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Військово-технічне співробітництво – це складна система 
міжнародних  торговельно-економічних  відносин,  що  посідає 
особливе  місце  в  зовнішній  політиці  кожної  держави. 
Важливість цього співробітництва полягає в тому, що  продаж 
зброї дає змогу не тільки отримувати прибуток, але й значно 
впливати на світову політику  та зовнішньополітичний  курс 
інших  держав,  нарощувати  військовий потенціал 
держав-союзників, випробовувати нові зразки озброєнь, а також 
забезпечувати замовленнями військово-промисловий  комплекс. 
Купівля зброї  дозволяє державі  швидко наростити військовий 
потенціал  і  поліпшити  матеріально-технічне  забезпечення 
збройних  сил,  що  в  деяких  випадках  дозволяє  оперативно 
ліквідувати загрози її національній безпеці.

Особливістю  співпраці  у  сфері  торгівлі  зброєю  є 
довготривалість відносин, адже найчастіше експорт військової 
техніки й  озброєнь прив язуєʼ  замовників до  постачальників, 
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оскільки існує необхідність сервісного обслуговування техніки, 
що  постачається,  забезпечення  запасними частинами, 
модернізації зразків придбаних раніше тощо.

Для держави-покупця зброї  вибір постачальника відіграє 
важливу роль, бо від правильного вибору партнера залежить не 
лише обороноздатність власних збройних сил, а й незалежність 
зовнішньополітичного  курсу  держави,  що  є  неодмінним 
складником суверенітету. В умовах, коли уряд країни потребує 
швидкого  посилення  військового  компонента  забезпечення 
національної безпеки при обмежених фінансових можливостях, 
закупівля озброєнь в іноземних держав у кредит чи на пільгових 
умовах  часто  призводить  до  потреби   виконувати  не  тільки 
економічні, але й політичні вимоги продавця.

Зважаючи,  що до десятки  провідних продавців  озброєнь 
входять великі держави (за даними Стокгольмського інституту 
досліджень проблем миру (SIPRI) протягом 2007–2011 рр. США 
займали  30% ринку  озброєнь,  Росія  –  24%,  Німеччина  –  9%, 
Франція – 8%  загальносвітових поставок; до десятки лідерів з 
експорту зброї увійшли також Велика Британія (4%), Китай (4 
%),  Іспанія  (3%),  Нідерланди  (3%),  Італія  (3%),  Ізраїль  (2%), 
Україна  в  цьому  рейтингу  посідає  12  місце,  пропустивши 
вперед  Швецію [1]),  котрі  мають  широку  сферу 
зовнішньополітичних  інтересів,  тому  виконання  політичних 
вимог  при  продажу  озброєнь  є  чи  не  головною  особливістю 
такого роду співробітництва. Можемо сміливо говорити про збіг 
стратегічних  зовнішньополітичних  партнерів  держави  з 
постачальниками  озброєнь  до  неї.  Тому  в  разі  зміни 
зовнішньополітичного  курсу  країни  перелік  її  партнерів  у 
військово-технічному  співробітництві  теж  неодмінно  зазнає 
змін.

Історія  міжнародних  відносин  знає  низку  випадків,  що 
підтверджує  цю  тезу.  Згадаємо  хоча  б  еволюцію  зовнішньої 
політики Єгипту доби Анвара Садата, що призвела до відмови 
від  військо-технічного  співробітництва  з  СРСР  на  користь 

77



П.В. Бовсунівський

США, або перемогу Ісламської революції в Ірані в 1979 р., що 
змусило США припинити виконання контрактів на продаж зброї 
Тегерану у зв язку з його відвертою ворожістю до Вашингтона.ʼ

Боліваріанська  Республіка  Венесуела  не  є  винятком  з 
правила.  Протягом  тривалого  часу  Венесуела  була  в  ареалі 
впливу США й вважалася надійним союзником Вашингтона, що 
постачав значні обсяги нафти й був великим покупцем новітніх 
зразків  озброєнь.  Доказом  цьому  є  придбання  Каракасом  у 
травні 1982 р. 24 новітніх винищувачів F-16 „Block 15” у межах 
спільної програми Peace Delta. Про особливість відносин США 
й Венесуели того періоду свідчить і той факт, що до 2005 р. часу 
прийняття  їх  на  озброєння  в  Чилі,  Венесуела  була  єдиною 
країною  в  Латинській  Америці,  куди  були  поставлені  ці 
винищувачі [2].

Проте ситуація  кардинально змінилася,  коли на  виборах 
президента Венесуели, 6 грудня 1998 р., набравши 56,5 відсотка 
голосів  виборців,  перемогу  здобув  колишній  десантник  Уго 
Чавес  [3].  Прийшовши  до  влади  під  лозунгами  боротьби  з 
корупцією,  новообраний  президент  спочатку  утримувався  від 
радикальної  політичної  риторики.  Його  внутрішня  політика 
передбачала низку масштабних соціальних програм, зокрема, і 
зі  створення  систем  загальної  освіти  й  охорони  здоров я  [4].ʼ  
Уряд  установив  жорсткий  контроль  за  державною  нафтовою 
компанією  „Petroleos  de  Venezuela”,  прибутки  якої 
спрямовувалися на потреби суспільства: будівництво лікарень і 
шкіл, боротьбу з неписьменністю, проведення аграрної реформи 
й інше.

Завоювавши  таким  чином  підтримку  малозабезпеченої 
більшості  населення,  У.  Чавес  радикалізував  свій  політичний 
курс,  приступивши  до  націоналізації  підприємств  у  різних 
галузях  промисловості,  що  викликало  занепокоєння  кола 
зарубіжних  партнерів  Венесуели  та,  насамперед,  США  [5]. 
Реформування  нафтової  галузі  та  політика  націоналізації 
ключових  сфер  економіки  країни  погіршили  відносини  з 
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Вашингтоном,  який побоювався перебоїв із поставками нафти 
та прагнув  захистити власних інвесторів  від втрати потужних 
економічних  активів  унаслідок  їх  націоналізації  урядом 
Венесуели.

Ще  одним  кроком,  що  напружив  і  без  того  складні 
американсько-венесуельські  відносини,  стало  прийняття 
наприкінці 1999 р. нової конституції Венесуели, яка збільшила 
президентський термін  з  п яти  до шести  років.  На наступнихʼ  
президентських  виборах  30  липня  2000  р.  чинний  президент 
Венесуели набрав 59,5% голосів. США звинуватили Уго Чавеса 
в  прояві  авторитарних  тенденцій  і  надмірну,  на  їхню  думку, 
концентрацію влади. У подальшому політичний курс У. Чавеса, 
названий „боліваріанським рухом до соціалізму”, змістився ще 
більше вліво, що відверто дратувало американців [6].

На зовнішньополітичному напрямі Уго  Чавес зайняв 
помітну  антиамериканську позицію,  що  проявлялась  у  його 
різких  заявах  і  розвитку  відносин із  недружніми до Америки 
країнами. 2001 р.  він засудив військову операцію США  в 
Афганістані,  звинувативши Вашингтон  у  використанні 
терористичних методів  боротьби проти терору [7].  Уряд 
Венесуели витрачав чималі суми на допомогу  іншим 
латиноамериканським державам,  виступав  проти  створення 
загальноамериканської зони вільної торгівлі (FTAA,  Free Trade 
Area of the Americas) [6]. Більше того, У. Чавес зумів завоювати 
симпатії всередині самих США. Його американські противники 
стверджували, що  Венесуела виділяє  кошти на лобіювання 
власних інтересів  у Конгресі. На території Штатів виникли 
групи прихильників венесуельського президента.  У.  Чавес 
домовився про постачання за пільговою ціною топкового мазуту 
для малозабезпечених районів на півночі США [3].

Випадами  проти  США  президент  У.  Чавес  знайшов 
підтримку в недружніх Вашингтону лідерів. Американців не міг 
не обурити список закордонних друзів У. Чавеса, союз із якими 
він  назвав  „віссю  добра”:  іранський  президент  Махмуд 
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Ахмадінеджад,  президент  Болівії  Ево  Моралес,  голова 
Державної  ради  Куби  Фідель  Кастро.  З  Кубою  у  Венесуели 
встановились особливо дружні відносини. У. Чавес за низькими 
цінами  продавав  острівній  державі  енергоносії  та  надавав  їй 
економічну  допомогу.  Ф.  Кастро  у  відповідь  направив  до 
Венесуели численних кубинських фахівців, зокрема – медиків, 
які зіграли важливу роль у реалізації соціальних програм уряду 
У. Чавеса [5]. Найкращі відносини в керівника Боліваріанської 
Республіки  серед  пострадянських  лідерів  склалися  з 
президентом Білорусі Олександром Лукашенком, що домовився 
про постачання Мінську через Україну венесуельської нафти та 
про  створення  низки  спільних  білорусько-венесуельських 
підприємств на території Венесуели.

Окрім  погіршення  відносин  із  США,  Каракас  свідомо 
йшов на розрив відносин з американськими союзниками. Так, у 
січні  2009 р.,  у  відповідь на  збройну операцію Ізраїлю проти 
ХАМАСу в секторі Гази, Венесуела вислала ізраїльського посла 
з країни,  при цьому У. Чавес назвав дії  ізраїльтян агресією й 
оголосив  про  розрив  дипломатичних  відносин  з  Ізраїлем. 
Аналогічні  кроки  зробила  також  Болівія.  У  відповідь  Ізраїль 
вислав з країни посольство Венесуели [8].

Окрім активізації зовнішньої політики в межах Латинської 
Америки,  Венесуела  почала  шукати  позарегіональних 
союзників,  які  мали  б  достатню  вагу  у  світовій  політиці  та 
змогли  б  стати  противагою  американському  тиску  на 
Боліваріанську  Республіку.  Подібно  до  того,  як  понад  двох 
століть  тому  предтеча  венесуельської  незалежності  Франсіско 
Міранда підтримував відносини з імператрицею Катериною II і 
намагався спертися на допомогу Російської імперії в боротьбі за 
визволення  іспанських  колоній  в  Америці,  так  і  чинний 
президент Венесуели У. Чавес намагається вибудувати дружні 
та  корисні  для  нього  відносини  з  Росією.  У лютому 2008  р., 
після оголошення незалежності Косова, У. Чавес заявив про те, 
що  Боліваріанська  Республіка  Венесуела  не  буде  визнавати 
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суверенітет  цієї  республіки,  додавши,  що  подібні  кроки 
спрямовані  на  ослаблення  Росії,  дестабілізують  регіон  і 
створюють низку небезпечних прецедентів [9].

У. Чавес був на боці Росії і під час конфлікту в Південній 
Осетії  в  серпні  2008  р.,  (у  ЗМІ  цей  конфлікт  згадувався  як 
„п ятиденна війна”) [10]. Венесуельський президент заявив проʼ  
те,  що  підтримує  визнання  Росією  незалежності  Абхазії  та 
Південної  Осетії,  затверджену  26  серпня  президентом  Росії 
Дмитром Медведєвим. Також керманич Венесуели звинуватив 
США в нагнітанні конфлікту [10]. 10 вересня 2009 р.,  під час 
офіційного  візиту  до  Росії,  У.  Чавес  оголосив,  що  Венесуела 
визнає  незалежність  Південної  Осетії  та  Абхазії.  15  вересня 
2009  р.  МЗС  Венесуели  передав  урядову  ноту  про  офіційне 
визнання суверенітету Абхазії [11].

Іншим  позарегіональним  союзником  Боліваріанська 
Республіка  обрала  КНР.  Коли в Боліваріанської Республіці 
Венесуела  в лютому  1999 р.  до  влади прийшов Уго Чавес, 
річний  обсяг товарообігу цієї південноамериканської країни  з 
КНР становив менше 200 млн. доларів. Через десятиліття Китай 
увійшов до  трійки найважливіших для Венесуели торгових 
партнерів. Перше місце – у США, у 2010 р. експорт з Венесуели 
до  Сполучених Штатів становив  майже  65 млрд. доларів. У 
червні  2011 р.  в  столиці Венесуели  Каракасі  була успішно 
проведена третя  венесуельсько-китайська  торгово-промислова 
виставка, на якій зазначали, що товарообіг між двома країнами 
збільшився в 2010 р. на 42 відсотки, склавши 10,2 млрд. доларів 
[12].

Настільки істотне  зростання товарообігу  з Китаєм 
пояснюється просто: КНР  не хоче залежати від одного або 
кількох партнерів і  шукає нових постачальників стратегічно 
важливої сировини – „чорного золота”. Для Венесуели торгівля 
з  КНР є частиною стратегічного курсу на скорочення 
традиційної залежності  країни від  американського нафтового 
ринку. Останніми  роками, в  міру  розвитку відносин  з КНР, 
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Каракас  скоротив експорт нафти в США  від 1,5  до 1 млн. 
барелей  на добу.  Китай  купує у  Венесуели нафту, до  того  ж 
масштаби поставок цієї  сировини постійно зростають, хоча 
обидві сторони не проти збільшити темпи зростання. Нині, за 
офіційними даними, Каракас  постачає до КНР понад 400 тис. 
барелів  на добу  [12]. Китайські  банки  активно  надають 
експортні кредити Венесуелі на закупівлю китайської продукції: 
машин, обладнання та речей побуту тощо.

Економічна  співпраця  посилюється  політичними 
відносинами.  Лідери  двох  країн  неодноразово  робили 
„реверанси” в бік свого партнера. У. Чавес звинувачував США в 
тому,  що  вони  спровокували  заворушення  в  Тибеті,  щоб 
зіпсувати  імідж  КНР  напередодні  Олімпійських  ігор  [13].  У 
квітні  2009  р. при зустрічі  з керівником  Венесуели в Пекіні 
голова КНР Ху Цзіньтао назвав його великим і давнім другом 
Китаю. Він зазначив, що  шостий  візит лідера Венесуели 
переконливо свідчить про  те,  що  відносини  двох країн 
„розвиваються з хорошою динамікою”.  У свою чергу, У. Чавес 
повідомив, що  світова криза показує, що  „світовий  центр 
тяжіння перемістився до  Пекіна”, і  КНР вже  відіграє і  буде 
відігравати  „першорядну,  надзвичайно  позитивну для всього 
світу роль”. Союз Китаю і Латинської Америки, на його думку, 
„вкрай необхідний” [12].

Як бачимо, зовнішня політика Боліваріанської Республіки 
Венесуели з приходом до влади президента У. Чавеса зазнала 
значних  змін,  сутність  яких  полягає  в  проведенні  активної, 
незалежної  політики,  що  часто  має  антиамериканське 
забарвлення  й  спрямована  на  тіснішу  політичну,  економічну 
співпрацю латиноамериканських держав без участі США та на 
залучення в регіон таких потужних позарегіональних акторів, як 
Росія і КНР. Проведення такої політики відразу ж вплинуло на 
військово-технічне  співробітництво  Венесуели  з  іноземними 
державами. У першій половині 2006 р. США ввели ембарго на 
продаж озброєнь Венесуелі. Тоді У. Чавес оголосив про повне 
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припинення  закупівель  озброєння  в  США.  До  цього  часу 
основними  партнерами  Венесуели  в  постачанні  озброєнь  і 
військової техніки були США, країни Європи та Ізраїль, проте 
жорстка  зовнішньополітична  риторика  президента  Венесуели 
призвела до переорієнтації цієї латиноамериканської держави на 
Російську Федерацію.

Венесуела стала першою країною Латинської Америки, з 
якою  Росії  вдалося  налагодити  регулярне  військово-технічне 
співробітництво  після  розпаду  СРСР.  Сьогодні  Росія  для 
Венесуели  є  насправді  безальтернативним  постачальником 
широкого спектру сучасних озброєнь.  На Венесуелу припадає 
14% експорту російського озброєння і військової техніки [14]. 
Тісна співпраця цих країн розпочалася 14 травня 2001 р., коли в 
Москві  міністри  оборони Росії  та  Венесуели  підписали  угоду 
про військово-технічне співробітництво [15].

26 листопада 2004 р. в рамках візиту в Москву президента 
У. Чавеса вперше було укладено два контракти про постачання 
російського озброєння і військової техніки. Один – на суму 500 
млн.  доларів  –  між  компанією  „Рособоронекспорт”  і 
Міноборони  Венесуели  про  поставку  40  бойових  вертольотів 
Мі-35,  їх  сервісне  обслуговування  та  навчання  льотного  і 
технічного персоналу. Другий – про придбання Каракасом 100 
000 автоматів Калашникова (АК-103) за 54 млн. доларів [15].

Згідно  з  угодою  про  постачання  АК-103,  яку  було 
підписано в 2005 р., окрім зброї, Росія зобов язалася поставитиʼ  
Венесуелі  дві  тисячі  навчальних  посібників,  а  також  запасні 
частини  та  комплектуючі  до  автоматів  АК.  Дана  угода 
передбачала  також  передачу  венесуельцям  технології  зборки 
автоматів  цієї  моделі,  навчання  впродовж  11  місяців  45 
венесуельських військових техніків та інженерів у Росії, а також 
організацію у Венесуелі складального виробництва АК-103 [15].

10  березня  2005  р.  Венесуела  підписала  контракт  про 
придбання 10 військових вертольотів російського виробництва 
на  суму  120  млн.  доларів.  Влітку  2006  р.  був  підписаний 
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великий контракт на поставку ще 53 вертольотів Мі-17В5, Мі-35 
і Мі-26, які призначені для армійської авіації сухопутних військ, 
ВПС, ВМФ і Національної гвардії Венесуели.

У  2006  р.  Венесуела  уклала  з  компанією 
„Рособоронекспорт”  контракт  на  поставку  24  винищувачів 
Су-30МК2.  За  даними  експертів,  всього  за  період  2005–2007 
років було підписано 12 контрактів на поставку до Венесуели 
російської  зброї  на  суму  від  2  до  4  млрд.  доларів.  Каракас 
закупив  за  цей  час  24  винищувачі  Су-30  МК2,  понад  50 
вертольотів  Мі-17В,  Мі-35М,  Мі-26Т,  12  зенітних  ракетних 
систем „Тор-М1”,  а  також 100 тисяч  автоматів  Калашникова. 
Крім  того,  2006  р.  був  окремо  укладений  контракт  на 
будівництво  у  Венесуелі  заводу  з  виробництва  автоматів 
АК-103 і патронів калібру 7,62 міліметра [15].

Велися  також  переговори  про  постачання  до  Венесуели 
створюваних  на  базі  Іл-114  патрульних  літаків.  Згідно  з 
попередніми домовленостями,  Каракас  планує закупити до 20 
літаків  цього  типу.  Крім  того,  Росія  отримала  від  Венесуели 
заявку  на  придбання  гелікоптерів  Мі-28Н.  За  оцінкою 
незалежних  експертів,  на  першому етапі  Каракасу  може бути 
поставлено 10 бойових вертольотів Мі-28Н [15].

Наприкінці 2006 р. між РФ і Венесуелою було підписано 
контракт,  що  передбачав  створення  навчально-тренувального 
центру  для  екіпажів  вертолітної  техніки  російського 
виробництва.  Головним  виконавцем  призначена  компанія 
„Кронштадт”,  яка є підрозділом „Транзас”,  що спеціалізується 
на  випуску  продукції  військового  призначення.  Цей 
тренажерний  центр  у  Венесуелі  був  побудований  у  2010  р. 
Центр є найбільшим у Латинській Америці і складається з п ятиʼ  
комплексних тренажерів, серед них найсучасніших, категорії D, 
для тренування екіпажів вертольотів Мі-17, Мі-26 і Мі-35 [15].

У вересні 2008 р. російською стороною прийнято рішення 
про виділення Венесуелі кредиту в розмірі 1 млрд. доларів для 
реалізації  програми  ВТС.  Кредит  використаний  на  закупівлю 
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засобів  ППО „Тор-М1”,  ПЗРК „Ігла-С”,  літаків  Іл-78 та  Іл-76 
[15]. До того ж від 10 до 19 вересня 2008 року у Венесуелі на 
аеродромі  в  Каракасі  перебували  два  стратегічні  ракетоносці 
Дальньої  авіації  ВПС  Росії  Ту-160.  Вони  здійснили  політ  за 
планом повітряного патрулювання вздовж узбережжя Південної 
Америки.

1  грудня  2008  р.  в  територіальних  водах  Венесуели 
пройшли  спільні  навчання  Боліваріанських  ВМС Венесуели  і 
Тихоокеанського флоту Росії. У маневрах взяли участь чотири 
російські  кораблі  і  близько  1000  осіб  особового  складу,  а  з 
венесуельської  сторони  –  кораблі,  підводні  човни  і  бойові 
літаки.

У вересні 2009 р. під час візиту президента Венесуели У. 
Чавеса до Москви була досягнута домовленість про виділення 
Венесуелі  кредиту  розміром  2,2  млрд.  доларів  на  закупівлю 
російської  військової  техніки,  а  саме  92 танків  Т-72,  а  також 
реактивної системи залпового вогню „Смерч”. Вже у квітні 2010 
р.  тодішній прем єр-міністр  РФ Володимир Путін підтвердив,ʼ  
що Росія  готова  надати  Венесуелі  кредит  у розмірі  2,2 млрд. 
доларів і заявив, що Росія візьме активну участь у модернізації 
збройних сил Венесуели на період до 2013 р. [15].

У  середині  квітня  2012  р.  Росія  завершила  поставку 
Венесуелі  92  основних  бойових  танків  Т-72Б1  за  контрактом 
2009  р.,  а  також  бойових  машин  піхоти  БМП-3M  і 
бронетранспортерів  БТР-80А,  боєприпасів  різних  калібрів, 
тренажерів  для  підготовки  особового  складу  й  іншого 
обладнання [16].

Наприкінці червня 2012 р. було оголошено, що Венесуела 
майже домовилася з Росією про постачання додаткової партії зі 
ста  основних  бойових  танків  Т-72Б1В.  Поставка  цієї  техніки 
буде здійснюватися за рахунок експортного кредиту в розмірі 
чотирьох мільярдів доларів. Цей експортний кредит буде надано 
під заставу нафтових проектів [16].
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За  підсумками  2011  р.  –  першої  половини  2012  р. 
Венесуела  посіла  перше  місце  серед  імпортерів  російських 
сухопутних  озброєнь  у  рейтингу  Центру  аналізу  світової 
торгівлі  зброєю.  Зокрема,  Венесуела  придбала  танки  Т-72Б1, 
бойові  машини піхоти БМП-3М, бронетранспортери БТР-80А, 
152-міліметрові  самохідні  гаубиці  2С19  „Мста-С”, 
120-міліметрові  самохідні  міномети  2С23  „Нонна-СВК”, 
120-міліметрові  міномети  2С12А  „Сани”,  122-міліметрові 
реактивні  системи  залпового  вогню  9K51  БМ-21  „Град”, 
23-міліметрові зенітні артилерійські установки ЗУ-23/30M1-4 та 
іншу техніку [16].

Таким  чином,  військово-технічне  співробітництво 
Венесуели та Росії реалізується за рахунок експортних кредитів. 
За цією схемою Венесуела вже винна Росії близько семи млрд. 
доларів.  Ці  кошти  російська  сторона  надала  Каракасу  під 
заставу  нафтових  активів  і  в  обмін  на  допуск  російських 
нафтових компаній на венесуельські родовища. Так, ще в липні 
2006  р.,  дві  країни  уклали  важливі  угоди.  Зокрема,  була 
запланована розробка нових нафтових родовищ у Венесуелі за 
участю  російської  компанії  „Лукойл”  [17].  Також  сторони 
пізніше  домовилися  про  залучення  компанії  „Роснафта”  до 
участі  в  проекті  освоєння  родовища  Карабобо-2.  Вартість 
російської  частки  в  ньому  склала  близько  мільярда  доларів. 
Крім  того,  п ять  компаній  –  „Роснафта”,  „Газпромнафта”,ʼ  
„Лукойл”, „Сургутнафтагаз” і ТНК-BP – займаються освоєнням 
родовища  важкої  нафти  Хунін-6.  Засновником  такої  схеми 
взаємин  з  Каракасом  вважається  колишній  віце-прем єр  Ігорʼ  
Сєчин.

Реалізація  військово-технічного  співробітництва  Росії  та 
Венесуели  в  майбутньому буде здійснюватися  через  спільний 
банк, першим проектом якого стане видача Венесуелі кредиту в 
розмірі  чотирьох  мільярдів  доларів.  Рішення  про  створення 
спільної  фінансової  організації  Росія  і  Венесуела  почали 
обговорювати  ще  в  2006  р.  У  листопаді  2008  р.  сторони 
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підписали  меморандум  про  організацію 
російсько-венесуельського  банку  зі  статутним  капіталом  у 
чотири мільярди доларів.  У лютому 2011 р.  стало відомо, що 
Венесуела  перерахувала  до  статутного  капіталу  спільного  з 
Росією банку свій внесок,  розмір  якого становив близько 400 
млн.  доларів.  Нова фінансова  організація  створюється  на  базі 
російського  „Еврофинанс  Моснарбанка”.  З  боку  Венесуели 
акціонерами  стануть  Державний  казначейський  банк  і 
Венесуельська  нафтова  корпорація.  Передбачається  такий 
розподіл часток: 51% акцій належатиме Росії, 49 % – Венесуелі 
[18].

Представництво  цього  банку  вже  відкрилось  у  Москві  і 
незабаром  відкриється  в  Каракасі  та  Пекіні.  Про  це  сторони 
домовилися  під  час  візиту  міністра  закордонних  справ  Росії 
Сергія  Лаврова  до  Венесуели  наприкінці  2011  р.,  де  він 
зустрівся  в  президентом  У.  Чавесом.  Кредитні  кошти,  надані 
новою фінансовою установою, підуть на створення комплексної 
системи  оборони,  до  складу  якої  ввійдуть  засоби  морської, 
наземної  і  протиповітряної  оборони.  За  словами  президента 
Венесуели,  така  система  необхідна  країні  для  того,  щоб 
уникнути долі лідера лівійської революції Муаммара Каддафі. 
Точні  плани  купівлі  озброєнь  поки  залишаються  невідомими. 
Утім, завданням нового спільного банку стане не тільки видача 
кредитів  Венесуелі,  а  й  фінансування  інших  двосторонніх 
проектів.  При цьому організація,  можливо,  буде виступати як 
мала  альтернатива  Міжнародному  валютному  фонду.  Такий 
розвиток  подій  можливий  у  зв язку  з  наміром  Венесуелиʼ  
створити  представництво  банку  в  Пекіні,  що  говорить  про 
залучення Китаю. Крім того, Чавес має намір передати в  банк 
частину  рахунків  венесуельської  державної  нафтової  компанії 
PDVSA [17].

Між  тим,  на  думку  автора,  венесуельсько-російські 
відносини  не  є  настільки  безхмарними,  Москву  повинна 
насторожити  ситуація,  коли  при  ціні  близько  100  доларів  за 
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барель  країна-експортер  нафти  і  член  ОПЕК  купує  зброю  в 
кредит.  Крім  того,  видаючи  кредити  Венесуелі  під  заставу 
нафтових  родовищ,  Росія  в  майбутньому  ризикує  втратити  й 
родовища,  і  гроші.  У  2011  р.  стало  відомо,  що  президент 
Венесуели У. Чавес хворий на рак, і тому незабаром він може 
відійти від влади. Після зміни режиму колишні домовленості з 
Москвою  при  новому  президенті  можуть  бути  розірвані.  З 
урахуванням таких ризиків Росії все одно не вдасться швидко 
повернути  видані  кошти  за  рахунок  родовищ,  оскільки 
нафтовидобувні проекти у Венесуелі складні і довгоокупні.

Іншою  складністю  є  можливе  порушення  Венесуелою 
умов  контрактів,  що  забороняють  передачу  закуплених 
озброєнь третім сторонам. Це зауваження актуальне, зважаючи 
на  заяви президента  Венесуели  про намір  продати  Ісламській 
Республіці  Іран 21 винищувач  F-16,  придбаний  у  США ще в 
1982  р.  Це  рішення  він  мотивував  заміною  американських 
винищувачів  новими  російськими  Су-30,  отриманими  в  2005 
році  за  рахунок  експортного  кредиту.  Імовірно,  Іран   хоче 
придбати  у  Венесуели  винищувачі  F-16  у  межах  кампанії  з 
підготовки до відбиття можливої військової операції НАТО або 
Ізраїлю. Слід зазначити,  що на початку 1970-х рр. уряд Ірану 
планував  придбати  в  США  близько  300  винищувачів  F-16. 
Операція  була  схвалена  Конгресом  США,  однак  після 
Ісламської революції 1979 р. угоду було скасовано [19].

Ще однією гострою проблемою двосторонніх відносин у 
сфері  ВТС  є  бажання  Венесуели  закупити  в  РФ  снайперські 
гвинтівки  і  ПЗРК  „Ігла-С”.  Справа  в  тому,  що  це  озброєння 
може  бути  передано  урядом  У.  Чавеса  колумбійському 
повстанському  угрупованню  Революційні  збройні  сили 
Колумбії (FARC). 1 березня 2008 р. колумбійська армія провела 
спецоперацію на території Еквадору. Під час бойових дій було 
вбито одного з керівників повстанської організації Революційні 
збройні сили Колумбії – Рауля Реєса. Після завершення операції 
колумбійські військові повідомили, що виявили документи, які 
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підтверджують  зв язок  між  повстанцями  і  президентомʼ  
Еквадору  Рафаелем  Корреа.  Еквадор  негайно  відреагував, 
виславши  колумбійського  посла  та  стягнувши  до  кордону 
війська.  Конфлікт  ще  більше  загострився,  коли  до  кордонів 
Колумбії  з  другого  боку  підійшли  10  батальйонів  армії 
Венесуели, посланих Чавесом. У. Чавес назвав колумбійського 
президента  Альваро  Урібе  „злочинцем”,  „підлеглим  Буша”  і 
главою  „наркоуряду”,  звинувативши  Урібе  в  розпалюванні 
війни в регіоні [19].

Якщо ж російська зброя спливе в зоні конфлікту, це може 
загрожувати Москві значним погіршенням відносин не тільки з 
Боготою,  а  й  із  Вашингтоном.  За  цих  умов   Росія  може 
застосувати  захисні  заходи,  зажадавши  підписати  спеціальні 
протоколи  до  контрактів,  які  юридично  не  дозволили  б 
Каракасу приховано передавати російську зброю в треті країни. 
Утім  наявність  юридичних  зобов язань  ще  не  гарантує  їхʼ  
неухильного дотримання.

Так,  за  твердженнями  керівництва  США,  закупівля 
стрілецької  зброї  здійснюється з  метою переправлення його в 
інші  райони  Латинської  Америки,  зокрема,  уже  згаданим 
колумбійським  антиурядовим повстанцям  (FARC).  23  березня 
2005 р., коли вперше стало відомо про російсько-американські 
угоди у сфері ВТС, міністр оборони США Дональд Рамсфелд 
заявив: „Я навіть не уявляю, що можна зробити із сотнею тисяч 
„калашникових”.  Я  поняття  не  маю,  навіщо  Венесуелі 
знадобилися  сто  тисяч  „калашникових”.  Я  сподіваюся,  що 
поставки  не  відбудеться,  і  вважаю,  якщо  це  все  ж  таки 
станеться,  то  це  погано  для  Західної  півкулі”.  Колишній 
Державний  секретар  США  Кондоліза  Райс  під  час  відвідин 
Москви  також  висловлювала  занепокоєння,  однак  глава  МЗС 
РФ  Сергій  Лавров  запевнив,  що  російське  військове 
співробітництво  з  Венесуелою  не  суперечить  міжнародному 
законодавству.
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У липні  2006  р.  американська  сторона  знову  висловила 
стурбованість  заявами  У.  Чавеса.  Заступник  прес-секретаря 
державного департаменту США Том Кейсі повідомив, що США 
стурбовані  планами  Венесуели  отримати  новітню  російську 
зброю  і  спробують  переконати  Росію  в  необхідності 
переглянути  намічені  контракти.  Він  заявив:  „Заплановані 
Венесуелою  закупівлі  перевершують  потреби  її  оборони  і  не 
сприяють  регіональній  стабільності”.  Російські  представники 
відмовилися  визнати  обґрунтованість  такої  стурбованості. 
Офіційний представник МЗС Росії Михайло Каминін заявив, що 
„військово-технічна  співпраця  з  Венесуелою...  здійснюється 
Росією в повній відповідності з нормами міжнародного права”. 
Міністр оборони РФ (того часу Сергій Іванов) стверджував, що 
„перегляд контракту про постачання до Венесуели російських 
СУ-30  абсолютно  недопустимий,  оскільки  24  літаку  не  є 
надлишковими для охорони такої великої за територією країни, 
як  Венесуела...  Венесуела  не  міститься  ні  під  якими 
міжнародними  санкціями  і  ніяких  обмежень  для  реалізації 
контракту немає” [19].

Другим  за  розміром  постачальником  озброєнь  до 
Боліваріанської  Республіки  Венесуели  є  Китайська  Народна 
Республіка. Протепорівняно з Російською Федерацією, Пекін не 
особливо  розвиває  військово-технічне  співробітництво  з 
Каракасом,  можливо бажаючи не  псувати  відносини зі  США. 
Китайське  керівництво  ніби  натякає  американцям,  якщо 
Вашингтон  не  буде  озброювати  Тайвань,  Пекін  обмежить 
можливі  військові  зв язки  з  Венесуелою.  Але  все  ж  кількаʼ  
контрактів було укладено.

2008  р.  Каракас  закупив  у  КНР  18  навчально-бойових 
літаків K-8W „Каракорум”. Вони надійшли на озброєння країни 
в  2010  р.  Було  придбано  також  наземне  обладнання  для 
обслуговування літаків. Двомісні літаки K-8W здатні розвивати 
швидкість до 800 км у годину і здійснювати польоти дальністю 
до 2,2 тисячі кілометрів. Літак може бути озброєний підвісною 
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23-міліметрової гарматою і має п ять точок підвіски для ракет,ʼ  
бомб [12].

У  2010  р.  голова  венесуельського  Національного 
управління по боротьбі з наркотиками Нестор Реверол розповів 
про те,  що його  установа  почала  діяти  набагато  ефективніше 
після  того,  як  у  Китайської  Народної  Республіки  за  260 млн. 
доларів  було  придбано  10  радарів  (мобільні  радіолокаційні 
станції JYL-1 / JY-11B). У листопаді 2010 р. вотчину У. Чавеса з 
триденним  офіційним  дружнім  візитом  відвідала  китайська 
військова  делегація  на  чолі  з  начальником  Генштабу  НВАК 
генерал-полковником  Чень  Бінде.  Її  зустрічали  на  високому 
рівні – глава МЗС Ніколас Мадуро і глава міністерства оборони 
Карлос Мата [12].

Авіабудівна  компанія  Китаю  «Xian»  улітку  2012  р. 
поставила  венесуельським  Військово-повітряним  силам  вісім 
військово-транспортних  літаків   Shaanxi  Y-8.  У  складі  ВПС 
Венесуели  китайські  літаки  частково  замінять  застарілі 
американські  C-130H  Hercules,  які  неможливо  повноцінно 
використовувати через відмову Вашингтона поставляти запасні 
частини. Оборонне відомство Венесуели оголосило про бажання 
придбати  китайські  транспортні  літаки  в  листопаді  2010  р., 
ішлося  про  10–12  військово-транспортних  бортів.  У  березні 
2011 р. з явилась інформація про те, що Каракас придбав вісімʼ  
Y-8.  Літаки  Y-8  є  модернізованою  копією  українського 
транспортного літака Ан-12. Транспортник може перевозити до 
96 осіб або до 20 тонн вантажу. Він здатен розвивати швидкість 
до 660 км на годину і здійснювати перельоти на відстані до 5,6 
тисячі  кілометрів.  Транспортник  можна  оснастити  спареною 
23-міліметровою гарматою у хвостовій частині [12].

Улітку 2012 р. стало відомо, що Каракас купив китайської 
бронетехніки  на  півмільярда  доларів.  Венесуела  придбала  в 
Китаю амфібійні броньовані машини на загальну суму 500 млн. 
доларів.  Купівля  була  здійснена  за  рахунок  експортного 
кредиту, наданого країні урядом КНР. Згідно з домовленостями, 
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розплачуватися за кредит Венесуела буде поставками нафти, а 
поставки бронетехніки китайська компанія повинна буде почати 
в 2013 р. [20].

Крім  того,  ВМС Венесуели  ведуть  переговори з  Китаєм 
щодо  участі  китайської  сторони  у  здійсненні  середнього 
ремонту  та  модернізації  трьох  венесуельських  фрегатів 
італійського  виробництва   типу  Lupo  (Mariscal  Sucre)  –  F-23 
General Urdaneta, F-25 General Salom і F-26 Almirante García, що 
перебувають  з  2004–2005  рр.  на  державній  верфі  Diques  y 
Astilleros Nacionales CA (DIANCA) в Пуерто-Кабельо. Ремонт і 
модернізація двох перших венесуельських фрегатів цього типу 
(F-21  Mariscal  Sucre  і  F-22  Almirante  Brion)  було  здійснено 
протягом 1998–2002 років американським підприємством Ingalls 
Shipbuilding,  однак  уведення  американських  санкцій  зробило 
неможливим проведення аналогічних робіт на інших чотирьох 
кораблях серії.  Венесуельська верф DIANCA змогла власними 
силами  провести  обмежений  ремонт  фрегата  F-24  General 
Soublette, повернутого в стрій у 2004 році, але припинення під 
американським  тиском  поставок  обладнання  та  запчастин 
призвело до того, що ремонт трьох інших фрегатів зупинився і 
всі три кораблі залишаються на підприємстві дотепер [20].

Інші  партнери  Венесуели  з  ВТС  за  обсягом  контрактів 
значно поступаються Росії й КНР, проте їх наявність дає змогу 
диверсифікувати  поставки  озброєнь.  Серед  таких  партнерів 
варто  відзначити  Кубу,  що  будує  Боліваріанській  Республіці 
кораблі.  Так,  25  червня  2012  р.  командувач  ВМС  Венесуели 
адмірал Дієго Молер заявив про укладення контракту з Кубою 
на  спорудження  для  берегової  охорони  Венесуели  семи 
сторожових  катерів  за  проектами  голландської  групи  Damen 
Shipyards  Group  –  двох  великих  катерів  проекту  Damen  Stan 
Patrol  4207  і  п яти  малих  катерів  проекту  Damen  Stan  Patrolʼ  
2606.

Катери  проекту  „Damen  Stan  Patrol  4207”  з  довжиною 
корпуса  43  метри  будуватимуться  на  Кубі  на  створеному  за 
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участю  групи  Damen  спільному  кубинсько-голландському 
суднобудівному  підприємстві  DAMEX  Shipbuilding  & 
Engineering в Сантьяго-де-Куба. П ять малих 25-тонних катерівʼ  
проекту  Damen  Stan  Patrol  2606  будуватимуться  за  сприяння 
кубинських  фахівців  DAMEX  на  венесуельській 
військово-морській верфі UCOCAR (Unidad Coordinadora de los 
Servicios de Carenado de la Armada) в Пуерто-Кабельо. У пресі 
вже  повідомлялось,  що  раніше  верф  UCOCAR  розпочала 
спорудження  катерів  Damen  Stan  Patrol  2606  за  ліцензією  і 
безпосередньо за сприяння групи Damen. Головний катер цього 
проекту PG-51 Pagalo був побудований UCOCAR у 2006–2008 
роках і переданий береговій охороні Венесуели у вересні 2008 р.

Однак   2009 р.  уряд   Нідерландів  ухвалив  рішення  про 
припинення продажів озброєння та військового майна Венесуелі 
та  відмовив  Damen  у  продовженні  експортної  ліцензії  на 
продовження  будівництва  трьох  катерів  у  Венесуелі.  Каракас 
знайшов вихід у зверненні до Куби,  унаслідок  чого тепер п ятьʼ  
катерів  будуть  будуватися  за  участю  кубинців.  До  того  ж, 
кубинське підприємство DAMEX за контрактом 2009 р. також 
веде  будівництво  для  ВМС  Венесуели  чотирьох  600-тонних 
прибережних  багатоцільових  транспортних  суден  з  носовою 
рампою за  проектом Damen  Stan  Lander  5612.  Головне судно 
Т-91 Los Frailes  було передано Венесуелі  у вересні  2011 р.,  а 
друге готується до здачі [21].

Отже,  Боліваріанська  Республіка  Венесуела  має  досить 
обмежений  вибір  партнерів  у  військово-технічному 
співробітництві,  що  пов язано,  передусім,  із  зовнішньоюʼ  
політикою цієї держави на чолі з амбітним У. Чавесом. У цьому 
контексті головними постачальниками озброєнь Каракасу стали 
Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. Однак, 
слід  зазначити,  що  Венесуела  проводить  досить  зважену 
військово-технічну політику. Номенклатура закупівель говорить 
про прагнення Каракаса мати збалансовані збройні сили, здатні 
адекватно реагувати на „парамілітарні” загрози і,  при потребі, 
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боротися  з  регулярними  арміями  можливих  супротивників. 
Очевидно, керівництво Венесуели принципово не ставить перед 
собою  завдання  військового  протистояння  зі  Сполученими 
Штатами.  Імовірно  передбачається,  що  Венесуела  повинна 
уникнути  військового  зіткнення  з  глобальним  лідером  через 
політичні інструменти.

Проте  надмірна  орієнтація  на  обмежену  кількість 
постачальників  військової  техніки  та  спорядження  може 
становити значну загрозу національній безпеці Боліваріанської 
Республіки в майбутньому, адже, зробивши себе залежною від 
російських  і  китайських  поставок,  Венесуела  мусить 
координувати  з  ними  власну  політичну  лінію,  що  суттєво 
обмежує  можливість  зовнішньополітичного  маневру.  За  таких 
обставин виходом для латиноамериканської країни може стати 
поступове розширення ВТС з країнами, що не мають значних 
зовнішньополітичних  амбіцій,  проте  володіють  високим 
військово-технічним  потенціалом.  Вдалим  прикладом  таких 
держав  є  Україна,  що  вже  має  низку  незаполітизованих 
військових контрактів, серед них на поставку бронетехніки до 
Таїланду.
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