и перспективы сотрудничества. 
Рассматривая отношения двух стран, следует выделить следующие 
основные направления их сотрудничества: политическое, торгово
экономическое и гуманитарное. В Ереване, также как и в Тбилиси, 
утверждают, что в армяногрузинских отношениях в последние 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://sputnikgeorgia.ru/georgia/20130308/215583721.html
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частоты межгосударственных визитов на высшем уровне, качества 
диалога властей, а также заявлений высших должностных лиц двух 
стран. В армяногрузинских 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 военно
политических блоков: Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, а 
Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и стремится в 
НАТО.

Останавливаясь на межгосударственных визитах лидеров двух 
стран, отметим, что за минувшие двенадцать месяцев визиты были 
достаточно активными. Так, 2526 декабря 2017 года состоялся 
официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси. 
В ходе своей встречи главы двух стран не только подвели итоги 
межгосударственного сотрудничества в 2017 году, но и наметили 
основные направления углубления сотрудничества, включая 
наращивание товарооборота, выросшего за последний год на 24%, 
туризм, энергетику, транзитные возможности стран и возможное 
задействование альтернативных путей. Отметим, что Серж Саргсян 
также предложил грузинскому коллеге воспользоваться созданной 
на границе Армении с Ираном Зоной свободной торговли для 
поставки своей продукции в Тегеран.

Уже в текущем году, в качестве ответного визита, 2 марта 
премьерминистр 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 премьерминистром, 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 торгово
экономического 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» (апрельмай 2018 года) к власти пришло 
парламентское меньшинство во главе с Николом Пашиняном, так 
и в Тбилиси, где правительство Георгия Квирикашвили 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 премьерминистр 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 100летия Первой демократической республики 
2526 мая, то для премьерминистра Никола Пашиняна 3031 мая 
состоялся первый двухдневный официальный визит в зарубежную 
страну (после рабочего визита в Сочи, на форум странчленов ЕАЭС).

Уже после правительственных перестановок в Грузии и избрания 
Мамуки Бахтадзе на пост премьерминистра Грузии, возникла 
необходимость ознакомительного визита в Ереван, который состоялся 
10 сентября текущего года. Теперь уже оба новых премьерминистров 
получили возможность познакомиться и наладить прямой диалог. 
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Согласно премьерминистру 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 межпра
вительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 
между Арменией и Грузией, на полях которой стороны смогут 
договориться о формировании дорожной карты для дальнейшего 
развития экономических, политических, гуманитарных и культурных 
отношений. Еще одна задача стала не просто амбициозной, но и 
почти нереализуемой – доведение двухстороннего товарооборота до 
1 млрд долларов.

Торговоэкономическое сотрудничество Армении и Грузии без 
сомнения является локомотивом межгосударственных 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 согласно армянской статистике, чистый 
армяногрузинский торговый оборот в 2017 году составил $241 
млн. из $6,425 млрд. (импорт отмечен согласно данным по стране 
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происхождения). 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 экономических 
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 57 лет значительно 
возросло количество армянских граждан, посещающих соседнюю 
Грузию. Статистика последних лет показывает значительное 
количество визитеров, часть которых является 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 – изза 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  
(2е место), из общего количества в 5,8 млн. человек (доход от 
туризма – 1,9 млрд. долл.). В 2016 году – 1,496 млн. человек (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 количества в 7,5 млн. человек 
(количество туристов – 3,47 млн., доход – 2,7 млрд. долл.). Только в 
январеиюне 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 следует 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.), Велико
британия (занимает третье место с $250 млн).

Еще одна сфера, которая заслуживает внимания – энергетическое 
сторудничество двух стран. По территории Грузии проходит 
газопровод «СеверЮг», 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 энергосистем, для 
чего на территории Армении и Грузии строятся 4 ЛЭП, а на армяно
иранской 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 армяногрузинской 
повестке дня. Грузию и Армению связывают многовековая дружба 
и добрососедские отношения, но, к сожалению, на сегодняшний 
день сложно сказать, что общества двух стран (особенно молодежь) 
хорошо знают друг друга. Естественно, отсутствие активных 
социальных связей и контактов между разными общественными 
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 взаимопониманию в вопросе 
развития программы обмена студентами.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что текущие 
политические и торговоэкономические отношения Армении и 
Грузии находятся в той стадии, когда лимиты углубления отношений 
себя исчерпали, и есть необходимость институционализации 
межгосударственных отношений и их вхождения в новый этап. 
Заявленная же в Ереване общая сумма по увеличению армяно
грузинской межгосударственной торговли до 1 млрд, представляется 
достаточно сложным и кропотливым делом. Ведь в конце концов 
от выработки новых моделей и форматов армяногрузинских 
межгосударственных отношений и зависит будущее этих стран. 
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