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ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ԱՆԿԱՅՈՒՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ԵՄ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

ԵՄ-ի հավակնոտ Արտաքին ներդրումային պլանը կխրախուսի ներդրումներին Աֆրիկայում և ԵՄ հարևանության 
տարածաշրջանի մեր գործընկեր երկրներում: Այն կնպաստի ներառական աճի առաջխաղացմանը, աշխատատեղերի 
ստեղծմանը և կայուն զարգացմանը ու այդպիսով կկարգավորի անկանոն միգրացիային նպաստող որոշ խորքային 
պատճառներ: Արտաքին ներդրումային պլանը հարմարեցված է գործընկեր երկրների հատուկ կարիքներին և 
հիմնված է ԵՄ-ում կիրառված անչափ հաջողված մոդելի վրա, որտեղ «Յունկերի պլանն» արդեն իսկ ներգրավել է 
240 միլիարդ եվրոյի չափով ներդրումներ:
Արտաքին ներդրումային պլանը կկենտրոնանա մի շարք առաջնային ներդրումային ոլորտների վրա, ինչպիսիք են՝ 
կայուն էներգիան և կայուն կապակցելիությունը, գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորումը, 
կայուն գյուղատնտեսությունը, գյուղական ձեռնարկատերերն ու ագրոարդյունաբերությունը, կայուն քաղաքներն ու 
թվայնացումը՝ հանուն կայուն զարգացման:

ԻՆՉԻ՞ ՀԱՄԱՐ Է ՄԵԶ ՊԵՏՔ ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ

Ի՞ՆՉ Է ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում 
խորացել են Աֆրիկայում և ԵՄ հարևանությունում առկա 
անկայունությունն ու հակամարտությունները, ինչը 
նվազեցնում է այդքան անհրաժեշտ ներդրումների համար 
ֆինանսների հասանելիությունը: Անկայունությունն ու 
հակամարտությունների առկայությունը նաև խորացրել 
են միգրացիոն շարունակվող ճգնաժամը, որում 
Աֆրիկայից ու հարևանության տարածաշրջանից այսօր 
ներգրավված են ավելի շատ մարդիկ, քան երբևէ:
Եվրոպական Միությունը և վերջինիս անդամ 
պետությունները հավաքականորեն աշխարհի 
խոշորագույն զարգացմանն ուղղված աջակցության 
տրամադրողն են՝ 2016թ. ընթացքում ցուցաբերելով 75.5 
միլիարդ եվրոյի աջակցություն կամ համաշխարհային 

աջակցության գրեթե 60 տոկոսը: Սակայն զարգացման 
նպատակով համագործակցությունը ծավալման կարիք ունի:
Դրամաշնորհների տեսքով ավանդական աջակցությունը 
շարունակում է կարևոր նշանակություն ունենալ, բայց դրանք 
պետք է փոխլրացվեն այլ գործիքներով ու ֆինանսավորման 
աղբյուրներով՝ Կայուն զարգացման նպատակներով 
սահմանված հավակնոտ թիրախներին հասնելու համար: 
2015թ.-ին միջազգային հանրությունը հասավ համաձայնության 
զարգացման ֆինանսավորման նորարարական օրակարգի շուրջ, 
որը նոր գործընկերությունների կոչ է անում, մասնավորապես՝ 
մասնավոր ռեսուրսների մոբիլիզացման  և  ֆինանսավորման 
նորարարական մոդելների կիրառման առումով: Արտաքին 
ներդրումային պլանը նշված հանձնառությունների կատարման 
ուղղությամբ ԵՄ-ի ներդրման մասն է հանդիսանում:

Անկայուն 
աֆրիկական 
երկրներում բիզնեսի 
ստեղծման արժեքը 
երեք անգամ 
ավելի թանկ է, 
քան ոչ անկայուն 
աֆրիկական 
երկրներում: 

2008թ. ֆինանսական ճգնաժամից հետո զարգացող երկրներում 
նվազել են արտաքին ուղղակի ներդրումները և այլ մասնավոր 
ֆինանսական հոսքերը:
Զարգացող երկրներում արտաքին ուղղակի ներդրումների միայն 6 
տոկոսն է բաժին հասնում անկայուն երկրներին (2012թ.):
Այդ ներդրումների 72 տոկոսը կենտրոնացած է ռեսուրսներով 
հարուստ տասը երկրներում:

2008
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Արտաքին ներդրումային պլանը կներգրավի մասնավոր ներդրումներ այնտեղ, որտեղ կենսունակ գործարար 
առաջարկները հանդիպում են սոցիալական կարիքներին, և որտեղ սահմանափակ հանրային հիմնադրամները կարող 
են մասնավոր գումարներ ներգրավել: Վերցնենք կին գործարարների օրինակը. բանկերը հաճախ դժկամությամբ 
են վերջիններիս վարկեր տրամադրում, նույնիսկ եթե նրանք ներկայացնում են արժեքավոր գաղափարներ ու 
բիզնես – պլաններ: Մենք կարող ենք օգնել նրանց սկսել ու զարգացնել իրենց բիզնեսները՝ կին ձեռնարկատերերին 
վարկեր հատկացնելու համար բանկերին երաշխավորություն տրամադրելու, ինչպես նաև այնպիսի տեխնիկական 
աջակցության տրամադրման միջոցով, ինչպիսիք են խորհրդատվությունն ու մենթորությունը:

Պլանը մասնավոր ներդրողներին կխրախուսի ներդրում ունենալ Եվրոպայից դուրս գտնվող երկրների 
կայուն զարգացման գործում: Նորաստեղծ Կայուն զարգացման եվրոպական հիմնադրամը (ԿԶԵՀ) կդառնա 
ֆինանսավորման այն մեխանիզմը, որն օգտագործվելու է հանրային ֆինանսական հաստատությունների ու 
մասնավոր հատվածի ներդրումներին աջակցելու նպատակով: 

Եվրահանձնաժողովի կողմից 4.1 միլիարդ եվրոյի ներդրմամբ, Արտաքին ներդրումային պլանի միջոցով 
նախատեսվում է մինչև 2020 թ. ներգրավել ավելի քան 44 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ: Նորաստեղծ հիմնադրամի  
հզորությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Հանձնաժողովը ցանկություն ունի, որպեսզի 
ԵՄ անդամ պետություններն ու այլ գործընկերները ևս ունենան իրենց ներդրումը:

ԵՄ մոտեցումը կատարյալ ներդաշնակության մեջ է Մեծ Քսանյակ – Աֆրիկա գործընկերության հետ, որը 
մեկնարկել է Մեծ Քսանյակում Գերմանիայի նախագահության կողմից: Այն կամրապնդի մասնավոր հատվածի 
կայուն մասնակցությունը, ենթակառուցվածքներում և էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներում ներդրումներին 
ու կաջակցի կայուն տնտեսական զարգացմանը՝ հանուն աճի:

 Համաձայնեցված և հետևողական կերպով 
կնպաստի մեր գործընկեր երկրներում կայուն 
զարգացմանը:

 Կմոբիլիզացնի ներդրումներ և կհայթայթի 
միջոցներ, որպեսզի իր գործունեության 
տիրույթում ընդգրկի այնպիսի երկրներ, որտեղ 
ներդրումների իրականացումը ներկայումս բարդ 
է, և կխթանի մասնավոր սուբյեկտների կողմից 
ներդրումներին, ովքեր այլապես ավելի քիչ 
ներդրումներ կկատարեին կամ ընդհանրապես 
չէին կատարի:

 Կթիրախավորի սոցիալ – տնտեսական 
հատվածները, մասնավորապես կայուն 
ենթակառուցվածքները (ներառյալ՝ էներգետիկան, 
ջրային ռեսուրսները, տրանսպորտը, 
տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաները, շրջակա միջավայրը, 
սոցիալական ենթակառուցվածքները, մարդկային 
կապիտալը) և կտրամադրի ֆինանսավորում 

գերփոքր, փոքր ու միջին ձեռնարկություններին՝ 
մասնակիորեն կենտրոնանալով 
արժանապատիվ աշխատատեղերի ստեղծման 

վրա: 

 Կաջակցի տնտեսապես և ֆինանսապես 
կենսունակ նախագծերի զարգացմանը՝ 
ներդրումների ներգրավման նպատակով:

 Կօգնի բարելավել գործընկեր երկրներում 
գործարար միջավայրը՝ բարեփոխումներին և 
տնտեսական կառավարմանն աջակցելու միջոցով:

 Կնպաստի անկանոն միգրացիայի խորքային 
պատճառներին արձագանքելուն և Աֆրիկայում 
ու ԵՄ-ի Արևելյան հարևանության երկրներում 
մեր գործընկերությունների ամրապնդմանը:

ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ . . .

ԿԱՊ

Արտաքին ներդրումային պլանի քարտուղարություն

Եվրոպական հանձնաժողով, Լոյ/Վետստրաատ 41, Բրյուսել, 1049, Բելգիա
https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en

Էլ. փոստ : EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu



3

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՐՏԱՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

(ԿԶԵՀ)

• ԿԶԵՀ-ն բաղկացած կլինի երկու 
Տարածաշրջանային ներդրումային 
հարթակներից (Աֆրիկա և 
Հարևանություն): Դրանք 
կմիավորեն՝  

Արտաքին ներդրումային 
պլանի այս առաջին 
բաղկացուցչի նպատակը 
պետական ֆինանսական 
հաստատությունների և այլ 
հետաքրքրված պետական ու 
մասնավոր ներդրողների կողմից 
առաջարկների ներկայացման 
համար միասնական պատուհանի 
տրամադրումն է:

• ԿԶԵՀ-ի նոր երաշխավորությունը 
կունենա մի շարք թեմատիկ 
կամ աշխարհագրական 
ներդրումային պատուհաններ, 
որոնց ներքո կտրամադրվեն 
մասնակի երաշխավորություններ 
ներդրումային պորտֆելների 
համար:  

• Նպատակը հատկապես 
մասնավոր հատվածից լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցների 
հայթայթումն է, քանի որ ԿԶԵՀ-ի 
երաշխավորությունը կնվազեցնի 
մասնավոր ներդրումների ռիսկերը 
ու կկլանի ֆինանսիստների 
և ներդրողների հնարավոր 
վնասները:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

• Երկրորդ բաղկացուցչի էությունը 
տեխնիկական աջակցության 
ակտիվացումը և շահառուներին 
օգնելն է՝ մշակելու ֆինանսապես 
գրավիչ և հասուն նախագծեր՝ 
այդպիսով նպաստելով ավելի շատ 
ներդրումների մոբիլիզացմանը: 

• Հանձնաժողովը տեխնիկական 
օգնության նպատակով զգալի 
միջոցներ է հատկացրել, որպեսզի 
աջակցի գործընկեր երկրներին՝ 
զարգացնելու ավելի մեծաքանակ 
գրավիչ նախագծեր և դրանք 
ճանաչելի դարձնելու միջազգային 
ներդրողների համար: 

• Կտրամադրվի նաև տեխնիկական 
օժանդակություն կարգավորիչ 
և քաղաքական միջավայրի 
բարելավման ու մասնավոր 
հատվածի ներկայացուցիչների, 
այդ թվում նաև առևտրային 
պալատների և սոցիալական 
գործընկերների կարողությունների 
զարգացման համար՝ ի լրումն 
երրորդ բաղադրիչի ներքո առկա 
կառուցվածքային երկխոսության:

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  
ՄԻՋԱՎԱՅՐ

• Երրորդ բաղադրիչի էությունը 
մեր գործընկեր երկրներում 
ներդրումային միջավայրի 
և գործարար միջավայրի 
բարելավումն է, ընդ որում այստեղ 
առանցքային դեր են խաղում 
ԵՄ պատվիրակությունները, 
մասնավորապես հետևյալ 
ուղղություններով.

• Բիզնեսների հետ 
կառուցվածքային 
երկխոսություններ երկրի, 
ոլորտային և ռազմավարական 
մակարդակներում, այդ թվում 
եվրոպական և տեղական 
գործարար ֆորումների 
առաջխաղացման միջոցով.

• Քաղաքական 
երկխոսություններ գործընկեր 
երկրների կառավարությունների 
հետ՝ ներդրումների հիմնական 
խոչընդոտների վերացման և 
լավ կառավարման խթանման 
նպատակով.

• Աջակցություն կարգավորիչ, 
քաղաքական և կառավարչական 
բարեփոխումներին՝ հիմնված 
շուկայական, հատվածային 
և երկրի մակարդակով 
գնագոյացման շղթայի 
վերլուծության վրա.

• ԵՄ-ի այլ 
քաղաքականությունների ու 
իր անդամ պետությունների 
այլ նախաձեռնությունների 
հետ համաձայնեցվածության 
ապահովում:

€

€

2.6 միլիարդ  

եվրոյի մոտավոր 

բյուջե

1.5 միլիարդ  

եվրո

ԳՈՐԾՈՂ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԶԵՀ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԻՔ
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ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Արտաքին ներդրումային պլանը հիմնվում է  Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին փորձի վրա, այն է՝ ԵՄ-ից դուրս  գտնվող 
ութ տարածաշրջանային ներդրումային նախաձեռնությունների իրականացումը: 2007թ.-ին ԵՄ-ի առաջին խառնուրդ 
հաստատությունների ստեղծումից ի վեր, ԵՄ-ի՝ 3.4 միլիարդ եվրոյի չափով դրամաշնորհները գործընկեր երկրներում ներգրավել 
են 26 միլիարդ եվրոյի վարկեր, իսկ ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմել է 57 միլիարդ եվրո: 
Ստորև ծրագրերի օրինակներ են, որոնք արդեն իսկ աջակցություն են ստանում ԵՄ-ի կողմից և որոնք պետք է բարելավվեն 
Արտաքին ներդրումային պլանի օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր տարածաշրջանային ներդրումային օբյեկտում արձանագրված արդյունքների վերաբերյալ հավելյալ մանրամասների 
հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ՝ http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en. 

«ԿԱՆԱՅՔ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ»  
ԾՐԱԳԻՐ

CLIMATE INVESTOR ONE

BOOST AFRICA

ԵՄ ներդրումը՝ 4.8 միլիոն եվրո

Ներդրումների ընդհանուր հանրագումարը՝ 54.3 միլիոն եվրո

Առաջատար ֆինանսական հաստատությունը՝ ՎԶԵԲ

Տարածաշրջանը՝ Արևելյան հարևանություն

ԵՄ ներդրումը՝ 30 միլիոն եվրո

Ներդրումների ընդհանուր հանրագումարը՝ մոտավորապես 900 միլիոն եվրո

Առաջատար ֆինանսական հաստատությունը՝ FMO

Երկիրը՝ Բազմատարածաշրջանային

ԵՄ ներդրումը՝ 60 միլիոն եվրո

Ներդրումների ընդհանուր հանրագումարը՝ մոտավորապես 180 միլիոն եվրո

Առաջատար ֆինանսական հաստատությունը՝ ԱֆԶԲ և ԵՆԲ

Տարածաշրջանը՝ Աֆրիկա

Bo
os

t 
Af

ri
ca

 w
eb

si
te

Ca
pa

cy
4D

ev
EB

RD

ԵՄ ներդրումը՝ 28 միլիոն եվրո

Ներդրումների ընդհանուր հանրագումարը՝ մոտավորապես 240 միլիոն եվրո

Առաջատար ֆինանսական հաստատությունը՝ KfW

Երկիրը՝ Հարավային հարևանություն

Sa
na

d

Կանանց ձեռներեցությունն Արևելյան հարևանության 
տարածաշրջանում առանցքային դեր է խաղում աշխատատեղերի 
ստեղծման և տնտեսական աճի խթանման գործում: Կանանց կողմից 
ղեկավարվող փոքր և միջին ձեռնարկությունները (ՓՄՁ-ներ) հաճախ 
բանկերի կողմից մերժում են ստանում՝ կապված վարկի տրամադրման 
հետ, քանի որ նրանք ավելի բարձր ռիսկային հաճախորդներ 
են ընկալվում: ԵՄ-ի աջակցությունը մասնակիորեն ծածկում է 
տեղական բանկերի ռիսկերը՝ խրախուսելով հատուկ առաջարկների 
մշակումը, որոնք թիրախավորում են կանանց կողմից ղեկավարվող 
համապատասխան ՓՄՁ-ներին, ինչպես նաև ապահովում է 
խորհրդատվական ծառայություններ, վերապատրաստում և 
աջակցություն կին ձեռներեցների և նրանց բիզնեսների համար: 
Այսպիսի գործողությունները Արտաքին ներդրումային պլանի միջոցով 
կընդլայնվեն:  

Climate Investor One-ը (CIO) ներդրումային հիմնադրամ է, որը 
կառավարվում է Հոլանդական զարգացման հիմնադրամի (FMO) 
կողմից և ունի զարգացող շուկաներում մատչելի գներով կայուն 
էներգիայի տրամադրման մանդատ: Այն սկզբից մինչև վերջ  
աջակցում է էներգետիկ ծրագրերին՝ փորձելով արձագանքել առկա 
շուկայական ձախողումներին և անարդյունավետություններին 
ծրագրի յուրաքանչյուր քայլում: Բարելավելով ծրագրերի որակը՝ 
CIO-ն նպատակ ունի ցածր և ցածրից դեպի միջին եկամուտ ունեցող 
երկրների համար (հատկապես Աֆրիկայում) ներգրավել մասնավոր 
ներդրողների և հայթայթել ֆինանսներ:

BOOST AFRICA-ն Աֆրիկայի զարգացման բանկի և Եվրոպական 
ներդրումային բանկի գործընկերային ծրագիրն է, որը նպատակ 
ունի խթանել ձեռներեցությունն ու նորարարությունը ամբողջ 
Աֆրիկայում: Նախաձեռնությունն ուղղված է ստարտափերի և ՓՄՁ-
ների ամրապնդմանը՝ աջակցություն ցուցաբերելով առևտրային 
ապարատներին, որոնք համագործակցում են այդ ընկերությունների 
հետ՝ ներառյալ վենչուրային հիմնադրամները, հրեշտակ 
հիմնադրամներն ու աքսելերատորների հետ համագործակցությունը: 
Աֆրիկան կօգտագործի իր ռեսուրսը, կավելացնի տեխնիկական 
գիտելիքները և կստեղծի հնարավորություն ընձեռող միջավայր՝ 
ստարտափերի և ՓՄՁ-ների, աշխատատեղերի ստեղծմանն ուղղված 
կարևոր ձեռարկությունների համար:

ՍԱՆԱԴ հիմնադրամը փոխառությունների և բաժնեմասային 
մասնակցության տեսքով ֆինանսավորում է տրամադրում Մերձավոր 
Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի գործընկեր ֆինանսական 
հաստատություններին՝ գերփոքր, փոքր և միջին ձեռներեցության 
(ԳՓՄՁ) ոլորտում աճին և աշխատատեղերի ստեղծմանն աջակցելու 
նպատակով:  Տարածաշրջանում ԳՓՄՁ-ների մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում 
կազմում է 60 տոկոս, իսկ զբաղվածության ապահովման ոլորտում՝ 70 
տոկոս: Դրանք անչափ կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսության 
կենսունակության համար: Այնուամենայնիվ, հետազոտությունները 
ցույց են տալիս, որ դրանց միայն 20 տոկոսը հասանելիություն 
ունի ֆինանսների նկատմամբ: Ի աջակցություն ֆինանսական 
հաստատությունների, որպեսզի ԳՓՄՁ-ները վերջիններիս համար 
հասանելի դառնան, ՍԱՆԱԴ-ը տրամադրում է ֆինանսավորում և 
տեխնիկական աջակցություն՝ ԳՓՄՁ-ներին ուղեկցելով իրենց կայուն 
աճի ճանապարհին: 

ՍԱՆԱԴ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ


