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2020թ. Ռազմավարության միջնաժամկետ վերանայումը 
(ՄԺՎ) մեկ տարի տևողությամբ գործընթացի 
գագաթնակետն է: Գործընթացի մեկնարկը 
հայտարարվել էր Ասիական զարգացման բանկի 
(ԱԶԲ) Կառավարիչների խորհրդի տարեկան 
ժողովին 2013թ. մայիսին:

ԱԶԲ-ն ստանձնել է ՄԺՎ-ն՝ փոխակերպվող 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի մարտահրավերներին 
դիմակայելուն նախապատրաստվելու 
նպատակով: ԱԶԲ-ն պետք է բարելավի 
իր արդիականությունը, արձագանքելու 
արագությունն ու արդյունավետությունը: 
ՄԺՎ-ն վերլուծում է 2020թ. ռազմավարության  
իրականացումից քաղված դասերը և գնահատում 
զարգացման հետ կապված առկա և առաջացող 
մարտահրավերները զարգացող անդամ երկրներում (ԶԱԵ-
ներ): Հիմնվելով այս վերլուծության և գնահատման վրա, ՄԺՎ-ն 
ներառում է 10 կետից բաղկացած ծրագիր ապագա ռազմավարական ուղղությունների 
վերաբերյալ: ՄԺՎ-ի նպատակն է բարելավել ԱԶԲ-ի գործառնությունները տեղում, 
հմտություններ զարգացնել և ավելի լավ ծառայություններ մատուցել հաճախորդ 
ԶԱԵ-ներին: ՄԺՎ-ում նաև քննարկվում է, թե ինչպես ԱԶԲ-ն ինքնին կարող է դառնալ 
ավելի նորարարական, ներառական և միասնական, քանի որ նրա ԶԱԵ-ները խթանում 
են այս երեք ուղղությունները՝ կայուն աճ ձեռք բերելու և աղքատության չլուծված 
մարտահրավերներին անդրադառնալու նպատակով:

ՄԺՎ-ն ներառում էր Տնօրենների խորհրդի հետ քննարկումների մի քանի փուլ, ինչպես 
նաև տարածաշրջանային սեմինարներ՝ ԶԱԵ-ների պետական   պաշտոնյաներից, 
մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից 
կարծիքներ հավաքելու նպատակով: ԱԶԲ-ի աշխատակազմը նույնպես հանդես եկավ իր 
առաջարկություններով: Արտաքին գործընկեր-գրախոսների հանձնաժողովը կիսվեց իր 
գաղափարներով: Անկախ գնահատող վարչությունը ներկայացրեց գնահատման հատուկ 
հաշվետվություն, որը վերնագրված էր «Ներառականություն, ճկունություն, փոփոխություն. 
ԱԶԲ-ի՝ 2020թ. Ռազմավարությունը  միջնաժամկետ ժամանակահատվածում», ինչպես 
նաև  մասնակցեց քննարկումներին Խորհրդի և այլոց հետ:

2020թ. 
Ռազմավարության  

միջնաժամկետ վերանայման 
նպատակն է բարելավել ԱԶԲ-ի 

գործունեությունը տեղում, 
հմտություններ զարգացնել և 

հաճախորդ ԶԱԵ-ներին ավելի 
լավ ծառայություններ 

մատուցել: 

Դիմակայելով Փոխակերպվող 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի մարտահրավերներին

Ընթերցողների ավելի լայն շրջանակի մատչելի դարձնելու նպատակով սույն փաստաթուղթը 
թարգմանվել է անգլերենից: Թեպետ Ասիական Զարգացման Բանկը (ԱԶԲ) ջանքեր է գործադրել 
թարգմանության ճշտությունը հավաստելու համար` անգլերենն ԱԶԲ-ի աշխատանքային լեզուն 
է և սույն փաստաթղթի բնօրինակ (այսինքն` պաշտոնական և հեղինակավոր) է համարվում 
բացառապես անգլերեն տեքստը: Յուրաքանչյուր մեջբերում պետք է հղում կատարի սույն 
փաստաթղթի անգլերեն բնագրին: 



ՄԺՎ-ն եզրակացնում է, որ ԱԶԲ-ն հնարավորին չափով համապատասխանեցրել է իր 
գործունեությունը 2020թ. Ռազմավարության երեք օրակարգային ուղղություններին. 
ներառական տնտեսական աճին, էկոլոգիապես կայուն աճին և տարածաշրջանային 
ինտեգրմանը: 2008-2012թթ. ընթացքում ԱԶԲ-ի գործառնությունների ավելի քան 
80%-ը իրականացվել է 2020թ. Ռազմավարության  հինգ հիմնական ոլորտներում. 
ենթակառուցվածքներ, բնապահպանություն, տարածաշրջանային համագործակցություն 
և ինտեգրում, ֆինանսական ոլորտի զարգացում և կրթություն: Երեք ռազմավարական 
օրակարգային ուղղությունների զարգացման հիմնական միջոց են հանդիսացել 
ենթակառուցվածքային ծրագրերը: Ոչ-ենթակառուցվածքային գործառնությունների 
ծավալը մնում է սահմանափակ: Չնայած վերջին տարիների բարեփոխումներին, ԱԶԲ-ի 
ավարտված ծրագրերի հաջողության ցուցանիշներն ավելի ցածր էին, քան թիրախները: 
ԱԶԲ-ի ինստիտուցիոնալ արդյունավետությունը, այդ թվում նաև անձնակազմի 
հմտությունները և բիզնես գործընթացները ուժեղացման կարիք ունեն:

ՄԺՎ-ի՝ Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ձևավորվող զարգացման 
մարտահրավերների գնահատման մեջ նշվում է, որ տարածաշրջանը, ամենայն 
հավանականությամբ, մինչև 2020թթ. կեսերը կվերացնի բացարձակ աղքատությունը, 
որը սահմանվում է օրական $ 1,25-ից պակաս գումարով ապրող մարդկանց թվով: 
Սակայն աղքատության այս շեմը բավարար չէ, որպեսզի ԶԱԵ-ների աղքատ 
բնակչությունը կարողանա նույնիսկ գոյատևել: Ավելի քան 1,6 միլիարդ մարդ 

շարունակում է ապրել օրական $ 2-ից պակաս գումարով և 
շարունակում է մնալ չափազանց խոցելի հաճախակի 

տնտեսական և բնապահպանական ցնցումների 
և բնական աղետների հանդեպ: Նրանք 

նաև դիմակայում են աղքատության ոչ-
եկամտային ասպեկտներին, այդ թվում` 
սննդի, մոր և մանկան առողջության 
և գենդերային հավասարության 
հետ կապված ասպեկտներին: 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանում աճում է եկամուտների 
անհավասարությունը, ինչպես 
նաև տնտեսական ու սոցիալական 
հնարավորությունների հասանելիության 

առումով անհավասարությունը:

Ենթակառուցվածքների ոլորտում 
դեռ առկա է մեծ պակասուրդ: Կլիմայի 

փոփոխությունը սպառնում է աճի կայունությանը և 
պահանջում ադապտացման և մեղմման հրատապ 

գործողություններ: Շատ ԶԱԵ-ներ արդեն մոտենում են 
միջին եկամուտ ունեցող երկրի կարգավիճակին, ներառյալ այն երկրները, որոնք 
դառնում են միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ: Նրանք ունեն ավելի լավ 
ինստիտուցիոնալ կարողություններ, բայց նույնպես կանգնած են զարգացման 
մարտահրավերների առջև, որոնց թվում են աղքատության վերացումը, տարեց 
բնակչության կարիքներին անդրադառնալը,  երիտասարդներին արժանապատիվ 
աշխատանքով ապահովելն ու բնապահպանական վտանգների մեղմացումը: 

Վերանայման եզրակացությունները 

ՄԺՎ-ն 
եզրակացնում է, որ 

2020թ. ռազմավարությունը 
շարունակում է մնալ վավեր 

և համապատասխանում է իր 
ընդհանուր ռազմավարական 

ուղղություններին՝ փոխակերպվող 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի զարգացման 

մարտահրավերներին 
անդրադառնալու առումով: Սակայն 

տարածաշրջանը արագ է 
փոխվում, և  ԱԶԲ-ն պետք 

է նույնը անի: 



Ռազմավարական 
առաջնահերթությունները
ՄԺՎ-ն եզրակացնում է, որ 2020թ. ռազմավարությունը շարունակում է մնալ վավեր 
և համապատասխանում է իր ընդհանուր ռազմավարական ուղղություններին՝ 
փոխակերպվող Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի զարգացման 
մարտահրավերներին անդրադառնալու առումով: Սակայն տարածաշրջանը արագ է 
փոխվում, և  ԱԶԲ-ն պետք է նույնը անի: Հետևյալ 10 առաջնահերթությունները միասին 
սահմանելու են ԱԶԲ-ի ռազմավարական նպատակները մինչև 2020թ.: Առաջին յոթ 
առաջնահերթություններն ուղղված են հստակեցնելու և նորովի հավասարակշռելու 
ԱԶԲ-ի գործունեությունը, ինչպես նաև ուժեղացնելու ԱԶԲ-ի՝ փոփոխվող գործարար 
միջավայրին արձագանքելու ունակությունը: Մնացած երեքը նպատակ ունեն մեծացնելու 
ԱԶԲ-ի կարողություններն ու արդյունավետությունը: 
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Աղքատության նվազեցում և ներառական տնտեսական աճ ԱԶԲ-ն 
հետամուտ է լինելու իր՝ աղքատությունից ազատ տարածաշրջանի գաղափարին,  
վերացնելով ծայրահեղ աղքատությունն ու նվազեցնելով խոցելիությունն ու 
անհավասարությունը՝ արագ և ներառական տնտեսական աճին հասնելու համար 
իր աջակցությունն ընդլայնելու միջոցով: Ենթակառուցվածքային ծրագրերը աղքատ 
մարդկանց համար հասանելի կդարձնեն շուկաները, ինչպես նաև կբարելավեն նրանց 
համար սոցիալական ծառայությունների հասանելիությունը:

ԱԶԲ-ն նաև կաջակցի ենթակառուցվածքային ծրագրերին, որոնցից կշահեն ետ 
մնացող  տարածքները, և կօգնի իրականացնել Հազարամյակի զարգացման 
նպատակները: Մինչև 2020թ. ԱԶԲ-ն կընդլայնի հաստատված տարեկան 
ֆինանսական օգնության շրջանակներում կրթական ծրագրերի ծավալը մինչև 6%-
10% և առողջապահական ոլորտում՝ մինչև 3%-5%,  2008-2012թթ. տրամադրելով 3% 
կրթության և 2%՝ առողջապահության համար: ԱԶԲ-ն շեշտը դնելու է սոցիալական 
պաշտպանության, ֆինանսական ներառականության և ներառական բիզնեսի 
աջակցության վրա: ԱԶԲ-ն կօգնի ուժեղացնել կառավարման համակարգերը և 
ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ հանրային ծառայությունների արդյունավետ, 
ժամանակին և կոռուպցիայից ազատ մատուցմանն աջակցելու նպատակով: Եվ 
վերջապես, ԱԶԲ-ն կտրամադրի ավելի շատ ռեսուրսներ ցածր եկամուտ ունեցող, 
խոցելի և հակամարտություններից տուժած ԶԱԵ-ներին:

Բնապահպանություն և կլիմայի փոփոխություն Քանի որ տարածաշրջանը 
կանգնած է լուրջ բնապահպանական մարտահրավերների առջև, ԱԶԲ-ն ավելի 
լայնածավալ աջակցություն կցուցաբերի կլիմայի փոփոխությանը ադապտացվելու 
համար, միաժամանակ պահպանելով իր աջակցությունը մեղմացման ուղղությամբ՝ 
մաքուր էներգիայի, էներգաարդյունավետության և  կայուն տրանսպորտի ծրագրերի 
միջոցով: ԱԶԲ-ն կշարունակի համընդհանուր հիմքերի վրա ներառել ադապտացումն 
ու կլիմայի փոփոխության հանդեպ ճկունությունը զարգացման ծրագրերի 
պլանավորման, ինչպես նաև ծրագրերի նախագծման և իրականացման ընթացքում: 
ԱԶԲ-ն նաև կուժեղացնի աղետների ռիսկերի միասնական կառավարումը՝ բնական և 
բնապահպանական վտանգների հանդեպ խոցելիությունը նվազեցնելու նպատակով: 
Այն կնպաստի բնական ռեսուրսների կառավարմանը՝ պաշտպանելու և պահպանելու 
հողի, անտառների և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ ներուժը: Աջակցություն 
կցուցաբերվի նաև ԶԱԵ-ների համար բնապահպանական և կլիմայի փոփոխության 
գլոբալ և տարածաշրջանային հիմնադրամների հասանելիությունը ապահովելու 
հարցում:

2014-2020թթ. համար  
ԱԶԲ-ի ռազմավարական  
առաջնահերթությունները. ԱԶԲ-ի  
գործառնական ուղղվածության հստակեցում
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Տարածաշրջանային համագործակցություն և ինտեգրում ԱԶԲ-ն 
կընդլայնի տարածաշրջանային կապերը և արժեքային շղթաները՝ աջակցելով 
միջսահմանային ենթակառուցվածքների ոլորտում ներդրումներին և միմյանց 
կապելով տնտեսական կենտրոնները՝ առևտրի և կոմերցիոն գործունեության 
համար ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով: ԱԶԲ-ն կհամալրի 
այս ներդրումները երկրորդ սերնդի տարածաշրջանային համագործակցության 
և ինտեգրման շարժիչ ուժերին նպաստող միջոցառումներով՝ օրինակ, առևտրի 
հեշտացման և չափանիշների ներդաշնակեցման, ներդրումային միջավայրի 
բարելավման, ֆինանսավորման հասանելիության և հմտությունների զարգացման 
հետ կապված միջոցառումներով: ԱԶԲ-ն կուժեղացնի ֆինանսական և 
դրամավարկային համագործակցությունը՝ տարածաշրջանում ֆինանսական, 
ֆիսկալ և մակրոտնտեսական կայունությունն ուժեղացնելու նպատակով: Այն 
նաև կսատարի տարածաշրջանային հանրային բարիքները, այդ թվում նաև 
տարածաշրջանում կլիմայի փոփոխությանը արդյունավետ արձագանքելու և 
վարակիչ հիվանդությունները վերահսկելու գործընթացներում: 

Ենթակառուցվածքների զարգացում. Ենթակառուցվածքները շարունակելու 
են մնալ ԱԶԲ-ի գործունեության ուշադրության կենտրոնում: ԱԶԲ-ն կամրապնդի 
ենթակառուցվածքային ծրագրերի արդյունքները՝ բարելավելով ոլորտի 
ներգրավվածությունը, տեխնիկական նախագծերն ու իրականացումը: ԱԶԲ-ն 
կնպաստի ենթակառուցվածքների կայունությանը, շեշտը դնելով շահագործման 
և սպասարկման վրա: ԱԶԲ-ն կմշակի ենթակառուցվածքային ծրագրեր ավելի մեծ 
մասշտաբով, քան հնարավոր է ֆինանսավորել իր սեփական ռեսուրսներից, և  
կօգտագործի մասնավոր հատվածի ներդրումների վրա ազդելու ավելի արդյունավետ 
լծակներ: ԱԶԲ-ն նաև հետամուտ կլինի քաղաքականության, կարգավորող 
և կառավարման ոլորտներում բարեփոխումներին՝ ուժեղացնելու հանրային 
ենթակառուցվածքների կառավարման համակարգերը և խթանելու մասնավոր 
հատվածի դերակատարությունը ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացում:

Ենթակառուցվածքային 
ծրագրերը աղքատ 

մարդկանց համար հասանելի 
կդարձնեն շուկաները, ինչպես 

նաև կբարելավեն նրանց համար 
սոցիալական ծառայությունների 
հասանելիությունը: ԱԶԲ-ն նաև 

կաջակցի ենթակառուցվածքային 
ծրագրերին, որոնցից կշահեն ետ 
մնացող  տարածքները, և կօգնի 
իրականացնել Հազարամյակի 

զարգացման 
նպատակները: 



ԱԶԲ-ն 
պարբերաբար 

կընդլայնի մասնավոր 
հատվածի գործունեությանն 
ու զարգացմանն ուղղված իր 
աջակցությունը, մինչև 2020թ. 

հասցնելով այն տարեկան 
գործառնությունների 

50%-ին: 



Միջին եկամուտ ունեցող երկրներ Երբ ԱԶԲ-ի ԶԱԵ-ների մեծ մասը հասնի միջին 
եկամուտ ունեցող երկրի (ՄԵԵ) կարգավիճակին մինչև 2020թ., ԱԶԲ-ն կհստակեցնի 
իր ռազմավարական մոտեցումը, որպեսզի շարունակի արդիական մնալ և կարողանա 
արձագանքել այդ երկրների՝ զարգացման հետ կապված կարիքներին: ՄԵԵ-ները 
դեռ կանգնած են մարտահրավերների առջև ինչպես աղքատությունը նվազեցնելու 
հարցում (2010թ. Ասիայի ծայրահեղ աղքատ բնակիչների  90%-ը ապրում էր ՄԵԵ-
ներում), այնպես էլ խոցելիության հարցում, հատկապես հեռավոր շրջաններում և 
մարգինալացված խմբերի առումով: Աճող անհավասարությունը, շրջակա միջավայրի 
կայունությունն ու կլիմայի փոփոխության հետևանքների ներքո ճկունությունը 
նույնպես խոշոր մարտահրավերներ են հանդիսանում: ԱԶԲ-ն կաջակցի ներառական 
աճին, ենթակառուցվածքների զարգացմանն ու կառավարման բարելավմանը ցածր 
միջին եկամուտ ունեցող երկրներում: Ավելի բարձր միջին եկամուտ ունեցող երկրների 
համար ԱԶԲ-ն կդառնա կատալիտիկ լուծումների ավելի արդյունավետ մատակարար, 
ֆինանսների որոլտում գործընկեր, ինչպես նաև գիտելիքների և նորարարության 
աղբյուր: Այն կշարունակի սատարել տարածաշրջանային հանրային բարիքները ՄԵԵ-
ներում: ԱԶԲ-ն նաև կվերլուծի և կվերանայի իր բիզնես գործընթացները՝ աշխատելու 
ՄԵԵ-ների համակարգերի հետ և նվազեցնելու արձագանքման համար պահանջվող 
ժամանակահատվածը:

Մասնավոր հատվածի զարգացում և գործունեություն ԱԶԲ-ն պարբերաբար 
ավելի լայնածավալ աջակցություն կցուցաբերի մասնավոր հատվածի զարգացմանն 
ու գործունեությանը, մինչև 2020թ. հասցնելով այն տարեկան գործառնությունների 
50%-ին: Այն կուժեղացնի  բիզնես միջավայրը ԶԱԵ-ներում՝  մասնավոր ներդրումները 
խթանելու նպատակով: Բացի ծրագրերի  ֆինանսավորող լինելուց, ԱԶԲ-ն կդառնա 
նաև ծրագրերի ավելի ակտիվ մշակող: Պետական-մասնավոր գործընկերության 
ծրագրերին աջակցելու նպատակով ԱԶԲ-ն կօգնի ստեղծել անհրաժեշտ կարգավորող 
և ինստիտուցիոնալ շրջանակները, կաջակցի ծրագրերի մշակմանը և կտրամադրի 
գործարքների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ: ԱԶԲ-ն կսատարի 
ծրագրերի ֆինանսավորման նորարարական լուծումները՝ այդ թվում նաև վարկային 
գրավչությանը նպաստող պրոդուկտների և տեղական արժույթով ֆինանսավորման 
միջոցով: ԱԶԲ-ն կպարզեցնի բիզնես գործընթացները, հատկապես մասնավոր 
հատվածի ավելի փոքր գործարքների համար, որոնք զգալիորեն ազդում են 
զարգացման գործընթացի վրա, բայց զուգորդվում են ավելի բարձր մեկնարկային 
ռիսկերով և ծախսերով:

Գիտելիքների վրա հիմնված լուծումներ Կընդունվի «մեկ ԱԶԲ» մոտեցում, 
որպեսզի ԱԶԲ-ի բոլոր բաժինները համագործակցեն՝ տրամադրելու գիտելիքների վրա 
հիմնված լուծումներ:

Մշտական առաքելությունները կձգտեն ստեղծել գիտելիքային գործընկերություններ, 
կփնտրեն երկխոսության հնարավորություններ ԶԱԵ-ների հետ և կհամակարգեն ԱԶԲ-ի 
աջակցությունը: Գիտելիքային աշխատանքի գործառութային համապատասխանությունը 
ապահովելու նպատակով ԱԶԲ-ի՝ փորձառության հանրակցություններն ավելի 
ակտիվորեն կներգրավվեն ծրագրերի մշակմանը, ինչպես նաև դրանց հետ 
կապված գիտելիքային արտադրանքի պատրաստմանը: Տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներն ավելի արդյունավետ կերպով կօգտագործվեն 
գիտելիքային արտադրանքի և տվյալների պահպանման, որոնման և տարածման 
նպատակներով: ԱԶԲ-ն գլխավոր դերը կստանձնի հարավ-հարավ գիտելիքների 
փոխանակումը խթանելու գործընթացում: Այն կհատկացնի ավելի շատ ռեսուրսներ 
գիտելիքային աշխատանքի համար: Գիտելիքների վրա հիմնված լուծումները, 
ռազմավարական այլ առաջնահերթությունների հետ միասին, կօգնեն խթանել 
նորարարական զարգացման լուծումներն ու ծառայությունները ԶԱԵ-ներում:

5

6

7

ԱԶԲ-ի ռազմավարական առաջնահերթությունները 
2014-2020թթ. համար. Նոր բիզնես միջավայրին 
արձագանքելը



Ֆինանսական ռեսուրսներ և գործընկերություններ Տարածաշրջանը 
շարունակում է լայնածավալ զարգացման համար ֆինանսավորման կարիք ունենալ: 
ԱԶԲ-ն չի կարող շարունակել արդիական մնալ առանց որոշակի մասշտաբով 
գործառնությունների, որոնք  ապահովված են համապատասխան ֆինանսական 
ռեսուրսներով: ԱԶԲ-ն կընդլայնի վարկավորման իր կարողությունները, այդ 
թվում նաև դիտարկելով  Ասիական զարգացման հիմնադրամի վարկային 
գործառնությունները  Սովորական կապիտալ ռեսուրսների հաշվեկշռի հետ 
համատեղելու հնարավորությունը: Բացի այդ, ԱԶԲ-ն կհամապատասխանեցնի իր 
ռեսուրսները և  համաֆինանսավորումը՝ ուժեղացնելով խրախուսման միջոցները 
և պարզեցնելով ընթացակարգերը: ԱԶԲ-ն կշարունակի ամրապնդել բազմակողմ 
և երկկողմ հաստատությունների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների հետ գործընկերությունները՝ լրացուցիչ 
ռեսուրսներ ներգրավելու և գիտելիքներ ու փորձ փոխանակելու նպատակով:  

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ավելի շատ 
կներգրավվեն ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը, ինչպես նաև ծրագրերի 
միջոցառումների և արդյունքների մոնիտորինգին:

ԱԶԲ-ն պահովելու է  արժեքի և որակի համապատասխանություն 
ԱԶԲ-ն կձգտի մեծացնել իր արտադրողականությունը, արդյունավետությունը 
և ինստիտուցիոնալ տնտեսությունը: Ծրագրերի ավելի լավ իրականացմանը 
աջակցելու նպատակով բիզնես գործընթացները, մասնավորապես, ԱԶԲ-ի գնումների 
համակարգը, կբարեփոխվեն և կռացիոնալացվեն: Սա ոչ միայն կնպաստի ԱԶԲ-ի 
ներսում արդյունավետությանը, այլև կմեղմի բեռը հաճախորդ գործակալությունների 
և մրցույթների պոտենցիալ մասնակիցների համար, դարձնելով ԱԶԲ-ն ավելի 
գրավիչ գործընկեր: Ընթացիկ գործառնությունների, այդ թվում նաև մասհանումների 
կատարումը հաշվի կառնվի միջոցներ հատկացնելիս:

ԱԶԲ-ի ներքին տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
համակարգերը կուժեղացվեն՝ բիզնես գործընթացները ավելի պարզ ու հստակ 
դարձնելու նպատակով: ԱԶԲ-ն ավելի համակարգված կերպով կկիրառի 
արդյունքների շրջանակները երկրների, ծրագրերի և կորպորատիվ մակարդակներում՝ 
չափելու և մշտադիտարկելու իր գործառնությունների և ինստիտուցիոնալ 
միջոցառումների կատարողականը: 
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Ծրագրերի ավելի 
լավ իրականացմանը 

աջակցելու նպատակով 
բիզնես գործընթացները, 
մասնավորապես, ԱԶԲ-ի 
գնումների համակարգը, 

կբարեփոխվեն և 
կռացիոնալացվեն:

ԱԶԲ-ի ռազմավարական առաջնահերթությունները 
2014-2020թթ. համար. ԱԶԲ-ի կարողությունների և 
արդյունավետության ուժեղացում



Կազմակերպվել՝ նոր մարտահրավերներին դիմակայելու նպատակով 
ԱԶԲ-ն համակողմանիորեն կուժեղացնի իր աշխատակազմի հմտությունները, 
խթանները և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները՝ ավելի դինամիկ, ճկուն և 
նորարարական հաստատություն դառնալու նպատակով: Այն կնախաձեռնի կադրերի 
համալրման ռազմավարական  ծրագիր՝ արագ անդրադառնալու աշխատակազմի 
կրիտիկական պակասի խնդրին: ԱԶԲ-ն կստեղծի տեխնիկական կարիերաների 
հոսք՝ կրթելու և պահպանելու տեխնիկական տաղանդը և պատրաստելու ոլորտների 
փորձագետներ: Հարկ է նշել, որ տեխնիկական կրթություն ունեցող աշխատակիցներն, 
ովքեր ունեն կառավարման ուժեղ հմտություններ, հավանաբար, կնշանակվեն 
կառավարման բարձրաստիճան պաշտոնների: Աշխատակազմի համար ավելի 
շատ խթաններ կստեղծվեն արդյունքների, հաճախորդների կողմնորոշման, 
նորարարության և գիտելիքների, ինչպես նաև ռեսուրսներ ներգրավելու լծակներ 
օգտագործելու համար: ԱԶԲ-ն կրկին կշեշտի ոլորտների երկարաժամկետ 
ներգրավվածությունը և տեխնիկական փորձագիտությունը, որոնց հիմքում 
ընկած է հիմնավոր վերլուծական աշխատանք: Տարբեր գերատեսչությունների 
և վարչությունների միջև հմտությունների փոխանակումը կխթանվի «մեկ ԱԶԲ» 
մոտեցման շրջանակներում: Մշտական առաքելությունները կօժտվեն ավելի մեծ 
իշխանությամբ՝ նրանց կտրամադրվի ավելի մեծ հեղինակություն և լիազորություններ: 
Տեղացի աշխատակիցները ավելի մեծ դերակատարություն կունենան:

ԱԶԲ-ն կմշակի գործողությունների պլան՝ իրականացնելու ՄԺՎ-ում շարադրված 
ռազմավարական առաջնահերթությունները: Այն նաև կթարմացնի իր՝ կորպորատիվ 
արդյունքների շրջանակները՝ վերահսկելու և զեկուցելու այդ ռազմավարական 
առաջնահերթությունների իրականացման առաջընթացի մասին:
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ԱԶԲ-ն ցանկանում է Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը աղքատությունից 
ազատ տեսնել: Նրա նպատակն է օգնել իր՝ զարգացող անդամ երկրներին նվազեցնել 
աղքատությունը և բարելավել իրենց բնակչության կյանքի որակը: Չնայած 
տարածաշրջանի բազմազան հաջողությունների, այն շարունակում է մնալ մի վայր, 
որտեղ բնակվում է ամբողջ աշխարհի աղքատ մարդկանց մոտավորապես երկու երրորդ 
մասը: 1.6 միլիարդ մարդ ապրում է օրական $ 2-ից պակաս գումարով, 733 միլիոն 
գոյատևում է օրական $ 1,25-ից պակաս գումարով: 

ԱԶԲ-ն ստանձնել է պարտավորություն՝ նվազեցնելու աղքատությունը ներառական 
տնտեսական աճի, էկոլոգիապես կայուն աճի և տարածաշրջանային ինտեգրման 
միջոցով: ԱԶԲ-ն տեղակայված է Մանիլայում, պատկանում է 67 անդամ երկրների, 
որոնցից 48-ը տարածաշրջանում են գտնվում: Զարգացող անդամ երկրներին 
օժանդակելու նրա հիմնական գործիքները ներառում են. քաղաքականության 
վերաբերյալ երկխոսություն, վարկեր, սեփական կապիտալում ներդրումներ, 
երաշխիքներ, դրամաշնորհներ և տեխնիկական աջակցություն:
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