
years
Եվրոպական
ներդրումային
բանկ

Այս ծրագրերի շրջանակներում արդիականացվում են բնակելի և 
հասարակական շենքերը, նորոգվում են ջեռուցման և հովացման 
ցանցերը, փոխարինվում է հասարակական լուսավորությունը, 
բարելավվում է քաղաքային տրանսպորտը և վերազինվում է 
ջրահեռացման և ջրամատակարարման կառավարումը: 

Էներգետիկայի ոլորտում մեր կողմից տրամադրվող 
ֆինանսավորման շնորհիվ` Եվրոպական միությունը մինչև 
2020 թվականը կհասնի էներգիայի սպառման ծախսերը 20%-
ով կրճատելու իր նպատակին:

2017 թվականին ԵՆԲ-ն 4,85 միլիարդ եվրո ներդրում է 
կատարել աշխարհի տարբեր երկրներում էներգախնայողության 
ծրագրերի համար,  ինչն ավելի քան երեք անգամ գերազանցում 
է մոտ հինգ տարի առաջ կատարած ներդրումը:

Արևել յան գործընկերության երկրները սահմանում են 
էներգախնայողության հավակնոտ թիրախներ: Բանկն 
աջակցում է նրանց այս նպատակներին հասնելու 
համար: Վերջերս մենք էներգախնայողությանն ուղղված 
երկու համաձայնագիր ենք կնքել Ուկրաինայում, մեկը` 
Հայաստանում և մեկը` Մոլդովայում: Ակնկալվում է, որ շուտով 
նոր համաձայնագրեր կկնքվեն Վրաստանում, Բելառուսում, 
Հայաստանում և Ուկրաինայում:

Էներգախնայողության բարելավումը 

Արևելյան գործընկերության երկրներում

Ամենաէժան և մաքուր էներգիան այն է, որը 
մենք խնայում ենք: Եվրոպական միությունը 
և Եվրոպական ներդրումային բանկն 
Արևել յան գործընկերության երկրներում 
ֆինանսավորում են բազմաթիվ ծրագրեր 
այդ երկրներում էներգախնայողության 
բարձրացման և էներգետիկ ծախսերը 
կրճատելու համար:

«ԵՄ-ն, շարունակելու է աջակցել գործընկեր 
երկրներին էներգախնայողությունը 
բարձրացնելու հարցում՝ ի շահ ամբողջ 
տարածաշրջանի քաղաքացիների»:

Յոհաննես Հահն, ԵՄ Հանձնակատար

«Խնայողությունը հաջողություն է 
նշանակում․ էներգետիկայում նույնպես: 
Հետագա աճը ծրագրելիս մենք պետք է 
խնայող լինենք` պաշտպանելու համար 
կլիման և շրջակա միջավայրին ներդաշնակ 
լինելու համար»: 

Վազիլ Հուդակ, ԵՆԲ փոխնախագահ

«Ուկրաինական համալսարանների 
շենքերից շատերը էներգախնայողության 
տեսակետից արդիականացման կարիք 
ունեն: Մեր նախագծերի շնորհիվ  
ընթացիկ ջեռուցման ծախսերից միջոցներ 
կտնտեսվեն և մենք հնարավորություն 
կստանանք ավելի շատ ծախսելու` 
բարձրագու յն  կրթության որակը 
բարելավելու նպատակով: 

Ռոման Գրեբա, Ուկրաինայի Կրթության 
փոխնախարար 



3 Էներգախնայողության բարելավումը Արևել յան գործընկերության երկրներում

Բարձրագույն կրթություն

Ուկրաինայում ԵՆԲ-ն 120 միլիոն եվրոյի վարկ է տրամադրել` 
համալսարաններում ուսումնական և հետազոտական 
տարածքների նորոգման նպատակով: Այս ծրագրին նաև 
աջակցություն է տրամադրվում զգալի դրամաշնորհային 
միջոցների տեսքով, ինչը 30-60%-ով կկրճատի 
էներգիայի սպառումը և կնվազեցնի ջերմոցային գազերի 
արտանետումները:

Մանկապարտեզների վերանորոգումը Երևանում 

Վերանորոգմանն ուղղված՝ եվրոպական դոնորներից ստացված 
խոշոր դրամաշնորհը կնպաստի, որ Երևանի` Հայաստանի 
մայրաքաղաքի, մանկապարտեզները ավելի էներգախնայող 
և ապահով լինեն 34500 երեխաների, դաստիարակների և  
անձնակազմի այլ անդամների համար:

Եվրոպական միության աջակցությամբ 147 մանկապարտեզ 
կօգտվի Երևանում իրականացվող 15 միլիոն եվրո արժողությամբ 
էներգախնայողության ծրագրից, որի շրջանակներում 
կվերանորոգվեն տանիքները և ջրամեկուսացումը, 
կփոխարինվեն ջեռուցման սարքերը և աջակցություն  
կտրամադրվի բազմաթիվ այլ բարեկարգումների: Այդ 
աշխատանքները կնվազեցնեն ջերմոցային գազերի 
արտանետումները և կբարելավեն տնտեսությունը: Այս ծրագրի 
շրջանակներում կնվազեն նաև քաղաքի էլեկտրաէներգիայի 
ծախսերը: Ծրագրի արժեքը կվերադարձվի էներգիայի 
խնայողության տեսքով 14 տարվա ընթացքում:

362 Մանկապարտեզներ

147 Համալսարանական 
կառույցներ

147 Դպրոցներ

56 Հիվանդանոցներ

4 Մշակութային 
շենքեր

4 Բնակելի շենքեր

19
Մարզական 
կառույցներ, 
արվեստի դպրոցներ

Ֆինանսավորված շենքերի 
թիվը և տեսակը

Կլիմային ուղղված ծրագիրը Քիշնևի շենքերում

10 միլիոն եվրոյի վարկը կաջակցի հասարակական շենքերի 
ջեռուցման վերանորոգմանը Քիշնևում (Մոլդովա): 



Էներգախնայողության բարելավումը Արևել յան գործընկերության երկրներում  4

Հատուկ նախաձեռնություններ

Մունիցիպալ ծրագրերի 
աջակցության 

մեխանիզմը տեխնիկական 
օգնություն է տրամադրում   

ծանրակշիռ ծրագրերին 
էներգախնայողության, 

վերականգնվող էներգիայի, 
քաղաքային տրանսպորտի, 

ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման, 

կենտրոնացված ջեռուցման և 
կոշտ թափոնների ոլորտներում։

EU4Energy-ն նոր նախաձեռնություն 
է Արևել յան գործընկերության երկրների՝ 

Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, 
Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի, 

ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի հինգ 
երկրների՝ Ղազախստանի, Ղրղզստանի, 

Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի 
համար։ Ծրագիրը նվազեցնում է էներգետիկ 

կախվածությունը, բարձրացնում է կայունությունը 
և հնարավորություններ է ստեղծում ցածր 

ածխածնային տնտեսություն ունենալու համար։

Արևել յան Եվրոպայի 
Էներգախնայողության 
և շրջակա միջավայրի 

հարցերով 
գործընկերությունը 

աջակցում է 
էներգախնայողության 
և շրջակա միջավայրին 
վերաբերող ծրագրերին 

Արևել յան գործընկերության 
երկրներում։

Հարևանության ներդրումային 
մեխանիզմը (ՀՆՄ), որը վերանվանվել 
է Հարևանության ներդրումային հարթակի 
(ԵՆՀ), մեկնարկել է 2008-ին: Այն աջակցում 

է ենթակառուցվածքային ծրագրերին 
տրանսպորտում, էներգետիկայում, սոցիալական 
և շրջակա միջավայրի ոլորտներում՝ համակցելով 

ԵՄ-ի դրամաշնորհային ռեսուրսները Եվրոպական 
ֆինանսական հաստատություններից ստացվող 

վարկերի հետ: ԵՆՀ-ի ֆինանսավորումը 
կենտրոնանում է Արևել յան գործընկերության 

երկրների, ինչպես նաև Միջերկրածովքի 
հարավային և արևել յան տարածաշրջանների վրա: 

Արևել յան 
գործընկերության 

տեխնիկական 
աջակցության թրասթ 

ֆոնդը ֆինանսավորում 
է տրամադրում ծրագրեր 

մշակելու և ծրագրերի 
գնահատումներ 

իրականացնելու համար։ 

Գործընկերությունից  
ստացվող օգուտներ

• Բարելավված հարմարավետություն շենքերում

• Էներգիայի նվազեցված սպառում

• Ծախսերի նվազում

•  Լրացուցիչ միջոցներ համայնքային 
ծառայությունների համար

• Ավելի որակյալ շինարարություն

• Աշխատատեղերի ստեղծում

•  Ապրանքների արտադրության ոլորտում 
մրցունակության բարձրացում

• Պայքար կլիմայի փոփոխության դեմ

• Էներգետիկ անվտանգության բարելավում

•  Շենքերի շահագործման ժամկետի 
երկարաձգում 
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տե՛ս՝  
www.eib.org/eastern-neighbourhood

Այս նյութը պատրաստվել է Եվրոպական 
ներդրումային բանկի կողմից և կարող է 
չարտահայտել Եվրոպական միության տեսակետը:
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