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Аннотация. Все страны, находящиеся в этапе реформ и развития инфраструктур, заинтересованы в участии в
китайской инициативе «Один пояс, один путь», который носит глобальный характер. Существует ряд оценок
международных организаций, которые свидетельствуют о том, что данная инициатива эффективна в плане
сокращения времени и затрат на внешнюю торговлю, а также в развитии инфраструктур. Участие Армении в
инициативе зависит от ее собственных активных дипломатических, экономических и инвестиционных шагов.
Отраслевое исследование двусторонних экономических отношений показывает, что существует ряд
объективно-субъективных причин, препятствующих реализации имеющегося потенциала. Однако следует
отметить, что армяно-китайские отношения в рамках инициативы могут включать как экономические, так и
образовательные и культурные аспекты.
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Abstract. All countries that are in the stage of reforms and infrastructure development are interested in participating in
China's Belt and Road Initiative, which is a global initiative. There are a number of assessments by international
organizations that indicate that this initiative is effective in reducing the time and costs of foreign trade, as well as in
developing infrastructures. Armenia's participation in the initiative depends on its own active diplomatic, economic and
investment steps. A sectoral study of bilateral economic relations shows that there are a number of objective and
subjective reasons that impede the realization of the existing potential. However, it should be noted that the ArmenianChinese relations within the framework of the initiative can include both economic and educational and cultural aspects.
Key words: "One Belt, One Road" initiative, economic ties, development prospects, Armenian-Chinese relations.

Ներածություն։
Աշխարհաքաղաքական
զարգացումներին զուգընթաց, Հայաստանի
շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների
ժամանակահատվածում, անհրաժեշտություն է
առաջանում արտաքին քաղաքականությունը և
դիվանագիտությունը նոր մակարդակ տեղափոխել։ Այն իհարկե, չի վերաբերում աշխարհաքաղաքական վեկտորի փոփոխությանը, այլ
առաջատար երկրների հետ հարաբերությունների սերտացմանը և արդեն ձևավորված
գործընկերային հարաբերությունների վերանայմանը։ Վերջին տասնամյակում այդ երկրներից Չինաստանը շարունակաբար ամրապնդում
է իր դիրքերը՝ սկիզբ դնելով նաև «Մեկ գոտի, մեկ
ճանապարհ» կամ «Գոտի և ճանապարհ»
նախաձեռնությանը (այսուհետ՝ ԳՃ), որը երկարաժամկետ քաղաքականության միջմայրցամաքային ներդրումային ծրագիր է։ Նախաձեռնության նպատակը պատմական Մետաքսի
ճանապարհով ենթակառուցվածքների զարգացմամբ երկրների տնտեսական ինտեգրման
արագացումն է [1]: Նախաձեռնության շրջանակներում, սկսած 2013թ.-ից Չինաստանը
համագործակցության փաստաթղթեր է ստորագրել ավելի քանի 126 երկրների և 29
միջազգային կազմակերպությունների հետ, որի
արդյունքում կառուցվել են ավելի քան 80
օտարերկյա տնտեսական և առևտրային
համագործակցության գոտիներ, և այդ երկրներում ստեղծվել են շուրջ 300 հազար տեղական
աշխատատեղեր, իսկ ընդհանուր ներդրումները
գերազանցել են ավելի քան 30 մլրդ ԱՄՆ դոլարը
[2]: ԳՃ նախաձեռնությունը որքան էլ գրավիչ է
տնտեսական առումով, միևնույն ժամանակ
վտանգներ է պարունակում իր մեջ պարտքային
հնարավոր ռիսկերի հետ կապված [3]: Ըստ
էության, ԳՃ-ն ոչ թե միակողմանի, այլ
փոխադարձ ներդրումային նախաձեռնություն է,
և
հետևաբար
ենթակառուցվածքների
և
սոցիալական ծառայությունների վրա ներքին
ծախսերը կարող են զգալիորեն տուժել պարտքը
սպասարկելու հետևանքով:
Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ
Հայաստանի պարագայում դեռ վաղ է
անհանգստանալ
նմանատիպ
ռիսկերի
կառավարման մասին, քանի որ մեր երկրի
ներգրավվածությունը
նախաձեռնությունում
դեռևս չունի շոշափելի արդյունքներ։ Հայ-

չինական հարաբերությունների զարգացումը
կարելի է դիտարկել հենց ԳՃ նախաձեռնության,
2015թ.-ին Հայաստանի և Չինաստանի միջև՝ ի
թիվս ստորագրված այլ համաձայնագրերի և
հուշագրերի, «Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու կառուցման գործում համագործակցության խթանման մասին» հուշագրի
շրջանակներում [4]:
Արտասահմանյան և տեղական գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
մեծամասամբ հեղինակները միակարծիք են, որ
ԳՃ նախաձեռնությունը նվազագույն ինստիտուցիոնալացված,
սակայն
ամենահավակնոտ
գլոբալ նախաձեռնությունն է ինչպես աշխարհագրական տիրույթում, այնպես էլ տնօրինվող
ռեսուրսներով [5]: Միևնույն ժամանակ, որոշ
հեղինակներ
երկակի
են
մեկնաբանում
Չինաստանի՝
որպես
համաշխարհային
մակարդակում ներդրողի քաղաքականությունը
ինչպես հնարավորությունների և օգուտների,
այնպես էլ միջազգային և ներքին անկայունությունների և ռիսկերի տեսանկյունից [6] ։
Հետազոտության
մեթոդաբանություն։
Հոդվածի համար տեսական, մեթոդաբանական,
տեղեկատվական հիմք են ծառայել ինչպես
օտարալեզու, այնպես էլ հայալեզու աշխատությունները, Հայաստանի պետական մարմինների
որոշումները, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի
ինչպես նաև միջազգային տեղեկատվական
բազաները, միջազգային կառույցների զեկույցներն ու ամփոփագրերը։ Դինամիկ շարքերի
բացակայության պայմաններում հնարավոր չի
դարձել կիրառել որևէ էկոնոմետրիկ մոդել:
Այնուամենայնիվ համեմատական անցկացնելով
այլ երկրների հետ, ուսումնասիրելով երկու
երկրների տնտեսական հարաբերությունները
բնութագրող
ցուցանիշները,
արդյունքները
ներկայացվել են գրաֆիկական վերլուծության
միջոցով։
Վերլուծություն։ Չինաստանի ԳՃ նախաձեռնությունը ենթադրում է 6 միջանցքների
առկայություն, որոնցից 2-ն անցնում են
Կենտրոնական Ասիայով և Կովկասով։ Հարավային Կովկասը հնագույն ժամանակներից եղել
է Մետաքսի ճանապարհի կարևոր հանգույց՝
միմյանց կապելով տարբեր տարածաշրջաններ:
Համաշխարհային բանկի 2020 թվականին
հրապարակած
«Հարավային
Կովկաս
և

129

Կենտրոնա
ական Ասիա
ա. Գոտի և ճանապ
պարհ
նախաձեռն
նություն.
Հայաստա
անի
տիպա
ային
օրինակով ուսումնա
ասիրությունը» զեկույց
ցում
նշվում է [8], որ չնա
այած ԳՃ որևէ միջա
անցք
Հայաստան
նով չի անցն
նում, երկիր
րը դեռ կարո
ող է
օգուտ քա
աղել նախա
աձեռնությո
ունից, և այդ
օգուտները
ը կարող են բար
րելավվել, եթե
քաղաքակա
անության իրականացմ
ի
մանը զուգա
ահեռ
բարելավեն
ն ենթակառո
ուցվածքներ
րը:

Գնահատվ
վում է, որ նե
երդրումների
ի ներգրավ-ման
ն և տրանսպ
պորտային ն
նախագծերն
ն ավարտին
ն
հաս
սցնելու արդ
դյունքում Հ
Հայաստանի
ի առաքման
ն
ժամ
մանակը կկ
կրճատվի 22.8%-ով, իս
սկ առևտրի
ի
ծախ
խսերը` 1%--ով՝ ենթադ
դրելով, որ ԳՃ
Գ տրանս-պոր
րտային ենթ
թակառուցվ
վածքները զո
ուգորդվում
մ
են առևտրի դյուրացմա
ան բարելա
ավումներով,,
որո
ոնք կիսով չափ
չ
կրճատ
տում են սա
ահմանային
ն
հետ
տաձգումներ
րը (Աղյուսա
ակ 1):

Աղյուսակ
կ 1։ ՀԲ հաշվա
արկները ներդր
դրումների ազդդեցության վեերաբերյալ [7]]

Գծապ
պատկեր 1։ ԳՃ
Գ նախագծի ներդրումներրի և լրացուցիչ
իչ քաղաքակա
անության ազդդեցության վեր
րին սահմանըը
ՀՆԱ-իի (ձախ) և բար
արեկեցության վրա (աջ) [9]]

2020 թվականի
թ
հ
հունիսին
Հա
ամաշխարհա
ային
բանկի կո
ողմից իրա
ականացրած
ծ ԳՃ նախ
խաձեռնությա
ան վերաբերյ
րյալ Ադրբեջջանի նախա
ադեպի հետազ
զոտության մեջ
մ ՀԲ-ն առ
ռանձնացնո
ում է
զարգացմա
ան 3 սցենար
րներ. I սցեննարը ներառ
ռում
է միայն ԳՃ
Ճ ենթակառ
ռուցվածքի բարելավում
բ
մը, II
սցենարը ներառում
ն
է ենթակա
առուցվածքն
ների
բարելավոււմը և ԳՃ տնտեսությո
տ
ունների հա
ամար
սահմանային հետաձ
ձգումների 50 տոկո
ոսով
կրճատումը
ը, III սցեենարը ներ
րառում է ԳՃ
ենթակառո
ուցվածքներ
րի բարելավ
վումը, սահ
հմանային ոււշացումների
ի նվազեց
ցումը և ԳՃ
տնտեսությ
թյունների միջև երկկող
ղմ սակագն
ների
50 տոկոսի
ի իջեցումը։
Ցանկա
ացած երկրի
ի արտաքին
ն ֆինանսա
ական
ներդրումնե
երի ապահ
հովման հա
ամար կար
րևոր
ցուցիչների
ից
մեկը
զարգացա
ած
լոգիս
ստիկ

ենթ
թակառուցվա
ածքների
առկայութ
թյունն
է։։
Համ
մաշխարհայ
ային բանկը մշակում է «Լոգիստի-կայի
արդյունավետոււթյան
համաթիվը»
հ
»
(Log
gistics Perfoormance Indeex, LPI) [10
0], որը նաև
և
երկ
կրի
տնտ
տեսության
զարգացվածության
ն
կար
րևորագույն
ն ցուցանիշ է։ Այն հաշշվարկում է
լոգի
իստիկ գո
ործընթացնե
երի արդյո
ունավետու-թյոււնը, որը մասնավոր
րապես ինտ
տեգրացիոն
ն
միա
ավորման
շրջանակ
կներում
կենսական
ն
նշա
անակություն
ն ունի ինչպես միջազգային
մ
ն
առև
ևտրի, այնպ
պես էլ տնտ
տեսական աճի
ա համար։։
Այս
սպիսով Հա
ամաշխարհա
ային բանկի
ի լոգիստի-կայի
արդյո
ունավետութ
թյան
բազմագործոն
ն
գնա
ահատական
նների հիմա
ան հնարավո
որ է լինում
մ
համ
մեմատել աշշխարհի ավ
վելի քան 150 երկրների
ի
առև
ևտրի լոգիս
ստիկ հնարա
ավորություն
նները։ Ըստ
տ
վեր
րջին՝ 2018 թվականի
ի Լոգիստի
իկ կատա--
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րողականի ինդեքսի Հայաստանը ստացել է 2,51
միավոր՝ առավելագույն 5 միավորից։ Նախորդ
զեկույցի՝ 2016 թվականի համեմատ երկրի
կատարողականը չնայած էականորեն բարելավվել է՝ 141-րդ հորիզոնականից հասնելով 92-ի,
իսկ ինդեքսի միավորը կազմել է 2,21, սակայն
դեռևս կան խնդիրներ կապված ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ և այլն), լոգիստիկ ծառայությունների համապատասխանություն և որակ
(օրինակ՝ տրանսպորտային օպերատորներ,
մաքսային բրոքերներ) և այլն։ Այսպես, ԳՃ
նախաձեռնությունը Հայաստանի համար կարող
է հիմք հանդիսանալ նաև լոգիստիկ կատարողականի բարելավման համար։ Միևնույն
ժամանակ, ընդգրկված չլինելով ԳՃ որևէ
միջանցքում, այնուամենայնիվ Հայաստանը
կարող է օգուտներ քաղել երկրի ներքին
ենթակառուցվածքային ցանցի բարելավման
արդյունքում և Իրանի, Վրաստանի բաց
սահմանների արդյունքում կապ հաստատելով
տարածաշրջանով անցնող միջանցքների հետ։
Նմանատիպ հնարավորություն է Հայաստանի
համար 2016թ.-ին մեկնարկած «Պարսից ծոցՍև
ծով»
բազմակողմ
տրանսպորտային
միջանցքը, որի գաղափարն առաջ է քաշել
իրանական կողմը։ Միջանցքի հիմնական
նպատակը Հարավային Կովկասի և Սև ծովի
միջոցով Եվրոպա հասնելն է: Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից այս նախագծերը
հնարավորություն են տալիս Իրանին նվազեցնել
կախվածությունը Թուրքիայից՝ իր արտադրանքը Եվրոպա արտահանելու համար:
Նախագծով նախատեսվում է կատարել բեռնափոխադրումներ Իրանից Եվրոպա և հակառակ
ուղղությամբ Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով, իսկ նախագծի հիմնական անդամներն են Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը,
Հունաստանը և Բուլղարիան: Այս նախագծի
առանցքային խնդիրներից մեկը Հայաստանն
Իրանի և Վրաստանի հետ կապող տրանսպորտային ենթակառուցվածքի արդիականացումն է: Իրան-Չինաստան գործող տարանցիկ
ճանապարհներին «Պարսից ծոց-Սև ծով»
տրանսպորտային միջանցքի ինտեգրումը հնարավորություն է՝ գործարկելու Չինաստան Եվրոպա ևս մեկ երթուղի, որը կանցնի
Հայաստանի տարածքով: Որոշ վերլուծաբաններ
Իրանը նույնիսկ անվանում են Նոր Մետաքսի
ճանապարհի էներգետիկ հանգույց [11]: Այս
համատեքստում, Չինաստանը նաև 400 միլիարդ
դոլար ներդրումներ է կատարել Իրանի էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում, ավելին
Իրանը և Չինաստանը ստորագրել են 25 ամյա
ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր [12]: Տրանսպորտային միջանցքը
Չինաստանին հնարավորություն կտա ավելաց-

նելու եվրոպական շուկայում իր մասնաբաժինը
և ստանալու լրացուցիչ [13]: Այս համատեքստում «Պարսից ծոց - Սև ծով»
տրանսպորտային միջանցքի մաս կազմող
«Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհի վերջնական կառուցումը Հայաստանում բխում է
ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Չինաստանի
շահերից, ինչը օբյեկտիվ հիմք է տվյալ նախագծում չինական ներդրումների ներգրավման
համար [14]: Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով Չինաստանի աշխարհաքաղաքական
նկրտումները և համաշխարհային մարտահրավերները, Հարավային Կովկասի բոլոր երեք
դերակատարների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և
Վրաստանի համար Չինաստանի ներդրումները
կարող են դիտարկվել որպես աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների ազդեցությունը հավասարակշռող գործոն: Այսպես,
տարածաշրջանի տարանցիկ ծրագրերից դուրս
չմնալու համատեքստում Հայաստանի համար
էական նշանակություն ունի Պարսից ծոց-Սև
ծով միջանցքը, որի շուրջ համագործակցության
հարցը մշտապես պետք է պահել օրակարգում,
բացի այդ մասնագիտական դաշտում նշվում է,
որ և՛ վրացական, և՛ իրանական կողմի հետ
հանդիպումներում Հայաստանը ոչ միայն պետք
է ներկայացնի ծրագրի նկատմամբ իր հետաքրքրվածությունը, այլև հանդես գա արդյունավետ համագործակցությանն ուղղված նախաձեռնություններով [15]: Սակայն Իրանի համար
տրանսպորտային կարևոր նախագծի՝ «ՀյուսիսՀարավ» տրանսպորտային միջանցքի շուրջ
անորոշությունները մեծանում են ներկա
տարածաշրջանային իրավիճակով պայմանավորված։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ զարգացումներ կարող են ունենալ տարածաշրջանում,
հատկապես 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի
եռակողմ համաձայնագրից հետո, որտեղ նաև
շեշտվում է ապաշրջափակման, Ադրբեջանը և
Նախիջևանը կապող ցամաքային ճանապարհի
մասին, ինչը անցնելու է Սյունիքի տարածքով։
ԵԱՏՄ անդամակցությունը՝ հավելյալ
գործո՞ն
Չինական նախաձեռնությունից Հայաստանը կարող է դիվիդենտներ շահել նաև
օգտագործելով ԵԱՏՄ անդամակցության հանգամանքը։ Փոխադարձ շահերի համընկման և
դրանց փոխկապված զարգացման մասին
հայտարարությամբ կողմերը հանդես են եկել
դեռևս 2015թ.-ին, իսկ արդեն 2018թ. մայիսի 17ին Աստանայում ԵԱՏՄ-ի և Չինաստանի միջև
կնքվել է առևտրատնտեսական համագործակցության պայմանագիր։ Մյուս կողմից` Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ միակ պետությունն է, որն
ունի ԵՄ-ի հետ «Համապարփակ և ընդլայնված
գործընկերության համաձայնագիր», ինչպես
նաև արտաքին առևտրի արտոնյալ ռեժիմ
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(GSP+), ինչը կարող է ԵՄ-ի և Չինաստանի, ԵՄի և ԵԱՏՄ-ի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար ստեղծել
լրացուցիչ հնարավորություններ [16]: Չինաստանը
համաշխարհային
տնտեսությունում
լինելով առաջատար գերտերություն առանցքային նշանակություն ունի նաև ԵԱՏՄ երկրների համար հանդիսանալով միության խոշոր
առևտրային գործընկերը: Չինաստանը ԵԱՏՄ
անդամ երկրների հետ ունի հաջողված
գործընկերային և ներդրումային նախաձեռնությունների փորձառություն, որը կարող է
օրինակելի լինել հայ-չինական հարաբերությունների համատեքստում։
Ներկայումս Հայաստանը ձգտում է ուժեղացնել իր կապերը Հյուսիս-հարավ միջազգային

տրանսպորտային միջանցքի միջոցով, որում
ներգրավված են Հնդկաստանը, Ռուսաստանը,
Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը և մի շարք այլ
երկրներ։ Միևնույն ժամանակ, ՀՀ-ն սահմանակից է 80 միլիոնանոց Իրանին, որի հետ
ԵԱՏՄ-ն շուտով կստորագրի ազատ առևտրի
համաձայնագիր, իսկ նախնական համաձայնագիրն արդեն իսկ 2020-ի նոյեմբերից գործում է։
Միևնույն Ժամանակ ՀՀ-Իրան սահմանին
ստեղծվել է Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտին,
որը նաև հնարավորություն կտա զարգացնել
հարաբերություններն Իրանի հետ՝ միաժամանակ վարելով զգուշավոր քաղաքականություն՝ հաշվի առնելով հայկական շուկայի
առանձնահատկությունները։

Քարտեզ 1. Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցք

Իրանի և Աֆղանստանի միջև առաջին
երկաթուղին գործարկվել է 2020թ. Դեկտեմբերին, ինչը լուրջ քայլ է դեպի աֆղանականիրանական առևտուրը մեծացնելու և դեպի ծով
ելք չունեցող Աֆղանստանը աշխարհի մյուս
երկրների առջև բացելու իրանական Չաբահար
նավահանգստով: Աֆղանստանի նախագահ
Աշրաֆ Գանին երկաթգիծը նկարագրել է որպես
«Իրանի կողմից թանկարժեք նվեր», որը կօգնի
վերականգնել հին Մետաքսի ճանապարհը:
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ողջունել է
մեկնարկը և երկու երկրների համար որպես
«պատմական օր» և այն որակել որպես
Աֆղանստանի համար դարպաս դեպի Եվրոպա
[17]: Չաբահար նավահանգիստը Հյուսիսհարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի (INSTC) մաս է, որը 2000 թ. Իրանի,
Հնդկաստանի և Ռուսաստանի միջև համա-

ձայնեցված ռազմավարական առևտրային ուղի
է։ Ռուսաստանը, Իրանը և Հնդկաստանը 2002
թվականի
մայիսի
ստորագրեցին
նշված
միջանցքի նախագծի մասին համաձայնագիրը և
3 երկիրն էլ հանդիսանում են հիմնադիր
երկրներ։ Ըստ Հնդկաստանում բեռնափոխադրողների
ֆեդերացիայի
գնահատականի,
Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի
գործարկումը հնարավորություն կտա ԵԱՏՄ
երկրների և Հնդկաստանի միջև տարանցիկ
հեռավորությունը կրճատել 40%-ով, առևտրի
համար ծախսվող ժամանակը 50%-ով և
տրանսպորտի ծախսերը 30%-ով [18]: Նման
համագործակցությունը, առաջին հերթին, ենթադրում է փոխադարձ առևտրի ազատականացում
բարենպաստ սակագնային և ոչ սակագնային
կարգավորման ռեժիմների հաստատման միջոցով: Այս պայմաններում հնդկական ընկերու-
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թյունները հնարավորություն կունենան մուտք
գործել ԵԱՏՄ-ի 160 միլիոնանոց շուկա, իսկ
ԵԱՏՄ ընկերությունները՝ Հնդկաստանի 1,2
միլիարդ դոլար արժողությամբ շուկա։ Հատկանշական է, որ հնդկական կողմի հետ համագործակցության գերակա ոլորտներն են՝ էներգետիկան, դեղագործությունը, ՏՏ ոլորտը, առողջապահությունը, ծառայությունների ոլորտը:
Հաշվի առնելով, որ այդ ոլորտները առաջատար
կամ հեռանկարային են Հայաստանի համար,
Հնդկաստանը կարող է դառնալ հեռանկարային
ներդրող Հայաստանում: Ավելին, ԵԱՏՄ-ն ստեղծել է ընդհանուր դեղագործական շուկա, որը
կարող է արագացնել հնդկական արտադրանքի
մուտքը ԵԱՏՄ [19]։
Այսպիսով, Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը և տարանցիկ դիրքը կարող են
լրացուցիչ ազդակ հաղորդել հայ-չինական
հարաբերություններին, այդ թվում ԳՃ նախաձեռնությանը։ ԵԱՏՄ-ն որպես ինտեգրացիոն
միավորում Հայաստանի համար կարող է
կիրառվել որպես միջանկյալ օղակ ներդրումային
նախաձեռնությունների առաջմղման գործընթացում։
Եզրակացություններ։ Ամփոփելով նշենք,
որ չինական նախաձեռնությունը կրում է գլոբալ
բնույթ և Հայաստանը պետք է ջանքեր
գործադրի ներգրավվածություն ապահովելու
ուղղությամբ։ Միջազգային կառույցների կողմից
կան մի շարք գնահատականներ, որոնք
փաստում են նախաձեռնության արդյունավետությունը արտաքին առևտրի վրա ծախսվող
ժամանակի կրճատման, ծախսերի նվազեցման,
ենթակառուցվածքների զարգացման տեսքով։
Ըստ ՀԲ գնահատականների, այդ ազդեցությունը կզգան ինչպես նախաձեռնությանը անմիջական մասնակցություն ունեցող երկրները,
այնպես էլ տարածաշրջանի երկրները։ Այս
համատեքստում,
Հայաստանի
տարանցիկ
աշխարհագրական դիրքի ճիշտ մատուցման,
ԵԱՏՄ անդամակցության և Իրանի հետ
անմիջական սահմանի առկայության հանգամանքը օգտագործելու պարագայում հնարավոր
կլինի չինական կողմի հետաքրքրությունը սևեռել Հայաստանում ներդրումային նախագծերի
իրագործման ուղղությամբ։ Սակայն նշենք, որ
բացի վերոնշյալ հանգամանքներից, ցանկացած
ներդրող, այդ թվում չինական ներդրումային
ընկերությունները նախևառաջ կարևորելու են
տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը, ուստի այս հարցերը առավել քան
հրատապ են դառնում հաշվի առնելով նաև
ճգնաժամային իրադրությունը։ Միևնույն ժամանակ, վերջին շրջանի զարգացումները ցույց են
տալիս, որ տարածաշրջանում ակտիվ վերադասավորումների ժամանակներ ենք ապրում,

որոնք կարող են էականորեն և հիմնովին փոխել
տնտեսական կոնյուկտուրան Հայաստանում։
Երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտային ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս, որ կան մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
պատճառներ, որոնք խոչընդոտում են առկա
պոտենցիալի իրացումը։ Մասնավորապես, ի
թիվս այլ խոչընդոտների՝ երկու երկրների միջև
հեռավորությունը, օդային և ցամաքային
ուղիներով բեռնափոխադրումների կազմակերպման դժվարությունները, բարձր մաքսատուրքերը, ծախսերը և այլն, առկա են նաև արտաքին
քաղաքական մակարդակով բացթողումներ,
ինչպիսիք են օրինակ նաև Հայաստանի թույլ
ներկայացուցչությունը Չինաստանում, երկրի
հեղինակության
և
իրազեկվածություն
բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Չինական
շուկայում տարածաշրջանի երկրների համեմատ
հայկական արտադրանքի մրցունակությունը
զիջում է ի հաշիվ բարձր մաքսատուրքերի, որոնք
սահմանվում են չինական շուկա մուտք գործած
օտարերկրյա ապրանքների վրա, մասնավորապես կոնյակի դեպքում՝ 63%, գինու դեպքում՝
48%, իսկ մրգային գինիների դեպքում՝ 82%։ Սա
այն դեպքում, երբ հարևան Վրաստանի և
Չինաստանի միջև գործում է ազատ առևտրի
համաձայնագիր, որի արդյունքում վրացական
ապրանքները
բավականին
մրցունակ
են
դառնում չինական շուկայում։ Հայաստանի
մասնակցությունը կախված է իր իսկ դիվանագիտական, տնտեսական և ներդրումային
ակտիվ քայլերից: Հայ-չինական փոխգործակցության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
ընդհանուր տարվող արտաքին քաղաքականության մեջ երբեմն ասիական երկրների
հարաբերությունները դիտարկվում են նույն
հարթության մեջ, մինչդեռ երկրների միջև
ձևավորված հարաբերությունները և կապերն
էականորեն տարբերվում են։ «Այս համատեքստում տնտեսական փոխգործակցությանն
առնչվող խնդիրների լուծման գործում ոչ
պետական դերակատարների, փորձագիտական
հանրույթի ինստիտուցիոնալ և անհատական
մակարդակով ընդգրկումը կարող է էականորեն
բարելավել քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և գիտակրթական ոլորտում կապերը,
նպաստել երկկողմ օրակարգին առնչվող բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը» շահույթ [20]:
Հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները և հարևան երկրների գործուն
քայլերը նախաձեռնությանը ներգրավվելու և
արդեն իսկ շոշափելի արդյունքներ գրանցելու
ուղղությամբ, Հայաստանը պետք է ներդնի
շահառու կողմերի ջանքերը մեզ համար կարևոր
նշանակություն
ունեցող
Հյուսիս-հարավ
ավտոմայրուղու վերջնական իրագործմանը։ Այս
համատեքստում բազմիցս նշվել է «Հյուսիս–
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հարավ» ավտոմայրուղու կառուցմանը Չինաստանի մասնակցության անհրաժեշտությունը
(թե՛ մասնավոր ընկերությունների, թե՛ պետական մակարդակով), ինչը կարող է հանգեցնել
ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ հարևան
երկրների և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն
կառույցների` ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև շահերի
խաչման կարևոր հանգրվանի [21]:
Թեև կարևորվում է ներդրումային նախաձեռնությանը Հայաստանի մասնակցությունը և
տարածաշրջանային ապամեկուսացումը, այնուամենայնիվ երկկողմ տնտեսական հարաբերութությունները չեն սահմանափակվում միայն
խոշոր նախագծերով, դրանք կարող են վերաբերել ինչպես գիտակրթական, այնպես էլ մշակութային ասպեկտներին։ Այսպիսով, չինական
«Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակներում հայ-չինական տնտեսական օրակարգի զարգացման հնարավորությունները և պոտենցիալը ոչ ամբողջությամբ է
իրացվում։ Որպես օրինակ, նշենք, որ ԳՃ նախաձեռնության շրջանակներում տարբեր երկրներում տարբեր մակարդակներով իրականացվում
են տարաբնույթ միջոցառումներ, նախաձեռնություններ, որոնցից մեկը «Silk Road Cities
Alliance»-ն է, որը նախաձեռնել են չինացի և
միջազգային հասարակական գործիչները [22]:
Այն պաշտոնապես ստեղծվել է Հոնկոնգում
2014թ.՝ նպատակ ունենալով խթանել տարբեր
ոլորտներում համագործակցությունը «Մեկ
գոտի մեկ ճանապարհ» երթուղով ընկած քաղաքների միջև՝ մոբիլիզացնելով, կազմակերպելով և համակարգելով ներքին և արտասահմանյան սոցիալական ռեսուրսները: Սրա շրջանակներում իրականացվում են տարբեր փառատոներ և միջոցառումներ։ Այս համատեքստում,
առաջարկում ենք հայ-չինական համագործակցության օրակարգում ակտիվացնել փափուկ
ուժի հայեցակարգը կրթամշակութային ոլորտներում, այդ թվում Իտալիայի փորձի հիման վրա
առաջարկում ենք համագործակցություն նաև
քաղաք-քաղաք շրջանակներում։ Հաշվի առնելով
երկու երկրների մշակութային մեծ ժառանգությունը կարող են կազմակերպվել մշակույթի
օրեր, իսկ կրթության ոլորտում միջհամալսարանային ծրարգերի ակտիվացմամբ և համատեղ
ֆինանսավորմամբ առաջարկում ենք կրթական
փոխանակման ծրագրերի իրականացում, ուղեղային կենտրոնների սերտ համագործակցություն, գիտահետազոտական ծրագրերում
գործընկեր համալսարանների փորձագետների
ներգրավմամբ և այլ ծրագրերի իրականացմամբ։
Այս հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնի (AMBERD Research Center,
ASUE) «Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության հեռանկարները «Մեկ գոտի, մեկ
ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակներում»
հետազոտության շրջանակներում։
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