
Ասիական զարգացման բանկը և 
Հայաստանը
Տեղեկատվական ամփոփաթերթ

առ դեկտեմբերը 31, 2013թ. 

Ասիական Զարգացման Բանկը (ԱԶԲ) համագործակցում է Հայաստանի կառավարության 
հետ սկսած 2005 թվականից: 2013թ.-ի վերջի դրությամբ ԱԶԲ-ի ընդհանուր 
փոխառությունները Հայաստանին կազմում է 753 միլիոն ԱՄՆ դոլար 18 վարկի 
համար: Հայաստանում ԱԶԲ-ի բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքները (ԲՖԳ) և 
հանրային հատվածին հատկացվող վարկերը ֆինանսավորում են տարածաշրջանային 
ճանապարհային ծրագրեր, քաղաքային տրանսպորտի ու քաղաքային զարգացման, 
ընդհանուր հանրային ծրագրեր և ջրամատակարարման ու ջրահեռացման ծրագրեր:

Կառավարության երկարաժամկետ զարգացման տեսլականը՝ մինչև 2025թ., 
շարադրված է Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունում (ՀԶՌ), որը մշակվում 
է կառավարության կողմից և կհաստատվի 2014թ.–ի սկզբին: Ի պատասխան հետ-
ճգնաժամային իրականությանը՝ զբաղվածության աճը որակյալ և արդյունավետ 
աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով հռչակվել է ՀԶՌ-ի հիմնական նպատակ: Այն 
սահմանում է հետևյալ չորս գերակայությունները՝ զբաղվածության աճ, մարդկային 
կապիտալի զարգացում, սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավում և 
հանրային կառավարման ինստիտուտների արդիականացում:

ԱԶԲ–ի կողմից աջակցվող ծրագրեր 
2013թ. ԱԶԲ-ն հաստատեց Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
զարգացման ծրագիր ԲՖԳ-ի երրորդ տրանշը Եվրոպական ներդրումային բանկի 
համաֆինանսավորմամբ՝ Թալին-Գյումրի ճանապարհային հատվածը հիմնանորոգելու 
և ընդլայնելու նպատակով: 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժեքով ԲՖԳ-ն ԱԶԲ-ի կողմից 
հաստատվել է 2009թ. և նպատակ ունի երկրում զարգացնելու արդյունավետ, 
ապահով և կայուն ճանապարհային ցանց` ի  նպաստ տնտեսական զարգացման և 
տարածաշրջանային համագործակցության: Առաջին տրանշը 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար 
արժեքով հաստատվել է 2009թ., իսկ երկրորդ տրանշը՝ 170 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 2010թ.: 

ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող Կանանց ձեռներեցության ոլորտի սատարման և զարգացման 
ծրագիրը՝ հաստատված 2012թ., նպաստում է գենդերային տեսակետից ներառական 
աճին ՝ ստեղծելով բարելավված և բարենպաստ միջավայր ձեռներեց կանանց համար: 
Ծրագրի՝ ֆինանսական միջնորդության բաղադրիչի ներքո մասնակից ֆինանսական 
հաստատությունների կողմից տեղական արժույթով միջնաժամկետ վարկեր կտրամադրվեն 
միկրո, փոքր և միջին չափի ձեռնարկություններին (ՄՓՄՁ-ներին) , այդ թվում՝ վարկերի 
առնվազն 50% կտրամադրվի ՄՓՄՁ-ներին, որոնցում կանայք նշանակալիորեն 
ներգրավված են որպես սեփականատերեր, կառավարիչներ կամ աշխատակիցներ:

2012թ. ԱԶԲ-ն տրամադրեց 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորում 
2007թ. հաստատված Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագրի 
համար՝ ապահովելու հուսալի և կայուն ծառայությունների հասանելիությունը ևս 18 
քաղաքներում և ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված 92 գյուղերում: Ջրամատակարարումը 
կառավարվում է առևտրային սկզբունքներով և էկոլոգիապես ապահով պրակտիկաների 
կիրառմամբ:

2011թ. ԱԶԲ-ն հաստատեց 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար ԲՖԳ Կայուն քաղաքային 
զարգացման ներդրումային ծրագրի համար, որի նպատակն է աջակցել Հայաստանի 
քաղաքային տրանսպորտային ծառայությունների բարելավմանը, կենսապայմանների 
լավացմանը, ինչպես նաև խթանել տնտեսական հնարավորությունները թիրախային 
քաղաքներում: 

Ճգնաժամի հաղթահարման աջակցության ծրագրային վարկերը (80 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար)՝ հաստատված 2009թ., օգնեցին Հայաստանին համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամի ընթացքում՝ հնարավորության ընձեռելով  պահպանել բյուջեով նախատեսված 

Աղյուսակ 2.  Հայաստան` ԱԶԲ-ի Հատուկ 
ֆոնդերի կողմից ֆինանսավորված 
կուտակային վարկավորումը 
և դրամաշնորհները՝ ըստ 
ոլորտների  
(1966–2013)ա

Ոլորտ

Վարկեր

(թիվը)

Արժեքը

($ մլն) %բ

Էներգետիկա 1 25.00 3.32
Ֆինանսական 6 105.00 13.95
Բազմաոլորտ 2 80.00 10.63
Տրանսպորտ և ՏՀՏ 7 466.56 62.00
Ջրամատակարարում և քաղաքային այլ 

 ենթակառուցվածքներ 

 և ծառայություններ 2 76.00 10.10
Ընդամենը 18 752.56 100.00

Հատկացումներ ընդամենը $337.5 մլն

ՏՀՏ = տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
ա  Բացառությամբ մինչ ստորագրումը հրաժարված կամ դադարեցված 

վարկերի: Ներառում է սուվերեն և ոչ սուվերեն վարկերը և 
դրամաշնորհները՝ ֆինանսավորված Ասիական զարգացման ֆոնդի 
և այլ Հատուկ ֆոնդերի կողմից: Այս Հատուկ ֆոնդերը ներառում են 
Ցունամիի հետևանքների վերացման ասիական հիմնադրամը, Աղետների 
արձագանքման ասիական և խաղաղօվկիանոսյան հիմնադրամը, 
Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամը և  Պակիստանի երկրաշարժի 
հիմնադրամը:

բ Հնարավոր է, որ ընդհանուր արժեքը չհամապատասխանի կլորացման 
պատճառով:

Աղյուսակ 1.  Հայաստան` 2013թ. 
հաստատված վարկեր, 
տեխնիկական աջակցություն և 
դրամաշնորհներ ($ մլն) ա

Վարկեր

Սուվերեն Ոչ սուվերեն
Տեխնիկական 
աջակցություն Դրամաշնորհներ Ընդամենը

 100.00  25.00  0.75 –  125.75 

– = զրո
ա Բացառությամբ համաֆինանսավորման:

Աղյուսակ 3.   Հայաստան՝ Կուտակային ոչ 
սուվերեն ֆինանսավորում ըստ 
գործիքների

Ծրագրերի թիվը 3

Արժեքը ($ մլն)
Վարկեր 130.00
Մասնակցություն կապիտալում –
Երաշխիքներ –
Բ կարգի վարկեր –
Ընդամենը 130.00

– = զրո



սոցիալական հատկացումները և իրականացնել հակաճգնաժամային 
միջոցառումներ տնտեսական անկման և նվազող հարկային 
եկամուտների ժամանակահատվածում: Ծրագիրը գնահատվել է 
հաջողված:

Ոչ սուվերեն գործառնություններ
Որպես մասնավոր ներդրումների խթան` ԱԶԲ-ը տրամադրում է 
ուղղակի ֆինանսավորման աջակցություն հանրային հատվածի ոչ 
սուվերեն և մասնավոր հատվածի ծրագրերին՝ ուղղակի վարկերի, 
կապիտալում մասնակցության, երաշխիքների, B կարգի վարկերի 
և առևտրի ֆինանսավորման եղանակով: Հայաստանում իր 
գործունեության մեկնարկից ի վեր ԱԶԲ-ը հաստատել է 130 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով ոչ սուվերեն ֆինանսավորում 
մասնավոր հատվածի երեք ծրագրերի համար: Երկրում 2013թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԱԶԲ-ի` մասնավոր հատվածի 
գործարքների վճարման ենթակա ընդհանուր հաշվեկշիռները և 
պարտավորություները հասնում են 127.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 
կազմում է ԱԶԲ-ի ընդհանուր ոչ սուվերեն պորտֆելի 1.8 տոկոսը:

ԱԶԲ-ի Առևտրի ֆինանսավորման ծրագիրը (ԱՖԾ) լրացնում 
է առևտրի ֆինանսավորման բացերը` գործընկեր բանկերի 
միջոցով տրամադրելով երաշխիքներ և վարկեր և աջակցելով 
առևտրի ոլորտին: Սկսած 2004թ. ԱՖԾ-ը կատարել է ավելի քան 
8000 գործարքներ՝ ցուցաբերելով 13 միլիարդ ԱՄՆ դոլար-ի 
աջակցություն առևտրի ոլորտին, որտեղ ներգրավված են ավելի քան 
4000 փոքր և միջին ձեռնարկություններ: 2013թ. ԱՖԾ–ը ցուցաբերել 
է 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի աջակցություն առևտրի ոլորտին 
ավելի քան 2000 գործարքների միջոցով: Հայաստանում ԱՖԾ-ը 
համագործակցում է չորս բանկերի հետ և ցուցաբերել է 23 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար աջակցություն առևտրի ոլորտի տաս գործարքներում: 
Բացի առևտրի ֆինանսավորման բացերը լրացնելուց, ԱՖԾ-ի 
նպատակն է նաև մոբիլիզացնել մասնավոր հատվածի կապիտալը 
և ներգրավումը Ասիայի զարգացող երկրներում: Հայաստանում 
առևտրի ոլորտում ԱՖԾ-ի միջոցով տրամադրված 23 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի 76 տոկոսը համաֆինանսավորվել է մասնավոր հատվածի 
կողմից: 

Համաֆինանսավորում
Համաֆինանսավորման գործառնությունները 
հնարավորություն են տալիս ԱԶԲ-ի ֆինանսավորող 
գործընկերներին, կառավարություններին կամ կառավարական 
գերատեսչություններին, բազմակողմ ֆինանսավորող 
հաստատություններին և առևտրային կազմակերպություններին 
մասնակցել ԱԶԲ-ի ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Լրացուցիչ 
միջոցները տրամադրվում են պաշտոնական վարկերի, 
դրամաշնորհների և առևտրային համաֆինանսավորման 
տեսքով, ինչպիսիք են, օրինակ, B կարգի վարկերը, ռիսկերի 
փոխանցման վերաբերյալ համաձայնությունները, զուգահեռ 
վարկերը և ԱԶԲ-ի ԱՖԾ-ի ներքո իրականացվող գործարքների 
համաֆինանսավորումը:

2013թ. վերջին Հայաստանի համար կուտակային ուղղակի 
հավելյալ պաշտոնական համաֆինանսավորումը կազմել է 
87.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար մեկ ներդրումային ծրագրի և երկու 
տեխնիկական աջակցության ծրագրերի համար: Կուտակային 
ուղղակի հավելյալ առևտրային համաֆինանսավորումը կազմել է 
123.15 միլիոն ԱՄՆ դոլար երեք ներդրումային ծրագրերի համար:

2013թ. Հարևանության ներդրումային գործիքը տրամադրել է 7.9 
միլիոն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհային և Եվրոպական ներդրումային 
բանկը՝ 79.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկային համաֆինանսավորում 
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի 
երրորդ տրանշին:

Աղյուսակ 4.  Հայաստան` ծրագրերի հաջողության ցուցանիշները

Ոլորտ %ա

Գնահատված 
ծրագրերի թիվը

Բազմաոլորտ 100.0 1
Տրանսպորտ և ՏՀՏ 100.0 1

Ընդամենը 100.0 2
Հաստատման տարեթիվը

2000-ԱԿԱՆՆԵՐ 100.0 2

ՏՀՏ = տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
ա  Ծրագրերի ավարտական զեկույցների (ԾԱԶ-եր) ընդհանուր արդյունքների, ԾԱԶ-ի հաստատման 

զեկույցների (ԾԱԶՀԶ-եր) և ծրագրերի կատարողականի գնահատման զեկույցների (ԾԿԳԶ-երի) հիման 
վրա ԾԱՀԶՀ-երի կամ ԾԿԳԶ-երի գնահատականների օգտագործումն այն բոլոր դեպքերում, երբ ԾԱԶ-ի և 
ԾԱԶՀԶ/ ԾԿԳԶ-ի գնահատականները հասանելի են:

Աղբյուրներ` ԾԱԶ-եր, ԾԱԶՀԶ-եր և ԾԿԳԶ-եր, որոնք պարունակում են 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
շրջանառվող գնահատականները:

Աղյուսակ 5.  Հայաստան` Պորտֆելի կատարողականի 
որակի ցուցանիշներ սուվերեն վարկավորման և 
դրամաշնորհների, 2011–2012թ.

Ընթացիկ վարկերի թիվը  (2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) 7

2012 ($ մլն.) 2013 ($ մլն.)

Պայմանագրերի շնորհում /Հանձնառություններա,բ 217.4 19.6
Հատկացումներա 22.1 39.5

Ընթացիկ դրամաշնորհների թիվը (2013թ. դեկտեմբերի 
31-իդրությամբ)գ –

2012 ($ մլն.) 2013 ($ մլն.)
Պայմանագրերի շնորհում /Հանձնառություններա,բ – –
Հատկացումներա – –

Վտանգված ծրագրեր (%) –

– = զրո

Ծանոթություն. Հնարավոր է, որ ընդամենը արժեքը չհամապատասխանի կլորացման պատճառով:

ա Ներառում է փակված վարկերը, որոնք տարվա ընթացքում պայմանագրերի շնորհում կամ վճարումներ 
են ստացել:

բ Բացառում է քաղաքականությունների վրա հիմնված վարկավորումը/դրամաշնորհները:
գ Ներառում է միայն ԱԶՀ-ի և ԱԶԲ-ի այլ Հատուկ ֆոնդերը:

Աղյուսակ 6.  Հայաստան`Համաֆինանսավորված ծրագրեր  
1 հունվար, 2009թ.–31 դեկտեմբեր, 2013թ.

Համաֆինանսավորում Ծրագրերի թիվը Արժեքը ($ մլն)
Ծրագրերա 4 210.25
 Դրամաշնորհներ 1 7.90
 Պաշտոնական վարկեր 1 79.20
 Առրտրային  

համաֆինանսավորում
3 123.15

Տեխնիկական աջակցության 
դրամաշնորհներ

2 1.16

ա Մեկից ավել համաֆինասավորում ունեցեղ ծրագիրը հաշվվում է մեկ անգամ:

Համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համառոտ 
նկարագրությունը 2009թ. հունվարի 1-ից մինչև 2012թ. դեկտեմբերի 
31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար կարելի է գտնել www.adb.
org/countries/armenia/cofinancing կայքէջում:

Համագործակցություն 
Ասիական զարգացման բանկը սերտորեն համագործակցում 
է զարգացմանն ուղղված գործունեություն ծավալող 
այլ գործընկերների հետ ծրագրերի ձևավորման և 
համաֆինանսավորման մոբիլիզացման ուղղությամբ: Նրանց թվում 
են Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ), 
Եվրոպական ներդրումային բանկը, Համաշխարհային բանկը, 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերությունը, գերմանական KfW բանկը, 
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալությունը: 

Համագործակցության օրինակներ են 2009թ. հաստատված 
ԱԶԲ-ի առաջին մասնավոր ենթակառուցվածքային ներդրումը 
Հայաստանի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման ծրագրում 
ՎԶԵԲ-ի և KfW բանկի մասնաճյուղ  Ներդրումների և զարգացման 
գերմանական կորպորացիայի հետ համագործակցությամբ: 
Եվրոպական ներդրումային բանկի համաֆինանսավորումը 
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ԲՖԳ-ի երրորդ տրանշի 
համար կօգտագործվի ավարտելու Թալին-Գյումրի 46 կիլոմետր (կմ) 
ճանապարհային հատվածի 27.3կմ:

2013թ. ԱԶԲ-ն ՎԶԵԲ-ի հետ համագործակցությամբ հաստատեց 
առաջին ոչ սուվերեն համաֆինանսավորումը էներգետիկ ոլորտում՝ 
Սևան-Հրազդան Կասկադի հիդրաէներգետիկ համակարգի 
վերականգնման նպատակով: 

http://http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/armenia/cofinancing
www.adb.org/countries/armenia/cofinancing


ԱԶԲ-ն նաև համագործակցում է հայաստանյան քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների հետ` ամրապնդելու 
իր մատուցած ծառայությունների արդյունավետությունը, որակը և 
կայուն զարգացումը:

Գնումներ
1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը, ԱԶԲ-ի 
122.11 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ վարկային ծրագրերի 
շրջանակներում կնքվել են 188,780 պայմանագրեր կապալառուների 
և մատակարարների հետ: Միևնույն ժամանակահատվածում 
հայաստանյան կապալառուներ և մատակարարներ են ընդգրկվել 
188.75 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ԱԶԲ վարկավորման 
ծրագրերի ներքո կնքված 124 պայմանագրերում:

1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը, 
խորհրդատուներ են ընդգրկվել 28,709 պայմանագրերում, որոնք 
կնքվել են ԱԶԲ-ի` 3.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ 
տեխնիկական աջակցության ծրագրերի ներքո: Միևնույն 
ժամանակահատվածում հայաստանյան խորհրդատուներ են 
ընդգրկվել 81 պայմանագրերում ԱԶԲ-ի`  1.88 միլիոն ԱՄՆ դոլար 
արժողությամբ տեխնիկական աջակցության ծրագրերում:

Գործառնական մարտահրավերներ 
Հայաստանը դասակարգվում է որպես B1 խմբի երկիր, ինչի 
շնորհիվ Հայաստանն իրավունք է ստանում ֆինանսավորվել 
ԱԶԲ-ի Ասիական զարգացման արտոնյալ հիմնադրամից, ինչպես 
նաև նրա ընդհանուր կապիտալ ռեսուրսներից: Երկրի 2006-
2011թթ. գործառնությունների վերջին դիտարկումը գնահատել 
է պորտֆելի կատարողականը՝ որպես պակաս արդյունավետ՝ 
երկու ԲՖԳ-ներով ֆինանսավորված ծրագրերի դանդաղ մեկնարկի 
պատճառով: Դիտարկման հիմնական առաջարկություններն 
են օգնել կառավարությանը ուժեղացնել ենթակառուցվածքային 
կայունությունը և սահամանել հետագա գործառնությունների 
առաջնահերթությունը՝ համապատասխանեցնելով ԱԶԲ-ի ընթացիկ 
ԲՖԳ-ներին:

ԱԶԲ-ի Անկախ գնահատման բաժնի վերջին դիտարկման 
վավերացման հաշվետվությունը ներկայացրել է չորս 
առաջարկություն ապագա ռազմավարության և ծրագրերի 
համար. հաշվի առնել երկրի պարտքի դրությունը հետագա 
գործառնությունները ծրագրելիս, համալրել ընթացիկ ծրագրերը 
փոքր դրամաշնորհային պիլոտային ծրագրերով, ավելացնել 
մասնավոր հատվածի գործառնությունները և զարգացնել 
ռազմավարություն և ծրագիր գիտելիքահեն ապրանքների և 
ծառայությունների համար:

ԱԶԲ-ի՝ երկրի պորտֆելի դիտարկումները, որոնք սկսվել էին 
2012, ցույց են տվել, որ կարիք կա կենտրոնանալու Հայաստանում 
ընթացիկ ծրագրերի իրականացման բարելավման վրա:

Աղյուսակ 8.  Հայաստան` Կապալառուները/մատակարարները, 
որոնք ընդգրկված են եղել ԱԶԲ-ի վարկային 
ծրագրերում, 2009թ. հունվարի 1 – 2013թ. դեկտեմբերի 31

Կապալառու/Մատակարար Ոլորտ

Պայմանագրի 
արժեքը  
($ մլն)

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ Տրանսպորտ և ՏՀՏ 10.15
«Կապավոր Ընկերություն» ՍՊԸ Տրանսպորտ և ՏՀՏ 7.69
«Խաչքար» ՍՊԸ Տրանսպորտ և ՏՀՏ 5.56
«Ագաթ» 777 Ջրամատակարարում և քաղաքային այլ 

 ենթակառուցվածքներ 
 ծառայություններ 5.46

«Շինաշխարհ» ՍՊԸ Ջրամատակարարում և քաղաքային այլ 
 ենթակառուցվածքներ 
 ծառայություններ 4.61

ՏՀՏ = տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

Աղյուսակ 9.  Հայաստան` Լավագույն խորհրդատուները 
(անհատ խորհրդատուները և խորհրդատվական 
ընկերությունները), որոնք ընդգրկված են եղել ԱԶԲ 
վարկային ծրագրերում,  2009թ. հունվարի 1 – 2013թ. 
դեկտեմբերի 31

Խորհրդատու

Կնքված 
պայմանագրերի 

թիվը

Պայմանագրի 
արժեքը
($ մլն)

«ՀԳՍՆ» ՍՊԸ 1 2.15
«Դորպրոեկտ ինստիտուտ» ՍՊԸ 1 0.27
«ՍՕՍ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ 2 0.12
«ԱՄ Փարթներզ» Խորհրդատվական Ընկերություն ՍՊԸ 1 0.04
Տնտեսական զարգացման հետազոտական կենտրոն ՀԿ 1 0.03

Աղյուսակ 11.    Հայաստան` Լավագույն խորհրդատուները 
(անհատ խորհրդատուները և խորհրդատվական 
ընկերությունները), որոնք ընդգրկված են եղել ԱԶԲ 
տեխնիկական աջակցության ծրագրերում,  2009թ.  
հունվարի 1 – 2013թ. դեկտեմբերի 31

Խորհրդատու

Կնքված 
պայմանագրերի 

թիվը

Պայմանագրի 
արժեքը  
($ մլն)

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
 և կրթական զարգացման «Հարմոնի» հիմնադրամ  1 0.22
«Ալֆա Պլյուս» խորհրդատվական ՍՊԸ                    2 0.05
Կովկասի ինստիտուտ հիմնադրամ                1 0.03
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա           1 0.03

Անհատ խորհրդատուներ 60 0.90

Աղյուսակ 10.  Հայաստան` Լավագույն խորհրդատուները, 
որոնք ընդգրկված են եղել ԱԶԲ դրամաշնորհային 
ծրագրերում,  2009թ. հունվարի 1 – 2013թ. 
դեկտեմբերի 31

Խորհրդատու

Կնքված 
պայմանագրերի 

թիվը

Պայմանագրի 
արժեքը  
($ մլն)

«Գրանտ Տորնտոն Ամյոթ» ՍՊԸ 11  0.16 
Անհատ խորհրդատուներ 1  0.04 

1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը, 
խորհրդատուներ են ընդգրկվել 12,432 պայմանագրերում, որոնք 
կնքվել են ԱԶԲ-ի` 5.28  միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ 
վարկային ծրագրերի ներքո: Միևնույն ժամանակահատվածում 
հայաստանյան խորհրդատուներ են ընդգրկվել 46 
պայմանագրերում ԱԶԲ-ի` 5.80 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ 
ծրագրերում:

1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-
ը, խորհրդատուներ են ընդգրկվել 2,433 պայմանագրերում, 
որոնք կնքվել են ԱԶԲ-ի` 826.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար 
արժողությամբ դրամաշնորհային ծրագրերի ներքո: Միևնույն 
ժամանակահատվածում հայաստանյան խորհրդատուներ են 
ընդգրկվել 12 պայմանագրերում ԱԶԲ-ի` 0.20 միլիոն ԱՄՆ դոլար 
արժողությամբ դրամաշնորհային ծրագրերում:

Աղյուսակ 7. Հայաստան` Գնումների պայմանագրերի բաժնեմասները

Միավոր

2012 2013

Կուտակային  
(2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ)

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի  
%-ը 

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի  
%-ը 

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի  
%-ը 

Ապրանքներ, 
աշխատանքներ և 
 համապատասխան   
    ծառայություններ  2.01 0.03  27.08 0.41  188.75 0.15
Խորհրդատվական  
 ծառայություններ  0.37 0.06  3.02 0.60  7.87 0.08

http://http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement
http://www.adb.org/site/adf/main
http://www.adb.org/site/funds/ocr


Սույն հրապարակման մեջ  “$” նշանակում է ԱՄՆ դոլար:  Թվերը հաշվարկված են ԱԶԲ-ի կողմից, եթե այլ հղում չի արվում: 
Տվյալները ներկայացված են 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, եթե այլ ժամկետ չի նշվում: Տվյալները թարմացվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլին: 2014թ. ապրիլ

Ապագայի ուղղությունները 
2014-2016թթ. Երկրի գործառնությունների բիզնես ծրագիրը 
(ԵԳԲԾ)՝ հաստատված 2013թ. դեկտեմբերին, սահմանել է 
ենթակառուցվածքների զարգացումը՝ որպես Հայաստանում 
ԱԶԲ-ի գործառնությունների առաջնահերթ նպատակ: 
ԵԳԲԾ-ն հաստատում է ԱԶԲ-ի՝ ներառական և էկոլոգիապես 
կայուն աճին և տարածաշրջանային ինտեգրմանը միտված 
առանցքային ռազմավարական օրակարգը, և կառավարության 
հիմնական նպատակը՝ ներառված Հայաստանի զարգացման 
ռազմավարություն 2025-ում: ԵԳԲԾ-ն համապատասխանում 
է ԱԶԲ-ի ռազմավարություն 2020-ի սահմանած 
առաջնահերթություններին և հաշվի է առնում նախնական 
ուղղություննները՝ նշված ԱԶԲ-ի՝ Հայաստանի հետ առաջին 
համագործակցության ռազմնավարությունում, որը կներկայացվի 
Խորհրդի դիտարկմանը 2014թ.: 

ԱԶԲ-ը կշարունակի տրամադրել օժանդակություն՝ ուղղված 
Հայաստանի ներքին և արտաքին տրանսպորտային միացումների 
լավացմանը, երկրորդային քաղաքներում քաղաքային միջավայրի 
արդիականացմանը և էներգետիկ անվտանգության բարելավմանը: 
ԱԶԲ-ը նաև կուժեղացնի ոչ ֆինանսական ներդնումները 
Հայաստանի զարգացման գործում՝ կարևորելով նորարարությունը 
և ավելացված արժեքը միջազգային նոր պրակտիկաները 
Հայաստան բերելով: Օգտագործելով տեխնիկական աջակցության 
գործիքը՝ ԱԶԲ-ը կզարգացնի գիտելիքահեն ապրանքների և 
ծառայությունների ծրագիր՝ նպաստելու քաղաքականության 
բարեփոխմանը և աղքատության նվազմանը: Ոչ սուվերեն 
գործառնությունները առաջնություն կտան մասնավոր հատվածի 
մասնակցությանը ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին և 
զարգացմանն ուղղված գործունեություն ծավալող գործընկերների 
միջև համաֆինանսավորման մոբիլիզացմանը:.

Հայաստանի և ԱԶԲ-ի մասին
ԱԶԲ անդամակցություն 
Անդամակցել է 2005թ.: 

Բաժնետիրությունը և քվեների կշիռը/ազդեցիկությունը
Ունեցած բաժնետոմսերի քանակը՝  31,671 (ընդհանուր բաժնետոմսերի 0.300%-ը)
Քվեներ՝ 71,118 (ընդհանուր անդամների 0.538%-ը, 
   ընդհանուր տարածաշրջանային անդամների 0.826%-ը)
Բաժանորդագրությունը  
ընդհանուր կապիտալին՝ 487.73 միլիոն ԱՄՆ դոլար  
Բաժանորդագրությունը  
վճարման ենթակա կապիտալին՝ 24.44 միլիոն ԱՄՆ դոլար

Բհիմանտարա Վիդյաջալան գործադիր տնօրենն է, իսկ Դոմինիկ Ուոլթոն-Ֆրանսը 
գործադիր տնօրենի տեղակալն է և ներկայացնում են Հայաստանը ԱԶԲ Տնօրենների 
խորհրդում:

Դեվիդ Դոուլը Հայաստանում ԱԶԲ-ի մշտական ներկայացուցիչն է: ԱԶԲ-ի` 
Հայաստանում մշտական առաքելությունը (ՀՄԱ) բացվել է 2008թ. և իր 
գործողություններով ապահովում է առաջնային գործառնական կապ ԱԶԲ-ի և 
կառավարության, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության 
շահառուների միջև: ՀՄԱ-ն ներգրավված է քաղաքականությունների մշակման շուրջ 
ծավալվող երկխոսություններում և հանդես է գալիս որպես գիտելիքների և տվյալների 
շտեմարան Հայաստանի զարգացման խնդիրների վերաբերյալ:

Էկոնոմիկայի նախարարությունը այն կառավարական գերատեսչությունն է, որը 
զբաղվում է ԱԶԲ-ի հետ համագործակցության հարցերով:

Ասիական զարգացման բանկի մասին
ԱԶԲ-ը զարգացման բազմակողմ բանկ է, որը պատկանում է իր 67 անդամներին, 
որոնցից 48-ը տարածաշրջանից են, իսկ մնացած 19-ը` աշխարհի այլ մասերից: 
ԱԶԲ-ի հիմնական գործիքները, որոնք ուղղված են իր զարգացող անդամ երկրներին 
աջակցելուն, քաղաքականությունների մշակման շուրջ տարվող երկխոսություններն 
են, վարկավորումը, կապիտալում մասնակցությունը, երաշխիքները, դրամաշնորհները 
և տեխնիկական աջակցությունը (ՏԱ): 2013թ. վարկավորման ծավալը կազմել է 
13.19 միլիարդ ԱՄՆ դոլար (101 ծրագիր), ՏԱ-ն՝ 155.61 միլիոն ԱՄՆ դոլար (248 
ծրագիր) և դրամաշնորհային ծրագրերի ծավալը՝ 849.02 միլիոն ԱՄՆ դոլար (23 
ծրագիր): Բացի այդ, 6.65 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ստացվել էր ուղղակի հավելյալ 
համաֆինանսավորումից` պաշտոնական վարկերի, դրամաշնորհների և առևտրային 
համաֆինանսավորման տեսքով, ինչպիսիք են B կարգի վարկերը, ռիսկերի 
փոխանցման համաձայնությունները, զուգահեռ վարկերը և ԱԶԲ-ի Առևտրի 
ֆինանսավորման ծրագրի ներքո գործարքների համաֆինանսավորումը:  
2009թ.  հունվարի 1-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ը ԱԶԲ-ի տարեկան վարկավորման 
միջին ծավալը կազմել է 12.19 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Ի հավելումն, այն ՏԱ ծրագրերը և 
ներդրումային դրամաշնորհները, որոնք ֆինանսավորվել են ԱԶԲ-ի և Հատուկ ֆոնդերի 
միջոցներով, կազմել են միջինը 801.70 միլիոն ԱՄՆ դոլար, և ՏԱ-ը միջին հաշվով կազմել 
է 165.66 միլիոն ԱՄՆ դոլարը միևնույն ժամանակահատվածում: 2013թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ հանրագումարային ծավալը, բացառյալ համաֆինանսավորումը 
կազմել է 203.41 միլիարդ ԱՄՆ դոլար՝ 44 երկրներում իրականացվող 2,629 ծրագրերի 
վարկավորման համար, 6.46 միլիարդ ԱՄՆ դոլար՝ 239 դրամաշնորհների համար և  4.25 
միլիարդ ԱՄՆ դոլար՝ ՏԱ դրամաշնորհների համար ներառյալ տարածաշրջանային ՏԱ 
դրամաշնորհները:

Կոնտակտային տվյալներ
Հայաստանում մշտական առաքելություն
Վազգեն Սարգսյան 10
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Երևան 0010, Հայաստան
Հեռ.`+374 10 546371/72/73
Ֆաքս`+374 10 546374
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ԱԶԲ կենտրոնական գրասենյակ 
6 ԱԶԲ պողոտա, Մանդալույոնգ քաղաք
1550 Մետրո Մանիլա, Ֆիլիպիններ
Հեռ.` +63 2 632 4444
Ֆաքս`+63 2 636 2444

Էկոնոմիկայի նախարարություն
Երևան 0010, Մ. Մկրտչյան 5
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ԱԶԲ կայքեր
Ասիական զարգացման բանկ
www.adb.org

Ասիական զարգացման հեռանկար
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

Տարեկան զեկույց
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
reports

Զարգացման և տնտեսական 
ցուցանիշների ամբողջական ցանկի 
համար այցելեք՝ 

Վիճակագրական տվյալներ և բազաներ
www.adb.org/data/statistics
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