ევროპის კავშირი

ევროკავშირის საგარეო
ინვესტირების გეგმა
რა არის საგარეო ინვესტირების გეგმა?
ევროკავშირის ამბიციური საგარეო ინვესტირების გეგმა ხელს შეუწყობს ინვესტირებას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში
აფრიკასა და ევროკავშირის სამეზობლოს რეგიონში. ის ხელს შეუწყობს ყოვლისმომცველ ეკონომიკურ ზრდას, სამუშაო
ადგილების შექმნას და მდგრად განვითარებას და ამგვარად გადაჭრის არალეგალური მიგრაციის ზოგიერთ ძირითად
მიზეზს. საგარეო ინვესტირების გეგმა ადაპტირებულია პარტნიორის კონკრეტულ საჭიროებებთან და ემყარება
ევროკავშირში გამოყენებულ ძალიან წარმატებულ მოდელს, სადაც ‘იუნკერის გეგმის’ საშუალებით უკვე განხორციელდა
240 მილიარდ ევროზე მეტი ოდენობის ინვესტიცია.
საგარეო ინვესტირების გეგმა ორიენტირებული იქნება რიგ პრიორიტეტულ საინვესტიციო სფეროებზე, კერძოდ:
მდგრადი ენერგეტიკა და მდგრადი კავშირები; მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსება; მდგრადი სოფლის
მეურნეობა, სასოფლო საწარმოები და აგრომრეწველობა; მდგრადი ქალაქები და ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა
მდგრადი განვითარების მიზნით.

რისთვის გვჭირდება საგარეო ინვესტირების გეგმა?
მსოფლიო
ეკონომიკურმა
კრიზისმა
დაამძიმა
არასტაბილური მდგომარეობა და კონფლიქტები
აფრიკასა და ევროკავშირის სამეზობლოში, რის
გამოც ნაკლებად ხელმისაწვდომი გახდა ფინანსები
ძალზე საჭირო ინვესტიციებისთვის. გარდა ამისა,
არასტაბილური მდგომარეობა და კონფლიქტები
გაამწვავა მიმდინარე მიგრაციულმა კრიზისმა,
რომლის განმავლობაში ადგილნაცვალი ადამიანების
რაოდენობამ აფრიკასა და სამეზობლოში არნახულ
მასშტაბებს მიაღწია.
კოლექტიურად ევროკავშირი და მისი წევრი
სახელმწიფოები
წარმოადგენენ
მსოფლიოში
უდიდეს პროვაიდერებს განვითარებისთვის საჭირო
დახმარების მიმართულებით; 2016 წელს მათ მიერ
გაწეულმა დახმარებამ 75.5 მილიარდი ევრო შეადგინა,

ანუ გლობალურად გაწეული დახმარების 60%. მაგრამ
განვითარების მიზნით გაწეულ დახმარებასაც სჭირდება
განვითარება. გრანტების ფორმით გაწეული ტრადიციული
დახმარება კვლავაც უმნიშვნელოვანესია - მაგრამ მას
უნდა დაემატოს დაფინანსების სხვა ინსტრუმენტები და
წყაროები მდგრადი განვითარების მიზნებით დასახული
ამბიციური ამოცანების განსახორციელებლად. 2015 წელს
საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეათანხმა ინოვაციური
გეგმა
განვითარების
დასაფინანსებლად,
რომელიც
მოგვიწოდებს ახალი პარტნიორული ურთიერთობების
ჩამოყალიბებისკენ, განსაკუთრებით კერძო რესურსების
მობილიზაციის და დაფინანსების ინოვაციური მოდელების
გამოყენების მიზნით. საგარეო ინვესტირების გეგმა
ევროკავშირის მიერ ამ ვალდებულებებში შეტანილ წვლილს
წარმოადგენს.

ბიზნეს-გარემო და ინვესტირება უუნარო ქვეყნებში:
2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ განვითარებად
ქვეყნებში შემცირდა პირდაპირი საგარეო ინვესტიციები და
2008
დაფინანსების სხვა კერძო წყაროები.
განვითარებადი ქვეყნებისთვის განკუთვნილი მთელი
პირდაპირი საგარეო ინვესტიციებიდან უუნარო ქვეყნებზე
მოდის (2012 წ.) მხოლოდ 6%.
ბიზნესის
ამ ინვესტიციებიდან არანაკლებ 72%-ისა
კონცენტრირებულია ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ ათ წამოწყების ფასი
აფრიკის უუნარო
ქვეყანაში.
6%

ქვეყნებში 3-ჯერ
მაღალია აფრიკის
იმ ქვეყნებთან
შედარებით,
რომლებიც
უუნაროდ არ
ითვლება.
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რას წარმოადგენს ეს მექანიზმი?
საგარეო ინვესტირების გეგმა აკუმულირდება კერძო ინვესტორებთან, სადაც პრაქტიკულად რეალიზებადი
ბიზნეს - წინადადებები მიმართულია სოციალურ საჭიროებებზე და სადაც შეზღუდული სახელმწიფო
დაფინანსებით შეიძლება კერძო სახსრების მოზიდვა. მაგალითისთვის, განვიხილოთ მეწარმე ქალები:
ბანკები ხშირად თავს იკავებენ მათზე სესხის გაცემისგან. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მათ სერიოზული
იდეები და ბიზნეს-გეგმები აქვთ. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ ბიზნესის წამოწყებასა და განვითარებაში
შემდეგი სახით: უზრუნველვყოთ ბანკები გარანტიით ამ მეწარმეებისთვის სესხების გასაცემად და
გავუწიოთ მეწარმე ქალებს ტექნიკური დახმარება რეკომენდაციების და მენტორობის საშუალებით.
ეს გეგმა წაახალისებს კერძო ინვესტორებს წვლილის შესატანად მდგრად განვითარებაში ევროპის
ფარგლებს გარეთ მდებარე ქვეყნებში. ახლად შექმნილი მდგრადი განვითარების ევროპული ფონდი (EFSD)
იქნება სახელმწიფო ფინანსური ინსტიტუტების და კერძო სექტორის მიერ გაკეთებული ინვესტიციების
მხარდასაჭერად გამოყენებული დაფინანსების მექანიზმი.
მოსალოდნელია, რომ ევროკომისიის მიერ 4.1 მილიარდი ევროთი დაფინანსებული საგარეო ინვესტირების
გეგმა 2020 წლისთვის უკუგების სახით 44 მილიარდ ევროზე მეტი ოდენობის ინვესტიციას მოიტანს.
ევროკომისიის სურვილია, რომ ახალი ფონდის ეკონომიკური პოტენციალის და ეფექტიანობის
გასაუმჯობესებლად, ამ პროცესში წვლილი შეიტანონ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და სხვა
პარტნიორებმა.
ევროკავშირის მიდგომა სრულყოფილ თანხვედრაშია G20-აფრიკის პარტნიორობასთან, რომელიც G20-ის
გერმანიის პრეზიდენტობის პერიოდში დაიწყო. ის გააძლიერებს კერძო სექტორის მდგრად ინვესტიციებს,
ინვესტიციებს ინფრასტრუქტურის და განახლებადი ენერგიის სფეროებში, ასევე დაეხმარება მდგრადი
ეკონომიკური განვითარების ზრდას.

საგარეო ინვესტირების გეგმა...
ინფრასტრუქტურა, ადამიანური
კაპიტალი) და დააფინანსებს მიკრო,
მცირე და საშუალო საწარმოებს
განსაკუთრებული აქცენტით შესაბამისი
სამუშაო ადგილების შექმნაზე.

 ელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების
ხ
მიღწევას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში
ჰარმონიზებული და თანამიმდევრული
გზით.
 ოახდენს ინვესტიციების მობილიზებას
მ
და უკუგების მიღებას ფინანსების
სახით, რათა მიაღწიოს იმ ქვეყნებს,
სადაც ამჟამად ინვესტირება რთულია
და ინვესტირების ხელშეწყობისთვის
კერძო სექტორის მხრიდან, რომელიც სხვა
შემთხვევაში გააკეთებდა უფრო ნაკლებ
ინვესტიციას, ან ინვესტიციას საერთოდ არ
გააკეთებდა.

 ნვესტიციების მოსაზიდად მხარს
ი
დაუჭერს ეკონომიკურად და ფინანსურად
სიცოცხლისუნარიანი პროექტების
შემუშავებას.

 რიენტირებული იქნება სოციალურ
ო
და ეკონომიკის სექტორებზე, კერძოდ,
მდგრად ინფრასტრუქტურაზე (მათ
შორის ენერგეტიკა, წყალი, ტრანსპორტი,
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები, გარემო, სოციალური

 ხარს დაუჭერს არალეგალური მიგრაციის
მ
ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრას
და პარტნიორული ურთიერთობების
გაძლიერებას აფრიკასა და ევროკავშირის
სამეზობლოს ქვეყნებში.

 აეხმარება ბიზნეს-გარემოს
დ
გაუმჯობესებას პარტნიორ ქვეყნებში
რეფორმების მხარდაჭერით და
ეკონომიკის მმართველობით.

კონტაქტი
საგარეო ინვესტირების გეგმის სამდივნო
ევროკომისია, ლოი/ვესტრაატის ქ. N41, 1049, ბრიუსელი, ბელგია
https://ec.europa.eu/commission/external-investment-plan_en
ელ-ფოსტა : EC-EIP-EFSD-SECRETARIAT@ec.europa.eu
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საგარეო ინვესტირების გეგმის მოქმედების მექანიზმი

მდგრადი განვითარების
ევროპული ფონდი
(EFSD)
• მდგრადი განვითარების
ევროპული ფონდი (EFSD)
შედგება ორი რეგიონული
ინვესტირების პლატფორმისგან
(აფრიკა და სამეზობლო). ისინი
გააერთიანებენ:
არსებულ
საინვესტიციო
საშუალებებს
EFSD
საგარანტიო
ინსტრუმენტი

€
€

€2.6
მილიარდი
ინდიკატური
ბიუჯეტი
€1.5
მილიარდი

საგარეო ინვესტირების
გეგმის ამ პირველი ბაზისის
მიზანი იქნება უზრუნველყოს
კომპლექსური მიდგომა
წინადადებების მისაღებად
სახელმწიფო განვითარების
ფინანსური ინსტიტუტებიდან,
სხვა დაინტერესებული
მხარეებიდან და კერძო
ინვესტორებიდან.
• EFSD-ის ახალ გარანტიას
ექნება რიგი თემატური ან
გეოგრაფიული საინვესტიციო
ფანჯრები, რომელთა
ფარგლებში მოხდება
ნაწილობრივი გარანტიების
გაცემა საინვესტიციო
პორტფოლიოებზე.
• ამოცანაა უკუგების მიღება
დამატებითი დაფინანსების
სახით, კერძოდ, კერძო
სექტორიდან, გარდა
ამისა, EFSD გარანტია
შეამცირებს რისკს კერძო
სექტორისთვის და შთანთქავს
დამფინანსებლების და
ინვესტორების პოტენციურ
დანაკარგებს.

ტექნიკური დახმარება
• მეორე ბაზისი იქნება
ტექნიკური დახმარების
გაუმჯობესება და
ბენეფიციარების დახმარება
ფინანსურად მიმზიდველი
და მომწიფებული
პროექტების შესაქმნელად რაც დაეხმარება უფრო მეტი
ინვესტიციის მოზიდვას.
• ევროკომისიამ
ხელმისაწვდომი გახადა
მნიშვნელოვანი რესურსები
ტექნიკური დახმარებისთვის,
რათა ხელი შეუწყოს
პარტნიორ ქვეყნებს უფრო
მეტი მიმზიდველი პროექტის
შემუშავებაში და გააცნოს
ისინი საერთაშორისო
საინვესტიციო
საზოგადოებას.
• გარდა ამისა, ტექნიკური
დახმარება ხელმისაწვდომი
იქნება სარეგულაციო და
პოლიტიკური გარემოს
გასაუმჯობესებლად
და კერძო სექტორის
წარმომადგენლების
პოტენციალის
გასაზრდელად, სავაჭრო
პალატების და სოციალური
პარტნიორების ჩათვლით,
რომლებსაც დამატებითი
წვლილი შეაქვთ
სტრუქტურირებულ
დიალოგში მესამე ბაზისის
ფარგლებში.

საინვესტიციო კლიმატი
• მესამე ბაზისი შეეხება
საინვესტიციო და ბიზნესის
კლიმატის გაუმჯობესებას
ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში,
სადაც გადამწყვეტ როლს
შეასრულებენ ევროკავშირის
წარმომადგენლობები,
კერძოდ შემდეგი
საშუალებებით:
• სტრუქტურირებული
დიალოგები ბიზნესთან
ქვეყნის, სექტორის და
სტრატეგიულ დონეზე,
მათ შორის ევროპული და
ადგილობრივი ბიზნესფორუმების ხელშეწყობით;
• დიალოგები პოლიტიკის
დასახვის და პოლიტიკურ
საკითხებზე პარტნიორ
მთავრობებთან,
ინვესტირების ძირითადი
შეზღუდვების მოხსნის და
სათანადო მმართველობის
მხარდაჭერის მიზნით;
• სარეგულაციო,
პოლიტიკის და
მმართველობის
რეფორმების მხარდაჭერა,
რომელთა საფუძველია
საბაზრო სექტორის და
ღირებულებათა ჯაჭვის
ანალიზი ქვეყნის დონეზე;
• ევროკავშირის სხვა
პოლიტიკასთან და
წევრი სახელმწიფოების
სხვა ინიციატივებთან
ჰარმონიზაციის
უზრუნველყოფა.

•
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შესაბამისი საქმიანობის მაგალითები

BOOST AFRICA

EBRD

პროგრამა ქალები
ბიზნესში

მეწარმე ქალები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ სამუშაო
ადგილების შექმნაში და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაში
აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებში. ქალები მართავენ მცირე
და საშუალო საწარმოებს, რომელთა სესხებით დაფინანსებაზე
ბანკები ხშირად თავს იკავებენ, რადგან ისინი უფრო მაღალი
რისკის კლიენტებად აღიქმებიან. ევროკავშირის მხარდაჭერა
წარმოადგენს რისკის ნაწილობრივ გადაფარვას ადგილობრივი
ბანკებისთვის, რათა მათ შეიმუშაონ კონკრეტული პროდუქტები
ქალების მიერ მართული მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის,
რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს;
გარდა ამისა, გათვალისწინებულია მეწარმე ქალების და მათი
კომპანიების საკონსულტაციო მომსახურება, ტრენინგი და
მხარდაჭერა. საგარეო ინვესტირების გეგმის საშუალებით
მოხდება ამგვარი საქმიანობის წახალისება და მხარდაჭერა.

ინვესტიციის ჯამური ოდენობა:

54.3 მილიონი ევრო

წამყვანი ფინანსური ორგანიზაცია:

EBRD

რეგიონი:

აღმოსავლეთ სამეზობლო

CLIMATE INVESTOR ONE

Boost Africa წარმოადგენს პარტნიორულ პროგრამას აფრიკის
განვითარების ბანკსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის
მეწარმეობის და ინოვაციების მხარდასაჭერად აფრიკაში.
ინიციატივა ორიენტირებულია სტარტაპების და მცირე და
საშუალო საწარმოების ხელშეწყობაზე კომერციული აპარატის
მხარდაჭერით, რომელშიც მონაწილეობენ შემდეგი კომპანიები:
სამეწარმეო
კაპიტალის
ფონდები
და
თანამშრომლობა
აქსელერატორებთან. სამუშაო ადგილების შესაქმნელად აფრიკა
მოახდენს უკუგებას მის რესურსებზე, დააჩქარებს ტექნიკურ
ნოუ-ჰაუს და შემქნის მხარდამჭერ გარემოს სტარტაპების და
მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის.
ევროკავშირის წვლილი:

60 მილიონი ევრო

ინვესტიციის ჯამური ოდენობა:

დაახლოებით 180 მილიონი ევრო

წამყვანი ფინანსური ორგანიზაცია:

AfDB და EIB

რეგიონი:

აფრიკა

SANAD FUND
Sanad

4.8 მილიონი ევრო

Capacy4Dev

ევროკავშირის წვლილი:

Boost Africa website

საგარეო ინვესტირების გეგმა ეფუძნება ევროკომისიის წარსულ გამოცდილებას რვა რეგიონული საინვესტიციო
მექანიზმის განხორციელებაში ევროკავშირის გარეთ. 2007 წელს ევროკავშირის პირველი შერეული დაფინანსების
მექანიზმის შექმნის შემდეგ, გრანტების სახით გაცემული 3.4 მილიარდი ევროდან მოხდა 26 მილიარდი ევროს სესხების
სახით უკუგება, რის შედეგად პარტნიორ ქვეყნებში მთლიანი ინვესტიციების მოცულობამ დაახლოებით 57 მილიარდი
ევრო შეადგინა.
ეს არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების მაგალითები, რომელთა დაფინანსება გაიზრდება საგარეო
ინვესტირების გეგმის საშუალებით.

ფონდი SANAD (SANAD Fund) ახორციელებს სესხის და
აქციონერთა წილების დაფინანსებას პარტნიორ ფინანსურ
ინსტიტუტებში შუა აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში,
განვითარების და დასაქმების მხარდასაჭერად მიკრო, მცირე და
საშუალო მეწარმეობის სექტორში. მიკრო, მცირე და საშუალო
მეწარმეობის სექტორზე მოდის მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%ი და დასაქმების 70% რეგიონში და ისინი გადამწყვეტ როლს
თამაშობენ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე. მიუხედავად
ამისა, კვლევების თანახმად დაფინანსება ხელმისაწვდომია
მხოლოდ მათი 20%-თვის. იმისათვის, რომ ფინანსურ
ინსტიტუტებს ჰქონდეთ წვდომა მიკრო, მცირე და საშუალო
საწარმოებზე, ფონდი SANAD უზრუნველყოფს დაფინანსებით და
ტექნიკური დახმარებით მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეებს
მათი სტაბილური ზრდის პროცესში.

Climate Investor One (CIO) არის საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც
მართავს ჰოლანდიის განვითარების ბანკი (FMO) და რომელსაც
აქვს ახალ ბაზრებზე მდგრადი ენერგიის ხელმისაწვდომ
ფასად მიწოდების უფლებამოსილება. ის მხარდაჭერას უწევს
ენერგეტიკულ პროექტებს თავიდან ბოლომდე და ცდილობს
გადაჭრას
მიმდინარე
საბაზრო
წარუმატებლობები
და
არაეფექტიანი მუშაობა პროექტის ყოველ ეტაპზე. პროექტების
ხარისხის გაუმჯობესებით CIO მიზნად ისახავს კერძო
ინვესტორების და დაფინანსების მოზიდვას დაბალი ან დაბალი
და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში, განსაკუთრებით
აფრიკაში.
ევროკავშირის წვლილი:

30 მილიონი ევრო

ევროკავშირის წვლილი:

28 მილიონი ევრო

ინვესტიციის ჯამური ოდენობა:

დაახლოებით 900 მილიონი ევრო

ინვესტიციის ჯამური ოდენობა:

დაახლოებით 240 მილიონი ევრო

წამყვანი ფინანსური ორგანიზაცია:

FMO

წამყვანი ფინანსური ორგანიზაცია:

KfW

ქვეყანა:

მულტირეგიონული

ქვეყანა:

სამხრეთ სამეზობლო

დამატებითი ინფორმაცია თითოეული რეგიონული საინვესტიციო ორგანიზაციის მიერ მიღებული შედეგების შესახებ
იხილეთ ვებ-გვერდზე: http://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en.
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