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ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ - Արևելյան գործընկերության երկրներ

Արտաքին ներդրումային պլանը հիմնվում է Եվրոպական Հանձնաժողովի` տարածաշրջանային ներդրումային նախաձեռնություններ 
իրականացնելու փորձի վրա: 2008 թվականից ի վեր, Հարևանության ներդրումային հիմնադրամն օգտագործել է 2 միլիարդ եվրոյի 
դրամաշնորհներ՝ գործընկեր միջազգային ֆինանսական հաստատություններից 16 միլիարդ եվրո ներգրավելու նպատակով: Նշվածները 
ԵՄ-ի կողմից արդեն իսկ աջակցություն ստացած ծրագրերի օրինակներ են, որոնք ավելի կակտիվանան Արտաքին ներդրումային պլանի 
օժանդակությամբ:

ՀԵԵՀ (ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 
«ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ» 

ՓՄՁ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԻՔ - II ՓՈՒԼ

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱՐԵՎԵԼԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - E5P

DCFTA-Ի ՈՒՂՂԱԿԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

ԵՄ-ի ներդրումը՝ 5.1 միլիոն եվրո                                                                              

Ընդհանուր ներդրումայ՝ 271 միլիոն եվրո                                                                                      

ֆինանսական հաստատություն KfW

Երկրները՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, 
Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա

ԵՄ-ի ներդրումը՝ 15.4 միլիոն եվրո

Ընդհանուր ներդրումայ՝ 170 միլիոն եվրո

ֆինանսական հաստատություն ՎԶԵԲ, ԵՆԲ և KfW

Երկրները՝ Ուկրաինա

ԵՄ-ի ներդրումը՝ 10.22 միլիոն եվրո                                                           

Ընդհանուր ներդրումայ՝ 90 միլիոն եվրո                                                         

ֆինանսական հաստատություն ՎԶԵԲ

Երկրները՝ Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա

ԵՄ-ի ներդրումը՝ 89 միլիոն եվրո

Ընդհանուր ներդրումայ՝ 700 միլիոն եվրո

ֆինանսական հաստատություն ՎԶԵԲ

Երկրները՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, 
Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա

EF
SE

D
ire

ct
 F

in
an

ce
ES

P

SM
E 

Fi
na

nc
e

Հիմնադրամը խթանում է տնտեսական զարգացումը և 
բարգավաճումը՝ կայուն կերպով տրամադրելով զարգացման 
լրացուցիչ ֆինանսավորում, մասնավորապես, գերփոքր և 
փոքր ձեռնարկություններին (ԳՓՁ) ու մասնավոր տնային 
տնտեսություններին՝ որակավորված տեղական ֆինանսական 
հաստատությունների միջոցով: Մասնավորապես, Հիմնադրամը 
նպատակ ունի՝ (1) ապահովել մասնավոր կապիտալի հոսքեր դեպի 
Հիմնադրամ և, այդպիսով, տարածաշրջանի համար ներգրավել 
ներդրումներ՝ մասնավոր հատվածի, հատկապես՝ գերփոքր և փոքր 
ձեռնարկությունների ու բնակարանային ոլորտների զարգացման 
նպատակով. (2) Աջակցել շահառու երկրներին շուկայական 
տնտեսության կառուցման գործում վերջիններիս առաջընթացում, 
մասնավորապես՝ մրցակցային հատվածի ստեղծման միջոցով:
ՀԵԵՀ-ի վարկերի մեծ մասը բաշխվել է առևտրային բանկերի միջև, 
որոնց հետևում են միկրովարկային բանկերն ու միկրովարկային 
կազմակերպությունները: 2017թ. հունիսի դրությամբ, ՀԵԵՀ-ն 
Արևելյան գործընկերության երկրների 168330 վերջնական 
վարկառուներին կատարել է, ընդհանուր առմամբ, 1,727.6 միլիոն 
եվրոյի հատկացում:

ՓՄՁ ֆինանսավորման գործիքի հիմնական նպատակն ՈՒկրաինայում 
տեղական արժույթով ֆինանսավորման մատչելիության բարելավումն 
է հատկապես գերփոքր, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների 
(ԳՓՄՁ) համար, որոնք արտարժույթ չեն վաստակում և ունակ չեն 
հոգալ փոխառության բարձր ծախսերը: 
Ծրագիրը նպատակ ունի ֆինանսական ճգնաժամից հետո 
վերականգնել ֆինանսական միջնորդների վստահությունը՝ ՓՄՁ-
ներին, այդ թվում՝ միկրոձեռնարկություններին, ֆինանսավորում 
տրամադրելու համար, մեծացնել ֆինանսական միջնորդների 
կարողությունները՝ գնահատելու և մշտադիտարկելու առնչվող 
ռիսկերն ու կառավարելու իրենց ՓՄՁ ֆինանսավորումը, ամրապնդել 
և խորացնել ՓՄՁ վարկային շուկաներն ու ընդլայնել տնտեսության 
իրական հատվածի համար հասանելի ֆինանսավորման 
հնարավորությունները, խթանել շուկայական ֆինանսական 
հաստատությունների շարունակական զարգացումը և նպաստել 
ինստիտուտների ստեղծմանը:

Գործիքը միավորում է վարկային միջոցները ԵՄ-ի դրամաշնորհների 
հետ՝ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով Վրաստանի, 
Մոլդովայի և ՈՒկրաինայի ՓՄՁ-ներին: Այն նպատակ է հետապնդում 
բարելավել ֆինանսների հասանելիությունը` տրամադրելով 
երաշխիքային սխեմաներ և տեխնիկական օժանդակություն` 
ՓՄՁ-ների կողմից իրականացվող կենսունակ ծրագրերի քանակի 
ավելացման նպատակով: Գործիքի նպատակներն են՝ (1) Բարելավել 
ՓՄՁ-ների համար ֆինանսավորման մատչելիությունը և նվազեցնել 
երկարաժամկետ ֆինանսավորման դեֆիցիտը. (2) Տրամադրել 
տեղական արժույթով երկարաժամկետ ֆինանսավորում և այդպիսով 
նվազեցնել արժույթի հետ կապված ռիսկերը ՓՄՁ-ների համար. (3)
Օգնել ՓՄՁ-ներին բացահայտել որակյալ կապիտալ ներդրումների 
ծրագրերը և նպաստել դրանց բարեհաջող իրականացմանը, 
բարելավել դրանց կառավարման կառուցվածքն ու ներդնել դրանք 
լավագույն փորձի մեջ. (4) Նպաստել տեղական ֆինանսական 
շուկաների զարգացմանը՝ հաշվի առնելով կայուն և շուկայական 
սկզբունքները: Գործիքն, ի թիվս այլոց, ուղղված է գյուղատնտեսության, 
արտադրության և ծառայությունների, սեփականության և տուրիզմի, 
ինչպես նաև տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտներում գործող ՓՄՁ-ների աջակցմանը:

E5P-ը Եվրոպական Միությունում Շվեդիայի նախագահության 
ընթացքում՝ 2009 թվականին նախաձեռնված 180 միլիոն 
եվրոյի չափով բազմադոնորային հիմնադրամ է, որն ուղղված է 
խթանելու քաղաքային ներդրումները Արևելյան գործընկերության 
տարածաշրջանի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական 
նախագծերում: E5P-ն ֆինանսական միջոցներ է ներգրավում 
Եվրոպական Միությունից և 21 երկրների խմբից, այդ թվում նրանցից, 
որոնք օգտվում են հիմնադրամից: Ներդրումներն օգտագործվում 
են որպես դրամաշնորհներ` համայնքային ոլորտի ծրագրերին 
աջակցելու նպատակով: Ուկրաինայում իրականացման նպատակով 
հաստատված նախագծերը ցույց են տվել, որ E5P-ի դրամաշնորհները 
կարող են մոբիլիզացնել այնքան ներդրումներ, որոնց ընդհանուր 
ծավալը հինգ անգամ գերազանցում է հատկացված դրամաշնորհների 
հանրագումարին: Դրամաշնորհների հատկացման գործընթացը 
ճկուն է և դրանում հաշվի են առնվում յուրաքանչյուր ստացող երկրի 
գերակայությունները՝ ընդհանուր նպատակ ունենալով նվազեցնել 
էներգիայի օգտագործման, աղտոտման և ջերմոցային գազերի 
արտանետումների ծավալները: Հիմնադրամը նաև աջակցում է 
քաղաքական երկխոսությանը և կարգավորիչ բարեփոխումներին:


