
აზიის განვითარების ბანკის წევრი 
ქვეყნის ფაქტობრივი ინფორმაცია

აზიის განვითარების ბანკი ხელს შეუწყობს საქართველოს 
პოტენციალის რეალიზებას აგრობიზნესის, ტურიზმისა 
და რეგიონული ვაჭრობის მიმართულებით და 
დაეხმარება მას უმუშევრობის დაძლევასა და მუშახელის 
კვალიფიკაციის ამაღლებაში.

ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდებარე 
საქართველო რეგიონული სავაჭრო 
ნაკადებისთვის მნიშვნელოვან საკვანძო 
ქვეყანას წარმოადგენს, და დანარჩენ 
მსოფლიოსთან, და მათ შორის, ევროკავშირის 
ბაზართან ინტეგრირებისათვის, უნიკალური 
გეოგრაფიული უპირატესობა გააჩნია.

თავისუფალი ეკონომიკის, ბიუროკრატიის 
შემცირებისა და კორუფციასთან 
ბრძოლის მიმართულებით საქართველოს 
მთავრობამ რიგი ნაბიჯები გადადგა. მეტი 
ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მთავრობამ 
მნიშვნელოვნად გაზარდა სოციალური 
სექტორის დაფინანსება და საბიუჯეტო 
სახსრების ხარჯვის გამჭვირვალობა. 
კერძო სექტორის ძალისხმევით მიმდინარე 
მტკიცე ეკონომიკურმა ზრდამ ხელი შეუწყო 
საქართველოს განვითარებას და ქვეყანაში 
სიღარიბისა და უმუშევრობის შემცირებას.

კორონავირუსული დაავადების (კოვიდ-19) 
პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა 
მოახდინა საქართველოს ეკონომიკაზე, 
შეაფერხა უცხოური ინვესტიციების და 
სავალუტო ნაკადების ვაჭრობისა და 
ტურიზმის სექტორებიდან შემოდინება და 
განაპირობა საბიუჯეტო სახსრების გადინება 
ეკონომიკის ხელშემწყობი ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად. მიუხედავად ამისა, 
საქართველოს სწრაფვა მდგრადი, 
მრავალმხრივი და მედეგი ეკონომიკური 
ზრდის მისაღწევად ქვეყნის აღდგენის კარგ 
შესაძლებლობას იძლევა.

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)  
საქართველოსთან 2007 წლიდან 

თანამშრომლობს და მისი ერთ-ერთი 
უმსხვილესი მრავალმხრივი განვითარების 
პარტნიორია. ADB-ის საქართველოსთვის 
გამოყოფილი აქვს 3.92 მილიარდი აშშ 
დოლარის ოდენობის სესხები და 28.9 
მილიონი აშშ დოლარი ტექნიკური დახმარების 
პროექტების სახით. სესხებით გაცემული 
თანხების ჯამური ოდენობა 2 მილიარდ აშშ 
დოლარს შეადგენს. დაფინანსების წყაროა 
ბანკის რეგულარული და შეღავათიანი 
ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები.

ADB-ის მხარდაჭერით განხორციელებული 
პროექტები და პროგრამები

2020 წელს, პანდემიის შემდგომი აღდგენის 
მიზნით, საქართველოს განსაკუთრებულ 
საჭიროებებზე საპასუხოდ, ADB-მ 300 მილიონ 
აშშ დოლარზე მეტი გამოყო ანტიციკლური და 
საბიუჯეტო სესხების სახით. თანხები მოხმარდა 
კრიზისის პერიოდში მთავრობის მიერ 
ფისკალური და ფინანსური დაბრკოლებების 
გადალახვას, პანდემიის გავლენისგან ყველაზე 
დაუცველი ჯგუფების დაცვას  და ეკონომიკური 
აქტივობის შენარჩუნებას. აღნიშნული 
პაკეტი ეხმარება მთავრობას კოვიდ-19-ის 
გავრცელების შეკავებასა და ეკონომიკის 
მდგრად აღდგენაში, ქვეყნის სახელმწიფო 
ფინანსური მართვისა და სოციალური დაცვის 

საქართველო

საქართველო: 2020 წლის სესხები, გრანტები, ინვესტიციები 
კაპიტალში, ტექნიკური დახმარება და სავაჭრო და მიწოდების 
ჯაჭვის საფინანსო და მიკროფინანსების პროგრამის 
ვალდებულებები (მილიონი აშშ დოლარი)a

პროდუქტის ტიპი სუვერე–
ნული

არასუვე-
რენული ჯამი

სესხები 533.13 24.00 557.13

გრანტები 2.50 - 2.50

ტექნიკური დახმარებაb 6.80 0.25 7.06
სავაჭრო და მიწოდების ჯაჭვის 
საფინანსო და მიკროფინანსების 
პროგრამაc

- 24.73 24.73

ჯამი 524.44 48.98 591.42

საქართველო: კუმულაციური სესხები, გრანტები, ინვესტიციები 
კაპიტალში, ტექნიკური დახმარება და  სავაჭრო და მიწოდების 
ჯაჭვის საფინანსო და მიკროფინანსების პროგრამის 
ვალდებულებები (მილიონი აშშ დოლარი)a, b, c, d

დარგი No.
მთლიანი 

თანხა 
(მილ. $)e

მთლიანი 
თანხის 

%e

კოვიდ 19-ზე 
რეაგირება 
(მილ. $)e

პროექტები და ტექნიკური 
დახმარება 88 3952.07 97.04 313.26

სოფლის მეურნეობა, 
ბუნებრივი რესურსები და 
სოფლის განვითარება

1 0.98 0.02 -

განათლება 3 73.18 1.80 -
ენერგეტიკა 5 124.05 3.05 -
ფინანსები 14 286.19 7.03 4.39
ჯანდაცვა 2 11.39 0.28 4.54
მრეწველობა და ვაჭრობა 1 0.90 0.02 0.07

საინფორმაციო და საკომუ-
ნიკაციო ტექნოლოგიები - 0.18 0.00 0.07

მრავალდარგობრივი 4 148.97 3.66 -

საჯარო სექტორის მართვა 11 654.11 16.06 304.08

ტრანსპორტი 27 1,882.01 46.21 -
წყლისა და ურბანული ინფრა-
სტრუქტურა და სერვისები 20 770.11 19.91 0.11

სავაჭრო და მიწოდების ჯაჭვიf 156 120.45 2.96 23.96

ფინანსები და მიკროფინანსები

ფინანსები 80 60.23 1.48 11.98

მრეწველობა და ვაჭრობა 76 60.23 1.48 11.98
ჯამი 244 4,072.52 100.00 337.22

- =nil, 0.00 =0.005%, კოვიდ-19=კორონავირუსული დაავადება,
DMC = განვითარებადი წევრი ქვეყანა, TA = ტექნიკური დახმარება.
a გრანტები და ტექნიკური დახმარება გულისხმობს ADB-ის 
მიერადმინისტრირებულ დაფინანსებას
b გულისხმობს სუვერენულ და არასუვერენულ სესხებს დატექნიკურ დახმარებას
c ვალდებულებების ანგარიშგებისას იყენებს პირველად სექტორს.
d რეგიონული ტექნიკური დახმარების პროექტების დაფინანსება შესაბამის 
განვითარებად წევრ ქვეყნებზე ნაწილდება, სადაც ხელმისაწვდომია ჩაშლილი 
ინფორმაცია
e ციფრები შესაძლოა ზუსტად არ დაჯამდეს დამრგვალების გამო
f ADB-ის მიერ დაფინანსებული ვალდებულებები არასუვერენული 
რევოლვირებადი პროგრამებიდან, საიდანაც 85.43 მილიონი აშშ დოლარი 
მოკლევადიანია.

-= ნულს, DMC = განვითარებადი წევრი ქვეყანა, TA = ტექნიკური დახმარება.
შენიშვნები:
ვალდებულება გულისხმობს დაფინანსების დამტკიცებას ADB-ის დირექტორთა 
საბჭოს ან ხელმძღვანელობის მიერ, რომლისთვისაც საინვესტიციო 
ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა მსესხებელმა, ბენეფიციარმა ან ინვესტიციის 
ობიექტმა კომპანიამ და ADB-მ.
გრანტები და ტექნიკური დახმარება მოიცავს ADB-ის მიერ ადმინისტრირებულ 
თანადაფინანსებას.
a რიცხვები შესაძლოა ზუსტად არ დაჯამდეს დამრგვალების გამო.
b რეგიონული ტექნიკური დახმარების პროექტების დაფინანსება შესაბამის 
განვითარებად წევრ ქვეყნებზე ნაწილდება, სადაც ხელმისაწვდომია ჩაშლილი 
ინფორმაცია
c  ADB-ის მიერ დაფინანსებული ვალდებულებები არასუვერენული 
რევოლვირებადი პროგრამებიდან, საიდანაც 7,64 მილიონი აშშ დოლარი 
მოკლევადიანია.



სისტემებში არსებული მთავარი გამოწვევების 
დაძლევის გზით.

ამასთან, კოვიდ-19-ზე საგანგებო 
რეაგირების პროექტმა ხელი შეუწყო 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მარაგებისა 
და სერვისების უზრუნველყოფას მთელი 
საქართველოს მასშტაბით. 2.5 მილიონი 
აშშ დოლარის ოდენობის საგრანტო 
დაფინანსება ADB-ის აზია-წყნარი ოკეანის 
რეგიონის კატასტროფების ფონდიდან 
(APDRF)  იაპონიის მთავრობის ფინანსური 
მონაწილეობით მოხდა. ამასთან, ADB-მ 
მთავრობას კონსულტაცია გაუწია კოვიდ-19-
ის საწინააღმდეგო  ვაქცინაციის ეროვნული 
გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით.

საქართველოსთან თანამშრომლობის 
სტრატეგიის შესაბამისად, რაც მოიცავს 
ფართომასშტაბიან დახმარებას განათლების 
სფეროში, 2020 წელს ADB-მ ასევე გამოყო 
72 მილიონი აშშ დოლარი სექტორული 
განვითარების პროგრამის დასაფინანსებლად 
— თანამედროვე უნარები უკეთესი 
დასაქმებისთვის — რაც საქართველოს 
განათლების სისტემაში ADB-ის მიერ 
განხორციელებული პირველი პროგრამაა. 
პროგრამის მიზანია შრომის ნაყოფიერების 
ამაღლება  ხარისხიანი პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებით, 
მნიშვნელოვან სექტორებში სამუშაო 
ადგილების შექმნის ხელშეწყობითა და 
პროფესიული უნარების მოდერნიზებაში კერძო 
სექტორის მონაწილეობის მხარდაჭერით.

2017-2020 წლებში ADB-მ 1,3 მილიარდ აშშ 
დოლარზე მეტი გამოყო საქართველოს 
სტრატეგიული სატრანსპორტო დერეფნისა და 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების პროექტებზე. 
ეს ინვესტიციები ხელს უწყობს აღმოსავლეთ-
დასავლეთის ავტომაგისტრალის 61 
კილომეტრიანი (კმ) მონაკვეთის მშენებლობას; 
ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფნის ფარგლებში 
კლიმატგამძლე ავტომაგისტრალის 
მშენებლობას; 14,3 კმ-იანი შემოვლითი 
გზის მშენებლობას, რომელიც გარს უვლის 
პორტსა და საკურორტო ქალაქ ბათუმს; და 
50 კმ-იანი შიდასახელმწიფოებრივი გზის 
რეაბილიტაციას ხარაგაულის რაიონში 
მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის 
მისასვლელი გზების გაუმჯობესების მიზნით. 
ამ მიმდინარე პროექტების ფარგლებში 
ADB-მ თანადაფინანსების სახით დამატებით 
1,2 მილიარდი აშშ დოლარის მობილიზება 
მოახდინა. ამ ინვესტიციებით ADB-მ ასევე 
შეძლო პროექტების განხორციელებისა და 
აქტივების მართვის საკითხებში საქართველოს 
გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების განვითარება.

2011-2016 წლებში ADB-მ 500 მილიონი აშშ 
დოლარი გამოყო ურბანული სერვისების 
გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის, 
ხოლო 2020 წელს 157 მილიონი აშშ დოლარი 
წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
სექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის 
დასაფინანსებლად. ეს ორი პროგრამა 
ემსახურება უსაფრთხო წყალმომარაგებისა 
და წყალარინების სისტემების 
უზრუნველყოფას ქვეყნის 12 ქალაქში და 
ამავე დროს მოახდენს საქართველოს 
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 
კომერციალიზაციასა და მოდერნიზებას. 

გასული ათი წლის სხვა მიღწევებს შორისაა 
ADB-ის დაფინანსებით ქვეყნის ენერგოქსელის 
გაძლიერებისათვის აშენებული და 

განახლებული ოთხი ქვესადგური, ქვეყნის 
სახელმწიფო ვალისა და ბიუჯეტის მართვის 
გაძლიერება, საპენსიო სისტემის რეფორმა, 
კაპიტალის ბაზრების განვითარება და კერძო 
ინვესტიციების ხელშეწყობა მეტი სამუშაო 
ადგილის შექმნისა და ოჯახების უკეთესი 
სოციალური დაცვისათვის.

არასუვერენული ოპერაციები

როგორც კერძო ინვესტიციების 
კატალიზატორი, ADB ფინანსურ დახმარებას 
უწევს არასუვერენულ პროექტებსა და 
ფინანსურ შუამავლებს. 2020 წელს 
საკუთარი სახსრებიდან ADB–ის მიერ 
დამტკიცებულმა სესხებმა და კაპიტალში 
ინვესტიციებმა შეადგინა 1,4 მილიარდი 
აშშ დოლარი, ეკონომიკურ და სოციალურ 
ინფრასტრუქტურაში, საფინანსო სექტორსა 
და აგრობიზნესში განხორციელებული 
38 ტრანზაქციით. ADB ასევე აქტიურად 
ახდენს თანადაფინანსების მობილიზაციას 
კომერციული და შეღავათიანი წყაროებიდან. 
2020 წელს ADB-მ მობილიზება გაუკეთა 1,9 
მილიარდი აშშ დოლარის გრძელვადიანი 
პროექტის თანადაფინანსებას და 3,3 
მილიარდი დოლარის თანადაფინანსებას 
სავაჭრო და მიწოდების ჯაჭვის საფინანსო 
პროგრამისა და მიკროფინანსების 
პროგრამის დასაფინანსებლად. ADB-ის 
საკუთარი სახსრებიდან დაფინანსებული 
არასუვერენული გარიგებების დავალიანება 
და ვალდებულებები 2020 წლის 31 
დეკემბრისათვის შეადგენდა 14.3 მილიარდ 
აშშ დოლარს.

2020 წელს ADB-მ, როგორც წამყვანმა 
ინვესტორმა, აქტიური როლი შეასრულა 
სს Georgia Global Utilities-ის (GGU) მიერ 

საქართველო: სუვერენული და არასუვერენული ოპერაციების შედეგების 
შეფასება, 2011-2020 

დამტკიცებული 
და შეფასებული 
პროექტების და 
პროგრამების 

სრული 
რაოდენობა

შეფასების რეიტინგი

უაღრესად 
წარმატებული 

და 
წარმატებული

ნაკლებად 
წარმა  -

ტებული

წარუმა-
ტებელი

სუვერენული ოპერაციები 8 6 1 1

არასუვერენული ოპერაციები 2 2 - -

- =nil, 0.00 IED დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტი

შენიშვნა: რიცხვები გვიჩვენებს იმ სუვერენული და არასუვერენული ოპერაციების რაოდენობას ქვეყანაში, 
რომლებიც დამტკიცებული და შეფასებულია IED-ის მიერ მისი საქმიანობის საერთო მაჩვენებლების შესაბამისად. ეს 
მოიცავს პროექტის შესრულების ყველა დამტკიცებულ და შეფასებულ ანგარიშს და ვრცელი წლიური მიმოხილვის 
ანგარიშებს, რომლებიც იგზავნებოდა ADB-ის მიერ 10 წლის განმავლობაში, 2010 წლის 1 ივლისიდან 2020 წლის 30 
ივნისამდე პერიოდში. იხ. შეფასებები საქართველოსთან დაკავშირებით.

წყარო: IED-ის წარმატების მაჩვენებლების მონაცემთა ბაზა 

საქართველო: ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები 
არასუვერენული ვალდებულებები პროდუქტის მიხედვით

2020 2016-2020

ხელმოწერილი ტრანზაქციების რაოდენობა 
(ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები) 2 6

ხელმოწერილი ტრანზაქციების რაოდენობა 
(პროგრამები) 46 123

თანხა (მილიონი აშშ დოლარი)
სესხები 4.00 133.26
ინვესტიციები კაპიტალში - -
გარანტიები - -
სავალო ფასიანი ქაღალდები 20.00 26.85
სავაჭრო და მიწოდების ჯაჭვის საფინანსო 
პროგრამა და მიკროფინანსების პროგრამა 24.73 65.13

ჯამი 48.73 225.24

-= nil, DMC = განვითარებადი წევრი ქვეყანა OCR=ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები

საქართველო: პორტფელის შესრულების ხარისხის მაჩვენებლები 
სუვერენული სესხებისა და გრანტებისათვის 2019–2020
მიმდინარე სესხების რაოდენობაa (2020 წლის 
31 დეკემბრისათვის) 25

ხელშეკრულების გაფორმებაb,c 365.40 176.82
თანხების გაცემაb 171.59 213.53
მიმდინარე გრანტების რაოდენობაa,d (2020 
წლის 31 დეკემბრისათვის) 1

2019 (მილ. აშშ 
დოლარი)

2020 (მილ. აშშ 
დოლარი)

ხელშეკრულების გაფორმებაb,c, d - -
თანხების გაცემაb, d - -
სარისკო პროექტები (%) (2020 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით) -

-= nil, *
a ეფუძნება ვალდებულებებს.
b მოიცავს დახურულ სესხებს/გრანტებს, რომელთა ფარგლებშიც მოხდა ხელშეკრულებების გაფორმება ან 
თანხების გამოყოფა წლის განმავლობაში.
c არ მოიცავს პოლიტიკაზე დაფუძნებულ, შედეგებზე ორიენტირებულ და ფინანსური შუამავლობის/
საკრედიტო სესხებს და გრანტებს.
d მოიცავს მხოლოდ აზიის განვითარების ფონდსა და ADB-ის სხვა სპეციალურ ფონდებს.

საქართველო: თანადაფინანსებული პროექტები,
1 იანვარი 2016 – 31 დეკემბერი 2020

თანადაფინანსება პროექტების 
რაოდენობა თანხა (მილიონი აშშ დოლარი)

სუვერენული 4 874.78

    სესხები 3 874.55

    ტექნიკური დახმარება 1 0.23

არასუვერენული 2 161.83



თანხების მიწოდება ხდება სესხებისა და 
გრანტების ფორმით, ტექნიკური დახმარებით 
და სხვა არასუვერენული თანადაფინანსებით, 
როგორიცაა B ტიპის სესხები, რისკების 
გადაცემის გარიგებები, პარალელური სესხები 
და კაპიტალი, გარანტიების თანადაფინანსება 
და თანადაფინანსება ADB–ის ვაჭრობის 
დაფინანსების პროგრამისა და მიწოდების 
ჯაჭვის დაფინანსების პროგრამით. 

ADB–მ საქართველოში თანადაფინანსების 
ოპერაციები 2010 წელს დაიწყო. მას შემდეგ, 
საქართველოსთან თანადაფინანსების 
ვალდებულებამ შეადგინა 1.04 მილიარდი აშშ 
დოლარი ოთხი საინვესტიციო პროექტისათვის 
და 2.48 მილიონი აშშ დოლარი სამი 
ტექნიკური დახმარების პროექტისთვის. ხოლო 
არასუვერენული თანადაფინანსების თანხამ 
შეადგინა 289.51 მილიონი აშშ დოლარი ოთხი 
საინვესტიციო პროექტისთვის.

2016 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 
31 დეკემბრამდე თანადაფინანსებული 
პროექტების შესახებ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია: www.adb.org/countries/
georgia/cofinancing.

შესყიდვები

ADB ყოველწლიურად გასცემს სესხებს, 
გრანტებს და ტექნიკურ დახმარებას მის 
განვითარებად წევრ ქვეყნებში პროექტებისა 
და საქმიანობის დასაფინანსებლად და 
გამოყოფს რამდენიმე მილიარდ დოლარს 
საქონლის შეძენის, სამუშაოებისა და 
საკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვის 
ხელშეკრულებებზე. ხელშეკრულებების 
უმრავლესობა გაფორმებულია საერთაშორისო 
ტენდერის საფუძველზე, რომელიც ღიაა 
ADB-ის ნებისმიერი წევრის რეგიონული 
თუ არარეგიონული ფირმისა და ფიზიკური 
პირისათვის.

ADB-ის შესყიდვების ხელშეკრულებების 
წილი

საქონელი, სამუშაოები და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში ADB-
ის საქონლის, სამუშაოებისა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვის 
ხელშეკრულებებმა სასესხო და საგრანტო 
ოპერაციების ფარგლებში 2019 წელს 14.19 
მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო 
2020 წელს — 22.79 მილიარდი აშშ დოლარი. 
კუმულაციური შესყიდვების თანხა 1966 
წლიდან  216.35 მილიარდ დოლარს შეადგენს 
და 222,415 ხელშეკრულებას მოიცავს. 

საქართველოში კონტრაქტორებთან და 
მომწოდებლებთან 2007 წლიდან გაფორმდა 
938.59 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 
208 ხელშეკრულება. 

საკონსულტაციო მომსახურებები

აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში ADB-ის 
საკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვის 
ხელშეკრულებებმა სასესხო და საგრანტო, 
ასევე ტექნიკური დახმარების ოპერაციების 
ფარგლებში 2019 წელს 756.72 მილიონი აშშ 
დოლარი შეადგინა, ხოლო 2020 წელს — 
732.11 მილიონი აშშ დოლარი. კუმულაციური 
შესყიდვების თანხამ 1966 წლის შემდგომ 14.3 
მილიარდი დოლარი შეადგინა, რომელიც 
67,086 ხელშეკრულებას მოიცავს. 

საქართველოში კონსულტანტებთან 2007 
წლიდან გაფორმებულია 16.24 მილიონი 
დოლარის ღირებულების 281 ხელშეკრულება.

ოპერაციული გამოწვევები

საქართველოსთვის განვითარების ძირითად 
მიზნებად რჩება ინკლუზიური ზრდა და 
სოფლებსა და ქალაქებს შორის თანასწორობა, 
განსაკუთრებით ქვეყნის ეკონომიკაზე კოვიდ-
19-ის პანდემიის სერიოზული გავლენისა 

საქართველოში პირველად 240 მილიონი 
აშშ დოლარის ღირებულების მწვანე 
ობლიგაციების გამოშვებაში, საიდანაც 20 
მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია ADB-მ 
გაიღო. ობლიგაციების გაყიდვებიდან 
შემოსული თანხები თბილისისა და მიმდებარე 
მუნიციპალიტეტების წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების სისტემების გაუმჯობესებას 
მოხმარდება. ქვეყანაში ADB-ის 
არასუვერენული გარიგებების მთლიანი 
დავალიანება და ვალდებულებები 2020 
წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგენდა 240.7 
მილიონ აშშ დოლარს, რაც ADB-ის მთლიანი 
არასუვერენული პორტფელის 2%-ს შეადგენს.

თანამშრომლობა

საქართველო2016 წლიდან არის 
ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური 
თანამშრომლობის პროგრამის (CAREC) 
აქტიური წევრი და ADB მუშაობს, რათა ხელი 
შეუწყოს ქვეყნის ჩართულობას რეგიონულ 
პროგრამებში. 

ADB ატარებს რეგულარულ შეხვედრებს და 
ორმხრივ კონსულტაციებს ხელისუფლებასთან, 
მის სტრუქტურებთან, საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდთან (IMF), მსოფლიო 
ბანკთან (WB) და განვითარების სხვა 
პარტნიორებთან. 

ADB თანამშრომლობს საქართველოს კერძო 
სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებთან და აკადემიურ 
ინსტიტუტებთან მის მიერ გაწეული დახმარების 
ეფექტიანობის, გავლენისა და მდგრადობის 
ასამაღლებლად.

ფინანსური პარტნიორობა

პარტნიორობის დაფინანსება საშუალებას 
აძლევს ADB-ის ფინანსურ პარტნიორებს, 
მთავრობებს ან მათ უწყებებს, მრავალმხრივ 
საფინანსო დაწესებულებებს და კომერციულ 
ორგანიზაციებს მონაწილეობა მიიღონ ADB-
ის პროექტების დაფინანსებაში.დამატებითი 

საქართველო: სესხებისთვის, გრანტებისა და ტექნიკური დახმარების პროექტებისთვის შესყიდვების ხელშეკრულებების წილი

2019 2020 კუმულაციური 2020 წლის 31 
დეკემბრისთვის

საგანი თანხა (მილიონი 
აშშ დოლარი) ჯამის % თანხა (მილიონი 

აშშ დოლარი) ჯამის % თანხა (მილიონი 
აშშ დოლარი) ჯამის %

საქონელი, სამუშაოები და მსგავსი სერვისები 0.55 0.00 104.57 0.46 938.59 0.43

საკონსულტაციო სერვისები 1.87 0.25 0.74 0.10 16.24 0.11

მთლიანი შესყიდვა 2.42 0.02 105.31 0.45 954.84 0.41

პირველ ხუთეულში შესული კონტრაქტორები/მომწოდებლები 
საქართველოდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქონლის, სამუშაოსა და 
მათთან დაკავშირებული მომსახურების ხელშეკრულებებში ADB-ის სესხებისა 
და გრანტების პროექტების ფარგლებში, 2016 წლის 1 იანვარი - 2020 წლის 31 
დეკემბერი

კონტრაქტორი/მიმწოდებელი დარგი ხელშკ. თანხა (მლნ. აშშ 
დოლარი)

Company Black Sea Group Ltd. TRA 16.33

Java LLC TRA 1.06

Tegeta Truck & Bus Ltd. WUS 0.59

Gagu Ltd. WUS 0.58

Dominant Construction LLC TRA 0.12

სხვა 203.89

ჯამი 222.57
Tra = ტრანსპორტი, WUS = წყალი და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და სერვისები.

პირველ ხუთეულში შესული კონსულტანტები საქართველოდან, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებებში ADB-ის 
სესხების, გრანტებისა და ტექნიკურიდახმარების პროექტების ფარგლებში, 
2016 წლის 1 იანვარი - 2020 წლის 31 დეკემბერი

კონსულტანტი დარგი ხელშკ. თანხა (მლნ. აშშ 
დოლარი)

Deloitte & Touche LLC TRA 0.27

KPMG Georgia LLC TRA 0.21

BDO LLC WUS 0.19
Colliers Intl. Georgia Valuation
Advisory ANR, TRA 0.11
National Agency for Cultural
Heritage Preservation of Georgia TRA 0.08

Individual Consultants 5.35

სხვა 0.09

ჯამი 6.30
TRA = ტრანსპორტი, WUS = წყალი და სხვა ურბანული ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები, ANR სოფლის 
მეურნეობა, ბუნებრივი რესურსები და სოფლის განვითარება



და ეკონომიკის ზრდის შესაძლებლობის 
შემცირების გათვალისწინებით.

ზოგადად, პანდემიასთან დაკავშირებული 
დახმარება ხელს შეუწყობს საქართველოს 
მრავალმხრივ ეკონომიკურ ზრდას და 
საფუძველს ჩაუყრის პანდემიის შემდგომ 
ეკონომიკის დივერსიფიცირებას.

სამომავლო მიმართულებები

ADB განაგრძობს საქართველოს დახმარებას, 
რათა ქვეყანამ შეძლოს პანდემიაზე რეაგირება 
და საფუძველი ჩაეყაროს კრიზისის შემდგომ 

უფრო მდგრად და ინკლუზიურ ზრდას. 
პოლიტიკასა და ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე 
უფრო მეტი აქცენტის გაკეთება ხელს შეუწყობს 
სახელმწიფო სერვისების ეფექტიანობის 
გაზრდას და ნიადაგს მოამზადებს კერძო 
სექტორის მონაწილეობისთვის. ADB ხელს 
შეუწყობს საქართველოს პოტენციალის 
რეალიზებას აგრობიზნესის, ტურიზმისა 
და რეგიონული ვაჭრობის დარგებში და 
დაეხმარება მას უმუშევრობის დაძლევასა 
და მუშახელის თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისად მომზადება-გადამზადებაში. 
ბანკი ორიენტებული იქნება კლიმატის 
მიმართ მედეგი გადაწყვეტილებების 

დაფინანსებაზე წყლის რესურსების მართვის, 
ირიგაციის, ურბანული ტრანსპორტისა და 
ინფრასტრუქტურის საკითხებში, რათა ხელი 
შეუწყოს უფრო მწვანე ენერგეტიკის ექსპორტს 
მეზობელ ქვეყნებში. ADB ასევე  ხელს 
შეუწყობს კაპიტალის ბაზრების განვითარებას, 
სახელმწიფო საწარმოების გაუმჯობესებასა 
და კერძო სექტორის, მათ შორის მცირე და 
საშუალო საწარმოების აქტიურ ჩართულობას. 
ADB-ის ინვესტიციები კომერციული სექტორის 
განვითარების ძირითადი ელემენტების სახით 
მოიცავს გენდერულ თანასწორობას, მწვანე 
განვითარებას და ინოვაციებს.

საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკის შესახებ

ADB-ის წევრობა
2007 წლიდან

სააქციო წილი და ხმის უფლება

აქციების რაოდენობა:   36,243 (აქციების ჯამური ოდენობის 0.341%)
ხმები:     75,357 (მთლიანი წევრობის 0.567%, მთლიანი                                                                       
    რეგიონის წევრობის 0.870%)
*მთლიან კაპიტალზე განაცხადი:  522 მილიონი აშშ დოლარი
*მთლიან კაპიტალზე შენატანი: 26.14 მილიონი აშშ დოლარი

*აშშ დოლარში რიცხვები მოცემულია 2020 წლის 31 დეკემბრის კურსით.

ლაშა ხუციშვილი წარმოადგენს საქართველოს, როგორც აზიის განვითარების ბანკის მმართველთა 
საბჭოს მმართველი წევრი, ხოლო ლევან დავითაშვილი—ალტერნატიული მმართველი.

ტონი მაკდონალდი არის აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო დევიდ კავანო არის ალტერნატიული 
აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ADB-ის დირექტორთა საბჭოში.

შეინ როზენტალი არის ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორი საქართველოში. მუდმივი 
წარმომადგენლობა საქართველოში გაიხსნა 2008 წელს და წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ოპერაციულ 
რგოლს ADB-სა და მთავრობას, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და განვითარების 
პარტნიორებს შორის. მუდმივი წარმომადგენლობა მონაწილეობს პოლიტიკურ დიალოგში, ქვეყანასთან 
თანამშრომლობის სტრატეგიისა და პროგრამის შემუშავებასა და პორტფელის მართვაში. ამასთან 
ასრულებს ცოდნის ბაზის ფუნქციას განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოში.

საქართველოს მთავრობის მხრიდან ADB-თან დაკავშირებულ საქმიანობას უძღვება საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტრო.

აზიის განვითარების ბანკის შესახებ

ADB არის განვითარების მრავალმხრივი ბანკი, რომლის მფლობელია 68 წევრი ქვეყანა, მათ შორის 49 
აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონიდან, ხოლო 19 - მსოფლიოს სხვა კუთხეებიდან. ADB-ის ძირითად 
ინსტრუმენტებს განვითარებადი წევრი ქვეყნების დასახმარებლად წარმოადგენს პოლიტიკური დიალოგი, 
სესხები, ინვესტიციები კაპიტალში, გარანტიები, გრანტები დატექნიკური დახმარება. 2020 წელს სესხების 
მოცულობამ შეადგინა 26.9 მილიარდი აშშ დოლარი (149 პროექტი), საიდანაც 293.56 მილიონი აშშ 
დოლარი ტექნიკურ დახმარებაზე (275 პროექტი), ხოლო 1.08 მილიარდი აშშ დოლარი გრანტით 
დაფინანსებულ პროექტებზე მოდის (62 პროექტი). ამას გარდა, 16.41 მილიარდი აშშ დოლარი გამოიყო 
სუვერენული და არასუვერენული თანადაფინანსებით სესხებისა და გრანტების, B ტიპის სესხების, რისკების 
გადაცემის მექანიზმების, გარანტიების თანადაფინანსების, პარალელური სესხების და კაპიტალის 
საშუალებით, ტრანზაქციების თანადაფინანსების მეშვეობით ADB-ის ვაჭრობისა და მიწოდების ჯაჭვის 
დაფინანსების პროგრამისა და მიკროფინანსების პროგრამის ფარგლებში. 2016 წლის 1 იანვრიდან 2020 
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ADB-ის წლიური დაკრედიტების მოცულობის საშუალო მაჩვენებელმა 
შეადგინა 19.69 მილიარდი აშშ დოლარი. გარდა ამისა, ADB-ის და სპეციალური საფონდო რესურსებით 
დაფინანსებული საინვესტიციო გრანტებისა და ტექნიკური დახმარების საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 
805.5 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო ტექნიკურმა დახმარებამ იმავე პერიოდში - 230.81 მილიონი აშშ 
დოლარი. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კუმულაციურმა ვალდებულებებმა თანადაფინანსების 
გამოკლებით შეადგინა 323.17 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი 3,369 პროექტისთვის 44 
ქვეყანაში, 11.3 მილიარდი აშშ დოლარი 495 გრანტში, და 5.01 მილიარდი აშშ დოლარი ტექნიკური 
დახმარების გრანტებში რეგიონული ტექნიკური დახმარების გრანტების ჩათვლით.
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შენიშვნები:

რიცხვები წარმოდგენილია ADB-ის მიერ, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც შესაბამისი წყარო მითითებულია.

მონაცემები განახლებულია 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 
თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.




