
Ասիական զարգացման բանկը և
Հայաստանը
Փաստական տվյալներ

2014թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

1991թ. անկախանալուց հետո Հայաստանը զգալի առաջընթաց է գրանցել որպես 
ազգ: Այդուհանդերձ, երկիրը դեռ կանգնած է զարգացման մարտահրավերների, 
տնտեսական ռիսկերի, կառավարման խնդիրների և տարածաշրջանային ու գլոբալ 
ինտեգրման սահմանափակումների առջև: Հայաստանում կարիք կա ամրապնդել նաև 
ենթակառուցվածքները և գրանցել ավելի ներառական աճ: Ասիական զարգացման 
բանկը (ԱԶԲ) Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցում է սկսած 
2005 թվականից՝ տրամադրելով բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքներ (ԲՖԳ) 
և հանրային հատվածի վարկեր, որոնք ֆինանսավորում են տարածաշրջանային 
ճանապարհների, քաղաքային տրանսպորտի ու քաղաքային զարգացման, 
ջրամատակարարման ու ջրահեռացման և ընդհանուր հանրային ծրագրերը: 
Հայաստանի երկարաժամկետ զարգացման տեսլականը՝ մինչև 2025թ., շարադրված 
է Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունում (ՀԶՌ)՝ հաստատված 2014թ. 
մարտին: Ռազմավարության հիմնական նպատակը զբաղվածության աճն է՝ բարձր 
արտադրողական և լավ վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով: 
Ռազմավարության չորս գերակայություններն են զբաղվածության աճը, մարդկային 
կապիտալի զարգացումը, սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավումը և 
հանրային կառավարման ինստիտուտների արդիականացումը:

Հայաստանին տրված վարկերի և դրամաշնորհների կուտակային 
մասնահանումները, ֆինանսավորված ընդհանուր կապիտալ ռեսուրսներից, Ասիական 
զարգացման հիմնադրամից (ԱԶՀ) և այլ հատուկ հիմնադրամներից, կազմում է $458.5 
միլիոն: 

ԱԶԲ–ի կողմից աջակցվող ծրագրեր
2005թ. ԱԶԲ-ին անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը ստացել է $847.3 միլիոն` առաջ 
մղելու առանցքային ծրագրերը այնպիսի բազմաթիվ բնագավառներում, ինչպիսիք են 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքը, ֆինանսները, էներգետիկ անվտանգությունը և 
ջրամատակարարման ու քաղաքային ծառայությունները: 

Տրանսպորտի բնագավառում ԱԶԲ-ն աջակցում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագիր ԲՖԳ-ին: $500 միլիոն արժեքով ԲՖԳ-ն նպատակ 
ունի երկրում զարգացնելու արդյունավետ, ապահով և կայուն ճանապարհային ցանց` 
ի  նպաստ տնտեսական զարգացման և տարածաշրջանային համագործակցության: 
Մեկ այլ հանձնառություն տրանսպորտի բնագավառում $400 միլիոն ԲՖԳ-ն է, 
հաստատված 2011թ., երկրի Կայուն քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի 
համար: Այս ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի քաղաքային տրանսպորտային 
ծառայությունների արդիականացմանը, կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես 
նաև թիրախային քաղաքներում տնտեսական հնարավորությունների խթանմանը:

Ջրամատակարարման ոլորտում ԱԶԲ-ն տրամադրել է $40 միլիոն լրացուցիչ 
ֆինանսավորում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագրի համար: 
Ծրագիրը կապահովի հուսալի և կայուն ծառայությունների հասանելիությունը 
Հայաստանի ընդհանուր 18 քաղաքներում և 92 գյուղերում, որոնք բոլորն այժմ 
կառավարվում են առևտրային սկզբունքներով և բնապահպանական հստակ 
պրակտիկաների կիրառմամբ: 2014թ. ԱԶԲ-ն հաստատեց Ենթակառուցվածքների 
կայունության աջակցության ծրագիրը $49 միլիոն վարկավորմամբ, որի նպատակն է 
ամրապնդել կառավարման համակարգերը տրանսպորտի և ջրամատակարարման 
ոլորտներում: 

2014թ. ԱԶԲ-ն ընդլայնել է իր աջակցությունը՝ օժանդակելու Հայաստանի էներգետիկ 
անվտանգությանը և հաստատել է երկրի էներգետիկայի ոլորտին ուղղված առաջին 
սուվերեն վարկը: $37 միլիոնի տրամադրումը կօգնի դիվերսիֆիկացնել էներգիայի 
աղբյուրները, եւ վերականգնել ու արդիականացնել էլեկտրաէներգիայի հաղորդման եւ 
բաշխման ցանցերը:

Աղյուսակ 2.  Հայաստան` կուտակային 
վարկավորման, դրամաշնորհների 
և տեխնիկական աջակցության 
հաստատումներա, բ

Ոլորտ Վարկեր
(թիվը)

Արժեքը
($ մլն)գ %գ

Էներգետիկա 3 62.70 7.40

Ֆինանսներ 7 105.60 12.46
Բազմաոլորտ 3 80.50 9.50
Հանրային հատվածի 

կառավարում 5 51.38 6.06

Տրանսպորտ 12 470.22 55.50
Ջրամատակարարում 

և քաղաքային այլ  
ենթակառուցվածքներ և 
ծառայություններ

4 76.90 9.08

Ընդամենը 34 847.30 100.00
ա   Դրամաշնորհները և տեխնիկական աջակցությունը ներառում են 

համաֆինանսավորումը:
բ  Ներառում է սուվերեն և ոչ սուվերեն վարկավորումը և տեխնիկական 

աջակցությունը:
c  Հնարավոր է, որ ընդհանուր արժեքը չհամապատասխանի կլորացման 

պատճառով:

Աղյուսակ 1.  Հայաստան` 2014թ.հաստատված 
վարկեր, տեխնիկական աջակցություն 
և դրամաշնորհներ ($մլն)

Վարկեր

Սուվերեն Ոչ սուվերեն

Տեխնիկա
կանաջ 

ակցություն
Դրամաշ
նորհներ

Ընդա
մենը

 86.00  –    0.95 –   86.95 
– = զրո

Ծանոթություն. դրամաշնորհներըև տեխնիկական աջակցությունը 
ներառում են համաֆինանսավորումը:

Աղյուսակ 3.   Հայաստան՝ կուտակային ոչ սուվերեն 
ֆինանսավորումն՝ ըստ գործիքների

Ծրագրերի թիվը 3

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

– = զրո

http://www.adb.org/site/funds/ocr
http://www.adb.org/site/adf/main
http://www.adb.org/site/adf/main


ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող Հայաստանի զարգացման այլ 
նախաձեռնությունները ներառում են Կանանց ձեռներեցության 
ոլորտի սատարման և զարգացման ծրագիրը՝ հաստատված 
2012թ., որը նպաստում է գենդերային տեսակետից ներառական 
աճին: 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:

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, Բ կարգի վարկերի և առևտրի ֆինանսավորման 
եղանակով: Հայաստանում իր գործունեության մեկնարկից 
ի վեր ԱԶԲ-ը հաստատել է $130 միլիոն ընդհանուր արժեքով 
ոչ սուվերեն ֆինանսավորում մասնավոր հատվածի երեք 
ծրագրերի համար: Երկրում 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
ԱԶԲ-ի` մասնավոր հատվածի գործարքների վճարման 
ենթակա ընդհանուր հաշվեկշիռները և պարտավորություները 
հասնում են $102.1 միլիոն, ինչը կազմում է ԱԶԲ-ի ընդհանուր ոչ 
սուվերեն պորտֆելի 1.29%-ը:

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 10,300 
գործարքներ՝ ցուցաբերելով $20.5 միլիարդ աջակցություն առևտրի 
ոլորտին, որտեղ ներգրավված են ավելի քան 6000 փոքր և միջին 
ձեռնարկություններ: 2014թ. ԱՖԾ–ը ցուցաբերել է $3.8 միլիարդ 
աջակցություն առևտրի ոլորտին ավելի քան 1900 գործարքների 
միջոցով: Հայաստանում ԱՖԾ-ը համագործակցում է չորս 
բանկերի հետ և ցուցաբերել է $39.2 միլիոն աջակցություն առևտրի 

ոլորտի 38 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 $38 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 70.7%-ը 
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, այլ արտոնյալ ֆինանսավորման և 
առևտրային համաֆինանսավորման տեսքով, ինչպիսիք են, 
օրինակ, Բկարգի վարկերը, ռիսկերի փոխանցման վերաբերյալ 
համաձայնությունները, զուգահեռ վարկերը և ԱԶԲ-ի ԱՖԾ-ի ներքո 
իրականացվող գործարքների համաֆինանսավորումը:

2014թ. վերջին Հայաստանի համար կուտակային ուղղակի 
հավելյալ պաշտոնական համաֆինանսավորումը կազմել է $117.1 
միլիոն` երկու ներդրումային ծրագրի և երեք տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերի համար: Կուտակային ուղղակի հավելյալ 
առևտրային համաֆինանսավորումը կազմել է $131.98 միլիոն 
երեք ներդրումային ծրագրերի համար:

2014թ. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը 
(ՎԶԵԲ) տրամադրել է $19.1 միլիոն վարկային և $10.9 միլիոն 
դրամաշնորհային համաֆինանսավորում` Էլեկտրաէնէրգիայի 
հաղորդման համակարգի վերակառուցման ծրագրի համար:

Համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի 
համառոտ նկարագրությունը 2009թ. հունվարի 1-ից մինչև 2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ը 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 ՎԶԵԲ-ը, Եվրասիական զարգացման բանկը և 
Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ): 

ԱԶԲ-ի առաջին մասնավոր ենթակառուցվածքային ներդրումը 
Հայաստանի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման 
ծրագրում իրագործվեց ՎԶԵԲ-ի և KfW բանկի դուստր՝ 
Ներդրումների և զարգացման գերմանական կորպորացիայի հետ 
համագործակցությամբ:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ԲՖԳ-ի երրորդ 
հատվածը, որն ավարտելու է Թալին-Գյումրի ճանապարհային 
հատվածի 46 կիլոմետրը, համաֆինանսավորվում է ԱԶԲ-ի և 
ԵՆԲ-ի կողմից:

2013թ. ԱԶԲ-ն  ՎԶԵԲ-ի հետ համագործակցությամբ 
հաստատեց առաջին ոչ սուվերեն համաֆինանսավորումը 
Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում: Այս համաֆինանսավորումը 
նախատեսված է Սևան-Հրազդան կասկադի հիդրոէներգետիկ 
համակարգի վերականգնման և էլեկտրաէնէրգիայի հաղորդման 
համակարգի վերակառուցման ծրագրի համար՝ հաստատված 
2014թ.:

Աղյուսակ 5.  Հայաստան` սուվերեն վարկավորման և դրամաշնորհների 
պորտֆելի կատարողականի որակի ցուցանիշներ, 2013–
2014թ.

Ընթացիկ վարկերի թիվը  (2014թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ) 9

2013 ($ մլն.) 2014 ($ մլն.)

Պայմանագրերի շնորհում /Հանձնառություններա,բ 19.6 33.2

Մասնահանումներա  39.5  97.9 

Ընթացիկ դրամաշնորհների թիվը  
(2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)գ –

2013 ($ մլն.) 2014 ($ մլն.)
Պայմանագրերի շնորհում /Հանձնառություններա,բ – –
Մասնահանումներա – –

Վտանգված ծրագրեր (%) –

– = զրո

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

ա Ներառում է փակված վարկերը/դրամաշնորհները, 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 հիմնադրամները: 

Աղյուսակ 6.  Հայաստան` համաֆինանսավորված ծրագրեր  
1 հունվար, 2010թ.– 31 դեկտեմբեր, 2014թ.

Համաֆինանսավորում Ծրագրերիթիվը Արժեքը ($ մլն)
Ծրագրերa 5 249.08
 Դրամաշնորհներ 2 18.79
 Պաշտոնական վարկեր 2 98.31
 Առևտրային համաֆինանսավորում 3 131.98
Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհներ 2 0.71
ա Մեկից ավել համաֆինասավորում ունեցեղ ծրագիրը հաշվվում է մեկ անգամ:

Աղյուսակ 4.  Հայաստան` ծրագրերիհ աջողության ցուցանիշները

Տարի

Հաջողության 
ցուցանիշ

(%)
Անկախ գնահատված ծրագրերի 

թիվը
2010 100.00 1
2011 100.00 1
Ընդամենը 100.00 2
Ծանոթություն. «Տարի»-ն վերաբերում է ծրագրերի ավարտական զեկույցի (ԾԱԶ) շրջանառման տարվան: 
Համեմատած անցած տարիների փաստական տվյալների թվերին, այստեղ նշված հաջողության 
ցուցանիշները հիմնված են միայն ԾԱԶ-ի հաստատման զեկույցների ցուցանիշների և անկախ գնահատված 
կատարողականի գնահատման զեկուցների վրա և չեն ներառում ինքնագնահատումները: Փոքր ընտրանքի 
չափի պատճառով հաջողության ցուցանիշը անպայմանորեն չի ներկայացնում երկրի գործառնությունների 
կատարողականը:

Աղբյուր՝ ԾԱԶ-ի հաստատման զեկույցներ և ծրագրերի կատարողականի գնահատման զեկույցների 
ցուցանիշների շտեմարան 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

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


ԱԶԲ-ն նաև համագործակցում է հայաստանյան 
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 
հետ` ամրապնդելու իր հատկացրած աջակցության 
արդյունավետությունը, որակը և կայունությունը:

Գնումներ

ԱԶԲ-ի գնումների պայմանագրերի մասնաբաժինը
Յուրաքանչյուր տարի ԱԶԲ-ն հատկացնում է վարկեր, 
դրամաշնորհներ և տեխնիկական աջակցություն իր զարգացող 
անդամ երկրներում ծրագրեր և այլ գործունեություններ 
ֆինանսավորելու համար, և կնքում մի քանի միլիարդ 
դոլարի պայմանագրեր՝ ապրանքներ, աշխատանքների 
մատակարարման ու և խորհրդատվական ծառայությունների 
մատուցման համար: Պայմանագրերի մեծ մասը կնքվել է 
միջազգային մրցույթների արդյունքում, որոնք բաց են եղել 
ԱԶԲ-ի անդամ, տարածաշրջանային և ոչ տարածաշրջանային 
կազմակերպությունների և անհատների համար:

Ապրանքների, աշխատանքների և համապատասխան 
ծառայությունների գնման պայմանագրերը վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրերի ներքո կազմել է $6.59 միլիարդ` 
2013թ. և $8.58 միլիարդ` 2014թ.: Կուտակային գնումները 2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է $135.21 միլիարդ:

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրերը վարկային, դրամաշնորհային և տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերի ներքո կազմել է $511.13 միլիոն` 
2013թ. և $555.30 միլիոն` 2014թ.: Կուտակային արժեքը 2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է $9.98 միլիարդ:

Խորհրդատվական ծառայություններ
1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2014թ դեկտեմբերի 31-ը, 
խորհրդատուներ են ընդգրկվել 45,584 պայմանագրերում, որոնք 
կնքվել են ԱԶԲ-ի` $9.98 միլիարդ արժողությամբ վարկային, 
դրամաշնորհային և տեխնիկական աջակցության ծրագրերի 
ներքո: Միևնույն ժամանակահատվածում $8.67 միլիոն 
արժողությամբ 168 պայմանագիր է կնքվել հայաստանյան 
խորհրդատուների հետ:

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 վերջնական վերանայումը 
գնահատել է պորտֆելի կատարողականը որպես պակաս 
արդյունավետ՝ երկու ԲՖԳ-ներով ֆինանսավորվող ծրագրերի 
դանդաղ մեկնարկի պատճառով: Վերանայման հիմնական 
առաջարկություններն են օգնել կառավարությանը ուժեղացնել 
ենթակառուցվածքների կայունությունը և սահամանել 
հետագա գործառնությունների առաջնահերթությունը՝ 
համապատասխանեցնելով ԱԶԲ-ի ընթացիկ ԲՖԳ-ներին:

ԱԶԲ-ի Անկախ գնահատման վարչության կողմից 
իրականացված վերջնական վերանայման վավերացման զեկույցը 
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 մշակել 
ռազմավարություն ու ծրագիր գիտելիքային պրոդուկտների ու 
ծառայությունների համար:

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

Ապագայի ուղղությունները
ԱԶԲ-ը կտրամադրի օժանդակություն՝ ուղղված Հայաստանի 
ներքին և արտաքին տրանսպորտային միացումների 
լավացմանը, երկրորդային քաղաքներում քաղաքային 
միջավայրի արդիականացմանը և էներգետիկ անվտանգության 
բարելավմանը: Միջազգային նոր պրակտիկաները Հայաստան 
բերելով՝ ԱԶԲ-ը նաև կուժեղացնի իր ոչ ֆինանսական 
ներդրումները երկրի զարգացման գործում՝ կարևորելով 
նորարարությունը և ավելացված արժեքը: Ոչ սուվերեն 
գործառնությունները առաջնայնություն կտան մասնավոր 

Ապրանքներ, աշխատանքներ և հարակից 
ծառայություններ
1966թ. հունվարի 1-ից մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը, ԱԶԲ-ի 
$135.21 միլիարդ արժողությամբ վարկային և դրամաշնորհային 
ծրագրերի շրջանակներում կնքվել են 194,667 պայմանագրեր` 
ապրանքների, աշխատանքների և հարակից ծառայությունների 
մատուցման համար: Միևնույն ժամանակահատվածում $239.19 
միլիոն արժողությամբ 152 պայմանագիր է կնքվել հայաստանյան 
կապալառուների և մատակարարների հետ:

Աղյուսակ 7.  Հայաստան` վարկային, դրամաշնորհային և տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերի գնումների պայմանագրերի 
բաժնեմասերը

Անվանում

2013 2014

Կուտակային 
(2014թ. դեկտեմբերի 

31-իդրությամբ)

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի 
%-ը

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի 
%-ը

Արժեքը  
($ մլն)

Ընդամենի 
%-ը

Ապրանքներ,  
աշխատանքներ 
և հարակից 
ծառայություններ  26.12  0.40  51.06  0.59  239.19  0.18 

Խորհրդատվական
     ծառայություններ  3.13  0.61  0.44  0.08  8.67  0.09 
Ընդամենը գնումներ  29.25  0.41  51.50  0.56  247.87  0.17 

Աղյուսակ 8.  Հայաստան` կապալառուները/մատակարարները, որոնք 
ընդգրկված են եղել ԱԶԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային 
ծրագրերի ապրանքների, աշխատանքների և առնչվող 
ծառայությունների պայմանագրերում, 2010թ. հունվարի 1 –2014թ. 
դեկտեմբերի 31

Կապալառու/ Մատակարար Ոլորտ

Պայմանագրի 
արժեքը 
($ մլն)

«Սևծովյան խումբ կազմակերպություն»  ՍՊԸ ՏՐԱ 15.81
«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ ՋՔԾ 4.19
«Շմշ-23»  ԲԲԸ ՋՔԾ 3.89
«ԱԻՍ»  ՍՊԸ ՋՔԾ 3.26
«Վահագն և Սամվել»  ՍՊԸ ՏՐԱ 3.08
Այլ 73.06
Ընդամենը 103.28

ՋՔԾ = ջրամատակարարում և քաղաքային այլ ենթակառուցվածքներ ու ծառայություններ,  
ՏՐԱ = տրանսպորտ 

Աղյուսակ 9.   Հայաստան` Լավագույն խորհրդատուները, որոնք ընդգրկված 
են եղելԱԶԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի 
խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրերում, 
2010թ. հունվարի 1 –2014թ. դեկտեմբերի 31

Խորհրդատու Ոլորտ
Պայմանագրի արժեքը 

($ մլն)

«ՀԳՍՆ» ՍՊԸ ՋՔԾ 2.04

«Գրանտ Տորնտոն» ՓԲԸ (Հայաստան)
ԳԲԳ, ՋՔԾ, ՏՐԱ, 

ՖԻՆ 0.38
«Դորպրոեկտ ինստիտու տ» ՍՊԸ ՏՐԱ, 0.27
«Հարմոնիա» տեղեկատվական  
 տեխնոլոգիաներ և կրթության  
 զարգացման հիմնարամ ՀՀԿ 0.22

«Գրանտ Տորնտոն Ամյոթ» ՍՊԸ
ԱՐԴ,ԳԲԳ, 

ՋՔԾ,ՏՐԱ, ՖԻՆ 0.13
Անհատ խորհրդատու/ներ 1.78
Այլ 0.28
Ընդամենը 5.11

ԱՐԴ = արդյունաբերություն և առևտուր,ԳԲԳ =գյուղատնտեսություն, բնական պաշարներ և գյուղական 
զարգացում,, ՀՀԿ = հանրային հատվածի կառավարում, ՋՔԾ = ջրամատակարարում և քաղաքային այլ 
ենթակառուցվածքներ ու ծառայություններ, ՏՐԱ = տրանսպորտ, ՖԻՆ = ֆինանսներ

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main
http://www.adb.org/site/evaluation/main


Սույն հրապարակման մեջ  «$» նշանակում է ԱՄՆ դոլար:  Թվերը հաշվարկված են ԱԶԲ-ի կողմից, եթե այլ հղում չի արվում:  
Տվյալները ներկայացված են 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, եթե այլ ժամկետ չի նշվում: Փաստական տվյալները թարմացվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլին:  2015թ. ապրիլ

հատվածի մասնակցությանը ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերին և զարգացմանն ուղղված գործունեություն ծավալող 
գործընկերների միջև համաֆինանսավորման մոբիլիզացմանը:

2015-2017թթ. Երկրի գործառնությունների բիզնես 
ծրագիրը (ԵԳԲԾ)՝ հաստատված 2014թ. դեկտեմբերին, 
համապատասխանում է կառավարության՝ Հայաստանի 
զարգացման ռազմավարություն 2025-ին: ԵԳԲԾ-ն համահունչ է 

Հայաստանի և ԱԶԲ-իմասին
ԱԶԲանդամակցություն
Անդամակցել է 2005թ.:

Բաժնետիրությունը և քվեների կշիռը/ազդեցիկությունը
Ունեցած բաժնետոմսերի քանակը՝ 31,671 (ընդհանուր բաժնետոմսերի 0.300%-ը)
Քվեներ՝ 71,101 (ընդհանուր անդամների 0.538%-ը,  
  ընդհանուր տարածաշրջան այինանդամների
  0.826%-ը)
Բաժանորդագրությունը 
ընդհանուր կապիտալին՝  $458.72 միլիոն
Բաժանորդագրությունը վճարման 
ենթակա կապիտալին՝ $22.99 միլիոն 

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

ԴեվիդԴոուլը Հայաստանում ԱԶԲ-իգրասենյակի տնօրենն է: ԱԶԲ-ի` 
Հայաստանում մշտական առաքելությունը բացվել է 2008թ. և ապահովում է ԱԶԲ-ի 
և կառավարության, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության 
շահառուների միջև առաջնային գործառնական կապը: Մշտական առաքելությունը 
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-ըզարգացման 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): 2014թ. վարկավորման ծավալը կազմել է 
$12.92 միլիարդ (113 ծրագիր), ՏԱ-ն՝ $158.88 միլիոն (256 ծրագիր) և դրամաշնորհային 
ծրագրերի ծավալը՝ $405.34 միլիոն (17 ծրագիր): Բացի այդ, $9.24 միլիարդ ստացվել 
էր ուղղակի հավելյալ համաֆինանսավորումից` պաշտոնական վարկերի, 
դրամաշնորհների և առևտրային համաֆինանսավորման տեսքով, ինչպիսիք 
են Բ կարգի վարկերը, ռիսկերիփոխանցման համաձայնությունները, զուգահեռ 
վարկերը և ԱԶԲ-ի Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի ներքո գործարքների 
համաֆինանսավորումը:  
2010թ.  հունվարի 1-ից մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը ԱԶԲ-իտարեկան վարկավորման 
միջին ծավալը կազմել է $12.10 միլիարդ: Ի հավելումն, այն ՏԱ ծրագրերը և ներդրումային 
դրամաշնորհները, որոնք ֆինանսավորվել են ԱԶԲ-ի և Հատուկ հիմնադրամների 
միջոցներով, կազմել են միջինը $697.97 միլիոն, և ՏԱ-ը միջին հաշվով կազմել է 
$156.69 միլիոն միևնույն ժամանակահատվածում: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
կուտակային ծավալը, բացառյալ համաֆինանսավորումը, կազմել է $216.21 միլիարդ՝ 44 
երկրներում իրականացվող 2,729 ծրագրերի վարկավորման համար, $6.87 միլիարդ՝ 239 
դրամաշնորհների համար և $3.75 միլիարդ ՝ՏԱ դրամաշնորհների համար, ներառյալ` 
տարածաշրջանային ՏԱ դրամաշնորհները:       

Կոնտակտային տվյալներ
Հայաստանում մշտական առաքելություն
Վազգեն Սարգսյան 10 
Պիացցա Գրանդե, գրասենյակներ 79-81 
Երևան 0010, Հայաստան
Հեռ.` +374 10 546371/72/73
Ֆաքս` +374 10 546374
adbarm@adb.org
www.adb.org/armenia

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 
Հայաստան
Հեռ.` +374 10 526134
secretariat@mineconomy.am
www.mineconomy.am

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

ԱԶԲ-ի կորպորատիվ ռազմավարության՝Ռազմավարություն  
2020-ի սահմանած առաջնահերթություններին, և ԱԶԲ՝ 
Հայաստանի երկրի գործընկերության ռազմավարությանը, որը 
կներկայացվի Խորհրդի քննարկմանը 2015թ. հունվարին: ԵԳԲԾ-ը 
նաև հաշվի է առնում Հայաստանի աստիաճանավորումը ԱԶՀ-ի 
արտոնյալ ֆինանսավորումից 2017թ.-ին:

http://www.adb.org/about/strategy-2020-mid-term-review
http://www.adb.org/about/strategy-2020-mid-term-review
mailto:adbarm@adb.org
www.adb.org/armenia
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www.mineconomy.am
www.adb.org
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
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