
Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) 
Հայաստանի կառավարության հետ 
համագործակցում է 2005 թվականից և 
մինչ այժմ հաստատել է $1.37 միլիարդ 
արժողությամբ 28 վարկային ծրագրեր 
(այդ թվում՝ $276 միլիոն մասնավոր 
հատվածի 9 փոխառություններ) 
և տեխնիկական աջակցության 27 
դրամաշնորհներ՝ $15.7 միլիոն ընդհանուր 
արժողությամբ: 2017թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ ԱԶԲ-ն վերադասակարգել 
է Հայաստանը որպես միջին եկամուտ 
ունեցող երկիր, որը կարող է օգտվել 
սովորական կապիտալ միջոցներից՝ 
շուկայական պայմաններով:

2014-2018 թվականների ԱԶԲ-ի երկրի 
գործընկերության ռազմավարությունն 
(ԵԳՌ) օգնում է Հայաստանին ինտեգրելու 
իր տնտեսությունը Կենտրոնական և 
Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին և 
վերահավասարակշռելու տնտեսությունը 
դեպի ավելի դիմակայուն, ներառական ու 
էկոլոգիապես կայուն աճ:  

ԱԶԲ-ն աշխատում էՀայաստանի  ներքին 
և միջսահմանային տրանսպորտային 
կապերի բարելավման, մարզերի 
քաղաքներում համալիր զարգացում 
ապահովելու և երկրի էներգետիկ 
անվտանգության մակարդակը 
բարձրացնելու ուղղությամբ: Հայաստանի 
աստիճանական զարգացման 
կարիքները բավարարելու նպատակով 
ԱԶԲ աջակցությունը նախատեսում է 
նաև օժանդակություն ֆինանսների, 
կրթության և առողջապահության ոլորտի 
բարեփոխումներին: 

ԱԶԲ-ն աջակցում է Հայաստանին ինտեգրելու 
տնտեսությունը և վերահավասարակշռելու 
պետությունը դեպի ավելի դիմակայուն, 
ներառական և էկոլոգիապես կայուն զարգացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Հայաստանին տրված վարկերի և 
դրամաշնորհների  մասհանումների 
հանրագումարը՝ ֆինանսավորված 
սովորական կապիտալ ռեսուրսներից, 
Ասիական զարգացման հիմնադրամից 
(ԱԶՀ) և այլ հատուկ հիմադրամներից, 
կազմում է  $867.5 միլիոն:

ԱԶԲ-Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԱԶԲ-ն աջակցում է ՀՀ կառավարության՝ 
հարկաբյուջետային կայունությանը, 
առկա ֆինանսական շուկաների 
հզորության մեծացմանը և նոր 
ֆինանսական շուկաների զարգացմանն 
ուղղված ընթացիկ ջանքերին: 2017 
թվականին ԱԶԲ-ն հաստատել է 
$40 միլիոն դոլար արժողությամբ 
քաղաքականության վրա հիմնված 
վարկ՝ Հանրային արդյունավետության և 
ֆինանսական շուկաների ծրագրի 1-ին 
ենթածրագրի համար: 
Հայաստանի տրանսպորտի 
ոլորտում ԱԶԲ գործառնությունների 
նպատակն ապահով և կայուն 
ճանապարհային ցանցի ձևավորումը 
և ներպետական և միջսահմանային 

Հայաստան. Վարկերի, դրամաշնորհների և 
հաստատված տեխնիկական աջակցության 
հանրագումարա, բ, գ

Ոլորտ No.

Ընդամենը 
Գումար  

($ միլիոն)d %d

Էներգետիկա  4 142.06  10.74  
Ֆինանսներ  10  152.17  11.51 
Արդյունաբերություն և առևտուր 1   0.75  0.06  
Բազմաոլորտ 3 79.96 6.05
Հանրային հատվածի 
կառավարում  8  140.48   10.62  
Տրանսպորտ  16    634.77   48.01  
Ջրամատակարարում և քաղաքային 

այլ ենթակառուցվածքներ 
Ենթակառուցվածքներ և 
ծառայություն.  10  172.00   13.01  

Ընդամնեը  52  1,322.19   100.00  
ա  Դրամաշնորհները և տեխնիկական աջակցությունը ներառում են 

ԱԶԲ-ի կողմից իրականացվող համաֆինանսավորումը:
բ Ներառում է սուվերեն և ոչ սուվերեն վարկավորումը և 

տեխնիկական աջակցությունը:
գ Օգտագործվում է առաջնային ոլորտը հաստատումները 

ծանուցելիս:
դ Թվերի հանրագումարը կարող է չհամընկնել կլորացման 

պատճառով:

Հայաստան. Սովորական կապիտալ 
միջոցների հաշվին ոչ սուվերեն 
հանձնառություններն՝ ըստ ֆինանսավորման 
տեսակի,  2007–2017թթ.
Ստորագրված գործարքների թիվ 5

գումարը ($ միլիոն)
Վարկեր 216.00
Կապիտալ ներդրումներ –
Երաշխիքներ –
Ընդամենը 216.00

– = զրո

Հայաստան. 2017թ. հանձնառնված 
դրամաշնորհներ, վարկեր և տեխնիկական 
աջակցություն ($ միլիոն)

Վարկեր

Սուվերեն Ոչ սուվերեն
Տեխնիկական 
աջակցություն

Դրամաշ
նորհներ Ընդամենը

 40.00  86.00   3.13   -    129.13  

– = զրո

Ծանոթություն. 
Հանձն առնված նշանակում է ԱԶԲ տնօրենների խորհրդի կամ 
ղեկավարության կողմից հաստատված ֆինանսավորումը, որի 
ներդրումային ծրագրերը ստորագրվել են վարկառուի, ստացողի 
կամ ներդրումային ընկերության և ԱԶԲ-ի կողմից: Դրամաշնորհները 
և տեխնիկական աջակցությունը ներառում են ԱԶԲ-ի կողմից 
իրականացվող համաֆինանսավորումը. 

ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ
ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԹԵՐԹԻԿ



կապուղիների բարելավումն է: 
ԱԶԲ-ն այս նպատակներին հասնելու 
համար իրականացնում է՝ Հյուսիս-
հարավ ճանապարհային միջանցք  և 
Կայուն քաղաքային զարգացման 
ներդրումային ծրագրերը՝ տրամադրելով 
համապատասխանաբար $500 միլիոն և 
$400 միլիոն:

ԱԶԲ-ն $90 միլիոն գումարի 
փոխառություն է տրամադրել 
Ենթակառուցվածքների կայունության 
աջակցության ծրագրի 2-րդ փուլի  համար 
(ավարտվել է 2017թ.), որի նպատակն է 
ենթակառուցվածքների շահագործման 
բարելավումը և կայունությունը՝ 
Հայաստանի տրանսպորտի, ջրի 
և էներգետիկայի ոլորտներում 
բարեփոխումների միջոցով: Ծրագիրն 
օգնել է  հանրային ֆինանսական 
կառավարման մեթոդների բարելավմանը 
և կենցաղսպասարկման կարգավորմանը, 
ընթացիկ պահպանման համար 
կատարվող ներդրումների ավելացմանը և 
սպասարկման և պայմանագրերի կնքման 
կարգերի բարելավմանը:

Քանի որ Հայաստանը ենթակա է 
տարերային աղետների բարձր ռիսկի, 
ԱԶԲ-ն հաստատել է  $88.5 միլիոն 
արժողությամբ՝ արդյունքների վրա 
հիմնված վարկ՝ Սեյսմիկ անվտանգության 
բարելավման ծրագրի համար: Ծրագիրն 
աջակցում է ՀՀ կառավարությանը` 
իրականացնելու նվազագույնը 46 
առաջնահերթ դպրոցների շենքերի սեյսմիկ 
ամրացում ու պետական մարմինների՝ 
սեյսմիկ անվտանգության պլանավորման 
և կառավարման կարողությունների 
բարելավում: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ոլորտի ծրագրի $40 միլիոն լրացուցիչ 
ֆինանսավորմամբ (ավարտվել է 
2017թվականին) ապահովվել է անվտանգ, 

հուսալի և կայուն ջրամատակարարման 
ծառայություններ Հայաստանի 18 
քաղաքներում և ավելի քան 90 գյուղերում, 
որտեղ բոլոր ծառայությունները 
կառավարվում են առևտրային 
սկզբունքներով բնապահպանական 
առումով անվտանգ պայմանների 
կիրառմամբ: 

ԱԶԲ-ն նաև օգնում է ՀՀ 
կառավարությանը՝ Հայաստանի 
էներգետիկ անվտանգությունն 
ամրապնդելու հարցում: $37 
միլիոն արժողությամբ՝ Էներգիայի 
հաղորդման և վերականգնման 
ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 
դիվերսիֆիկացնելու էներգիայի 
աղբյուրները և վերականգնելու ու 
արդիականացնելու էլեկտրաէներգիայի 
հաղորդման և բաշխման ցանցերը: 

Հայաստանում ԱԶԲ-ի աջակցությամբ 
այլ զարգացման նախաձեռնություններից 
է նաև Կանանց ձեռներեցության 
ոլորտի սատարման և զարգացման 
ծրագիրը (ավարտվել է 2017 թվականին): 
Ծրագրի շրջանակներում միջնորդ 
ֆինանսական հաստատությունների 
կողմից միջնաժամետ վարկեր են 
տրամադրվում միկրո, փոքր և միջին 
ձեռնարկություններին, ընդ որում՝ 
վարկերի առնվազն 50%-ը տրամադրվում 
է այն ձեռնարկություններին, որտեղ 
կանայք նշանակալիորեն ներգրավված 
են որպես սեփականատերեր, 
կառավարիչներ կամ աշխատակիցներ:

ՈՉ ՍՈՒՎԵՐԵՆ 
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Որպես մասնավոր ներդրումների 
խթան` ԱԶԲ-ն տրամադրում է ուղղակի 
ֆինան- սավորման աջակցություն ոչ 
սուվերեն հանրային ոլորտի և մասնավոր 
հատվածի գործարքների համար՝ ուղղակի 

վարկերի, կապիտալի ներդրումների, 
երաշխիքների, B կարգի վարկերի և 
առևտրի ֆինանսավորման եղանակով: 
2017 թվականին հաստատվել է $3.17 
միլիարդ ֆինանսավորում՝ ԱԶԲ-ի 
սեփական միջոցներից ֆինանսավորվող 
29 ոչ սուվերեն գործարքների համար: 
2017 թվականին հաստատված ընդհանուր 
ֆինանսավորման չափը կազմել է 2.29 
միլիարդ՝ 27 գործարքների համար:

2017 թվականին սովորական 
կապիտալ միջոցներով 
ֆինանսավորումների հաստատումների 
ու հանձնառությունների մակարդակը 
բարձր է եղել: Մոտավորապես $5.9 
միլիարդ համաֆինանսավորում է 
ներգրավվել առևտրային և պաշտոնական 
աղբյուրներից: 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԱԶԲ-ի՝ 
սովորական կապիտալ միջոցներից 
ֆինանսավորվող ոչ սուվերեն 
գործարքների չվճարված մնացորդներն 
ու հանձնառությունները կազմել են $10.9 
միլիարդ:

ԱԶԲ-ի Առևտրի ֆինանսավորման 
ծրագիրը (ԱՖԾ) լրացնում է շուկայական 
բացերը` գործընկեր բանկերի միջոցով 
տրամադրելով երաշխիքներ և վարկեր՝ 
ի աջակցություն առևտրի ոլորտի: 2009 
թվականից ի վեր զարգացող Ասիայի 
երկրներում ԱՖԾ-ն ավելի քան 16,000 
գործարքների միջոցով $30 միլիարդ 
աջակցություն  է տրամադրել ավելի քան 
12.000 փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են 
հումքանյութը, արտադրատեխնիկական 
նշանակության ապրանքները, բժշկական 
պարագաները և սպառողական 
նշանակության ապրանքները: 2017 
թվականին ԱՖԾ-ը մոտավորապես  
$4.5 միլիարդ աջակցություն է 
տրամադրել առևտրի ոլորտին՝ մոտ 3500 
գործարքների միջոցով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. 2013Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉև 2017Թ. 
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 31-Ը ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ
Համաֆինանսավորում Ծրագրերի թիվ Գումար ($ միլիոն)
Ծրագրերա 6 452.45
 Դրամաշնորհներ 2 18.79
 Այլ վարկեր 3 304.71
 Առևտրային 
համաֆինանսավորում

3 128.95

Տեխնիկական աջակցության 
դրամաշնորհներ

4 3.26

ա Մեկից ավել համաֆինանսավորոման աղբյուր ունեցեղ ծրագիրը հաշվառվում է մեկ անգամ:

 Հայաստան. Ծրագրերի հաջողության ցուցանիշներ

Տարի

Հաջողության 
ցուցանիշ

(%)
Անկախ գնահատում 

անցած ծրագրերի թիվ

2011 100.0 1
2012 100.0 1
2017 100.0 1
Ընդամնեը 100.0 3

Ծանոթություն. «Տարի»-ն վերաբերում է ծրագրերի ավարտական զեկույցի (ԾԱԶ) շրջանառման 
տարվան: Այստեղ նշված հաջողության ցուցանիշները հիմն¬ված են միայն ԾԱԶ-երի 
վավեր զեկույցների ցուցանիշների և անկախ գնահատված կատարողականի գնահատման 
զեկույցների վրա և չեն ներառում ինքնագնահատումերը: Փոքր ընտրանքի չափի պատճառով 
հաջողության ցուցանիշը չի անպայմանորեն ներկայացնում երկրի գործառնությունների 
կատարողականը.
Աղբյուր՝ ԾԱԶ-ի հաստատման զեկույցներ և նախագծերի/ծրագրերի կատարողականի 
գնահատման զեկույցների ցուցանիշների տվյալների շտեմարան, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՍՈՒՎԵՐԵՆ ՎԱՐԿԵՐԻ և ԴՐԱՄԱշՆՈՐՀՆԵՐԻ 
պՈՐՏՖԵլԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻշՆԵՐ, 
2016–2017ԹԹ.
Ընթացիկ վարկերի թիվը (2017թ. դեկտեմբերի 
31-իդրությամբ) 12

2016 ($ ՄԻլ.) 2017 ($ ՄԻլ.)
շնորհված պայմանագրեր,c 109.06 73.65
Մասհանումներb 133.36  135.51 
Ընթացիկ դրամաշնորհների թիվa (2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) –

2016 ($ ՄԻլ.) 2017 ($ ՄԻլ.)
շնորհված պայմանագրերb, c – –
Մասհանումներb,d – –
Խնդրահարույց ծրագրեր (%) (2017թ.-ի դեկ. 
31-իդրությամբ)

–

–  = զրո
a Հանձնառությունների հիման վրա
b Ներառում է փակված վարկերը/դրամաշնորհները, որոնց պայմանագրերը շնորհվել են կամ մասհանումները 

կատարվել են տարվա ընթացքում
c Հաշվի չեն առնված քաղաքականության վրա հիմնված վարկերը/դրամաշնորհներըd Ներառում է միայն ԱԶՀ-ը 

և ԱԶԲ-ի այլ հատուկ հիմնադրամներ
d Ներառում է միայն Ասիական զարգացման ֆոնդը և ԱԶԲ հատուկ ֆոնդերը: և ԱԶԲ-ի այլ հատուկ 

հիմնադրամներ

Հայաստան. Վարկերի, դրամաշնորհների և տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերի գնումների պայմանագրերի մասնաբաժինը

Միավոր

2016 2017

Հանրագումար   
(2017թ. դեկտ, 31-ի 

դրությամբ)

Գումար 
($ միլիոն)

% -ը
Ընդհա  
նուրից 

Գումար  
($ million)

% -ը
Ընդհա  
նուրից

Գումար  
($ միլիոն)

% -ը
Ընդհա  
նուրից

Ապրանքներ, 
աշխատանքներ 
Հարակից 
ծառայություններ 82.42   0.73  99.63    0.96  629.32    0.37  
Խորհրդատվական 
ծառայություններ   0.63   0.10    3.41   0.46  14.50    0.12 
Ընդամենը՝ գնումներ   83.06   0.70   103.03    0.92   643.82    0.36  



ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Համաֆինանսավորման 
գործառնությունները հնարավորություն 
են տալիս ԱԶԲ-ի ֆինանսավորող 
գործընկերներին, կառավարություններին 
կամ պետական գերատեսչություններին, 
բազմակողմ ֆինանսավորող 
հաստատություններին և առևտրային 
կազմակերպություններին մասնակցելու 
ԱԶԲ-ի ծրագրերի ֆինանսավորմանը: 
լրացուցիչ միջոցները տրամադրվում 
են պաշտոնական վարկերի, 
դրամաշնորհների, տեխնիկական 
աջակցության և այլ արտոնյալ 
ֆինանսավորման և առևտրային 
համաֆինանսավորման տեսքով, 
ինչպիսիք են, օրինակ, B կարգի վարկերը, 
ռիսկերի փոխանցման վերաբերյալ

համաձայնությունները, զուգահեռ 
վարկերը և կապիտալը, երաշխիքային 
համաֆինանսավորումը և ԱԶԲ-ի 
ԱՖԾ-ի և Մատակարարման շղթայի 
ֆինանսավորման ծրագրի ներքո 
իրականացվող գործարքների 
համաֆինանսավորումը: 2009 թվականից 
մինչև 2017 թվականի ավարտը 
Հայաստանի համար կուտակային, 
ուղղակի, ավելացված արժեքով 
պաշտոնական համաֆինանսավորումը 
կազմել է $323,50 միլիոն` երեք 
ներդրումային ծրագրերի և $3,76 միլիոն՝ 
հինգ տեխնիկական աջակցության 
ծրագրերի համար: Կուտակային, 
ուղղակի, ավելացված արժեքով 
առևտրային համաֆինանսավորումը 
Հայաստանի համար կազմել է $226,40 
միլիոն՝ ներդրումային չորս ծրագրերի 
համար: 2013 թվականի հունվարի 1-ից 
մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 
31-ը ժամանակահատվածում 
համաֆինանսավորմամբ 
իրականացված ծրագրերի համառոտ 
նկարագրությանըկարելի է ծանոթանալ  
www.adb.org/countries/armenia/cofinancing 
հղմամբ:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայաստանում Ասիական զարգացման 
բանկը համագործակցում է 
զարգացմանն ուղղված գործունեություն 
ծավալող գործընկերների, 
գիտահետազոտական կենտրոնների 

և քաղաքա-ցիական հասարակության 
կազմակերպությունների հետ՝ 
իր գործառնու-թյունների 
արդյունավետությունը, ներգործությունը, 
որակն ու արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով: ԱԶԲ-ն 
պարբերաբար խորհրդակցում է է 
զարգացմանն ուղղված գործունեություն 
ծավալող գործընկերների հետ՝ 
ոլորտային աշխատանքային խմբերի 
հանդիպումների միջոցով և ծրագրերի 
նախապատրաստման և իրականացման 
ընթացքում: 

ԱԶԲ-ն համագործակցել է Եվրոպական 
ներդրումային բանկի հետ՝ 
Հայաստան-Վրաստան սահմանի 
տարածաշրջանային ճանապարհի 
բարելավման ծրագրի, Հյուսիս-
Հարավ ճանապարհային միջանցքի 
երրորդ հատվածի (Թալին-Գյումրի 
ճանապարհային հատվածի 46 կիլոմետր) 
համաֆինանսավորման շրջանակներում:

ԱԶԲ-ի առաջին մասնավոր 
ենթակառուցվածքային ներդրումը 
Հայաստանում՝ Զվարթնոց 
օդանավակայանի ընդլայնման ծրագրում, 
իրագործվեց Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի 
և Գերմանիայի ներդրումների 
և զարգացման կորպորացիայի  
դուստր ձեռնարկություն KfW-ի հետ 
համագործակցությամբ:  ԱԶԲ-ն և ՎԶԵԲ-ը 
նաև համաֆինանսավորել են Սևան-
Հրազդան կասկադի հիդրոէներգետիկ 
համակարգի վերականգնման և 
Էլեկտրահաղորդման համակարգի 
վերականգնման ծրագիրը, ինչպես 
նաև Էներգետիկ արդյունավետության 
բարելավման և ավելացման ծրագիրը:

ԳՆՈՒՄՆԵՐ 
Ամեն տարի ԱԶԲ-ն տրամադրում 
է վարկեր, դրամաշնորհներ և 
տեխնիկական աջակցություն իր 
զարգացող անդամ երկրներում 
ծրագրեր և այլ գործողություններ 
ֆինանսավորելու համար կնքում է մի 
քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր՝ 
ապրանքների գնման, աշխատանքների 
մատակարարման և խորհրդատվական 
ծառայությունների մատուցման համար: 
պայմանագրերի մեծ մասը շնորհվում է 

միջազգային մրցույթների հիման վրա, 
որոնք բաց են ԱԶԲ-ի անդամ երկրներից 
ընկերությունների և անհատների 
համար, տարածաշրջանային կամ ոչ 
տարածաշրջանային: 

ԱԶԲ-ի գնումների պայմանագրերի 
մասնաբաժինը

Ապրանքներ, աշխատանքներ և 
հարակից ծառայություններ
Ասիայում և Խաղաղօվկիանոսյան 
երկրներում ապրանքների, 
աշխատանքների և հարակից 
ծառայությունների գնման ԱԶԲ-ի 
պայմանագրերը վարկային և 
դրամաշնորհային գործառնությունների 
ներքո կազմել են $11.28 միլիարդ` 2016 
թվականին և $11,43 միլիարդ` 2017 
թվականին:

1966 թվականից ի վեր՝ գնումների 
հանրագումարը կազմել է $169,12 
միլիարդ` ներառելով  211.316 
պայմանագիր:

Հայաստանում 2005 թվականից 
սկսած $629.79 միլիոն արժողությամբ 
218 պայմանագրեր են կնքվել 
կապալառուների և մատակարարների 
հետ: 

Խորհրդատվական ծառայություններ
Ասիայում և Խաղաղօվկիանոսյան 
երկրներում վարկային, դրամաշնորհային 
և տեխնիկական աջակցության 
գործառնությունների ներքո՝ 
խորհրդատվական ծառայությունների 
մատուցման ԱԶԲ-ի գնումների 
պայմանագրերը կազմել են $627.79 
միլիոն` 2016 թվականին և $741.84 
միլիոն` 2017թվականին: Կուտակային 
գնումները 1966 թվականից ի վեր 
կազմել են $12.02 միլիարդ` ներառելով  
55.420 պայմանագիր: Հայաստանում 
2005 թվականից սկսած $14.5 միլիոն 
արժողությամբ 270 պայմանագրեր են 
կնքվել խորհրդատուների հետ:

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
Հայաստանի արտաքին պարտքը 

խորհրդատուները Հայաստանից, որոնք ներգրավված են 
եղել ԱԶԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային և տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերի խորհրդատվական ծառայությունների 
պայմանագրերում, 2013թ. հունվարի 1 - 2017թ. դեկտեմբերի 31

Խորհրդատու Ոլորտ
պայմանագրի 

գումարը ($ միլիոն)
«Գրանդ Թորնթոն»ՓԲԸ ԷՆ, ՖԻՆ, ՀՀԿ ՏՐԱ, ՋՔԾ   2.52 
«Ալտա ՎԻպ» ՍպԸ ՏՐԱ  0.34  
«Ամերիա» ՍպԸ ՀՀԿ  0.21  
«ՍՈՍ Աուդիտ»ՍպԸ ՏՐԱ  0.13  
«ԷյԷմ Փարթներս Քոնսալթինգ 
Կո.»ՍպԸ ՏՐԱ  0.11 
Անհատ խորհրդատուներ 6.05 
Այլ 0.06  
Ընդամենը  9.42  

ԷՆ = Էներգետիկա, ՖԻՆ = Ֆինանսներ, ՀՀԿ = Հանրային հատվածի 
կառավարում, ՏՐԱ= Տրանսպորտ, ՋՔԾ = Ջրամատակարարման և այլ քաղաքային 
ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ

Առաջին 5 կապալառուները /մատակարարները Հայաստանից, 
որոնք ներգրավված են եղել ԱԶԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային 
ծրագրերի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների 
պայմանագրերում, 2013թ. հունվարի 1- 2017թ. դեկտեմբերի 31 

Կապալառու/մատակարար Ոլորտ
պայմանագրի 

գումար ($ միլիոն)
Հայաստանի տարածքային զարգացման 
հիմնադրամ ՋՔԾ  23.31  
«Վահագն և Սամվել» ՍպԸ ՏՐԱ  15.55  
«Ռեդինեթ» ՓԲԸ / «Սիմենս» ԷյՋի 
Օսթեղայ ԷՆ   11.16  
«Հորիզոն-95» ՍպԸ և Օբերսլեր «Կավ 
պետրիոս» SRL (համատեղ ձեռնարկ.) ՏՐԱ  8.43  

«Արարատ-Ճանշին» ՍպԸ ՏՐԱ, ՋՔԾ   5.27  
Այլ  248.00  
Ընդամենը   311.40  

ԷՆ = էներգետիկա, ՏՐԱ= Տրանսպորտ, ՋՔԾ = Ջրամատակարարման և այլ քաղաքային 
ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ



Սույն հրապարակման մեջ «$» նշանակում է ԱՄՆ դոլար: Թվերը հաշվարկված են ԱԶԲ-ի կողմից, եթե այլ մեջբերում չի արվում: Տվյալները ներկայացված են 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ, եթե այլ բան չի նշվում: Տեղեկատվական թերթիկները թարմացվում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլին:. 

կտրուկ ավելացել է 2008-2009 
թվականների համաշխարհային 
ֆինանսական ճգնաժամից հետո, և 
շարունակում է չափավոր տեմպով աճել: 
Հարկաբյուջետային համախմբումը, 
այն է՝ պարտքը կայունացնելու համար 
պահանջվող մակարդակից ցածր 
պակասուրդի ապահովումը, շարունակում է 
հանդիսանալ ՀՀ կառավարության գերակա 
խնդիրը միջնաժամկետ հեռանկարում:

Հաշվի առնելով երկրի պարտքի վիճակը՝ 
ԱԶԲ-ը շարունակելու է առավելագույնի 
հասցնել իր սուվերեն և ոչ սուվերեն 
գործառնությունները: Որպեսզի ԱԶԲ-ի 
կողմից ֆինանսավորվող ներդրումները 
չհանգեցնեն ֆինանսական ցնցման, ԱԶԲ-ն 

ամենայն զգուշությամբ վերլուծում 
է իր նոր սուվերեն վարկավորման 
սահմանային ազդեցությունը երկրի 
պարտքի կայունության վրա: 

Հարկաբյուջետային համախմբման 
անհրաժեշտությունը նաև ընդգծում է 
Հայաստանում ԱԶԲ-ի գործող պորտֆելի 
կատարողականի հետագա բարելավման 
կարևորությունը:

2017 թվականի սեպտեմբերին ԱԶԲ-ն 
հաստատեց 2017-2020 թվականների 
երկրի գործառնությունների բիզնես 
ծրագիրը (ԵԳԲԾ) Հայաստանի 
համար: Այն համապատասխանում 
է ՀՀ կառավարության 2025թվականի 

Հայաստանի զարգացման 
ռազմավարության և 2017-2022 
թվականների կառավարության ծրագրին:

Այստեղ նաև հաշվի են առնված ՀՀ 
կառավարության միջնաժամկետ 
հարկաբյուջետային համախմբման 
պլանները՝ միաժամանակ 
ապահովելով հանրային հատվածի 
հնարավոր վարկավորման մասով 
հավասարակշռված մոտեցում: ԵԳԲԾ-ն 
մասնավորապես միտված է երկրորդային 
քաղաքների ճանապարհների 
բարելավմանը և կրթական ու 
առողջապահական ծառայությունների 
բարեփոխմանն աջակցությանը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԶԲ-Ի ՄԱՍԻՆ 
ԱԶԲ անդամակցություն 
միացել է 2005 թվականին    

Բաժնետիրությունը և քվեների կշիռը
Ունեցած բաժնետոմսերի 
քանակը: 31,671 (ընդհանուր բաժնետոմսերի 0.298%-ը)
Քվեներ: 71,278 (ընդհանուր անդամների 0.537%-ը,
Կապիտալի ընդհանուր տարածաշրջանում ընդհանուր անդամների 0.824%)
 
բաժանորդագրությունը: $451,04 միլիոն
Հիմնական կապիտալի 
վճարված բաժանորդագրու
թյունը: $22,60 միլիոն

Վաչե Գաբրիելյանը ՀՀ ԱԶԲ կառավարիչն է, իսկ Արմեն Հայրապետյանը՝ փոխարինող կառավարիչը: 
Սյուրկանի Իշակ Կասիմը տնօրենն է, իսկ Մարիո Դի Մայիոն տնօրենի տեղակալն է, ովքեր 
ներկայացնում են Հայաստանը ԱԶԲ տնօրենների խորհրդում:

շեյն Ռոզենթալը Հայաստանում ԱԶԲ-ի գրասենյակի տնօրենն է: ԱԶԲ-ի Հայաստանում մշտական 
առաքելությունը բացվել է 2008թ. և ապահովում է առաջնային գործառնական կապը ԱԶԲ-ի և 
Կառավարության, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության շահագրգիռ կողմերի և 
զարգացման գործընկերների միջև: Մշտական առաքելությունը ներգրավված է քաղաքականությունների 
մշակման շուրջ ծավալվող երկխոսություններում, երկրի գործընկերության ռազմավարության մշակման 
ծրագրավորման, պորտֆելի կառավարման մեջ, միևնույն ժամանակ, հանդես է գալիս որպես Հայաստանի 
զարգացման խնդիրների վերաբերյալ գիտելիքների շտեմարան:
Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումերի 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 անդամերին, որոնցից 48-ը 
տարածաշրջանից են, իսկ մնացած 19-ը` աշխարհի այլ մասերից: ԱԶԲ-ի հիմնական գործիքները, որոնք 
ուղղված են իր զարգացող անդամ երկրներին աջակցելուն, հանդիսանում են քաղաքականությունների 
մշակման շուրջ տարվող երկխոսությունները, վարկավորումը, կապիտալ միջոցների ներդրումները, 
երաշխիքները, դրամաշնորհները և տեխնիկական աջակցությունը: 2017 թվականին վարկավորման 
ծավալը կազմել է $18,72 միլիարդ (111 ծրագիր), տեխնիկական աջակցությունը կազմել է $200,53 միլիոն 
(246 ծրագիր) և դրամաշնորհային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի ծավալը՝ $597,49 միլիոն (24 ծրագիր):
հավելումն, $11,92 միլիարդ առաջացել է ուղղակի, ավելացված արժեքով համաֆինանսավորումից` 
պաշտոնական վարկերի, դրամաշնորհների, արտոնյալ համաֆինանսավորման, առևտրային 
համաֆինանսավորման տեսքով, ինչպիսիք են՝ B կարգի վարկերը, ռիսկերի փոխանցման 
համաձայնությունները, երաշխիքային համաֆինասավորումը, զուգահեռ վարկերը, զուգահեռ կապիտալը 
և ԱԶԲ-ի Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի ներքո գործարքների համաֆինանսավորումը: 2013 
թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ԱԶԲ-ի տարեկան վարկավորման 
միջին ծավալը կազմել է $14,55 միլիարդ: Ի հավելումն, ներդրումային դրամաշնորհները և տեխնիկական 
աջակցությունը, որոնք ֆինանսավորվել են ԱԶԲ-ի և հատուկ հիմադրամների միջոցներով, կազմել 
է միջինը $617,74 միլիոն, իսկ տեխնիկական աջակցությունը միջին հաշվով կազմել է $166,28 միլիոն 
միևնույն ժամանակահատվածում: 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կուտակային ընդհանուր 
ծավալը, չհաշված համաֆինանսավորումը, կազմել է $255,14 միլիարդ՝ 44 երկրներում իրականացվող 
2955 ծրագրերի վարկավորման համար, $8,36 միլիարդ՝ 328 դրամաշնորհների համար և $4,27 միլիարդ՝ 
տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհների համար, ներառյալ` տարածաշրջանային տեխնիկական 
աջակցության 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 գլխամասային գրասենյակ
6 ԱԶԲ պողոտա, Մանդալույոնգ քաղաք
1550 Մետրո Մանիլա, Ֆիլիպիններ 
Հեռ. +63 2 632 4444 
Ֆաքս +63 2 636 2444

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և 
բարեփոխումների նախարարություն
Կառավարական շենք 1, Հանրապետության
հրապարակ 
Երևան 0010, Հայաստան
Հեռ +374 10 515702
Ֆաքս +374 10 521265
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www.mieir.am

ԱԶԲ օգտակար կայքեր

Ասիական զարգացման բանկ
www.adb.org

Ասիական զարգացման հեռանկար
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Տարեկան հաշվետվություն
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Գրադարան-շտեմարաններ
www.adb.org/publications/depositories

Զարգացման և տնտեսական ցուցանիշների 
ամբողջական ցանկի համար այցելեք: 

Վիճակագրություն և տվյալների բազաներ
www.adb.org/data/statistics
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