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MÜNASİB ƏMƏLİYYAT NÜMUNƏLƏRİ – Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri 
Xarici İnvestisiya Planı regional investisiya mexanizmlərini həyata keçirən Avropa Komissiyasının təcrübələrinə əsaslanır. 2008-ci ildən 
etibarən Qonşuluq İnvestisiya Mexanizmi tərəfdaş Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarından 16 milyard avro cəlb etmək məqsədilə 2 milyard avro 
həcmində qrantlardan istifadə etmişdir. 
Bunlar Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə reallaşan və Xarici İnvestisiya Planının köməyilə yenidən aktivləşdiriləcək layihələrin nümunələridir.

CŞAF (CƏNUB ŞƏRQİ 
AVROPA ÜZRƏ AVROPA 
FONDUNUN QONŞULUQ 
PƏNCƏRƏSİ)

KOM MALİYYƏ 
MEXANİZMİ - MƏRHƏLƏ II

ŞƏRQİ AVROPA ENERJİ 
SƏMƏRƏLİLİYİ VƏ ƏTRAF 
MÜHİT ÜZRƏ TƏRƏFDAŞLIQ 
FONDU – E5P

DHATZ BİRBAŞA MALİYYƏ 
MEXANİZMİ

Aİ maliyyə yardımı: 5,1 milyon avro

Ümumi investisiya: 271 milyon avro  

Aparıcı maliyyə institutu: KfW

Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, 
Gürcüstan, Moldova, Ukrayna

Aİ maliyyə yardımı: 15,4 milyon avro 

Ümumi investisiya: 170 milyon avro 

Aparıcı maliyyə institutu: AYİB, AİB və KfW 

Ölkələr: Ukrayna

Aİ maliyyə yardımı: 10,22 milyon avro 

Ümumi investisiya: 90 milyon avro

Aparıcı maliyyə institutu: AYİB

Ölkələr: Belarus, Moldova, Ukrayna

Aİ maliyyə yardımı: 89 milyon avro 

Ümumi investisiya: təxminən 700 milyon avro 

Aparıcı maliyyə institutu: AYİB

Ölkələr: Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, 
Ermənistan, Azərbaycan, Belarus
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Fond əsasən mikro və kiçik müəssisələrin (MKM-lər) və fərdi ev 
təsərrüfatlarının ixtisaslı yerli maliyyə qurumları vasitəsilə davamlı 
əlavə inkişaf maliyyələşdirməsinin təmin edilməsi yolu ilə iqtisadi 
inkişaf və rifahı təşviq edir. Fondun əsas məqsədlərinə bunlar daxildir: 
(i) fonda özəl sektordan sərmayə cəlb etməklə, özəl sektor, xüsusilə 
mikro və kiçik müəssisələr və mənzil fondunun inkişaf etdirilməsi 
üçün regiona investisiyalar cəlb etmək və; (ii) əsasən rəqabət 
qabiliyyətli sektorların yaradılması vasitəsilə bazar iqtisadiyyatı 
istiqamətində irəliləyən benefisiar ölkələrə dəstək vermək. CŞAF 
kreditlərinin əksəriyyəti özəl banklar və ardınca mikromaliyyə 
bankları və mikrokredit təşkilatları üzrə genişləndirilmişdir. 2017-
ci ilin iyun ayına olan məlumata əsasən, CŞAF Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələrindəki 168 min 330 borcalana ümumilikdə 1,727,6 milyon 
avro dəyərində kredit vermişdir.

KOM Maliyyə Mexanizminin Ukraynaya dair əsas məqsədi ölkədə 
xarici valyuta qazanmayan və yüksək kredit xərclərini qarşılamaq 
qabiliyyətində olmayan KOM-ların, xüsusilə mikro, kiçik və orta 
ölçülü müəssisələrin (MKOM-lar) yerli valyuta ilə maliyyədən 
istifadəsini yaxşılaşdırmaqdır. Proqram maliyyə böhranından sonra, 
mikro-müəssisələr daxil olmaqla, KOM-ların maliyyələşməsini 
genişləndirmək üçün vasitəçi maliyyə təşkilatlarının inamını bərpa 
etmək; müvafiq riskləri qiymətləndirmək və onlara nəzarət etmək, 
KOM-ların maliyyələşməsini idarə etmək üçün vasitəçi maliyyə 
təşkilatlarının bacarığını artırmaq; yerli valyuta əsasında fəaliyyət 
göstərən KOM kredit bazarlarını gücləndirmək və dərinləşdirmək, o 
cümlədən real iqtisadiyyat üçün mövcud maliyyələşmə seçimlərini 
genişləndirmək; bazar əsaslı maliyyə institutlarının davamlı 
inkişafını təşviq etmək və təşkilati struktura töhfə verməkdir.

Bu mexanizm Gürcüstan, Moldova və Ukraynada KOM-ların birbaşa 
maliyyələşməsinə dəstək vermək məqsədilə kreditlərdən və Aİ 
qrantlarından birgə istifadə edir. Onun məqsədi KOM-lar tərəfindən 
həyata keçirilən həyat qabiliyyətli layihələrin sayını artırmaq üçün 
zəmanət sxemləri və texniki dəstək təmin etməklə maliyyədən 
istifadəni yaxşılaşdırmaqdır. Mexanizmin məqsədləri bunlardır: 
(i) KOM-ların maliyyədən istifadə etmək imkanını yaxşılaşdırmaq 
və uzunmüddətli maliyyələşmə çətinliyini yüngülləşdirmək; (ii) 
yerli valyuta ilə uzunmüddətli maliyyələşmə təmin etmək və bu 
yolla KOM-ların valyuta risklərini azaltmaq; (iii) keyfiyyətli kapital 
yönümlü investisiya layihələrinin müəyyənləşdirilməsi və onların 
uğurlu icrasında KOM-lara yardım, KOM-ların idarəetmə strukturunu 
təkmilləşdirmək və onları qabaqcıl təcrübələrlə tanış etmək, və; (iv) 
dayanıqlı və bazar əsaslı prinsiplər fonunda yerli maliyyə bazarlarının 
inkişafına kömək. Mexanizmin hədəfi digər KOM-lar daxil olmaqla, 
əsasən aqrobiznes, istehsal və xidmət, daşınmaz əmlak, turizm və 
İKT sahələrində fəaliyyət göstərən KOM-lardır.

E5P Şərq Tərəfdaşlığı regionunda enerji səmərəliliyi və ətraf 
mühit üzrə layihələrdə bələdiyyələrin investisiyalarını təşviq 
etmək məqsədilə 2009-cu ildə Avropa İttifaqına Sədrliyi dövründə 
İsveçrənin təşəbbüsü ilə yaradılan 180 milyon avroluq çoxdonorlu 
fonddur. E5P ondan yararlanan ölkələr daxil olmaqla, 21 ölkənin və 
Avropa İttifaqının maliyyə yardımlarını özündə birləşdirir. Maliyyə 
yardımlarından bələdiyyə sektoruna aid layihələrə qrant formasında 
dəstək vermək məqsədilə istifadə edilir. Ukraynada həyata 
keçirilməsi təsdiq olunan layihələr göstərmişdir ki, E5P qrantları 
vasitəsilə orta həcmli investisiyalar cəlb edilə bilər və onların həcmi 
ayrılan qrantların həcmindən beş qat çoxdur. Ayrılan qrantlar tez 
uyğunlaşandır və enerjinin istifadəsi, ətraf mühitin çirklənməsi və 
istixanaların qaz tullantılarının azaldılması kimi ümumi məqsədə 
xidmət etməklə qəbul edən ölkənin prioritetlərini tanıyır. Fond 
həmçinin siyasətə dair dialoqlara və normativ-hüquqi islahatlara 
dəstək verir.


