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На аРабСьКоМУ  
РИНКУ оЗбРоЄНь  
ПеРеМагають НоСІї  
НоВИх техНологІй 

Ф
от

о 
ю

РІ
я 

Щ
оК

оВ
а

ВИКЛИКИ  IDEX-2013
[ тенденції ]

Сергій Згурець, 
Валерій Рябих, 

Defense Express, 
Абу-Дабі – Київ



12  /  DEFENSE EXPRESS  / МАРТ  2013 DEFENSE EXPRESS   / МАРТ  2013 /  13

іжнародна ви-
ставка озбро-
єнь «Айдекс-
2013» (IDEX-
2013), яка про-
йшла у столи-
ці Об’єднаних 
А р а б с ь к и х 
Еміратів Абу-
Дабі з 17 по 21 
лютого 2013 р., 
гідно відкри-
ла череду між - 
народних захо- 

дів військово-технічного харак-
теру, проведення яких очіку-
валось у цьому році. Вистав-
ка організовується раз на два 
роки і охоплює майже всі на-
прямки розробок у військовій 
царині. Цей захід набуває все 
більшої ваги серед світових ви-
робників озброєння та техніки. 
Так, на IDEX-2013 свою продук-
цію та послуги представили 
1112 компаній з 59 країн. Впер-
ше взяли участь у цьому заході 
64 компанії. В 2013 році вистав-
ка суттєво прогресувала не тіль-
ки по кількості учасників а і по 
розмаху заходу та задіяних ви-
ставкових площах. Експонати 
були розміщені в 38 національ-
них павільйонах на загальній 
площі в 124 тис. кв. метрів. Чис-
та площа виставкових стендів 
становила 43,2 тис. кв. метрів. 
Найбільшим на виставці був па-
вільйон ОАЕ площею 12,5 тис. 
кв. метрів, де свою продукцію 
військового призначення виста-
вили 147 еміратських компаній. 
В рамках IDEX також пройшла 
виставка морських оборонних 
технологій, озброєнь, систем і 
устаткування NAVDEX. 

За оцінками організаторів 
виставки, IDEX-2013 відвіда-
ла рекордна кількість учас-
ників та іноземних делега-
цій. Загалом на виставці по-
бувало близько 80 тис. осіб. 
Загальна сума контрактів, 
підписаних на салоні озбро-
єнь IDEX-2013, за підсумка-

ми п’яти робочих днів, скла-
ла понад $4 млрд. 

А відкрилось еміратське 
свято оборонних технологій 
проведенням другої оборон-
ної конференції Gulf Defence 
Conference 2013 (GDC), яка 16 
лютого ц.р. пройшла в Офі-
церському клубі збройних сил 
ОАЕ в Абу-Дабі. Конференція 
організовувалась та проводи-
лась Інститутом воєнного ана-
лізу Близького Сходу та Пер-
ської затоки (Near East and Gulf 
Military Analysis, INEGMA) під 
патронатом президента ОАЕ 
шейха Халифа бин Заид Аль 
Нахайяна. На заході представ-
ники оборонних відомств ба-
гатьох країн обговорили голо-
вні безпекові виклики в регіоні 

Близького сходу та Північної 
Африки та можливі шляхи ко-
лективної протидії ним.

нОВа РОль  
аРаБських ДеРжаВ – 
з імпОРтеРіВ  
В єкспОРтеРи

Виставка IDEX-2013 ста-
ла яскравим віддзеркаленням 
підходів та довгострокових 
пріоритетів держав, що вхо-
дять до складу Ради співро-
бітництва арабських держав 
Перської затоки (Cooperation 
Council for the Arab States of 
the Gulf). Як відомо, Рада спів-

робітництва арабських дер-
жав Перської затоки (далі – Ра-
да) об’єднує Саудівську Ара-
вію (найбільший в світі вироб-
ник нафти), Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар і Об’єднані Араб-
ські Емірати. Країни Ради во-
лодіють 40% всіх нафтових за-
пасів світу. Крім того ця гру-
па країн з 1982 р. проводить до-
статньо скоординовану полі-
тику щодо розвитку своїх кра-
їн, яка останнім часом починає 
все більше поширюватися на 
безпековий сегмент, військові 
та військово-технічні проекти. 
Рада займає проамериканську 
позицію щодо стратегії Ірану 
у регіоні. За підсумками сво-
го останнього саміту вона ви-
словила «неприйняття і засу-

дження стратегії постійного 
втручання Ірану в справи араб-
ських держав Перської зато-
ки і закликає Іран відмовити-
ся від такої політики». Звісно, 
такий підхід впливає на бачен-
ня Радою майбутнього регіону 
– включно з можливістю засто-
сування сили проти Ірану.

З огляду на звіти військо-
вих виробників і спеціалізова-
них організацій, які були озву-
чені під час виставки озбро-
єнь IDEX-2013, протягом двох 
останніх років розміри витрат 
арабських країн на військо-
ві потреби перевищили $300 
млрд. Це означає, що арабські 
країни займають одне з пер-
ших місць у світі з урахуван-
ням відношення військових 

витрат до ВВП. Згідно з дани-
ми Арабського валютного фон-
ду, протягом останніх 10 років 
більшість арабських країн ви-
трачали на оборону і озброєн-
ня більше 7% ВВП на рік. Ціка-
во, що з 2002 р. по 2010 р. краї-
ни регіону витратили на потре-
би оборонного комплексу $680 
млрд, в середньому це станови-
ло $75 млрд на рік. Проте вже в 
2011 р. і 2012 р. середній річний 
показник складав $161 млрд. 

Країни, що входять до скла-
ду Ради, витрачають на озбро-
єння 2/3 коштів від витрат 
усіх арабських країн. Загаль-
ні витрати на оборону в кра-
їнах Перської затоки склали 
близько $ 460 млрд. в період з 
2002 р. по 2010 р. і більше $200 
млрд. в 2011-12 рр. 

На цьому тлі підходи кра-
їн Ради співробітництва араб-
ських держав Перської зато-
ки до вибору шляхів та спосо-
бів забезпечення безпеки сут-
тєво впливають на регіональ-
ні та світові тренди у сфері ви-
робництва та закупівлі озбро-
єнь. Насамперед через те, що ці 
країни фактично не мають об-
межень у фінансових ресурсах 
і спроможні забезпечити реалі-
зацію будь-яких проектів, яки-
ми б амбітними вони не вигля-
дали. Виставка IDEX-2013 за-
свідчила, що країни Ради спів-
робітництва арабських держав 
Перської затоки починають ви-
ходити на новий рівень – від ім-
портера до повноцінного учас-
ника спільних проектів з про-
відними закордонними збро-
йовими лідерами. В подаль-
ших їх планах – прагнення за-
безпечувати безпеку з опорою 
на власну оборонну промисло-
вість, задовольняти попит дер-
жав свого та інших регіонів 
власною продукцією.

Нині арабські компанії, розви-
ток яких активно підтримується 
урядами країн, стають активними 
партнерами в розробці систем ОВТ 

[  тенденції  ]

Українська експозицiя на 
виставцi IDEX представля-
ла тi напрямки дiяльностi 
вiтчизняного оПК, де вiт чиз-
няна продукцiя може конку-
рувати з європейськими ви-
робниками i здатна виклика-
ти реальну зацiкавленiсть у 
покупцiв з країн азiї, африки 
та близькосхiдного регiону. В 
першу чергу – це важка i лег-
ка бронетехнiка, керованi за-
соби ураження, радiолокацiя. 
На вiдкритому майданчику  
«Укрспецекспорт» i «Укр обо-
ронпром» надали можливiсть 
вiдвiдувачам виставки озна-
йомитися з новими зразка-
ми української бронетехнiки – 
танком «оплот» i бронетран-
спортером бтР-4МВ.
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з урахуванням місцевих потреб. 
Так, лише в ОАЕ створено низку 
потужних науково-промислових 
та венчурних груп, серед яких про-
відне місце зай мають International 
Golden Group, Mubadala, Tawazun, 
Abu Dhabi Autonomous System 
Investments (ADASI, дочірня ком-
панія холдингу Tawazun), Emirates 
Advanced Research and Technology 
Holding (EARTH), Abu Dhabi 
Shipbuilding (ADSB). 

Всі ці компанії відповіда-
ють за «локалізацію» науково-
технічного супроводження та 
промислового виробництва аме-
риканського та європейського 
озброєння та техніки, створен-
ня нових проектів на базі вже 
існуючих систем та платформ. 
Причому, як засвідчила вистав-
ка IDEX-2013, арабські країни на-
самперед зацікавлені опанува-
ти складні технології, що суттє-
во впливають на боєздатність 
військ в сучасних умовах. Ця 
тенденція простежуються в усіх 
сегментах, за якими можна роз-
поділити продукцію, представ-
лену на виставці IDEX-2013, а 
саме: авіація та безпілотні сис-
теми, бронетехніка, засоби ура-
ження, морська техніка. 

аВіаційна техніка 
та БезпілОтні  
системи

Закупка авіаційної техніки 
традиційно є найбільш витрат-
ною частиною в оборонних бю-
джетах. Країни Перської зато-
ки, насамперед ОАЕ та Саудів-
ська Аравія, реалізують про-
грами по суттєвому посиленню 
бойового потенціалу військової 
авіації. ОАЕ планують заміни-
ти понад 60 французьких вини-
щувачів Mirage. Франція для за-
міни пропонує поставити 60 ви-
нищувачів Rafale. Переговори 
на цю тему тривають з Францію 
декілька років. Власні пропози-

ції для ОАЕ представили також 
виробники європейського Євро-
файтера (Tuphoon) та амери-
канський Boing (Super Hornet). 
Тож боротьба за еміратське за-
мовлення в самому розпалі.

У Саудівській Аравії інтер-
еси американських постачаль-
ників (Boing) нині зосередже-
ні на контракті на постачання 
84 нових винищувачів F-15SA 
і модернізації 70 винищувачів 
F-15S до рівня «SA». Контракт 
почато наприкінці 2011 р. Ке-
рівництво регіонального від-
ділення розвитку бізнесу на 
Близькому Сході і в Афри-
ці компанії Boeing на вистав-
ці IDEX-2013 заявило, що аме-
риканська компанія сподіва-
ється, що її подальша бізнес-
модель на Близькому Сході 
буде розвиватися у напрям-
ку зміцнення партнерських 
зв’язків та співробітництва. 

Партнером американських 
постачальників є саудівська 
компанія Alsalam aircraft, що 
має контрольний пакет акцій 
у цьому проекті. Причому Са-
удівська Аравія приділяє ду-
же багато уваги «саудізаціі» 
спільного продукту, висуваю-
чи широкий спектр офсетних 
вимог до постачальників вій-
ськового продукту – включно 
з передачею окремих техно-
логій та перенесенням вироб-
ництв на територію покупця. 

В свою чергу, еміратські 
групи Mubadala і Tawazun бе-
руть участь у великих нових 
програмах, старт яких у ОАЕ 
був оголошений у 2012 р. На-
самперед йдеться про розроб-
ку на базі італійського літака 
Piaggio P180 Avanti нового мор-
ського патрульного літака. 

Вперше на виставці було 
відкрито окремий павільйон 
для демонстрації безпілотних 
розробок, хоча безпілотні апа-
рати також демонструвалися 
і поза «базовою» виставковою 
зоною. Особлива увага до без-

пілотної тематики пояснюєть-
ся тією особливою роллю, яку 
відіграють БЛА у сучасних вій-
ськових конфліктах і бажан-
ням країн Перської затоки ско-
ристатися превагами, що нада-
ють безпілотні платформи, в 
інтересах національної безпе-
ки. За прогнозними оцінками, 
у найближчі десять років кра-
їни Близького Сходу та Північ-
ної Африки на розвиток без-
пілотних систем та платформ 
планують витратити біля $1 
млрд. Країни Ради співробіт-
ництва арабських держав Пер-
ської затоки на ці цілі плану-
ють витрати в межах $360 млн.

Арабські країни у створен-
ні БЛА використовують як на-
ціональні напрацювання, так 
і тісну інтеграцію з провідни-
ми країнами-лідерами у цій ца-
рині. В ОАЄ за обслуговування 
усіх безплотних апаратів від-
повідає Abu Dhabi Autonomous 
System Investments (ADASI, 
дочірня компанія холдингу 
Tawazun). ADASI, зокрема, ви-

ступає науково-промисловою та 
венчурною структурою в проце-
сі прийняття на озброєння сухо-
путних сил ОАЕ та супроводжен-
ня в ході експлуатації розробле-
них у Австрії безпілотних лі-
тальних апаратів Schiebel S-100 
Camcopter. Крім того, ADASI 
підписала угоди з двома провід-
ними американськими компа-
ніями – Boeing Insitu subsidiary 
та IRobot, щодо адаптації БЛА 
та наземних безпілотних тран-
спортних засобів до регіональ-
них потреб та особливостей.

Одним з голових національ-
них виробників БЛА в ОАЄ є 
компанія Adcom Sistems. Ця 
компанія вперше представила 
на виставці Айдекс-2013 свій 
новий безпілотний літальний 
апарат United 40 Block 5. Окрім 
оптико-електронної системи 
спостереження, БЛА може не-
сти на борту зброю. На ньому 
можуть бути розміщено до 10 
ракет «повітря-поверхня». 

В свою чергу, компанія Inter-
national Golden Group відповідає 

Виставка IDEX-2013 ста-
ла першим міжнародним де-
монстраційним майданчи-
ком для нового бронетран-
спортера krAZ-ASV/APc/2013, 
створеного кременчуць-
ким Пат «автоКраЗ» на ба-
зі КраЗ-5233Ве з колісною 
формулою 4х4. Партнером 
україскої сторони виступи-
ла компанія Ares Security 
Vehicles llc (оае, м. дубай). 
бронетранспортер має по-
вний привід. багатоцільовий 
транспортний засіб призначе-
ний для оперативної достав-
ки особового складу військо-
вих підрозділів та їх вогневої 
підтримки.

Родзинкою української експозицiї став колiсний бронетранспор-
тер 8х8 бтР-4МВ. У модифiкацiї «МВ» змiнена конфiгурацiя кор-
пусу у носовiй частинi. У базовому виконаннi бтР має рiвень 
балiстичного захисту за стандартом STANAG 4569 level 3. лобова 
проекцiя вiдповiдає рiвню «3+». Є можливiсть встановлювати 
додатковi види захисту (в тому числi керамiчну i динамiчну броню) 
задля забезпечення четвертого i п’ятого рiвнiв захисту.
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за найбільш амбітний на Близь-
кому Сході «безпілотний» про-
ект. Йдеться про закуплю у аме-
риканської компанії General 
Atomics Aeronautical Systems 
БЛА Predator, який буде прода-
ний ОАЕ під індексом Predator 
XP. За адаптацію Predator XP 
до арабського ринку відповіда-
ють, окрім International Golden 
Group, також фахівці компанії 
ADASI. Власне, це буде перший 
найбільш сучасний безпілотний 
апарат на цьому ринку, тому що 
розробки БЛА в самих арабських 
країнах, у тих же Еміратах, чи 
Ірані, суттєво поступаються 
можливостям повністю автома-
тизованого БЛА Predator. 

засОБи уРаження
На виставці IDEX-2013 значна 

частина виробників демонстру-
вала широкий спектр керованих 
та некерованих засобів уражен-
ня для повітряних, наземних та 
морських платформ. Основними 
тенденціями в розвитку засобів 
ураження є: підвищення точнос-
ті при знищенні цілей; зменшен-
ня супутніх наслідків ураження 
об’єктів та живої сили; інтегра-
ція в єдині комплекси систем ви-
явлення та ураження цілей; за-
стосування рішень, які дозволя-
ють перевести вже існуючі неке-
ровані засоби ураження в керова-
ні. Американськими, французь-
кими, російськими, китайськи-
ми, турецькими розробниками 
були представлені низка керова-
них високоточних боєприпасів 
та керованих мін – з додаткови-
ми модулями управління, праг-
ненням до мініатюризації сис-
тем, зменшення габаритів тощо. 

Щоправда, були і помітні 
виключення з загальних тен-
денцій. Так, на виставці впер-
ше було представлено «найпо-
тужнішу у світі систему зал-
пового вогню національної 
розробки». Йдеться про 122-
мм реактивну систему залпо-

вого вогню, яка виробляєть-
ся еміратською компанією 
Jobaria Defense Systems (JDS) 
спільно з турецькою компані-
єю Roketsan. Ця РСЗВ є одним 
з численних видів озброєнь, 
які розробляються в Еміратах 
за допомогою зарубіжних під-
рядників, але з вимогою, що 
остаточне складання та інте-
грація повинні проводитися 
в ОАЕ. Деяка кількість уста-
новок Jobaria Defense Systems 
уже поставлена до армії ОАЕ. 

Розширення співпраці з кра-
їнами Перської затоки є визна-

чальною рисою значної кіль-
кості оборонних компаній з 
Туреччини на тлі загального 
збільшення експорту продук-
ції оборонної промисловості ці-
єї країни. У Туреччини в 2012 р. 
він виріс на 35,7 % в порівнян-
ні з 2011 р. і склав $1,2 млрд. 
За 2012 р. найбільшу кількість 
продукції оборонного призна-
чення було експортовано в 
США – на $490 млн. Проте після 
США найбільша доля експор-
ту продукції турецької оборон-
ної промисловості припадає са-
ме на ОАЕ – $ 101 млн. і Саудів-

ську Аравію – $99 млн. До 2016 
р. Анкара планує досягти обо-
роту в ОПК в $8 млрд., плюс ще 
$2 млрд отримати від експор-
ту ОВТ – в тому числі і до країн 
Перської затоки.

В сегменті засобів ураження 
потужну експозицію представи-
ла південно-африканська ком-
панія Denel Land Systems, яка, 
за словами її керівництва, «ви-
значила Близький Схід як один 
з основних регіонів для розви-
тку маркетингу і зростання біз-
несу». Показово, що просуван-
ня продукції здійснюється че-

рез тісне партнерство з місце-
вими компанія. Так, на вистав-
ці компанія Denel Land Systems 
(ПАР) і еміратська компанія 
International Golden Group 
(IGG) уклали угоду на ексклю-
зивний продаж 60-мм півден-
ноафриканських мінометів М6 
країнам Перської затоки. 

Також Denel Land Systems 
представила масштабні мо-
делі нещодавно оновленої G6-
52, які вже стоять на озброєн-
ні армій ОАЕ та Оману. Ця са-
мохідна гармата-гаубиця була 
модернізована із збільшенням 

дальності стрільби і здатніс-
тю вести стрільбу з темпом до 
восьми пострілів на хвилину. 

Denel Dynamics також про-
демонструвала цілий ряд так-
тичних ракет – бронебійну сис-
тему Mokopa, зенітну ракету 
Umkhonto-IT і протитанковий 
ракетний комплекс Ingwe з ла-
зерним наведенням. Останній 
може прямо конкурувати з ПТУР 
«Скіф» української розробки.

Створена у 2012 році Denel 
Dynamics спільно з емірат-
ським Tawazun Holdings компа-
нія Tawazun Dynamics на IDEX-
2013 вперше представила комп-
лект високоточної авіабомби 
Al-Tariq. Сімейство цих засобів 
ураження буде базуватися на 
технологічних рішеннях Denel 
Dynamics і матиме крила, GPS-
INS систему управління, з до-
датковим застосуванням інф-
рачервоної і напівактивної ла-
зерної системи наведення.

На виставці IDEX-2013 було 
підписано угоду між держав-
ною компанією ОАЕ Emirates 
Advanced Research and Tech-
no logy Holding (EARTH) і серб-
ським державним об’єднанням 
Yugoimport-SDPR щодо спіль-
них розробки і виробництва 
сербського перспективного да-
лекобійного протитанково-
го ракетного комплексу ALAS 
(Advanced Light Attack System) 
з волоконно-оптичним наве-
денням. Загальна вартість емі-
ратських інвестицій в проект 
може перевищити $200 млн. 

Також на IDEХ-2013 ОАЕ ого-
лосили про закупку у РФ керо-
ваних ракет «Аркан» калібру 
100 мм для бойових машин пі-
хоти БМП-3, що перебувають на 
озброєнні сухопутних військ та 
морської піхоти Еміратів. Це є 
чи не єдиний контракт, укладе-
ний Росією на виставці IDEX-
2013. Контракт з тульським 
КБП передбачає поставку для 
сухопутних сил ОАЄ 4 тисяч 
керованих пострілів «Аркан» 

Важливим «пробивним» напрямком україн-
ської оборонної промисловості залишають-
ся протитанкові засоби ураження, що створю-
ються в держККб «луч». лінійка нових проти-
танкових ракет, розроблених у Києві, викорис-
товується для оснащення різних систем – як 
українського, так і зарубіжного виробництва. 

122-мм реактивна система залпового 
вогню, яка виробляється еміратською 
компанією Jobaria Defense Systems, 
включає в себе важкий (колісна форму-
ла 6х6) транспортер Oshkosh Defense та 
10-колісний напівпричіп з чотирма 3х20-
трубними ракетними модулями Tr-122 
(загальна кількість ракет 240)
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калібру 100 мм для бойових ма-
шин піхоти БМП-3 і розрахова-
ний на 3 роки.

В цілому для Росії Близь-
кий і Середній Схід є другим за 
значимістю ринком озброєння. 
За підсумками 2012 р. на краї-
ни цього регіону припало 23 % 
всіх поставок. Але, незважаю-
чи на значну історію відносин 
з арабськими споживачами, ін-
терес до російської продукції 
під час IDEX-2013 значним не 
був. З цього приводу є показо-
вою заява генерального дирек-
тора російського підприємства 
«Сплав» Миколи Макаровця: 
«Якщо говорити про нинішню 
виставку в Абу-Дабі, то хотів би 
сказати, що вона викликає ба-
гато питань через те, що стало 
набагато менше відвідувачів-
покупців. Не хочу сказати, що 
ця виставка пройшла вхолосту, 
але ми очікували більшого».

Також показовою є ситуація 
у взаєминах РФ та Саудівської 
Аравії. З 2007 р. дві країни вели 
переговори за трьома напрямка-
ми постачань – вертолітна техні-
ка, бронетехніка, техніка ППО. 
Проте після попереднього обго-
ворення великого пакету замов-
лень Саудівська Аравія призу-
пинила подальші переговори з 
Росією по закупкам озброєння і 
техніки, про що заявив директор 
з особливих доручень «Рособоро-
некспорту» Микола Димідюк. 

Відтак, в цілому ситуа-
ція на цьому перспективному 
ринку виглядає для РФ не до-
сить оптимістично. Фактично 
підприємства РФ на IDEX-2013 
змогли укласти угоди лише в 
продовження поставок, здій-
снених раніше. Це може свід-
чити про невідповідність ро-
сійських пропозицій потре-
бам місцевих споживачів. Зо-
крема, ось що заявив, відві-
давши російський стенд, на-
слідний принц Абу-Дабі, за-
ступник верхового головноко-
мандувача збройними силами 

ОАЕ Мухаммед бен Заїд аль-
Нахайян: «ОАЕ – багата краї-
на. Однак ми хочемо не тільки 
купувати готову продукцію, 
але і вкладати кошти у вироб-
ництво, щоб через 5-10 років 
домогтися кінцевого резуль-
тату. Я в цьому зацікавлений 
і хочу, щоб за певний час мені 
доповіли про такий успіх». 

БРОнетехніка
Всі головні світові виробни-

ки важкої та легкої бронетехні-
ки (США, Німеччина, Франція, 
Велика Британія, Росія, Украї-
на, Туреччина, Південна Корея) 
представили натурні зразки або 
танків, або бронетранспортерів. 
Проте про «броньовані» контр-
акти оголосили лише амери-
канці, українці та французи. 

Американська компанія Ge-
neral Dynamics Land Systems отри-
мала контракт вартістю $ 132,7 
млн на закупівлі комплектуючих 
і виробництво 69 танків Abrams 
M1A2 (M1A2S) для Королівства 
Саудівська Аравія. Ця робота є 
частиною плану Королівства Сау-
дівська Аравія по оновленню сво-
го парку танків. Цей контракт роз-
ширює роботи з модернізації тан-
ків M1A1 і M1A2 до конфігурації 
M1A2S. Модернізація M1A2S під-
вищує ефективність і можливос-
ті танка. Робота буде виконувати-
ся на потужностях Joint Systems 
Manufacturing Center в Лімі, штат 
Огайо, з очікуваним завершенням 
у липні 2014 р.

В свою чергу, бельгійська 
компанія CMI Defence і пів-
деннокорейська Doosan DST 
спільно представили нову кон-
цепцію 120/105-мм середнього 
танка з використанням укра-
їнських керованих ракет від 
ДержККБ «Луч». 

Україна в категорії важких 
озброєнь на виставці IDEX пред-
ставила новий танк «Оплот» та 
новий БТР-4МВ. Росія, с свою чер-

те пропозиції Nexter вигляда-
ють такими, що більше відпові-
дають вимогам уряду ОАЕ. За-
гальний обсяг програми оціну-
ється в $2 млрд., реалізація очі-
кується впродовж 4-5 років.

Слід згадати, що в цьому тен-
дері на постачання броньова-
них машин до ОАЕ з метою замі-
ни нинішнього парку БМП бра-
ла участь і Україна з БТР-7 (мо-
дернізація БТР-70, яка здійсне-
на Миколаївським ремонтно-
механічним заводом). За пе-
ремогу також змагалися плат-
форми 8х8 від низки закордон-
них виробників. А саме: AMV 
Patria (Фінляндія); Boxer (кон-
сорціум Krauss-Maffei, Німеч-
чина); VBCI від Nexter (Фран-
ція); Freccia від компанії Iveco 
(Італія); Piranha 5 від General 
Dynamics European Land Sys-
tems (Швейцарія); PARS від 
компанії FNSS (Туреччина). 

Разом з тим, перспекти-
ви Україні у цьому тендері 
визначально були обмежені 
двома умовами. Хоча БТР-7 
від МРМЗ (як версія модер-
нізації БТР-70 з новими за-
кордонними двигунами) вда-
ло пройшов ходові випробу-
вання у ОАЕ, реалізувати ви-
могу замовника щодо адап-
тації башти від БМП-3 вигля-
дало більш реально на ново-
му українському БТР-4 (вер-
сії БТР-4Е та БТР-4МВ). І ло-
гічніше виглядало, щоб са-
ме новий БТР-4 брав участь у 
тендері. Але цього не сталося. 
І нині де-факто є дуже мало ін-
формації, які саме зусилля до-
кладались з боку українських 
спецекспортерів у боротьбі за 
контракт ціною у $2 млрд.

мОРська тематика
На військово-морській ви-

ставці NAVDEX-2013 демон-
стрували свої досягнення по-
над 80 учасників. Морські сис-

теми озброєнь традиційно по-
казували французькі, британ-
ські, італійські та німецькі 
компанії. Також були пред-
ставлені нові протикорабель-
ні ракети, розроблені турець-
кими та південнокорейськи-
ми виробниками. 

ОАЕ зробили ставку на по-
каз власних можливостей у 
морській сфері. ОАЕ активно 
розвивають національну кора-
бельну промисловість, де ба-
зовою компанію виступає Abu 
Dhabi Shipbuilding (ADSB). За-
снована у 1996 р. ADSB спочат-
ку була орієнтована на вій сь-
ково-морській ремонт, про-
те поступово перейшла до бу-
дівництва складних військо-
вих кораблів, таких як корве-
ти проекту Baynunah 70. Вони 
побудовані за дизайном фран-
цузької компанії CMN, у Фран-
ції також був побудований пер-
ший корпус, а інші п’ять корве-
тів будувала вже ADSB. 

Також на виставці NAVDEX-
2013 був продемонстрований 
малий ракетний катер вдоско-
наленого типу Ghannatha – Р302 
Al-Bazam, що недавно включе-
но до складу ВМС ОАЕ. Контр-
акт між ADSB та ВМС ОАЕ вар-
тістю $253 млн був підписаний 
у 2009 р. і передбачає постав-
ку 12 таких катерів до складу 
еміратського флоту. Ці кате-
ри є вдосконаленим проектом 
шведської компанії Swede Ship 
Marine (варіант відомих швед-
ських малих бойових катерів 
Combatboat 90). З 12 замовлених 
малих ракетних катерів вдо-
сконаленого типу Ghannatha 
перші три катери були побудо-
вані Swede Ship Marine на сво-
їй верфі Djupvik Shipyard, а ре-
шта дев’ять за ліцензією будує 
на своїх потужностях ADSB. За-
вершення серії – 2014 р. 

На військово-морській екс-
позиції NAVDEX також були 
представлені гелікоптери для 
виконання морських завдань. 

Компанія «Єврокоптер» пред-
ставила вертольоти NH90 в 
морському варіанті, AS565 та 
EC145T2. Спільно зі своїм парт-
нером компанією «Фалкон еві-
ейшн сервисиз» (FAS, Falcon 
Aviation Services) «Єврокоп-
тер» заснував в ОАЕ центр тех-
нічного обслуговування замов-
ників гвинтокрилої техніки. 
Активний маркетинг в близь-
косхідному регіоні вертольо-
та NH90 спрямований на роз-
ширення кола замовників цієї 
машини. До теперішнього ча-
су було поставлено 136 верто-
льотів цього типу, в тому числі 
18 машин в морському варіан-
ті. Першим покупцем NH90 на 
Середньому Сході став Оман, 
який замовив 20 машин.

ВиснОВки 
1. Найбільший вплив на стра-

тегію та політку у галузі за-
купівлі озброєнь та їх ви-
робництва у регіоні, що охо-
плює країни Середнього 
Сходу та Північної Африки, 
мають шість країн, які вхо-
дять до Ради співробітни-
цтва арабських держав Пер-
ської затоки. Насамперед 
через те, що ці країни фак-
тично не мають обмежень у 
фінансових ресурсах. Воло-
діючи 40% всіх нафтових за-
пасів світу, країни Ради ви-
трачають на озброєння 2/3 
коштів від витрат усіх араб-
ських країн. Загальні витра-
ти на оборону в країнах Пер-
ської затоки склали більше 
$200 млрд. в період 2011-12 рр. 
Левову частку оборонних 
витрат безпосередньо серед 
країн Ради співробітництва 
арабських держав Перської 
затоки здійснюють ОАЕ та 
Саудівська Аравія.

2. Виставка IDEX-2013 засвід-
чила, що країни Ради співро-

гу, вперше привезла до Еміратів 
останню версію модернізації сво-
го танку Т-72 до рівня танку Т-90С 
та бойову машину підтримки тан-
ків «Термінатор». При цьому самі 
росяни визнавали, що ці машини 
не мають перспектив у Перській 
затоці, де нині домінує американ-
ська та французька важка броне-
техніка. Хоча раніше РФ вдалося 
поставити до ОАЕ велику партію 
легкої бронетехніки – майже ти-
сячу БМП-3. 

Нині ОАЕ розглядають до-
цільність модернізації парку 
цих російських бойових ма-
шин піхоти. Приблизно 300 
БПМ-3 знаходяться на озбро-
єнні Національної гвардії, яка 
близька до ухвалення рішен-
ня про модернізацію 135 ма-
шин. В свою чергу, сухопут-
ні сили ОАЕ відклали рішен-
ня про модернізацію наявних 
у них 700 БМП-3. 

Затримка з ухваленням рі-
шення ОАЕ щодо початку мо-
дернізації парку російських 
бойових машин піхоти БМП-3 
може пояснюватись тим, що 
ОАЕ розглядають можливість 
реалізації іншого варіанту. 
Так, на виставці IDEX-2013 
глава французької компанії 
Nexter Філіпп Буртен оголо-
сив, що французька компанія 
очікує підписання контракту 
на постачання збройним си-
лам ОАЕ 700 колісних броньо-
ваних машин VBCI для замі-
ни БМП-3 російського вироб-
ництва. При цьому, за твер-
дженням керівника Nexter, 
компанія готова піти на пере-
дачу технологій і організува-
ти в ОАЕ повноцінне вироб-
ництво, що, власне, є базовою 
вимогою еміратської сторони. 
За словами глави французь-
кої компанії, 250 з 700 машин 
планується повністю вигото-
вити в ОАЕ.

Власне, остаточного рішен-
ня ОАЕ на користь броньова-
них машин VBCI ще немає. Про-
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[  тенденції  ]
бітництва арабських держав 
Перської затоки вдало та ре-
зультативно втілюють но-
ві підходи у своїй військово-
технічній та оборонно-про-
мис ловій політиці. Найближ-
че її завдання – перейти від 
статусу найбільших імпор-
терів озброєнь до повноцін-
них учасників спільних про-
ектів з провідними закордон-
ними збройовими лідерами. 
Подальше завдання – забез-
печувати безпеку з опорою 
на власну оборонну промис-
ловість, задовольняти попит 
держав свого та інших регіо-
нів власною продукцією. Для 
реалізації цієї політики за-
лучаються офсетні механіз-
ми, вимога до постачальни-
ків щодо передачі техноло-
гій розробки та виробництва 
зразків, що імпортуються; ло-
калізація виробництв ключо-
вих компонентів озброєнь на 
власній території; створення 
спільних підприємств, сервіс-
них центрів, венчурних фон-
дів, наукових закладів із за-
кордонними партнерами. 

3. Головними партнерами кра-
їн Ради співробітництва 
арабських держав Перської 
затоки виступають Сполу-
чені Штати та провідні євро-
пейські країни (насамперед 
Франція, Німеччина, Шве-
ція), які почали пропонувати 
достатньо широкий спектр 
високотехнологічної про-
дукції: авіація, бронетехні-
ка, засоби ураження, ракетні 
технології, безпілотна техні-
ка, компоненти «С4I». Це сут-
тєво пришвидшує опануван-
ня цих технологій країнами 
Ради. Якщо, наприклад, Ки-
тай здобував досвід розроб-
ника та виробника озброєнь 
в умовах суттєвих обмежень 
для такої кооперації, вдаю-
чись до способу «зворотного 
інжинірингу» та подальшо-

го відтворення чужих зраз-
ків ОВТ на власній промис-
ловій та елементній базі, то 
головні арабські країни цих 
перешкод не мають. 

4. Показово, що Сполучені Шта-
ти одночасно реалізують вій-
ськову та технологічну до-
помогу як провідним араб-
ським країнам Перської за-
токи, так і Ізраїлю. Можна 
стверджувати, що США обра-
ли шлях контролю над озбро-
єнням цих важливих регіо-
нів та країн з точки зору аме-
риканських інтересів. При-
чому поширення допомоги 
арабському світу створило 
ситуацію, коли провідні кра-
їни Перської затоки у своєму 
військово-технічному парт-
нерстві переорієнтовуються 
на США та європейські краї-
ни, які здатні забезпечити та-
кі умови постачання озбро-
єнь, що оптимально задо-
вольняють стратегічні інтер-
еси провідних країн регіону.

5. Переорієнтування арабсь ких 
країн на широку коопера-
цію з американськими та єв-
ропейськими виробниками 
озброєнь створило підґрун-
тя для поступового обме-
ження військово-технічного 
співробітництва цих держав 
з Російською Федерацією, 
що цілком відповідає амери-

канським інтересам у регіо-
ні. Перші результати такого 
обмеження вже були помітні 
на прикладах і результатах 
роботи російської делегації 
на виставці IDEX-2013.

6. В середньостроковій пер-
спективі – через 3-5 років – 
країни Перської затоки мо-
жуть стати експортерами 
озброєнь і поступово будуть 
поширювати свій вплив за 
межі свого регіону.

 
7. Позиції України у галузі екс-

порту озброєнь на тлі вистав-
ки IDEX-2013 виглядають до-
статньо критичними. Йдеться 
не лише про низький рівень 
маркетингової роботи з доне-
сення інформації про потенці-
ал українських розробників. 
Головна складність полягає у 
тому, що нині Україна неспро-
можна задовольняти потреби 
арабських країн у високотех-
нологічних сегментах – осо-
бливо, коли йдеться про умо-
ви передачі тих чи інших тех-
нологій. При цьому такі дер-
жави як КНР, Південна Ко-
рея, Туреччина, ПАР, які рані-
ше поступалися Україні своїм 
військово-технічним потенці-
алом у галузі створення ОВТ, 
нині вже помітно випереджа-
ють Україну як за переліком 
представленої оборонної про-
дукції, так і за її якістю. 
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