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შესაბამისი ოპერაციების მაგალითები - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 
საგარეო ინვესტირების გეგმა ეფუძნება ევროკომისიის წარსულ გამოცდილებას რეგიონული საინვესტიციო მექანიზმის 
განხორციელებაში. 2008 წლის შემდეგ სამეზობლო საინვესტიციო მექანიზმის მიერ გამოყენებული იყო 2 მილიარდი 
ევროს ოდენობის გრანტები 16 მილიარდ ევროზე მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად პარტნიორი საერთაშორისო ფინანსური 
ინსტიტუტებიდან. ეს არის ევროკავშირის მიერ უკვე მხარდაჭერილი პროექტების მაგალითები, რომელთა დაფინანსება გაიზრდება 
საგარეო ინვესტირების გეგმის საშუალებით.

ევროპული ფონდის სამეზობლოს 
ფანჯარა სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპისთვის (EFSE)

მცირე და საშუალო საწარმოების 
ფინანსური ინსტრუმენტი - ფაზა II

აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა 
და გარემოს დაცვის პარტნიორობა – E5P

DCFTA პირდაპირი ფინანსური 
ინსტრუმენტი 

ევროკავშირის წვლილი: 5,1 მილიონი ევრო                                                                                  

მთლიანი ინვესტიცია: 271 მილიონი ევრო                                                                                          

ფინანსური ინსტიტუტი: KfW

ქვეყნები: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, უკრაინა 
მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი

ევროკავშირის წვლილი: 15.4 მილიონი ევრო                                                                        

მთლიანი ინვესტიცია: 170 მილიონი ევრო                                                                                  

ფინანსური ინსტიტუტი: EBRD, EIB და KfW

ქვეყნები: უკრაინა

ევროკავშირის წვლილი: 10,22 მილიონი ევრო                                                                    

მთლიანი ინვესტიცია: 90 მილიონი ევრო                                                                                     

ფინანსური ინსტიტუტი: EBRD

ქვეყნები: საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა

ევროკავშირის წვლილი: 89 მილიონი ევრო

მთლიანი ინვესტიცია: დაახლოებით 700 მილიონი

ფინანსური ინსტიტუტი: EBRD

ქვეყნები: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, უკრაინა 
მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი
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ფონდი ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და კეთილდღეობას 
დამატებითი განვითარების დაფინანსების სტაბილური 
მიწოდებით, კერძოდ მიკრო და მცირე საწარმოებისთვის და 
კერძო მოსახლეებისთვის, სათანადო ადგილობრივი ფინანსური 
ორგანიზაციების საშუალებით. კონკრეტულად, ფონდის 
მიზანია: (I) კერძო სექტორის კაპიტალის მოზიდვა ფონდში 
და ამით ინვესტირების მოზიდვა რეგიონში კერძო სექტორის, 
კერძოდ მიკრო და მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის და 
საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად და (II) ბენეფიციარი 
ქვეყნების მხარდაჭერა მათი საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის 
პროცესში, განსაკუთრებით კონკურენტუნარიანი სექტორის 
შექმნით. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის ევროპული 
ფონდის (EFSE) სესხები გაიცა კომერციულ ბანკებზე, 
შემდეგ მიკროსაფინანსო ბანკებზე    და   მიკროსაკრედიტო   
ორგანიზაციებზე. 2017 ივნისისთვის ევროპულ ფონდს სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE) სულ გაცემული ჰქონდა 1,727.6 
მილიონი ევრო 168,330 საბოლოო მსესხებელზე აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში.

უკრაინის მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ინსტრუმენტის ძირითადი ამოცანაა მცირე და საშუალო 
საწარმოებისთვის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება ადგილობრივ ვალუტაში, განსაკუთრებით 
მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომლებიც არ 
გამოიმუშავებენ  უცხოურ ვალუტას და არ შეუძლიათ სესხში 
მაღალი ფასის გადახდა. პროგრამის მიზანია ფინანსური 
შუამავლების ნდობის მხარდაჭერა მიკრო, მცირე და საშუალო 
საწარმოების დასაფინანსებლად ფინანსური კრიზისის შემდეგ; 
ფინანსური შუამავლების უნარის გაუმჯობესება დაკავშირებული 
რისკების შეფასების და მონიტორინგის საკითხში, ასევე მცირე და 
საშუალო საწარმოების დაფინანსების მართვის საკითხში; მცირე 
და საშუალო საწარმოების საკრედიტო ბაზრების გაძლიერება და 
გაღრმავება ადგილობრივ ვალუტაში და რეალური ეკონომიკის 
სექტორისთვის ხელმისაწვდომი დაფინანსების ალტერნატივების 
გაზრდა; საბაზრო ფინანსური ინსტიტუტების უწყვეტი 
განვითარების მხარდაჭერა და ინსტიტუტების ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა.

ინსტრუმენტი აერთიანებს სესხებს ევროკავშირის გრანტებთან 
მცირე და საშუალო საწარმოების პირდაპირი დაფინანსების 
მხარდასაჭერად საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. 
ის ცდილობს ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას 
გარანტიის სქემების და ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფით, 
რათა გაზარდოს მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ 
განხორციელებული სიცოცხლისუნარიანი პროექტების რაოდენობა. 
ინსტრუმენტის ამოცანებია: (I) მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის  
დაფინანსების ხელმისაწვდომობის  გაუმჯობესება და გრძელვადიანი 
დაფინანსების დეფიციტის შემცირება; (II) გრძელვადიანი 
დაფინანსების უზრუნველყოფა ადგილობრივ ვალუტაში, და 
ამგვარად მცირე და საშუალო საწარმოების სავალუტო  რისკის 
შემცირება; (III) მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარება 
ხარისხიანი კაპიტალდაბანდების პროექტების განსაზღვრაში და 
დახმარება წარმატებით განხორციელებაში, მათი მმართველობის 
სტრუქტურის გაუმჯობესება და მათთვის საუკეთესო პრაქტიკული 
გამოცდილების გაცნობა; (IV) დახმარება ადგილობრივი ფინანსური 
ბაზრების განვითარებაში მდგრადი და საბაზრო პრინციპების 
გათვალისწინებით. სხვა სფეროებთან ერთად ინსტრუმენტი მოიცავს 
მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან 
აგრობიზნესის, წარმოების და მომსახურების, ბინათმფლობელობის, 
ტურიზმის და საინფორმაციო/საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
სექტორებში.

აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის 
პარტნიორობა არის 180 მილიონი ევროს მულტიდონორული 
ფონდი, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2009 წელს ევროკავშირის 
შვედეთის თავმჯდომარეობის დროს; მისი მიზანია მუნიციპალური 
ინვესტიციების ხელშეწყობა ენერგოეფექტიანობის და გარემოს 
დაცვის პროექტებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. 
აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის 
პარტნიორობა აერთიანებს ფინანსებს ევროკავშირიდან და 21 
სახელმწიფოსგან შემდგარი ჯგუფიდან, ფონდის ბენეფიციარი 
ქვეყნების ჩათვლით. ეს ფინანსები გამოიყენება გრანტების 
სახით მუნიციპალური სექტორის პროექტების მხარდასაჭერად. 
უკრაინაში განსახორციელებლად დამტკიცებულმა პროექტებმა 
უჩვენა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და 
გარემოს დაცვის პარტნიორობის გრანტებს შეუძლია საშუალოდ 
მოიზიდოს ინვესტიციების მოცულობა, რომლის ოდენობა ხუთჯერ 
მეტია მიზნობრივ გრანტებზე. გრანტების განაწილება მოქნილია 
და ითვალისწინებს თითოეული გრანტის მიმღები  ქვეყნის 
პრიორიტეტს, ხოლო გრანტების ზოგადი მიზანია ენერგიის 
გამოყენების, დაბინძურების და სათბურის აირების გაფრქვევების 
შემცირება. ფონდი ასევე მხარს უჭერს დიალოგს პოლიტიკის 
საკითხებზე და რეგულირების რეფორმას.


