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Աղավնի Հարությունյան 

 
ՉԺՀ-ի՝ իբրև աճող գերտերության, կարգավիճակը պայմանավորված է 1980-
90-ականներից երկրի ցուցաբերած տնտեսության դինամիկ աճով, համաշ-
խարհային նշանակության տնտեսական նվաճումներով, բարեփոխումների 
համապարփակ քաղաքականության հետևողական կենսագործմամբ: Նշյալ 
գործընթացները հայտնի չափով նպաստեցին Չինաստանի թե՛ տարածա-
շրջանային և թե՛ միջազգային հեղինակության բարձրացմանը, ինչը վերջի-
նիս համար ապահովեց ազդեցության լծակներ և իրավունք երկրի հար-
աճուն տնտեսությանն անհրաժեշտ գլոբալ, մասնավորապես՝ մերձավոր-
արևելյան էներգետիկ պաշարների նկատմամբ: 1990-ականների սկզբից վե-
րածվելով նավթային ներկրողի՝ ՉԺՀ-ը մերձավորարևելյան տարածաշրջա-
նի նավթարդյունահանող երկրների հետ հարաբերությունները համարեց 
դիվանագիտական առաջնահերթություն՝ միաժամանակ հայտնվելով 
քաղաքական հակասությունների և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների 
հորձանուտում: Ի հեճուկս այդ դժվարությունների՝ ենթադրվում է, որ Պեկի-
նի «խաղաղ աճի» և արդիականացման համար խիստ կարևոր մերձավոր-
արևելյան տարածաշրջանը՝ իբրև վառելիքի գլխավոր աղբյուր, ինչպես 
ներկայում, այնպես էլ ապագայում կպահպանի իր կենսական նշանակու-
թյունը երկրի էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից: 

 
 

 
1978թ. սկսած՝ ՉԺՀ-ը հրաժարվեց դասակարգային պայքարն իբրև ան-
կյունաքար ընդունելու քաղաքականությունից՝ ուշադրությունը սևեռելով 
տնտեսական շինարարության ու բարեփոխումների, պլանայինից սոցիա-
լիստական շուկայական տնտեսության անցման, տնտեսության ազատա-
կանացման ու բաց դռների վարման քաղաքականությանը [1]: Չինաստանը, 
որը 1960-70-ականներին հայտնի էր իր ինքնամփոփությամբ ու ինքնա-
բավությամբ, արդեն 1980-90-ականներին արձանագրեց տնտեսության 
դինամիկ աճ, համաշխարհային նշանակության տնտեսական նվաճումներ 
և բնակչության կենսամակարդակի զգալի առաջընթաց [2]: Այսպիսով, բա-
րեփոխումների քաղաքականության հետևողական իրականացման շնոր-
հիվ 1299,88 մլն (միայն մայրցամաքային հատվածում) բնակչություն ունե-
ցող երկիրը դրսևորեց համաշխարհային տնտեսության պատմության մեջ 
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գրեթե աննախադեպ՝ տարեկան միջինը 9%  աճ: 
Թերևս, վերոհիշյալ զարգացումներով կարելի է բացատրել նաև վեր-

ջին տարիներին ՉԺՀ միջազգային դերակատարության աստիճանական 
աճն ու չինական դիվանագիտության՝ տարածաշրջանային խնդիրներից 
գլոբալ խնդիրների վրա կիզակետման միտումները, որոնցում, անշուշտ, իր 
ուրույն դերն ունի նաև Չինաստանի՝ իբրև աճող գերտերության, կարգավի-
ճակը: Նշյալ հանգամանքը վերջինիս համար ազդեցության լծակներ է 
ապահովում գլոբալ էներգետիկ պաշարների նկատմամբ [3, p. 184]:  

1990-ականների սկզբներից Չինաստանի տնտեսական զարգացման 
տեմպերին այլևս չհամապատասխանող վառելիքային դեֆիցիտի պայման-
ներում Պեկինի համար կենսական նշանակություն ունեցավ էներգետիկ 
պաշարներով հարուստ մերձավորարևելյան տարածաշրջանի նավթար-
դյունահանող երկրներում ազդեցության խոշոր լծակների ապահովումը:  

1993թ. ՉԺՀ-ը վերածվեց վառելիքային ներկրողի՝ Մերձավոր Արևելքի 
նավթարդյունահանող երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը 
համարելով դիվանագիտական առաջնահերթություն [4]:  

 Այս առումով մեծ խթան հանդիսացավ նաև 1999թ. Սաուդյան Արա-
բիա և արաբական այլ երկրներ կատարած այցելությունների արդյունքում 
ՉԺՀ նախագահ Ձյան Ձեմինի կողմից «…Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինա-
կան Ամերիկայի [երկրների] հետ Չինաստանի հարաբերությունների զար-
գացման» ռազմավարության կարևորության հռչակումը» [3, p. 189]: 

 ՉԺՀ հյուսիսարևելյան Դաքինի1 նավթահորի պաշարների սպառման 
և Սինցզյան նահանգում, Արևելյան ու Հարավային Չինական ծովերում 
կանխատեսվող նավթային պաշարների հետ կապված Պեկինի ակնկալիք-
ները չարդարացան, ինչն էլ մերձավորարևելյան տարածաշրջանից նավթի 
առաքումն ապահովելու ուղղությամբ վերջինիս ջանքերի առավել ակտի-
վացման պատճառ հանդիսացավ [5, 6]: 

 ՉԺՀ տնտեսական արագ աճի ներկայիս մակարդակում երկրի էներ-
գետիկ պահանջարկն ավելացել է տարբեր գործոնների ազդեցությամբ 
պայմանավորված՝ ներառյալ արդյունաբերական ծավալապաշտությունը և 
փոխադրամիջոցների աճը: Չինաստանի ամենահարաճուն էներգակիր 
սեկտորը տրանսպորտային փոխադրումներն են և ավտոմոբիլային շու-
կան։ Այն տարեցտարի ավելանում է ավելի քան 5 միլիոն փոխադրամիջո-
ցով՝ մեծացնելով Չինաստանի սահմաններից դուրս նավթային ու գազային 
պաշարների նկատմամբ իրավունք ապահովելու անհրաժեշտությունը (Չի-

1 Դաքինի պաշարները հաշվվում են տարեկան մոտավորապես 900 հազ. մլրդ բարել: Այն արդեն հնա-
ցած նավթահոր է, որը շահագործվում է 1963-ից, և որի արտադրությունը 2004թ. կազմել է 5%: Չինաս-
տանի նավթային արտադրության կարողությունների մեծ մասը՝ մոտ 85%, գտնվում է ծովափին:  
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նաստանում ավտոմեքենաների վաճառքն աճել է 69%-ով: 2010թ. ավտոմե-
քենաների թիվը 90 անգամ կաճի 1990թ. համեմատ՝ գերազանցելով կամ 
առնվազն զիջելով միայն ԱՄՆ-ին: Չինաստանում այժմ 23 մլն մեքենա կա, 
որը Սինոպեկի գնահատականների համաձայն՝ 2030թ. կհասնի 130 մլն մե-
քենայի) [7, 8, pp. 3-9]:  

 1980-90-ականներից սկիզբ առած ՉԺՀ նավթարդյունահանման ան-
կումը, չինացի փորձագետների կարծիքով, գագաթնակետին կհասնի 
2010թ. կամ 2015թ. [9, p. 185]: Առաջիկա երկու տասնամյակներին Չինաս-
տանի նավթարտադրությունը կբավարարի երկրի վառելիքի պահանջարկի 
միայն 50%-ը, մնացածը կախված կլինի ներկրումից [10]:  

Միջազգային էներգետիկ գործակալության (IEA)1 կանխատեսումների 
համաձայն, 2030թ. Չինաստանի նավթային ներկրման պահանջարկը կա-
վելանա օրական 10 մլն բարելով՝ հասնելով ԱՄՆ ներկրման ներկայիս մա-
կարդակին [11]: 

Սակայն այստեղ հիշարժան է այն հանգամանքը, որ Մերձավոր 
Արևելքի հետ համագործակցության զարգացումը Չինաստանին միաժա-
մանակ ներքաշում է քաղաքական հակասությունների ու տարածաշրջա-
նային հիմնախնդիրների հորձանուտը՝ կապված մերձավորարևելյան նավ-
թային շուկայում ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի և Եվրոպայի հետ Պեկինի անխուսա-
փելի մրցակցությամբ: Հետևաբար, Չինաստանը հարկադրված է որոնել իր 
մրցակիցների համար անցանկալի լուսանցքային կամ ռիսկային շուկաներ 
(այսինքն՝ միջազգային խնդիրներ ունեցող այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են 
Իրանը, Իրաքը և Սուդանը): Չնայած սրան՝ Չինաստանին հաջողվում է 
նաև որոշակի կայուն ինտենսիվությամբ խորացնել համագործակցությունը 
նաև Սաուդյան Արաբիայի հետ, որը վերածվել է Չինաստանի հիմնական 
մատակարարի: Այստեղ ուշադրության է արժանի այն, որ սաուդյան նավթի 
սպառման շուկան կայացել է մի քանի տասնամյակների ընթացքում, և 
անգամ ակտիվ քաղաքականության շնորհիվ Չինաստանը չի կարող հաղ-
թահարել ամերիկյան և եվրոպական սպառողների հետ մրցակցությունը: 
Սակայն այսօր Չինաստանը վերածվում է կենտրոնական խաղացողի 
Սաուդյան Արաբիայի գազային պաշարներին տիրանալու մրցակցությու-
նում: Գազի համաշխարհային շուկայի ոչ բավարար կազմակերպվածու-
թյունը հնարավորություններ է տալիս Չինաստանին դառնալ ձևավորվող 
շուկայի ակտիվ խաղացող: Սրան նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որը 
ԱՄՆ էներգետիկ շահերը Մերձավոր Արևելքում հիմնականում առնչվում 

1 IEA - Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը միջազգային կազմակերպություն է, որտեղ նավթ 
ներկրող երկրները տեղեկատվություն են հավաքում նավթային բաժնետոմսերի մասին և համակար-
գում են ռազմավարական նավթային պաշարների վերաբերյալ իրենց գործողությունները:  
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են նավթային անվտանգության հարցերին, և Միացյալ Նահանգները բա-
վարար չափով ակտիվորեն չի հակազդում չինական գազային քաղաքակա-
նությանը տարածաշրջանում: 

Միևնույն ժամանակ, թեև Պեկինը մի կողմից՝ վերոնշյալ շուկաների 
օգտագործման ու ընդլայնման հետ մեկտեղ չի կամենում փչացնել ԱՄՆ-ի 
հետ իր հարաբերությունները, մյուս կողմից, սակայն, չի էլ պատրաստվում 
պասիվ կերպով հարմարվել կենսական էներգետիկ պաշարների նկատմամբ 
վերջինիս գլոբալ վերահսկողության հետ՝ այդպիսով տարածաշրջանում 
ԱՄՆ շահերի դեմ վճռական մարտահրավեր հանդիսանալով [12, 13, p. 189]:  

Խնդիրն առավել սուր բնույթ է ստանում, երբ ԱՄՆ և ՉԺՀ էներգետիկ 
ռազմավարական շահերը բախվում են նաև այնպիսի տարածաշրջաննե-
րում, ինչպիսիք են Կենտրոնական Ասիան, Կովկասը, Ենթասահարայա-
կան Աֆրիկան և Լատինական Ամերիկան:  

Կարևոր է ընդգծել մի հանգամանք ևս. 2005թ. մայիսին Չինաստանի 
ազգային օֆշորային նավթային կորպորացիայի (CNOOC) կողմից Կալի-
ֆոռնիայի միացյալ նավթային ընկերության (Unocal) բաժնետոմսերի ձեռք-
բերման հավակնությունները ոչ միայն ԱՄՆ Կոնգրեսի թշնամական հակ-
ազդեցության, այլև արտաքին քաղաքական շրջանակներում Չինաստանի 
էներգետիկ պահանջների արագ աճի և Չինաստանի ու Միացյալ Նահանգ-
ների միջև նավթային ու գազային պաշարների նկատմամբ գլոբալ մրցակ-
ցության հեռանկարի շուրջ բանավեճերի պատճառ դարձան։ 

 Իրաքյան պատերազմից և 2001թ. սեպտեմբերի 11-ից հետո ԱՄՆ-ի և 
արաբական երկրների միջև հակասությունների առավել խորացման պայ-
մաններում ԱՄՆ-ը փորձում է վերանայել իր նավթային ռազմավարությու-
նը: Վերջինս իր նոր էներգետիկ գլոբալ քաղաքականության շեշտը դնում է 
Մերձավոր Արևելքի արաբական ու իսլամական, ինչպես նաև Հյուսիսային 
Աֆրիկայի երկրներից իր նավթային կախվածության թուլացման վրա՝ կա-
րևորելով ՕՊԵԿ-ին չպատկանող միջինասիական ու կովկասյան տարա-
ծաշրջանների և Ենթասահարայական Աֆրիկայի երկրները։ Սակայն չի 
բացառվում, որ դա ընդամենը քաղաքական միջոց է, քանզի ամերիկյան 
փորձագետների կարծիքով՝ ԱՄՆ-ի համար դեռևս կենսական նշանակու-
թյուն ունի Ծոցի նավթի նկատմամբ իրավունք ունենալու պահպանման 
խնդիրը: Մանավանդ որ Կենտրոնական Ասիայի և Կասպիցի էներգետիկ 
պաշարներն իրենց ծավալով երբեք չեն կարող համեմատվել Մերձավոր 
Արևելքի պաշարների հետ: Հետևաբար, ԱՄՆ-ը Ծոցը շարունակում է դի-
տել իբրև գլխավոր, իսկ միջինասիական, կասպյան նավթն ու գազը՝ իբրև 
էներգիայի հավելյալ աղբյուրներ: Բացի այդ, Կենտրոնական Ասիայի, Կով-
կասյան տարածաշրջանի, Ենթասահարայական Աֆրիկայի, Ծոցի գլխավոր 
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նավթային երկրների (Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի, Քուվեյթի և Իրաքի) 
կողմից նավթառաքման համաշխարհային գների վերահսկողության պայ-
մաններում Վաշինգտոնին չի կարող չմտահոգել նշյալ տարածաշրջանների 
կողմից նավթն իբրև միջազգային քաղաքականության և համաշխարհային 
շուկայի վրա ազդեցություն ապահովող հզոր հաղթաթուղթ օգտագործելու 
հանգամանքը [14, p. 9]:  

Այսպիսով, չի բացառվում, որ մերձավորարևելյան տարածաշրջանի 
երկրների հետ կապերի ընդլայնման և հիդրոկարբոնային պաշարների 
նկատմամբ իրավունքն առավելագույնի հասցնելու ուղղությամբ Պեկինը 
դիմի անգամ Միացյալ Նահանգների հետ հնարավոր ռազմական հակա-
մարտության: Խոսքն այստեղ ոչ այնքան դասական պատերազմի մասին է, 
որքան մարտավարականի, ինչը կարող է դրսևորվել տարածաշրջանային 
տարբեր հակամարտող կողմերին ռազմատեխնիկական և քաղաքական 
աջակցության տրամադրման տեսքով: 

 Եվ քանի որ Պեկինն իր «աքիլլեսյան գարշապարը» համարում է ԱՄՆ 
նավատորմի հսկողության տակ գտնվող մերձավորարևելյան նավթի ներ-
կրման ծովային ուղիների հնարավոր շրջափակումը, ուստի Միացյալ 
Նահանգներն ու Չինաստանն իսկապես կարող են տարածաշրջանում 
ռազմավարական հակառակորդներ դառնալ: ԱՄՆ ծովային գերիշխանու-
թյան, հատկապես՝ Մալակկայի և Հորմուզի նեղուցների երկայնքով հսկո-
ղությունն ապահովող ամերիկյան նավատորմին իբրև հակակշիռ՝ Պեկինը 
ծովային ռազմահանգրվան է կառուցում Հորմուզի նեղուցից ոչ հեռու 
գտնվող Պակիստանի Գվադարում, շինություններ է կառուցում Մյանմա-
րում՝ Մալակկայի նեղուցի մոտ և Կամբոջայի Կոմպոն-Սոմ/Շիհանուկվիլի 
նավահանգստում: Չի բացառվում անգամ, որ Միացյալ Նահանգների հետ 
հնարավոր հակամարտության դեպքում Պեկինը դիմի ԱՄՆ լցանավերի 
երթևեկն այս ջրերում կասեցնելու ռիսկին [15, p. 8]:  

Այս առումով անհիմն չենք համարում Հենրի Քիսինջերի՝ հիդրոկար-
բոնային պաշարների համար մղվող պայքարն առաջիկա տարիների միջ-
ազգային ամենահավանական հակամարտությունը համարելու մասին ար-
վող կանխատեսումները:  

Այնուհանդերձ, հնարավոր հակամարտությունից խուսափելու և 
Մերձավոր Արևելքից բացարձակ կախվածությունը նվազեցնելու նպատա-
կով չինական իշխանությունները գերադասում են հավելյալ ներդրումների 
գնով շահագործել Սիբիրի և Կենտրոնական Ասիայի նավթի ու գազի պա-
շարները, որոնց ներկրումը կարող է սակավ ռիսկային, սակայն առավել 
իրատեսական լինել առնվազն հաջորդ տասնամյակի համար: Այդ նպա-
տակով դեռևս 1996 և 1997թթ. Չինաստանի կողմից Ռուսաստանի, Ղա-
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զախստանի, Ղրղըզստանի և Տաջիկստանի հետ սահմանային անվտանգու-
թյան վերաբերյալ պայմանագրեր ստորագրվեցին՝ ամրագրելով նաև այն, 
որ Չինաստանն ապահով է Սիբիրի և Կենտրոնական Ասիայի էներգետիկ 
անվտանգության հարցում ևս:  

 1990-ականներին Չինաստանի ազգային նավթային կորպորացիան 
(CNPC-ՉԱՆԿ) նավթային կոնցեսիաներ ձեռք բերեց Ադրբեջանում, Կանա-
դայում, Վենեսուելայում, Ղազախստանում, Սուդանում, Ինդոնեզիայում, 
Իրաքում և Իրանում: ՉԱՆԿ-ը բաժնետեր է Սուդանի Մեծ Նեղոսի նավ-
թային գործող ընկերության (GNPOC) նախագծում, որի շահագործումը 
սկսվել է 1999թ. օգոստոսին և օրական շուրջ 150 հազար բարել նավթ է 
առաքում Չինաստան: ՉԱՆԿ-ը և Չինաստանի ազգային նավթաքիմիական 
կորպորացիան (Sinopec-ՉԱՆՔԿ) ձգտում են մերձավորարևելյան նավթի ու 
գազի նկատմամբ իրավունք ապահովել հաճախ բացառիկ հիմքերով:  

2002թ. ՉԺՀ կոմկուսի գլխավոր քարտուղար Հու Ձինտաոյի պաշտոնա-
վարության ստանձնումից ի վեր, երկրի աճող էներգետիկ պահանջների 
բավարարման նպատակով Պեկինի որդեգրած «դուրս գալու» («զոու չու քու») 
ռազմավարության հիմնական ուղենիշը համարվեց մերձավորարևելյան 
նավթարդյունահանող երկրների հետ հարաբերությունների հաստատումը:  

Վերոնշյալ ռազմավարությունն ուղղված էր նաև աշխարհագրորեն 
առավել մոտ գտնվող Սիբիրից և Կենտրոնական Ասիայից խողովակաշա-
րերի կառուցման միջոցով նավթի առաքումն ապահովելուն: Չնայած այդ 
ուղղությամբ Կենտրոնական Ասիայում ընթացող խոստումնալից զարգա-
ցումներին՝ Պեկինն, այնուհանդերձ, մտավախություն ունի տարածաշրջա-
նի քաղաքական անկայունության և հնարավոր ահաբեկչական գրոհներից 
խողովակաշարերի խոցելիության հանգամանքի հետ կապված:  

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ էներգետիկ համագործակցու-
թյան խնդրին, ապա կարելի է եզրակացնել, որ չինացիները ռուսաստա-
նյան Արևելյան Սիբիրն ավելի շուտ Կասպից ծովի այլընտրանք են համա-
րում: Չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղում 
Պեկինի էներգետիկ պաշարների դիվերսիֆիկացման ծրագրերում, այնու-
հանդերձ, իր աճող էներգետիկ կարիքների բավարարման հիմնական աղ-
բյուր Չինաստանը համարելու է հենց Մերձավոր Արևելքը։  

Թեև Կենտրոնական Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նավթարդյունա-
հանումն աստիճանաբար աճում է, մերձավորարևելյան կոշտ նավթը դեռևս 
տիրապետող է մնում նավթի համաշխարհային շուկայում: Համաշխար-
հային 19 նավթային խոշոր հանքահորերից 14-ը գտնվում են Մերձավոր 
Արևելքում, որոնք կազմում են համաշխարհային էներգետիկ ընդհանուր 
պաշարների 68%-ը՝ արդյունահանման ցածրագույն գներով: Սաուդյան 
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Արաբիայի, Քուվեյթի, Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի շահագործման են-
թակա պաշարները ներկայումս 70 մլրդ բարել են գնահատվում: Համաշ-
խարհային նավթի արտահանման 35%-ը ևս պատկանում է Մերձավոր 
Արևելքին։ 2015թ. այն կարող է հասնել 40-42%-ի` մեծ մասամբ կախված 
Իրաքում ընթացող գործընթացների կարգավորման հնարավորությունից: 
Սաուդյան Արաբիան, Իրանը, Օմանը, Սուդանը և Եմենը այժմ մատակա-
րարում են Չինաստան ներկրվող նավթի մոտ 60%-ը, որի 17%-ը 2005թ. 
առաջին քառորդի դրությամբ պատկանում էր Սաուդյան Արաբիային [16]: 
Միջազգային էներգետիկ գործակալության համաձայն, 2010թ. Չինաստանի 
նավթի 80%-ը կարող է ներկրվել Մերձավոր Արևելքից:  

Եթե 1990-ականների սկզբներին ՉԺՀ-ը նավթ էր ներկրում Պարսից 
ծոցի երկու փոքրագույն երկրներից՝ Oմանից ու Եմենից, ապա 90-ականնե-
րի երկրորդ կեսից՝ Ծոցի նավթարդյունահանող երեք հիմնական երկրնե-
րից՝ Իրաքից, Իրանից ու Սաուդյան Արաբիայից: Իսկ «դուրս գալու» ռազ-
մավարության որդեգրումից հետո Պեկինը ձեռնամուխ եղավ ինչպես Ծո-
ցին պատկանող առավել փոքր արդյունահանող երկրների՝ Քուվեյթի ու 
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, այնպես էլ տարածաշրջանից 
դուրս գտնվող արդյունահանող երկրների՝ Ալժիրի, Եգիպտոսի, Լիբիայի և 
Սուդանի հետ հարաբերությունների հաստատմանը: Այս առումով հիշար-
ժան են 2002թ. ՉԺՀ բարձրաստիճան ղեկավարների՝ տարածաշրջանային 
մի շարք երկրներ կատարած այցելությունները: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ Մերձավոր Արևելքի տևական անկայու-
նության պարագայում չինացի փորձագետները մերձավորարևելյան նավ-
թից կախվածությունից խուսափելու նպատակով առաջ են քաշում նավ-
թային պաշարների դիվերսիֆիկացման խնդիրը: Նրանց կարծիքով՝ Չի-
նաստանը պետք է վերանայի իր էներգետիկ ռազմավարական մտադրու-
թյունները՝ անվտանգության (քաղաքական և տնտեսական) տեսանկյունից 
անկայուն էներգիայի աղբյուրների հարցում: Ըստ դրանց՝ Չինաստանի 
նավթային ներկրումը 1/3-ով պետք է կախված լինի Ռուսաստանից, 1/3-ով՝ 
Կենտրոնական Ասիայից և 1/3-ով՝ Մերձավոր Արևելքից:  

 Այնուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ 21-րդ դարի կեսին համաշխար-
հային նավթարտադրության և արտահանման երկարաժամկետ աղբյուր 
կարող է հանդիսանալ միայն Մերձավոր Արևելքը, վերջինս, ամենայն հա-
վանականությամբ, Չինաստանի էներգետիկ աղբյուրների ռազմավարա-
կան դիվերսիֆիկացման գործում կմնա առանցքային, իսկ մյուս տարածա-
շրջանները՝ հավելյալ աղբյուրներ:  

Հարկ է նշել, որ Չինաստանի «խաղաղ զարգացման» և արդիականաց-
ման համար խիստ կարևոր մերձավորարևելյան տարածաշրջանի երկրնե-
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րի հետ համագործակցության զարգացման հանգամանքն, իր հերթին, կա-
րող է նպաստել համաշխարհային ասպարեզում Պեկինի դերակատարու-
թյան ակտիվացմանը: Եվ քանի որ կանխատեսելի ապագայում Չինաստա-
նի տնտեսությունն, ըստ էության, կտուժի էներգիայի պակասից, ապա 
Մերձավոր Արևելքն՝ իբրև վառելիքի գլխավոր աղբյուր, ինչպես ներկայում, 
այնպես էլ ապագայում Չինաստանի էներգետիկ անվտանգության առումով 
կպահպանի կենսական նշանակությունը:  

Այս փաստի կարևորության խոսուն վկայությունն է 2006թ. հունիսի 1-
ին Պեկինում արաբական 22 երկրների ներկայացուցիչների (հիմնականում 
ԱԳՆ ղեկավարների մակարդակով) մասնակցությամբ չին-արաբական հա-
մագործակցության համաժողովը1։ Գլխավոր թեման մերձավորարևելյան և 
աֆրիկյան նավթի առաքումներն էին ՉԺՀ: Ավելին, չինական ղեկավարու-
թյունն արաբական երկրներին առաջարկեց Չինաստանի հետ «նոր տիպի» 
հարաբերություններ հաստատել, որով Պեկինն առաջին անգամ արտահայ-
տեց առաջիկայում Արաբական աշխարհի «ավագ եղբայր» դառնալու հա-
վակնությունների մասին: Դեռևս 2004թ. հունվարին ՉԺՀ նախագահ Հու 
Ձինտաոյի եգիպտոսյան այցի ընթացքում չին-արաբական հարաբերու-
թյունների ընդլայնման նպատակով Չինաստան-արաբական երկրներ հա-
մաժողովի գաղափարն արժանացավ Եգիպտոսի նախագահ Մուբարաքի 
հավանությանը, որին շուտով միացան արաբական մյուս երկրները: Այն 
դարձավ «Մեծ Մերձավոր Արևելք» չինական ձևով, որի սկզբունքային տար-
բերությունն ամերիկյանից հետևյալն է. Պեկինը չի պատրաստվում ոչ ոքի 
ժողովրդավարացնել, ապրել սովորեցնել կամ ստիպել փոխվել: ՉԺՀ 
գլխավոր նպատակը ԱՄՆ-ից նեղացած արաբական երկրների հետ բարե-
կամության հաստատումն է, որի դիմաց Պեկինը միայն մի բան է պահան-
ջում՝ նավթ [18]: 

Այսպիսով, եթե հաշվի առնենք, որ համաժողովի ստեղծման գաղա-
փարը համընկնում է նույն թվականին Բուշի կողմից «Մեծ Մերձավոր 
Արևելք» ծրագրի հռչակման հետ, ապա այն կարող է գնահատվել իբրև տա-
րածաշրջանի երկրներին առաջադրվող այլընտրանք, հետևաբար` Պեկինի 
«ավագ եղբայր դառնալու» հավակնությունները լոկ տնտեսական շահերով՝ 
նավթով չեն պայմանավորված:  

 
Սեպտեմբեր, 2006թ. 

1 Համաժողովի առաջին նախարարական հանդիպումը տեղի է ունեցել 2004թ. Կահիրեում, որի ժամա-
նակ ընդունվեցին համատեղ հայտարարություն և գործողությունների ծրագիր: Հետևելով համաժողովի 
գործողությունների ծրագրին՝ չինացի և արաբ ձեռներեցները 2005թ. ապրիլին Պեկինում իրենց անդրա-
նիկ հանդիպումն ունեցան՝ կոնկրետ նախագծեր քննարկելով և համագործակցության նոր միջոցներ 
մշակելով: 2005թ. հունիսին Պեկինում տեղի ունեցավ համաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների 
հանդիպում, որի ընթացքում ճշտվեցին համագործակցության առաջնահերթ բնագավառները և համա-
պատասխան մեխանիզմներ մշակվեցին [17, p. 103]: 
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КИТАЙ КАК АКТОР БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 
Агавни Арутюнян 

 
Резюме 

С 1979г. Китай взял на вооружение  новую политическую линию. Отказав-
шись от установки, ставившей во главу угла классовую борьбу, китайское 
правительство провозгласило новый курс, с упором на экономическое строи-
тельство, реформу и внешнюю открытость. В связи с ускоренным экономи-
ческим развитием и всесторонним укреплением могущества Китая, влияние 
Поднебесного усилилось не только в региональных, но и в глобальных 
процессах. Особую роль в этом сыграл статус Китая как растущей супердер-
жавы, обеспечив как доступ, так и рычаги влияния Пекина на глобальные 
энергетические ресурсы. Необходимость последних обусловлена растущим 
дефицитом горючего в стране, никак не совместимым с энергетическим 
обеспечением  возрастающих темпов экономики Китая. С начала 1990-ых 
Китай превратился в импортера нефти, в результате чего развитие отноше-
ний с ближневосточными нефтедобывающими странами стало для КНР дип-
ломатическим приоритетом. В свою очередь, это  втянуло Пекин в клубок 
политических противоречий и региональных проблем, связанных с неизбеж-
ной конкуренцией с США, Россией, Японией и Европой. Однако, полагаем, 
что Ближневосточный регион сохранит для Пекина жизненно важное значе-
ние в качестве главного энергетического ресурса, необходимого для «мир-
ного роста» и модернизации  Китая. 

 

 
 




