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UNCLASSIFIED 

ვალუტის ექვივალენტები 

(2019 წლის 22 აგვისტოს მდგომარეობით) 

ვალუტის ერთეული - ლარი (GEL) 

1 ლარი = $0.34 

$1.00 = 2.93 ლარი 

 

 

აბრევიატურები 

ADB – აზიის განვითარების ბანკი 

COBP – ქვეყნის საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა 

 

 

 

შენიშვნა 

სიმბოლო „$“ წინამდებარე ანგარიშში აღნიშნავს აშშ დოლარს. 

 

ვიცე-პრეზიდენტი შიქსინ ჩენი, ოპერაციები 1 

გენერალური 

დირექტორი 

ვერნერ ლიპახი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი  (CWRD)  

გუნდის ლიდერი იეშიმ ელჰან-კაიალარი, დირექტორი, მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში 

(GRM), CWRD  

გუნდის წევრები ასიფ ჩიმა, ინვესტიციების უფროსი სპეციალისტი, კერძო სექტორის ფინანსური 

ინსტიტუტების განყოფილება, PSOD 

ლანა დევდარიანი, ოპერაციების თანაშემწე, GRM, CWRD 

მურმან კაციტაძე, ასოცირებული შესყიდვების ოფიცერი, GRM, CWRD 

გიორგი კიზირია, პროექტის უფროსი ოფიცერი (ინფრასტრუქტურა), GRM, CWRD 

 გიორგი ლუარსაბიშვილი, ეკონომიკის ოფიცერი, GRM, CWRD 

 ნინო ნადაშვილი, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების ასოცირებული 

ოფიცერი, GRM, CWRD 

ნატალია ნიკურაძე, ოპერაციების უფროსი ასისტენტი, GRM, CWRD  

თეა პაპუაშვილი, პროექტის ანალიტიკოსი, GRM, CWRD 

თამარ წიკლაური, პროექტის ანალიტიკოსი, GRM, CWRD 

ავთანდილ ცხვიტავა, პროექტის უფროსი ოფიცერი, GRM, CWRD 

დევიდ ურბანეხა-ფურელოს, ინვესტიციების სპეციალისტი, ინფრასტრუქტურის 

დაფინანსების განყოფილება 1, PSOD 

მიხიელ ვან დერ აუვერა, განყოფილების უფროსი, პროექტების ადმინისტრირება, 

GRM, CWRD  

 

ნებისმიერი ქვეყნის პროგრამის ან სტრატეგიის მომზადების პროცესში, პროექტის დაფინანსებისას, ან წინამდებარე 

დოკუმენტში რაიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან გეოგრაფიულ არეალზე მინიშნებისა თუ მისი მოხსენიებისას, 

აზიის განვითარების ბანკი არ ისახავს მიზნად გააკეთოს რაიმე შეფასება ტერიტორიის ან არეალის ლეგალური ან 

სხვა სტატუსის შესახებ 



 

UNCLASSIFIED 

სარჩევი 

 

გვერდები 

 

I. საოპერაციო ბიზნეს-გეგმის შესაბამისობა ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიასთან 1 

II. რესურსების წინასწარი განაწილების პარამეტრები 1 

 

დანართები  

1. ქვეყნის მხარდაჭერით მისაღწევი შედეგები სფეროების მიხედვით                                   3 

2. თანდართული დოკუმენტების ჩამონათვალი                                                                         5                     

3.           დაგეგმილი დახმარების მოცულობა                                                                                          6 

4. დახმარების პროგრამა მიმდინარე წლისთვის                                                                        10  

5. დაგეგმილი პუბლიკაციები და ღონისძიებები 14 
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UNCLASSIFIED 

I. საოპერაციო ბიზნეს-გეგმის შესაბამისობა ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგიასთან 

 

1. აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 2020–2022 წლების საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა (COBP) შეესაბამება 

ქვეყანასთან თანამშრომლობის 2019–2023 წლების სტრატეგიას, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყანასა და 

რეგიონში, ეკონომიკური დერეფნების განვითარებასა და პროდუქტიულობის გაზრდაზე, უნარების 

გაუმჯობესების გზით. COBP ასევე შესაბამისობაშია ADB-ის 2030 წლის სტრატეგიასთან1, საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან 2  და 2016-2020 წლების სამთავრობო 

პლატფორმასთან — თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“3. ბიზნეს-გეგმა განსაზღვრავს 

2030 წლის სტრატეგიის ძირითად საოპერაციო პრიორიტეტებს – რეგიონული თანამშრომლობისა და 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ქალაქებში სასიცოცხლო გარემოს გაზრდა, სიღარიბისა და უთანასწორობის 

შემცირება და ასევე მმართველობისა და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარება, რათა 

საქართველომ შეძლოს თავისი ფასეულობების უკეთ წარმოჩენა-გამოყენება.  

2. COBP დაეხმარება საქართველოს მთავრობას (i) გააუმჯობესოს სატრანსპორტო ქსელი როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ისე საქართველოს საზღვრებამდე, მაგისტრალურ აღმოსავლეთ-დასავლეთ და ჩრდილოეთ-

სამხრეთ სატრანსპორტო არხებთან ერთად ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, (ii) 

სატრანსპორტო ქსელის პარალელურად ეკონომიკური კლასტერების განვითარების ხელშეწყობა, რაც 

თავის მხრივ განავითარებს აღნიშნული გზების გასწვრივ ეკონომიკურ დერეფნებს; (iii) ურბანული 

ტრანსპორტის, წყალმომარაგების, წყალარინების და განსახლების სფეროების დაფინანსების 

გაუმჯობესება; და (iv) ინსტიტუციური რეფორმებისა და სხვა ჩარევების ინიცირება, შიდა რესურსების 

მობილიზების მიზნით (მათ შორის კერძო რესურსები გრძელვადიანი ინვესტიციებისთვის), პოლიტიკური 

რეფორმების განხორციელება ენერგეტიკის სფეროში და ადამიანური რესურსების განვითარების 

ხელშეწყობა. ADB-ის სტრატეგიული მიდგომა, განვითარების მიზანმიმართული შედეგები და რესურსების 

წინასწარი განაწილების პარამეტრები შეთანხმებულ იქნა საქართველოს მთავრობასთან (დანართი 1 და 3).  

 

 

II. რესურსების წინასწარი განაწილების პარამეტრები   

 

3. საქართველოს, როგორც C ჯგუფის წევრ განვითარებად ქვეყანას,  შეუძლია ისარგებლოს აზიის 

განვითარების ბანკის ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსებით. 2020–2022 წლებში სუვერენული 

ოპერაციებისათვის წინასწარ განსაზღვრული სასესხო რესურსების მოცულობა შეადგენს 640 მილიონ აშშ 

დოლარს. წინასწარი რესურსების გამოყოფის მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით, შესაძლებელია 

დაფინანსება ან თანადაფინანსება განხორციელდეს სხვა რესურსებიდან.  

4. 2020-2022 წლებისთვის სასესხო და არა-სასესხო მოცულობა შეადგენს 1,130 მილიონ აშშ დოლარს 

ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსებისთვის და 7 მილიონი აშშ დოლარის გრანტს ტექნიკური 

დახმარების სპეციალური ფონდიდან (დანართი 3). მოცულობისა და შედეგების გაფართოებულ ჩარჩოში 

ასახულია მთავრობის მხრიდან მიღებული მოთხოვნა დამატებითი რესურსების გამოყოფის შესახებ, 

რომელიც მოხმარდება  საქართველოს განვითარების მზარდი საჭიროებების დაკმაყოფილებასა და 

ინფრასტრუქტურის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობისა და განათლების ძირითადი დარგების 

განვითარებას. საბოლოო მოცულობის განსაზღვრა დამოკიდებულია რესურსების ხელმისაწვდომობასა და 

პროექტის მზაობაზე.  

5. საქართველოში ADB-ის კერძო სექტორის ოპერაციები შეისწავლის ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს 

სავაჭრო-საფინანსო, საბანკო და არა-საბანკო ფინანსების სფეროში, რომელიც ორიენტირებული იქნება 

                                                
1 ADB. 2018. სტრატეგია 2030: წარმატებული, მრავალმხრივი, მედეგი და მდგრადი აზიისა და წყნარი ოკეანეთის მისაღწევად. მანილა 
2 საქართველოს მთავრობა. 2014 წელი. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (საქართველო 2020 წელი). თბილისი 
3  საქართველოს მთავრობა. 2016 წელი. თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა - სამთავრობო პროგრამა 2016-2020. თბილისი. 

აღნიშნული პროგრამის ძირითადი ელემენტები, რომლებსაც ასევე უწოდებენ „ოთხპუნქტიან სამოქმედო გეგმას“ განახლებულ იქნა 2018 წლის 

ივნისში და მოიცავს ეკონომიკის რეფორმას, განათლების რეფორმას, სივრცით განვითარებას და კარგ მმართველობას.  



2 
 

 

UNCLASSIFIED 

იპოთეკასა და ხელმისაწვდომ საცხოვრებელზე, ინფრასტრუქტურასა და აგრო-ბიზნესზე. ასევე 

გაგრძელდება მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა. 

6.  2020-2020 წლებში საგანმანათლებლო პროდუქტებისა და მომსახურების მოცულობა მოცემულია მე-5 

დანართში. 

 



3 
 

 

UNCLASSIFIED 

 ა     დანართი 1 

ქვეყნისადმი მხარდაჭერით მისაღწევი შედეგები სფეროების მიხედვით 

 

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 

ხელშეწყობით მისაღწევი განვითარების 

შედეგები  

აზიის განვითარების ბანკი 

დახმარების ძირითადი სფეროები 

2020-2022ა წლებში რესურსების 

წინასწარი განაწილება 

ცვლილებები წინა 

საოპერაციო ბიზნეს-

გეგმასთან (COBP) 

შედარებით 

1. ტრანსპორტი 

ინფრასტრუქტურაში 

განხორციელებული საჯარო და კერძო 

ინვესტიციების საშუალებით 

სატრანსპორტო კავშირების 

გაუმჯობესება 

 

სატრანსპორტო და ლოგისტიკური 

ქსელების შექმნა შიდა და 

საერთაშორისო ეკონომიკური 

ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის 

საგზაო ტრანსპორტი (არა ურბანული)  

ურბანული გზები და მოძრაობის მართვა 

ურბანული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

სატრანსპორტო პოლიტიკა და ინსტიტუციური 

განვითარება  

 

  

 

თანხა: 600 მილიონი აშშ 

დოლარი (რეგულარული, 

ჩვეულებრივი კაპიტალის 

რესურსები) და 200 მილიონი 

აშშ დოლარი (თანადაფინანსება)  

 

COBP პაკეტის წილი: 53.10 % 

 

2. წყალი და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები  

საჯარო და კერძო ინვესტიციების 

საშუალებით ძირითადი ურბანული 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

 

ურბანული კლასტერებისა და სავაჭრო 

კვანძების განვითარება ეკონომიკური 

დერეფნების გასწვრივ  

 

 

ურბანული წყალმომარაგება 

 

ურბანული წყალარინება 

 

ურბანული პოლიტიკა, ინსტიტუციური 

განვითარება, შესაძლებლობების განვითარება  

 

ურბანული მყარი ნარჩენების მართვა 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რესტავრაცია და დაცვა 

 

სხვა ურბანული სერვისები 

 

 

 

თანხა: 250 მილიონი აშშ 

დოლარი 

 

COBP-ის წილი: 22.12% 

 

3.  ენერგეტიკა 

ენერგო სექტორის რეფორმის 

მხარდაჭერა გამანაწილებელი 

კომპანიის  

კორპორატიზაციის გზით, სექტორის 

მართვის გაუმჯობესება, ელექტრო 

ენერგო სექტორის განვითარება და 

ინსტიტუციონალური რეფორმა 

თანხა: 40 მილიონი აშშ დოლარი 

 

COBP-ის წილი: 3.54% 
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აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 

ხელშეწყობით მისაღწევი განვითარების 

შედეგები  

აზიის განვითარების ბანკი 

დახმარების ძირითადი სფეროები 

2020-2022ა წლებში რესურსების 

წინასწარი განაწილება 

ცვლილებები წინა 

საოპერაციო ბიზნეს-

გეგმასთან (COBP) 

შედარებით 

ენერგიის ვაჭრობის ხელშეწყობის 

მიზნით  

 

4. განათლება 

უნარების განვითარება საბაზრო 

მოთხოვნების შესაბამისად 

განათლების სექტორის განვითარება თანხა: 40 მილიონი აშშ დოლარი 

 

COBP-ის წილი: 3.54% 

 

5. საჯარო სექტორის მართვა  

საჯარო მმართველობის რეფორმა 

საჯარო-კერძო თანამშრომლობისა და 

საპენსიო რეფორმის განხორციელების 

ხელშეწყობისათვის  

 

სახელმწიფო ხარჯები და ფისკალური მართვა 
სოციალური დაცვის ინიციატივა 

თანხა: 50 მილიონი აშშ დოლარი 

 

COBP-ის წილი: 4.42% 

 

6.  ფინანსები 

კაპიტალური ბაზრების გაღრმავება 

 

მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოების მხარდაჭერა და 

ინტეგრაცია ღირებულებათა ეროვნულ 

ჯაჭვში 

 

ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა 

 

გაზრდილი პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები  

სადაზღვეო და საკონტრაქტო დანაზოგები 

ფულისა და კაპიტალის ბაზრები 

მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების 

დაფინანსება და ლიზინგი  

საცხოვრებლის დაფინანსება 

ვაჭრობის დაფინანსება 

 

 

 

თანხა: 50 მილიონი აშშ დოლარი 

 

COBP-ის წილი: 4.42% 

 

 

7. სოფლის მეურნეობა, ბუნებრივი რესურსები და სოფლის განვითარება  

სატრანსპორტო და ლოგისტიკური 

ქსელი, შიდა და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ხელშესაწყობად 

აგრო-ინდუსტრია, მარკეტინგი და ვაჭრობა თანხა: 100 მილიონი აშშ 

დოლარი 

COBP-ის წილი: 8.85% 

 

ADB = აზიის განვითარების ბანკი; COBP = ქვეყნის საოპერაციო ბიზნეს-გეგმა;   
ა პროცენტები შესაძლოა არ შეადგენდეს 100%-ს, მათი დამრგვალების გამო 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკის მიერ წარმოებული გამოთვლები 
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დანართი 2 

დოკუმენტების ჩამონათვალი 

http://www.adb.org/Documents/COBP/?id=GEO-2020 

 

1. პორტფელის მოკლე მიმოხილვა: საქართველო  

http://www.adb.org/Documents/COBP/?id=GEO-2020
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დაგეგმილი დახმარების მოცულობა 

 

ცხრილი A3.1: სასესხო პროდუქტები, 2020–2022 

პროექტის/პროგრამის სახელი სექტორი 

სიღარიბის 

დაძლევა 

ოპერაციუ

ლი 

პრიორიტე

ტი 

განყოფი

ლება 

წელი 

TRTA/ 

წელი 

PDA 

ღირებულება ($ მილიონი) 

ჯამი 

ADB 

მთავრ

ობა 

თანადაფ

ინანსება 

ჩვეულე

ბრივი 

OCR COL 

ADF 

გრანტე

ბი ჯამი 

2020 წლის ძირითადი სესხი             

შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე პროგრამა, 

ქვე-პროგრამა 1 (PBL) 

PSM/FIN GI OP1, OP2, 

OP4, OP6 

CWPF 2018 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 

თანამედროვე უნარები 

უკეთესი სამუშაო 

ადგილებისთვის 

სექტორის განვითარების 

პროგრამა 

EDU/ENE GI OP1, OP2, 

OP6 

CWSS 2019 55.0 50.0 0.0 0.0 50.0 5.0 0.0 

ბათუმი-სარფის პროექტი ა TRA GI OP1, OP2, 

OP6, OP7 

CWTC 2019 300.0 150.0 0.0 0.0 150.0 50.0 100.0 

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების მდგრადი 

სერვისების განვითარების 

დარგობრივი პროგრამა 

WUS GI OP1, OP2, 

OP3, OP4, 

OP6 

CWUW 2018 55.0 50.0 0.0 0.0 50.0 5.0 0.0 

საცხოვრებლად ვარგისი 

ქალაქების პროგრამა, ტრანში 1 

(MFF) ბ 

TRA, WUS GI OP1, OP2, 

OP3, OP4 

CWUW 2019 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

ჯამი      578.0 400.0 0.0 0.0 400.0 78.0 100.0 

2020 წლის სარეზერვო სესხი             

ენერგო სექტორის პროგრამა 

(PBL) 

ENE GI OP1, OP2, 

OP3, OP4, 

OP6 

CWEN 2018 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 

თბილისის შემოვლითი გზის 

პროექტი გ 

TRA GI OP1, OP2, 

OP3, OP6, 

OP7 

CWTC 2019 540.0 250.0 0.0 0.0 250.0 190.0 100.0 

ჯამი      570.0 280.0 0.0 0.0 280.0 190.0 100.0 

2021 ძირითადი სესხი             

ენერგო სექტორის პროგრამა 

(PBL) 

ENE GI OP1, OP2, 

OP3, OP4, 

OP6 

CWEN 2018 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 
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UNCLASSIFIED 

პროექტის/პროგრამის სახელი სექტორი 

სიღარიბის 

დაძლევა 

ოპერაციუ

ლი 

პრიორიტე

ტი 

განყოფი

ლება 

წელი 

TRTA/ 

წელი 

PDA 

ღირებულება ($ მილიონი) 

ჯამი 

ADB 

მთავრ

ობა 

თანადაფ

ინანსება 

ჩვეულე

ბრივი 

OCR COL 

ADF 

გრანტე

ბი ჯამი 

თბილისის შემოვლითი გზის 

პროექტი გ 

TRA GI OP1, OP2, 

OP3, OP6, 

OP7 

CWTC 2019 540.0 250.0 0.0 0.0 250.0 190.0 100.0 

შიდა რესურსების 

მობილიზების მეორე პროგრამა, 

ქვე-პროგრამა 2 (PBL) 

PSM/FIN GI OP1, OP2, 

OP4, OP6 

CWPF 2020 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 

ჯამი      620.0 330.0 0.0 0.0 330.0 190.0 100.0 

2021 წლის სარეზერვო სესხი             

რეგიონალური გზების 

განვითარების პროექტი 

TRA GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP6, 

OP7 

CWTC 2021 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების გაუმჯობესების 

პროექტი დ 

WUS GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP4 

CWUW 2019 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

აგრო-ლოგისტიკური და 

საბითუმო ბაზრების 

ინფრასტრუქტურის პროექტი 

ANR GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP5, 

OP6 

CWER 2020 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

საცხოვრებლად ვარგისი 

ქალაქების საინვესტიციო 

პროგრამა, ტრანში 2 (MFF) ე  

TRA, WUS GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP4 

CWUW 2019 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

        ჯამი      472.0 400.0 0.0 0.0 400.0 72.0 0.0 

2022 ძირითადი სესხი             

რეგიონული გზების  

განვითარების პროექტი 

TRA GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP6, 

OP7 

CWTC 2021 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 
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პროექტის/პროგრამის სახელი სექტორი 

სიღარიბის 

დაძლევა 

ოპერაციუ

ლი 

პრიორიტე

ტი 

განყოფი

ლება 

წელი 

TRTA/ 

წელი 

PDA 

ღირებულება ($ მილიონი) 

ჯამი 

ADB 

მთავრ

ობა 

თანადაფ

ინანსება 

ჩვეულე

ბრივი 

OCR COL 

ADF 

გრანტე

ბი ჯამი 

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების გაუმჯობესების 

პროექტი 

WUS GI OP1, 

OP2, 

OP3, 

OP4 

CWUW 2019 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

აგრო-ლოგისტიკური და 

საბითუმო ბაზრების 

ინფრასტრუქტურის პროექტი 

ANR GI OP1, 
OP2, 

OP3, 

OP5, 

OP6 

CWER 2020 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

საცხოვრებლად ვარგისი 

ქალაქების საინვესტიციო 

პროგრამა, ტრანში 2 (MFF) ე 

TRA, WUS GI OP1, 
OP2, 
OP3, OP4 

CWUW 2019 118.0 100.0 0.0 0.0 100.0 18.0 0.0 

        ჯამი      472.0 400.0 0.0 0.0 400.0 72.0 0.0 

2022 სარეზერვო სესხი             

საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობის რეგიონული 

სექტორის განვითარების 

პროგრამა 

FIN GI OP1, OP2, 

OP6 

CWPF 2022 54.0 50.0 0.0 0.0 50.0 4.0 0.0 

ფინანსური ჩართულობისა და 

საცხოვრებლის ფინანსირების 

სექტორის განვითარების 

პროგრამა 

FIN GI OP1, OP2, 

OP6 

CWPF 2022 109.0 100.0 0.0 0.0 100.0 9.0 0.0 

ჯამი      163.0 150.0 0.0 0.0 150.0 13.0 0.0 
ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ADF = აზიის განვითარების ფონდი; ANR = სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის განვითარება, COL = შეღავათიანი სასესხო ჩვეულებრივი ძირითადი 

რესურსები; CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება; CWER = გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილება; CWPF = საჯარო მართვის ფინანსური სექტორისა და ვაჭრობის 

განყოფილება; CWSS = სოციალური სექტორის განყოფილება; CWTC = ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; CWUW = ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება; 

EDU = განათლება; ENE = ენერგეტიკა; FIN = ფინანსები; GI = ზოგადი ჩარევა; Gov’t = მთავრობა; MFF = მრავალ ტრანშიანი საფინანსო ინსტრუმენტი; OP1 = არსებული სიღარიბისა და უთანასწორობის 

შემცირება; OP2 = გენდერული თანასწორობის კუთხით პროგრესის დაჩქარება;  OP3 = კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა, კლიმატური ცვლილებებისა და კატასტროფებისადმი მდგრადობის შექმნა, და 

გარემოს მდგრადობის გაძლიერება; OP5 = სოფლის განვითარებისა და საკვების უსაფრთხოების ხელშეწყობა; OP6 = მმართველობითი და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება; OP7 = 

რეგიონალური თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა; OCR = ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები; PBL = პოლიტიკური სესხები; PDA = პროექტის დიზაინის განვითარება;  PSM = საჯარო 

სექტორის მართვა; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; WUS = წყალმომარაგება და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. 

შენიშვნა: წინასწარ განსაზღვრული დახმარების მოცულობის დაკრედიტების პროგრამის დროებითობის გათვალისწინებით, დაკრედიტების ინსტრუმენტების შემადგენლობა რეალური სესხის 

შესრულებისას შესაძლოა განსხვავდებოდეს.   

ა 50 მილიონი დოლარი ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხიდან, 100 მილიონი დოლარი გამოიყოფა ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტიდან, ხოლო 100 მილიონი თანადაფინანსების გზით. 

თანადამფინანსებელი პარტნიორის ვინაობა გასარკვევია.   

ბ 100 მილიონი დოლარი ხელმისაწვდომი იქნება CWRD-დან. მომზადდება პროექტის მზაობის დაფინანსების ფარგლებში.  

გ 140 მილიონი დოლარი ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხიდან, 110 მილიონი დოლარი გამოიყოფა CWRD-ის თანხებიდან, ხოლო 100 თანადაფინანსების გზით. თანადამფინანსებელი პარტნიორის 

ვინაობა გასარკვევია.  მოცულობა და თანხა დასაზუსტებელია. 
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UNCLASSIFIED 

დ 20 მილიონი დოლარი ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხიდან,  80 მილიონი დოლარი გამოიყოფა CWRD-ის თანხებიდან. 

ე 100 მილიონი დოლარი გამოიყოფა CWRD-ის თანხებიდან 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკის გამოთვლები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი A3.2: არა-სასესხო პროდუქტები და მომსახურებები, 2020-2022 
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დახმარება სექტორი 

განყოფი

ლება 

დახმარების 

ტიპი 

დაფინანსების წყარო 

ADB  სხვა 

ჯამი 

($'000) წყარო 

თანხა 

($'000) წყარო 

თანხა 

($'000) 

2020         

შიდა რესურსების მობილიზაციის მეორე 

პროგრამა, ქვე-პროგრამა 2 

PSM, FIN CWPF TRTA TASF 500.0  0.0 500.0 

გარემოს მომზადება ახალი 

ტექნოლოგიებისთვის, ნახშირბადის 

კვალის შესამცირებლად 

ENE CWEN TRTA TASF 500.0 High-Level 

Technology Fund 

500.0 1,000.0 

აგრო-ლოგისტიკური და საბითუმო 

ბაზრების ინფრასტრუქტურის 

მომზადების პროექტი 

ANR CWER TRTA TASF 1,500.0   1,500.0 

ინფრასტრუქტურის მართვის 

საგანმანათლებლო გადაწყვეტები  

ENE, TRA, 

WUS 

GRM KSTA TASF 500.0  0.0 500.0 

ჯამი     3,000.0  500.0 3,500.0 

2021         

რეგიონული გზების განვითარების 

პროექტის მომზადება 

TRA CWTC TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

ინსტიტუციონალური 

შესაძლებლობების განვითარება 

EDU, ENE, 

IND, TRA, 

WUS 

GRM KSTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

       ჯამი     2,000.0  0.0 2,000.0 

2022         

საჯარო-კერძო თანამშრომლობის 

რეგიონული სექტორის განვითარების 

პროგრამის მომზადება 

FIN CWPF TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

ფინანსური ჩართულობისა და 

საცხოვრებლის სექტორის დაფინანსების 

განვითარების პროგრამის მომზადება 

FIN CWPF TRTA TASF 1,000.0  0.0 1,000.0 

ჯამი     2,000.0  0.0 2,000.0 
ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ANR = სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის განვითარება, CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება; CWER = გარემოს, ბუნებრივი რესურსებისა და 

სოფლის მეურნეობის განყოფილება; CWPF = საჯარო მართვის, ფინანსური სექტორის და ვაჭრობის განყოფილება; CWTC = ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; EDU =  განათლება; ENE = 

ენერგეტიკა FIN = ფინანსები; GRM = მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში; IND = მრეწველობა და ვაჭრობა; KSTA = განათლება და ტექნიკური დახმარება; TASF = ტექნიკური  დახმარების სპეციალური 

ფონდი; PSM = საჯარო სექტორის მართვა; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება. 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ წარმოებული გამოთვლები 
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დახმარების პროგრამა მიმდინარე წლისათვის  

ცხრილი A4.1: სასესხო პროდუქტები, 2019 

 

პროექტის/პროგრამის 

სახელწოდება 

სექტორ

ი 

სიღარიბის 

დაძლევა 

ოპერაციულ

ი 

პრიორიტეტ

ი 

განყოფი

ლება 

TRTA/ 

PDA-

ის 

წელი 

ღირებულება ($ მილიონი) 

 ADB   

ჯამი 

ჩვეულე

ბრივი 

OCR COL 

ADF-ის 

გრანტ

ი ჯამი 

მთავრ

ობა 

თანადა

ფინანსე

ბა 

ძირითადი              

საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტრო 

სისტემის 

კორპორატიზაციის 

პროგრამა (PBL) 

ENE GI OP1, OP2, 

OP4, OP6 

CWEN 2018 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 

ჩრდილოეთ-სამხრეთ 

დერეფნის (ქვეშეთი-

კობი) პროექტი ა 

TRA GI OP1, OP2, 

OP3, OP6, 

OP7 

CWTC 2018 549.7 415.0 0.0 0.0 415.0 74.7 60.0 

საცხოვრებლად 

ვარგისი ქალაქების 

საინვესტიციო 

პროგრამა (პროექტის 

მზაობის დაფინანსება) 

TRA, 

WUS 

GI OP1, OP2, 

OP3, OP4, 

OP6 

CWUW 2016 17.7 15.0 0.0 0.0 15.0 2.7 0.0 

აღმოსავლეთ-

დასავლეთ 

მაგისტრალის 

(შორაპანი-არგვეთას 

მონაკვეთი) 

გაუმჯობესების 

პროექტი ბ 

TRA GI OP1, OP2, 

OP3, OP6, 

OP7 

CWTC 2019 354.0 300.0 0.0 0.0 300.0 54.0 0.0 

         ჯამი      961.4 770.0 0.0 0.0 770.0 131.4 60.0 

სარეზერვო             

შიდა რესურსების 

მობილიზაციის მეორე 

პროგრამა, ქვე-

პროგრამა 1 (PBL) 

PSM/FI

N 

GI OP1, OP2, 

OP4, OP6 

CWPF 2018 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 
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პროექტის/პროგრამის 

სახელწოდება 

სექტორ

ი 

სიღარიბის 

დაძლევა 

ოპერაციულ

ი 

პრიორიტეტ

ი 

განყოფი

ლება 

TRTA/ 

PDA-

ის 

წელი 

ღირებულება ($ მილიონი) 

 ADB   

ჯამი 

ჩვეულე

ბრივი 

OCR COL 

ADF-ის 

გრანტ

ი ჯამი 

მთავრ

ობა 

თანადა

ფინანსე

ბა 

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების 

სექტორის მდგრადი 

განვითარების 

პროგრამა 

WUS GI OP1, OP2, 

OP3, OP4, 

OP6 

CWUW 2018 59.0 50.0 0.0 0.0 50.0 9.0 0.0 

ჯამი      109.0 100.0 0.0 0.0 100.0 9.0 0.0 
ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ADF = აზიის განვითარების ფონდი; COL = შეღავათიანი სასესხო ჩვეულებრივი ძირითადი რესურსები; CWEN = ენერგეტიკის განყოფილება;  CWPF = საჯარო მართვის, 

ფინანსური სექტორის და ვაჭრობის განყოფილება; CWTC = ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების განყოფილება; ENE = ენერგეტიკა FIN = ფინანსები; GI = ზოგადი ჩარევა; Gov’t = მთავრობა; OCR = ჩვეულებრივი 

კაპიტალური რესურსები; OCR = ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები; OP1 = არსებული სიღარიბისა და უთანასწორობის შემცირება; OP2 = გენდერული თანასწორობის კუთხით პროგრესის დაჩქარება;  

OP3 = კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა, კლიმატური ცვლილებებისა და კატასტროფებისადმი მდგრადობის შექმნა, და გარემოს მდგრადობის გაძლიერება; OP6 = მმართველობითი და 

ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება; OP7 = რეგიონალური თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა; PBL = პოლიტიკური სესხები; PDA = პროექტის დიზაინის განვითარება;  PSM 

= საჯარო სექტორის მართვა; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; WUS = წყალმომარაგება და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. 

შენიშვნა: წინასწარ განსაზღვრული დახმარების მოცულობის დაკრედიტების პროგრამის დროებითობის გათვალისწინებით, დაკრედიტების ინსტრუმენტების შემადგენლობა რეალური სესხის 

შესრულებისას შესაძლოა შეიცვალოს. სუვერენული დაკრედიტების მოცულობა მესამე წლისათვის 2016-2018 წლებში შეადგენდა საინვესტიციო დაკრედიტების 86%-ს, ხოლო კონვენციური PBL 

შეადგენდა 14%-ს და შედეგებზე ორიენტირებული დაკრედიტება 0%-ს. 

ა 145 მილიონი დოლარი ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხიდან, 100 მილიონი დოლარი გამოიყოფა რეგულარული სარეზერვო OCR-დან რეგიონული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციისთვის, ხოლო 

155 მილიონი CWRD-დან და 60 მილიონი აშშ დოლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანადაფინანსებით.  

ბ 300 მილიონი დოლარი ხელმისაწვდომი იქნება CWRD-დან.  

 წყარო: აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ წარმოებული გამოთვლები 
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UNCLASSIFIED 

 

 

ცხრილი A4.2: არა-სასესხო პროდუქტები და მომსახურება, 2019 

 

დახმარება სექტორი 

განყოფი

ლება 

დახმარების 

ტიპი 

დაფინანსების წყაროები 

ADB  სხვა 

ჯამი 

($'000) წყარო 

ღირებულ

ება 

($'000) წყარო 

თანხა 

($'000) 

საგანმანათლებლო სექტორის განვითარება EDU CWSS TRTA TASF 700.0  0 700.0 

    ბათუმი-სარფის შემოვლითი გზის პროექტი TRA CWTC TRTA TASF 400.0  0 400.0 

    რეგიონულ საზღვრებთან კავშირის 

გაუმჯობესება  

TRA CWTC TRTA TASF 600.0  0 600.0 

შორაპანი-არგვეთას პროექტის მომზადება TRA CWTC TRTA TASF 200.0  0 200.0 

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქებისთვის 

ინტეგრირებული გადაწყვეტილებების 

მომზადება ა  

WUS CWUW TRTA TASF 2,600.0  0 2,600.0 

ანაკლიის რეგიონული განვითარების 

ინიციატივის მომზადება 

ANR, 

EDU, 

ENE, FIN, 

HLT, IND, 

TRA, 

WUS 

GRM KSTA TASF 225.0  0 225.0 

აბრეშუმის გზის ფორუმის მხარდაჭერა ANR, 

ENE, FIN, 

IND, TRA 

GRM KSTA TASF 150.0  0 150.0 

ჯამი     4,875.0  0 4.875.0 
ADB = აზიის განვითარების ბანკი; ANR = სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის განვითარება, CWSS = სოციალური სექტორის განყოფილება; CWTC = ტრანსპორტისა და 

კომუნიკაციების განყოფილება; CWUW = ურბანული განვითარების და წყალმომარაგების განყოფილება; EDU =  განათლება; ENE = ენერგეტიკა FIN = ფინანსები; GRM = მუდმივი წარმომადგენლობა 

საქართველოში; HLT = ჯანდაცვა; IND = მრეწველობა და ვაჭრობა; KSTA = განათლება და ტექნიკური დახმარება; TASF = ტექნიკური  დახმარების სპეციალური ფონდი; TRA = ტრანსპორტი; TRTA = 

ტრანზაქციის ტექნიკური დახმარება; WUS = წყალმომარაგება და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. 

ა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქებისთვის ინტეგრირებული გადაწყვეტილებების მომზადება არის TRTA-ის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოყენებულ იქნება (i) საცხოვრებლად ვარგისი საინვესტიციო 

პროგრამის მოსამზადებლად, პირველი ტრანში (ii) საცხოვრებლად ვარგისი საინვესტიციო პროგრამის მოსამზადებლად, მეორე ტრანში; და (iii) წყალმომარაგებისა და სანიტარული სერვისების 

გაუმჯობესების პროექტის მოსამზადებლად. პარალელური დაფინანსება ($500,000) ექვემდებარება სააპლიკაციო პროცესსა და დამტკიცებას, აზიაში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების ინიციატივის 

ფარგლებში. 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ წარმოებული გამოთვლები 
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დაგეგმილი საინფორმაციო პუბლიკაციები და ღონისძიებები  

ცხრილი A5.1: 2020 წელს განსახორციელებელი საინფორმაციო პუბლიკაციები და ღონისძიებები  

 

პუბლიკაციის ან ღონისძიების სახელი საკითხი ტიპი 

დეპარტამენტი ან 

დარგობრივი ჯგუფი 

ან თემატური 

ჯგუფი დაფინანსების წყარო 

აზიის განვითარების პროგნოზი 2020 ეკონომიკა პუბლიკაცია და 

დოკუმენტაცია 

ERCD არა-TA 

აზიის განვითარების პროგნოზი 2020, ცვლილებები და დამატებები ეკონომიკა პუბლიკაცია და 

დოკუმენტაცია 

ERCD არა-TA 

CAREC: ტურიზმის სტრატეგია 2030  რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

CAREC: ტურიზმის რეგიონული საინვესტიციო ჩარჩო რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

ვაჭრობის ანალიზისათვის ხარჯებისა და შედეგების ცხრილების 

გამოყენება 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

ანგარიში: მტკიცებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკისათვის 

გაუმჯობესებული მონაცემების მხარდაჭერა 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

CAREC: სატრანსპორტო სექტორის ეფექტურობის ანგარიში რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

საზღვაო პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

CAREC: რკინიგზის განვითარება რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტექნიკური კვლევა CWRD TA 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა = 9      
CAREC = ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობა; CWRD = ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი, ERCD = ეკონომიკის კვლევისა და რეგიონული თანამშრომლობის 

დეპარტამენტი, TA = ტექნიკური დახმარება. 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკი  
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UNCLASSIFIED 

ცხრილი A5.2: 2019 წელს განხორციელებული დამატებითი საინფორმაციო პუბლიკაციები და ღონისძიებები  

 

პუბლიკაციის ან ღონისძიების სახელი საკითხი ტიპი 

დეპარტამენტი ან 

დარგობრივი 

ჯგუფი ან 

თემატური ჯგუფი 

დაფინანსების 

წყარო 

ცენტრალურ და დასავლეთ აზიაში საპროექტო მზაობისა და 

იმპლემენტაციის გაუმჯობესება 

FIDIC: კონტრაქტის 

მართვა 

ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD RETA 9692 

წყალმომარაგებისა და სანიტარული სერვისების გაუმჯობესების 

პროექტის მომზადება 

წყალმომარაგება და 

სანიტარია 

ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD TA 9603 

ახალი შესყიდვების ჩარჩოს ტრენინგი შესყიდვები ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

PPFD TA 9478 

CAREC  პოლიტიკური დიალოგი პესტიციდების მონიტორინგის 

პროგრამის შესახებ 

მრეწველობა და 

ვაჭრობა, 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

EARD/CWRD RETA 9500 

CAREC ეროვნული საგზაო უსაფრთხოების საინჟინრო სემინარი მრეწველობა და 

ვაჭრობა, 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD RETA 8804 

კონფერენცია საქართველოში საჯარო-კერძო თანამშრომლობის 

შესახებ 

საჯარო სექტორის 

მართვა 

ტრენინგი ან 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

CWRD TA 9019 

CAREC ინტეგრირებული სავაჭრო გეგმა 2030 და სტრატეგიული 

სამოქმედო გეგმა 2018-2020 

მრეწველობა და 

ვაჭრობა, 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

პუბლიკაცია და 

დოკუმენტაცია 

EARD RETA 9712 

CAREC ინტეგრირებული სავაჭრო გეგმა 2030-ის პრობლემური 

საკითხები  

მრეწველობა და 

ვაჭრობა, 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

პუბლიკაცია და 

დოკუმენტაცია 

EARD RETA 9712 
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პუბლიკაციის ან ღონისძიების სახელი საკითხი ტიპი 

დეპარტამენტი ან 

დარგობრივი 

ჯგუფი ან 

თემატური ჯგუფი 

დაფინანსების 

წყარო 

რეგიონული ტურიზმის თანამშრომლობის ხელშეწყობა CAREC 

2030-ის ფარგლებში: წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური 

შეფასება 

მრეწველობა და 

ვაჭრობა, 

რეგიონული 

თანამშრომლობა 

და ინტეგრაცია 

პუბლიკაცია და 

დოკუმენტაცია 

CWRD RETA 9556 

ღონისძიებების საერთო რაოდენობა = 6     

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა = 3      
CAREC = ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობა, CWRD = ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი, EARD = აღმოსავლეთ აზიის დეპარტამენტი, FIDIC = Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils [ინჟინერთა საკონსულტაციო საერთაშორისო ფედერაცია], PPFD = შესყიდვები, პორტფელი და ფინანსების მართვის დეპარტამენტი; RETA = რეგიონული ტექნიკური 

დახმარება, TA = ტექნიკური დახმარება. 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკი  



დანართი 5 17 

 

UNCLASSIFIED 

ცხრილი A5.3: ინოვაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები და საპილოტე ინიციატივები რომელიც უნდა განხორციელდეს 2020 წელს  

 

საკითხი არსი 

პროექტის 

ნომერი 

სექტორი ან 

თემა განყოფილება 

მეორადი მნიშვნელობის ქალაქებში წყალმომარაგების კომუნალური სისტემაში PPP 

მოდელისა და ჭკვიანი სისტემების გამოყენება: წყალმომარაგებისა და სანიტარული 

სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (SDP) 

AT, INO  WUS CWUW 

ინოვაციების, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საპილოტე ინიციატივების რაოდენობა  

= 1 

    

AT = თანამედროვე ტექნოლოგიები; CWUW = ურბანული განვითარებისა და წყალმომარაგების განყოფილება; INO = ინოვაციები; PPP = საჯარო-კერძო თანამშრომლობა; SDP = დარგის განვითარების პროგრამა; 

WUS = წყალმომარაგება და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. 

წყარო: აზიის განვითარების ბანკი 

 

 


