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ՀՒՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԿԱԶ ՄԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գը ներդր վել է 
2003թ-ին: 

Ա վանդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ ադ րա մը (այ սու հետ` Հիմ ադ րամ) հիմ ադր վել է 
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից 2005թ.-ին, որ պես շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող 
ի րա վա բա նա կան ան ձ: 

2006թ. նոյեմ բե րին Հիմ ադ րա մը պաշ տո նա պես ան դա մագր վել է Ա վանդ ներ ա պա հո վոգ րող նե-
րի եվ րո պա կան ֆո րու մին (EFDI): Հիմ ադ րա մը հա մա գոր ծակ ցում է Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի 
մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի (IADI) հետ:

2010թ. սեպ տեմ բե րին ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան և Հիմ ադ-
րա մի միջև կնք վել է Փո խըմբռն ման հու շա գիր` ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման, ճգ նա-
ժա մե րին նա խա պատ րաստ վա ծու թյան և ճգ նա ժա մե րի կա ռա վար ման ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցե լու 
նպա տա կով: 

2003թ.-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյուն նե րի միջև կնք ված ֆի նան սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին հա մա ձայ նագ րի շր-
ջա նակ նե րում Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը KfW զար գաց ման 
բան կի մի ջո ցով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը տրա մադ րել է 3.5 մլն եվ րո գու մա րի վարկ և 400 հա զար եվ րո 
գու մա րի դրա մաշ նորհ` ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րում ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի հա-
տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հա մա կար գի ամ րապնդ ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով: 

Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԸ

 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում է « Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ-
նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րե լու մա սին» (այ սու հետ` Օ րենք) և « Հիմ ադ րամ ե րի մա սին» ՀՀ            
օ րենք նե րով:
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 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 
 ¾ ա պա հո վել ա վան դա տու նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, 
 ¾ ա պա հո վել բան կային հա մա կար գի նկատ մամբ հան րու թյան վս տա հու թյան և հու սա լի ու թյան 
բարձ րա ցու մը` այդ թվում ֆի զի կա կան ան ձանց և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի բան կային ա վանդ-
նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րե լու մի ջո ցով: 

    Հիմ ադ րամ իր գոր ծու նե ու թյամբ նպաս տում է ե րկ րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը:

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

 Հիմ ադ րա մի կա ռա վա րում ի րա կա նաց նում են Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը և 
Հիմ ադ րա մի տնօ րե նը:

 Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը կազմ ված է յոթ ան դամ ե րից` ՀՀ կա ռա վա րու թյան, 
Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի, ՀՀ Բան կե րի մի ու թյան կող մից նշա նակ վում են եր կու ա կան ան-
դամ եր և մեկ ան դա մին ը նտ րում են Հիմադրամի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նշա նակ ված ան դամ-
նե րը:

2012թ. վեր ջի դրու թյամբ Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդն ու նե ցել է հետ ևյալ կազ մը.

Խորհր դի նա խա գահ Ար թուր Ջա վա դյան ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գահ

Խորհր դի ան դամ Վախ թանգ Աբ րա հա մյան ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի ան դամ

Խորհր դի ան դամ Կա րի նե Մի նա սյան ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ

Խորհր դի ան դամ Վար դան Ա րա մյան ՀՀ ֆի նանս նե րի փոխ նա խա րար

Խորհր դի ան դամ Գա գիկ Մի նա սյան ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի ֆի նան սա վար կային և

բյու ջե տային հար ցե րի մշ տա կան

հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ

Խորհր դի ան դամ Ա րա րատ Ղու կա սյան « Բիբ լոս Բանկ Ար մե նի ա» ՓԲԸ գլ խա վոր

գոր ծադիր տնօ րեն

Խորհր դի ան դամ Ա շոտ Օ սի պյան ՀՀ Բան կե րի մի ու թյան նա խա գահ

 Հիմ ադ րա մի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նում է Հիմ ադ րա մի տնօ րե-
նը, ո րը նշա նակ վում է Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից: Ա վանդ նե րի հա տու ցու մը 
ե րաշ խա վո րող հիմ ադ րա մի տնօ րենն է Հեր մի նե Հա րու թյու նյա նը։
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 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ

 Հիմ ադ րա մի հիմ ա կան գոր ծա ռույթ ներն են` 

ե րաշ խի քային վճար նե րի հա վա քագ րու մը, Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը, ե րաշ խա վոր
ված ա վանդ նե րի, ա վան դա տու նե րի թվի և այլ վեր լու ծու թյու նը, Օ րեն քով սահ ման ված ե րաշ խի քային 
վճար նե րը չվ ճա րած բան կե րի նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լու նպա տա կով Կենտ րո նա կան 
բան կին միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը` բան կե րի ներ կա յաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա
հա վա տու թյու նը պար զե լու նպա տա կով Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ստու գում եր անցկաց նե լու 
հա մար, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի հա տու ցու մը կազ մա կեր պե լը, վար կե րի (փո խա ռու թյուն նե
րի), ե րաշ խիք նե րի, դրա մաշ նորհ նե րի, նվի րատ վու թյուն նե րի և նվի րա բե րու թյուն նե րի ստա ցու մը, 
ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման և հա տուց ման գոր ծըն թա ցի լու սա բա նու մը:

2012թ. Հիմ ադ րամ իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը.
 ¾ ե րաշ խի քային վճար նե րի հա վա քագր ման և հաշ վետ վու թյուն նե րի ստաց ման ար դյուն քում վեր լու-
ծու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում՝ Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի, ա վան դա-
տու նե րի թվի նա խորդ տա րի նե րի հետ հա մե մա տա կա նի իրականացում, և այլն,

 ¾  Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րում,
 ¾  մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն և մի ջազ գային փոր ձի ու սում ա սի րու թյուն, 
 ¾ ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման և հա տուց ման գոր ծըն թա ցի լու սա բա նում, 
 ¾  ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն,
 ¾ անձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում:

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱՆՑ ԲԱՆ ԿԱՅԻՆ Ա ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ ԵՎ
Ա ՎԱՆ ԴԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԹՎԻ ԴԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՆ

 Հիմ ադ րա մի հիմ ա կան գոր ծա ռույթ նե րից է Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի, ե րաշ խա վոր ված 
ա վանդ նե րի, ա վան դա տու նե րի թվի և այլ վեր լու ծու թյան ի րա կա նա ցու մը: Հիմ ադ րա մի կող մից հա-
մա պա տաս խան վեր լու ծու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են ՀՀ բան կե րից ե ռամ սյա կային պար բե րա կա-
նու թյամբ ստաց վող հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա: 

Ինչ պես և նա խորդ տա րի նե րին, 2012թ. ըն թաց քում ևս ՀՀ բան կային հա մա կար գում գրանց վել 
է ա վան դա տու նե րի թվի և ա վանդ նե րի կա յուն աճ: 2012թ. վեր ջին ֆի զի կա կան ան ձանց ը նդ հա-
նուր բան կային ա վանդ նե րի գու մա րը կազ մել է 755.63 մի լի արդ ՀՀ դրամ, ֆի զի կա կան ան ձանց 
բան կային ա վանդ նե րը՝ 708.39 մի լի արդ ՀՀ դրամ՝ բա ցա ռու թյամբ չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի 
գումարների, ի սկ ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րը` 217.93 մի լի արդ ՀՀ դրամ:

2011թ. հա մե մատ 2012թ. ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ ներն ա ճել են շուրջ 32%-ով, ի սկ 
ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րը` շուրջ 27%-ով: 
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Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի (բա ցա ռու թյամբ Օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տով սահ ման ված չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի) և ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի

գու մար նե րը 2005-2012թթ. (մի լի արդ ՀՀ դրամ)

114.99 142.20 
191.90 
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Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ Երաշխավորված ավանդներ

2012թ. ըն թաց քում, բան կային ա վանդ նե րի ե ռամ սյա կային մի ջին ա ճը կազ մել է 7.3%, ի սկ ե րաշ-
խա վոր ված ա վանդ նե րի մի ջին ա ճը` 6.26%, ը նդ ո րում 2-րդ և 4-րդ ե ռամ սյակ նե րում գրանց ված ա ճը 
գե րա զան ցում է մյուս ե ռամ սյակ նե րի հա ման ման ցու ցա նի շը:

2012թ. վեր ջին` 2011թ. վեր ջի հա մե մատ, ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի կշի ռը ֆի զի կա կան         
անձանց ա վանդ նե րում նվա զել է և կազ մել 30.8%, ո րը ե րաշ խա վոր ված ա վանդ ու նե ցող ա վան դա-
տու ներին բաժին ը նկ նող ա վան դի գու մա րների մե ծաց ման հետ ևանքն է:   

 Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի (բա ցա ռու թյամբ Օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տով սահ ման ված չե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի) և ե րաշ խա վոր ված ա վանդ նե րի

գու մար նե րը 2012թ. ըն թաց քում (մի լի արդ ՀՀ դրամ)

563.44 
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2012թ. ըն թաց քում պահ պան վել է ՀՀ բան կային հա մա կար գում ա վան դա տու նե րի թվի ա ճի մի-
տու մը: 2012թ. վեր ջի դրու թյամբ ՀՀ բան կե րում ա վան դա տու նե րի թի վը կազ մել է 1,366,512 ա վան-
դա տու, ին չը գե րա զան ցել է 2011թ. վեր ջի դրու թյամբ ՀՀ բան կե րում ա վան դա տու նե րի թի վը շուրջ 
16% –ով: 

Ե րաշ խա վոր ված ա վանդ ու նե ցող ֆի զի կա կան ան ձ ա վան դա տու նե րի թիվը 2005-2012թթ. 
ըն թաց քում (հա զար)
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Ե րաշ խա վոր ված ա վանդ ու նե ցող ֆի զի կա կան ան ձ ա վան դա տու նե րի թի վը
2012թ. ե ռամ սյակ նե րի ընթացքում (հա զար).

1,204.52 

1,262.63 

1,304.04 

1,366.51 

 1,100.00

 1,150.00

 1,200.00

 1,250.00

 1,300.00

 1,350.00

 1,400.00

31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012



9

9

2012թ. ՀՀ բան կային հա մա կար գում ա վան դա տու նե րի գե րակշ ռող մա սը կազ մում են մի այն ՀՀ 
դրա մով ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րը:

ՀՀ բան կային հա մա կար գում 2012թ. վեր ջի դրու թյամբ մի այն դրա մային,
մի այն ար տար ժու թային և մի ա ժա մա նակ դրա մային և

ար տար ժու թային ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի կշիռ նե րը.

83.49%

6.76% 9.75%
Միայն դրամային ավանդ �նեցող 
ավանդատ�ներ

Միայն արտարժ�թային ավանդ 
�նեցող ավանդատ�ներ

Դրամային և արտարժ�թային 
ավանդներ �նեցող ավանդատ�ներ

2011թ. հա մե մատ 2012թ. ՀՀ դրա մով ա վանդ նե րի կշի ռը ա վանդ նե րի ը նդ հա նուր գու մա րում 
ա վե լա ցել է և կազ մել 29.51%: 

ՀՀ բան կային հա մա կար գում ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ներդր ված գու մար նե րի
դրա մային և ար տար ժու թային հա մա մաս նու թյու նը 2005-2012թթ.
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 Մի այն դրա մային ա վանդ ներ, մի այն ար տար ժու թային ա վանդ ներ և դրա մային և
ար տար ժու թային ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի ա վանդ նե րի

հա մա մաս նու թյու նը 2005-2012թթ.
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2012թ. ըն թաց քում մեկ ա վան դա տու ի ա վան դի մի ջին մե ծու թյու նը (հա զար ՀՀ դրամ)
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Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ�ները ներառյալ
Առանց նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ�ների
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 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ ԵՎ  
ԴՐԱՆՑ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ   

Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րը ձևա վոր վում են ՀՀ ա ռևտ րային բան կե րի կող մից վճար վող ե րաշ խի-
քային վճար նե րի, ի նչ պես նաև վար կե րի, փո խա ռու թյուն նե րի, ե րաշ խիք նե րի, դրա մաշ նորհ նե րի, 
նվի րատ վու թյուն նե րի ու նվի րա բե րու թյուն նե րի ստաց ման և այդ մի ջոց նե րի կա ռա վար ման ար դյուն-
քում: 

Օ րեն քի հա մա ձայն` Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը Հիմ ադ րա մի գոր ծա ռույթ նե րից է: 
Այն ի րա կա նաց վում է Հիմ ադ րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից հաս տատ վող մի ջոց նե րի 
կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյան և ու ղե նի շային պա յու սա կի հի ման վրա:

 Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րի կա ռա վար ման հիմ ա կան նպա տակ նե րի և սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ ռազ մա-
վա րա կան ո րո շում ե րի ամ բող ջու թյուն: Նման ո րո շում ե րը սահ մա նում են Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի 
կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան կա նոն նե րը (սկզ բունք նե րը), մաս նա վո րա պես` կա ռա վար ման ըն-
թաց քում եր կա րա ժամ կետ հո րի զո նում ա կն կալ վող բո լոր հնա րա վոր ֆի նան սա կան ռիս կե րի նկատ-
մամբ հան դուր ժո ղա կա նու թյան աս տի ճա նը, թույ լատ րե լի ներդ րու մային գոր ծի քա կազ մը, ի նչ պես 
նաև մի ջոց նե րի կա ռա վար ման և ռիս կե րի մո նի տո րին գի հիմ ա կան պա րա մետ րե րը:

 Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի ու ղե նի շային պա յու սակն ար տա ցո լում է ռիս կի նկատ մամբ հան դուր ժո-
ղա կա նու թյան աս տի ճա նը բնու թագ րող սկզ բունք նե րը գոր ծառ նա կան մա կար դա կում: Այս տեղ նույն-
պես սահ ման վում են թույ լատ րե լի ներդ րու մային գոր ծիք նե րը, մի ջոց նե րի կա ռա վար ման և ռիս կե րի 
մո նի տո րին գի հիմ ա կան պա րա մետ րե րը, ի նչ պես նաև ի րաց վե լի ու թյան այն ան հրա ժեշտ մա կար-
դա կը, ո րը թույլ կտա վար չա կան, գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և կա պի տալ ներդ րում ե րը, ար տա քին 
վար կի սպա սար կու մը, ի նչ պես նաև ցան կա ցած պա հի հա տուց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում 
ի րա կա նաց նել ան խա փան և նվա զա գույն ծախ սե րով: 

2012թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րը ներդր վել են վե րա դարձ ման բարձր հու սա լի ու թյուն 
ու նե ցող ակ տիվ ե րում. ՀՀ պե տա կան (գան ձա պե տա կան) կար ճա ժամ կետ և միջ նա ժամ կետ պար-
տա տոմ սե րում, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կում որ պես ժամ կե տային ա վանդ, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց-
վել են կար ճա ժամ կետ ռե պո գոր ծառ նու թյուն ներ: 

Հիմ ադ րա մի վար չա կան, գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և կա պի տալ ներդ րում ե րի ծրա գիրն ի րա-
կա նաց վում են Հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րի հաշ վին: Հիմ ադ րա մի վար չա կան ծախ սե րի և կա պի տալ 
ներդ րում ե րի ծրագ րի ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե լի մա կար դա կը սահ ման վում է Օ րեն քի 23-րդ հոդ-
վածի 5-րդ մա սի հա մա ձայն, ո րը 2012թ. հա մա պա տաս խա նում էր 143.3 մլն. ՀՀ դրամ գու մա րին: 
2012թ. Հիմ ադ րա մի վար չա կան ծախ սե րը կազ մել են 51.17 մլն. ՀՀ դրամ, ի սկ կա պի տալ ներդ րում-
նե րը` 4.48 մլն. ՀՀ դրամ: Ար դյուն քում` վե րոգ րյալ ցու ցա նիշ նե րի հան րա գու մա րը կազ մել է 55.65 մլն. 
ՀՀ դրամ, ին չը կազ մում է թույ լատ րե լի մե ծու թյան շուրջ 39%-ը: 

 Մի այն դրա մային ա վանդ ներ, մի այն ար տար ժու թային ա վանդ ներ և դրա մային և
ար տար ժու թային ա վանդ ներ ու նե ցող ա վան դա տու նե րի ա վանդ նե րի

հա մա մաս նու թյու նը 2005-2012թթ.
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ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

2012թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մը շա րու նա կել է ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել մի ջազ գային, ի նչ-
պես նաև այլ ե րկր նե րի ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: 

Ներ կա յումս գոր ծում են ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման ո լոր տը ներ կա յաց նող եր կու մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն, ո րոնց նպա տակն է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խթա նե լու մի ջո ցով 
նպաս տել ֆի նան սա կան հա մա կար գե րի կա յու նու թյա նը: Այդ կազ մա կեր պու թյուն ներն են` Ա վանդ ներ 
ա պա հո վագ րող նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի ան (ա յսու հետ`IADI) և Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի 
եվ րո պա կան ֆո րու մը (այ սու հետ` EFDI): IADI-ը ստեղծ վել է 2002թ.: Ներ կա յումս IADI-ին ան դա մակ-
ցում են 66 եր կիր ներ կա յաց նող 67 ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման կազ մա կեր պու թյուն: IADI-ը շա-
հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը գոր ծում է Շվեյ ցա րի այի օ րենսդ-
րու թյան ներ քո: Այս կազ մա կեր պու թյան գրա սե նյա կը գտն վում է Շվեյ ցա րի այի Բա զել քա ղա քում` 
Մի ջազ գային հաշ վարկ նե րի բան կում: 

EFDI-ը հիմ ադր վել է 2002թ. Եվ րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի ա ջակ ցու թյամբ: 2007թ. հու նի սին 
Բել գի այի օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն EFDI-ը ստա ցել է շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դող 
մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի ի րա վա կան կար գա վի ճակ: EFDI-ի գրա սե նյա կը գրանց ված է Բրյու սե-
լում: EFDI-ի նա խա գա հի և քար տու ղա րու թյան գրա սե նյակ նե րը տե ղա կայ ված են Ի տա լի ա յում: Ներ-
կա յումս EFDI-ին ան դա մակ ցում են ը նդ հա նուր առ մամբ Եվ րո պայի խորհր դի 44 ան դամ ե րկր նե րից 
68 կազ մա կեր պու թյուն (57 Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գեր) և թղ թա կից ան դամ եր (11 
Ներդ րող նե րի փոխ հա տուց ման հա մա կար գեր): 

2012թ. Հիմ ադ րա մի կող մից վի քի պե դի ա յում հայե րե նով տե ղադր վել է EFDI-ի մա սին ամ բող ջա-
կան տե ղե կատ վու թյուն: 

Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներն ա ջակ ցում են ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման ո լոր տին 
ա ռընչ վող, ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հա մընդ հա նուր հար ցե րի շուրջ քն նար կում ե րի 
կազ մա կերպ մա նը, փոր ձի և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ մա նը և տար բեր ե րկր նե րի ա վանդ նե րի 
ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի միջև կա պե րի ամ րապնդ մա նը: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող-
մից ստեղծ ված հանձ նա ժո ղով  նե րի կող մից նա խա ձեռն վում են բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ և 
մշակ վում ու ղե ցույ ցեր, ի նչ պես նոր ստեղծ վող ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի ձևա-
վոր ման, այն պես էլ գոր ծող ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման հա մար:

IADI-ի և EFDI-ի կող մից կազ մա կերպ վում են բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում եր, այդ թվում` սե մի նար-
ներ և հա մա ժո ղով  ներ: 2012թ. IADI կող մից կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում ե րից են Եվ րա սի ա կան 
տա րա ծաշր ջա նային հանձ նա ժո ղո վի կող մից կազ մա կերպ ված «Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա-
մա կար գե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա վա կան հիմ ա կան ե ղա նակ նե րը» թե մայով տեխ նի-
կա կան սե մի նա րը, « Հիմ ա կան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հա տում» թե մայով 
Ա սի ա կան-խա ղա ղօվ կի ա նո սյան տա րա ծաշր ջա նային սե մի նա րը, Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նային 
հանձ նա ժո ղո վի տա րե կան ժո ղո վը, «Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գեր. Զար գա ցած 
ի րա վա կան հա մա կարգ և տար բեր ի րա վա կան խն դիր ներ» ու սու ցո ղա կան սե մի նա րը, «Ա վանդ նե-
րի ա պա հո վագր ման ին տեգր ված հա մա կար գեր» թե մայով մի ջազ գային սե մի նա րը, Ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյան ի նս տի տու տի հետ հա մա տեղ կազ մա կերպ ված « Բան կային խն դիր նե րի կար գա վո րում. 
ըն թա ցիկ զար գա ցում եր, մար տահ րա վեր ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ» թե մայով սե մի նա րը, Ա սի ա-
կան-խա ղա ղօվ կի ա նո սյան տա րա ծաշր ջա նային 10-րդ տա րե կան ժո ղո վը և հա մա ժո ղո վը, ի նչ պես 
նաև 2012թ. տա րե կան հա մա ժո ղո վը և ը նդ հա նուր ժո ղո վը, տար բեր աշ խա տան քային խմ բե րի և 
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հանձ նա ժո ղով ե րի հան դի պում ե րը։

2012թ. EFDI-ի կող մից կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում երն են. « Հա տու ցում. ա վանդ նե րի հա տուց-
ման մե թոդ նե րը և գոր ծիք նե րը» թե մայով սե մի նա րը (Գեր մա նի ա, Քյոլն), « Ներդ րող նե րի փոխ հա-
տուց ման հա մա կար գեր» թե մայով աշ խա տան քային խմ բի հան դի պու մը (Չե խի ա, Պրա հա), Եվ րո-
հանձ նա ժո ղո վի հա մա ժո ղով (Մեծ Բրի տա նի ա, Լոն դոն), Հա սա րա կու թյան հետ կա պե րի փոր ձա-
գետ նե րի աշ խա տան քային խմ բի հան դի պու մը (Գեր մա նի ա, Բեռ լին), Կառավարում ավանդների 
ապահովագրման համակարգերում թեմայով սեմիարը (Հայաստան, Երևան) EFDI-ի մի ջազ գային 
հա մա ժո ղո վը (ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գեր և ճգ նա ժա մի կա ռա վա րում) և տա րե կան 
ժո ղո վը (Շ վեյ ցա րի ա, Ժնև), Ճգ նա ժա մի հաղ թա հար ման թե մայով աշ խա տան քային խմ բի հան դի պու-
մը (Ֆ րան սի ա, Փա րիզ), Հե տա զո տու թյուն նե րի աշ խա տան քային խմ բի ա ռա ջին հան դի պու մը (Ի տա-
լի ա, Հռոմ)։

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱՐ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 

Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով EFDI-ի և IADI-ի 
կող մից պար բե րա բար ի րա կա նաց վում են ո լոր տին վե րա բե րող հար ցում եր: Նման հար ցում ե րին 
Հիմ ադ րա մը շա րու նա կել է ակ տի վո րեն մաս նակ ցել նաև 2012թ. ըն թաց քում: 2012թ. EFDI-ի միջ նոր-
դու թյամբ տար բեր ե րկր նե րի ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի կող մից ի րա կա նաց վել են այն պի սի 
կար ևոր տե ղե կատ վու թյուն ա պա հո վող հար ցում եր, ո րոն ցից են ա վան դա տու նե րին ա վանդ նե րի 
վճար ման ա ռաջ նա հեր թու թյան, հան ցա վոր ճա նա պար հով ստաց ված գու մար նե րի վե րահսկ ման, 
տար բեր ե րկր նե րում կի րառ վող ա վանդ նե րի տո կո սադ րույք նե րի և դրանց սահ մա նա փակ ման, ե րաշ-
խի քային վճար նե րի հաշ վարկ ման, ա վանդ նե րին վե րա բե րող դե մոգ րա ֆիկ տվյալ նե րի հաշ վառ ման, 
ա վանդ նե րի հա տուց ման կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րի, ե րաշ խի քային ֆոն դի դա սա կարգ ման 
վե րա բե րյալ հար ցում ե րը: EFDI-ի հա սա րա կու թյան հետ կա պե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա ձեռ նու-
թյամբ հար ցում էր ան ցկաց վել ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող հան րային 
ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ: 

Հիմ ադ րա մը մաս նակ ցում է նաև IADI-ի կող մից ի րա կա նաց վող հար ցում ե րին, մաս նա վո-
րա պես` ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րը բնու թագ րող հիմ ա կան բնու թագ րիչ նե րի և 
դրանց չա փե րի վե րա նայ ման նպա տա կով ա մե նա մյա հարց մա նը: 

2012թ. Եվ րա սի ա կան տա րա ծաշր ջա նային կո մի տե ի ա ռա ջար կով Հիմ ադ րա մի կող մից տր վել է 
2011թ. սեպ տեմ բե րից մինչև 2012թ. օ գոս տոսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հիմ ադ րա մի կող մից 
ի րա կա նաց ված հիմ ա կան մի ջո ցա ռում ե րի հա մա ռոտ նկա րա գի րը` Եվ րա սի ա կան տա րա ծաշր ջա-
նային կո մի տե ի հաշ վետ վու թյու նում նե րա ռե լու նպա տա կով:

 Հան դի սա նա լով Ֆի նան սա կան կրթ ման ազ գային ռազ մա վա րու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, Ֆի նան սա կան կրթ ման ազ գային ռազ մա վա րու թյան ծրագ րե րում Ա վանդ-
ներ ա պա հո վագ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներգ րավ վա ծու թյան և աշ խա տանք նե րի բո վան դա կու-
թյան մի ջազ գային փորձն ու սում ա սի րե լու նպա տա կով Հիմ ադ րա մը հար ցում է ան ցկաց րել EFDI 
ան դամ Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում: 
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Բան կային վե րահս կո ղու թյան բա զե լյան կո մի տե ի և IADI-ի կող մից մշակ ված Ա վանդ նե րի ա պա-
հո վագր ման ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի հիմ ա կան սկզ բունք նե րին Հա յաս տա նի ա վանդ նե րի 
ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գի հա մա պա տաս խա նու թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով Ա ՄՆ Մի ջազ-
գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան կող մից կազ մա կերպ վել էր հա մա պա տաս խան փոր ձա գետ նե-
րի այ ցը Հիմ ադ րամ: Փոր ձա գետ նե րի կող մից գնա հատ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու նպա-
տա կով ստեղծ վել էր աշ խա տան քային խումբ, ո րում ը նդ գրկ վել է ին նաև ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
աշ խա տա կից նե րը: Աշ խա տանք ներն ա վար տե լուց հե տո փոր ձա գետ նե րի կող մից ներ կա յաց վել է 
հաշ վետ վու թյուն և հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն ներ:

 ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԿՈՂ ՄԻՑ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան հիմ ա կան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մե կը` դա Ա վանդ ներ ա պա-
հո վագ րող նե րի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն է, ո րի շնոր հիվ 
Հիմ ադ րա մը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում տե ղե կատ վու թյան և փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցով հա-
մա պա տաս խա նեց նել իր գոր ծու նե ու թյու նը մի ջազ գային ստան դարտ նե րին։ Մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի ան դամ երն ի րա կա նաց նում են ու սում ա սի րու թյուն ներ և ներ կա յաց նում են ա ռա-
ջար կու թյուն ներ, ի նչ պես նոր կազ մա վոր վող ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րի, այն պես էլ գոր ծող 
կա ռույց նե րի բա րե լավ ման վե րա բե րյալ: Տա րեց տա րի ը նդ լայն վող հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ-
նե րում Հիմ ադ րա մը նույն պես ու նե նում է իր ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը։ 

2012թ. հու նի սին Եր ևա նի «Ար մե նի ա Մա րի ոթ» հյու րա նո ցում կա յա ցավ Հիմ ադ րա մի կող մից 
կազ մա կերպ ված « Կա ռա վար ման դե րը ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գե րում» մի ջազ-
գային սե մի նա րը, ո րը Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման եվ րո պա կան ֆո րու մի հեր թա կան սե մի նար նե-
րից էր և 2012թ. ըն թաց քում ի րա կա նաց ված եր կու սե մի նար նե րից մե կը:
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Սե մի նա րի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց մաս նա կից ե րկր նե րի պրակ տի կան կա ռա վար ման ո լոր-
տում, ի նչ պես նաև ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի կա ռա վար ման լա վա գույն փոր ձե-
րը, այդ թվում՝ եվ րո պա կան ե րկր նե րում կա ռա վար ման ո լոր տի կա նո նա կար գու մը: Սե մի նա րին 
մաս նակ ցե ցին 16 ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք հիմ ա կա նում ներ կա յաց նում է ին եվ րո պա-
կան ե րկր նե րը: Սե մի նա րի ա վե լի քան 50 մաս նա կից նե րից 23-ը օ տա րերկ րյա մաս նա կից ներ է ին: 
Մաս նա կից նե րի թվում է ին նաև Ճա պո նի այի, Մա լա զի այի, Ռու սաս տա նի և Լատ վի այի ա վանդ նե րի 
ա պա հո վագր ման կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար ներ և աշ խա տա կից ներ: Սե մի նա րին մաս նակ-
ցում է ին EFDI-ի խորհր դի ան դամ եր` Ջեր սի Պրուս կին, Ա նդ րեյ Պեխ տեր ևը, Պատ րիկ Լոե բը, Թի ե րի 
Դիս սոն։ Սե մի նա րի պատ վա վոր հյուրն էր IADI-ի հիմ ադր ման նա խա ձեռ նող, Մա լա զի այի Ա վանդ նե-
րի ա պա հո վագր ման ըն կե րու թյան գոր ծա դիր նա խա գահ Ժան Պի եռ Սա բո րի նը։  

   

 Սե մի նա րի թե ման Բա զե լյան կո մի տե ի և Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման մի ջազ գային ա սո ցի ա-
ցի այի կող մից կազմ ված Ա վանդ նե րի ար դյու նա վետ հա մա կար գե րի հիմ ա կան սկզ բունք նե րից մեկն 
էր, այն է` կա ռա վա րու մը ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գե րում: Հան դիպ ման ըն թաց քում 
ե լույթ ներ ու նե ցող նե րը ներ կա յաց րե ցին ի րենց պրակ տի կա յում ի հայտ ե կած խն դիր նե րը, դրանց վե-
րաց մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը: Մի ջո ցա ռու մը հա գե ցած էր ներ քին և ար տա քին մաս նա կից-
նե րի ու շագ րավ ե լույթ նե րով, ո րոնք էլ նպաս տե ցին վեր ջի նիս հա ջող ված լի նե լուն, մաս նա վո րա պես` 
պա րոն Ժան Պի եռ Սա բո րի նի կող մից ներ կա յաց ված « Կա ռա վար ման լա վա գույն փոր ձի ի րա կա նա-
ցու մը Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գում» լայ նա ծա վալ թե ման և Հա յաս տա նի մաս նա-
կից նե րից` «Այ լընտ րանք» հե տա զո տա կան կենտ րո նի ղե կա վար, տն տե սա գի տա կան գի տու թյուն նե-
րի թեկ նա ծու պա րոն Թա թուլ Մա նա սե րյա նի կող մից ներ կա յաց ված « Կա ռա վար ման դե րը կոր պո րա-
տիվ կա ռա վար ման մեջ» թե ման։

 Սե մի նա րի մաս նա կից նե րի և EFDI-ի կող մից կար ևոր վեց սե մի նա րի ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը և բարձր գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցավ Հիմ ադ րա մի կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա տանք-
նե րը։ Սե մի նա րը լու սա բան վել էր նաև  ՀՀ լրատվական կայքերի և հե ռուս տա տե սու թյան միջոցով։
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2012թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին և 31-ին Հիմ ադ րամ ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ ՀՀ Բան կե րի 
մի ու թյան կող մից կազ մա կերպ ված Խնայո ղու թյուն նե րի հա մաշ խար հային օր վան նվիր ված մի ջո ցա-
ռում ե րին:

 Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից ներն այդ օր վա կա պակ ցու թյամբ բան կային և ֆի նան սա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ այ ցե լե ցին Հա յաս տա նի պե տա կան հա մալ-
սա րան, Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րան, Ֆի նան սա բան կային քո լեջ և մի 
շարք հան րակր թա կան դպ րոց ներ, որ տեղ բա ցի օր վա խորհր դին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րից, 
ներ կա յաց վեց նաև Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն։ 

 Բարձր գնա հա տե լով քա ղա քա ցի նե րի հետ ան մի ջա կան շփու մը և դրա մի ջո ցով Հիմ ադ րա մի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման կար ևո րու թյու նը, Հիմ ադ րա մը Խնայո ղու թյուն նե րի հա-
մաշ խար հային օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռում ե րի շար քում հան դես ե կավ նաև Եր ևա նի Հյու սի սային 
պո ղո տա յում կա յա ցած « Բա ցօ դյա Է քս պո» ցու ցա հան դե սում։ Ցու ցա հան դե սի ըն թաց քում այ ցե լու նե-
րին բա ցատր վեց Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րը, մեկ նա բան վեց այ ցե լու նե րին հու զող 
ի րա վա կան հար ցե րը, նրանց տրա մադր վեց Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վա կան նյու թեր։
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Ա ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ Ե ՐԱՇ ԽԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ ՀԱ ՏՈՒՑ ՄԱՆ  
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հիմ ադ րա մի ա ռա քե լու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման գրա վա կանն է հան դի սա նում բնակ-
չու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը, ու ս տի Հիմ ադ րա մի ա ռաջ նային գոր ծա ռույթ նե րից է Ա վանդ նե րի 
ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գի լու սա բան ման գոր ծըն թա ցը։ Հենց այդ նպա տա կով էլ Հիմ ադ րա մը 
կազ մա կեր պել է հան րու թյան ի րա զեկ մանն ու ղղ ված բազ մա կող մա նի մի ջո ցա ռում եր։ 

ՀԱՐ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 

Հան րու թյան ի րա զեկ ման քա ղա քա կա նու թյու նը ար դյու նա վետ կա ռու ցե լու նպա տա կով Հիմ ադ-
րա մի հա մար կողմ ո րո շիչ գոր ծիք ներ են հան դի սա նում ի նչ պես ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի, այն պես 
էլ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի (այդ թվում Հիմ ադ րա մի նա խա ձեռ նու թյամբ) կող մից ի րա կա նաց վող 
հար ցում ե րը։  

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից պար բե րա բար ի րա կա նաց վող հար ցում ե րի շր ջա նակ նե րում 
Հիմ ադ րա մի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը կազ մել է 60%:  

2012թ. ըն թաց քում Գերմանիայի Խնայբանկերի հիմադրամի նախաձեռնությամբ «ԱՄ Փարթ-
նըրզ Քոն սալ թինգ Քամփ նի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան կող մից ի րա-
կա նաց վել էր «Խ նայո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լու վար քա գիծ» հար ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան գյու ղա կան հա մայնք նե րում` ֆինանսական գրագիտության բարձրացման միջոցով խնայո ղու-
թյուն նե րի ա վե լաց ման խթան ման ծրագ րի ներ քո։ Հար ցում երն ի րա կա նաց վել է ին Երևան քաղաքի 
մոտ մարզերում, այդ թվում, բան կային ծա ռա յու թյուն նե րից ոչ հա ճա խա կի օ գտ վող նե րի շր ջա նում։ 
Հար ցում ե րի ար դյուն քները վկայում են, որ այդ շրջանում տե ղե կատ վու թյան մա կա րդա կը դեռևս 
ցածր է բանկային ծառայություններից հաճախակի օգտվողների համապատասխան մակարդակից։

 ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ 

Հիմ ադ րա մի կող մից պար բե րա բար հրա պա րակ վել են Հիմ ադ րա մի վե րա բե րյալ հիմ ա կան 
տար րե րը պա րու նա կող և բնակ չու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մանն ու ղղ ված տպա գիր նյու-
թեր, ի նչ պես բանկի հաճախորդների, այն պես էլ պո տեն ցի ալ ա վան դա տու նե րի տար բեր խմ բե րի 
հա մար: 

Ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն է ի րա կա նաց վել տե ղե կատ վու թյու նը լրատ վա կան ին տեր նե տային կայ-
քե րի, սո ցի ա լա կան ցան ցի մի ջո ցով հան րու թյա նը հա սա նե լի դարձ նե լու ու ղ ղու թյամբ։ 2012թ. ի րա-
կա նաց վել են նաև հե ռուս տա տե սու թյամբ բնակ չու թյան ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում եր` հե ռուս տա հո-
լո վակ նե րի տե ղադր ման մի ջո ցով։ Հա յաս տա նում Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի վե-
րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ են տրա մադր վել բիզ նես-հար ցազ րույց նե րի և հե ռուս տա հա ղոր դում ե րի 
մի ջո ցով։ 2012թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մը հա մա գոր ծակ ցել է «ԱՌ ԿԱ» լրատ վա կան գոր ծա կա լու-
թյան, «Tert.am» տե ղե կատ վա կան կայ քի, « Պա նար մե նի ան» տե ղե կատ վա կան վեր լու ծա կան պոր-
տա լի հետ։ Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման վե րա բե րյալ տե սա հո լո վակ նե րը հե ռար ձակ վել են « Հան-
րային ա ռա ջին հե ռուս տաըն կե րու թյուն», «Արմ յուզ», « Հայ կա կան ե րկ րորդ հե ռուս տաա լիք» ա ռա ջա-
տար հե ռուս տաա լիք նե րի ե թե րում։ 

Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման հա մա կար գի և Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ամ-
բող ջա կան տե ղե կատ վու թյու նը տե ղադր ված է Հիմ ադ րա մի ին տեր նե տային կայ քում` հայե րեն և 



18

ան գլե րեն լե զու նե րով։ Կայ քում տե ղադր ված են տե ղե կու թյուն ներ Հիմ ադ րա մի, նրա գոր ծու նե ու-
թյան օ րենսդ րա կան և ի րա վա կան դաշ տը կար գա վո րող փաս տաթղ թե րը, ա վան դա տու ին և կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ այլ տե ղե կատ վու թյուն։ Կայ քը մշ տա պես թար մաց վում է` նե րա ռե լով 
Հիմ ադ րա մի ի րա դար ձու թյուն նե րով և հայ տա րա րու թյուն նե րով։ Այն ու նի նաև հե տա դարձ կապ, 
ո րի մի ջո ցով քա ղա քա ցի նե րը ստա նում են ի րենց հար ցե րի վե րա բե րյալ սպա ռիչ պա տաս խան ներ։ 

ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ԿՐԹ ՄԱՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Հիմ ադ րա մը 2012թ.-ից ան դա մակ ցում է ՀՀ-ու մ Ֆի նան սա կան կրթ ման ազ գային ռազ մա վա-
րու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման հանձ նա ժո ղո վում։ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րում ներգ րավ-
վա ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա ա վե լի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել դպ րո ցա կան նե րին և ու սա-
նող նե րին Ա վանդ նե րի ե րաշ խա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան փո խան ցումը։

ԱՅԼ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Գեր մա նա հայ կա կան Հիմադ րա մի կող մից կազ մա կերպ ված « Պա տաս խա նա տու ֆի նան սա-
վո րու մը Հա յաս տա նում» ֆո րու մին Հիմ ադ րա մը լու սա բա նեց իր գոր ծու նե ու թյան ման րա մաս նե րը` 
ը նդ գծե լով պա տաս խա նա տու ֆի նան սա վոր մանն ա ռնչ վող խն դիր նե րի կար գա վո րու մը։ 
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ԱՆՁ ՆԱ ԿԱԶ ՄԻ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ 

2012թ. ըն թաց քում վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից նե րը մաս նակ-
ցել են ի նչ պես ՀՀ տա րած քում, այն պես էլ մեր ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս կազ մա կերպ ված մի ջո ցա-
ռում ե րին: 

2012թ. ըն թաց քում Հիմ ադ րա մի աշ խա տա կից նե րը մաս նակ ցել են « Մի ջազ գային ռիս կի կա ռա-
վա րում» կոն ֆե րան սին, IADI-ի կող մից կազ մա կերպ ված «Եվ րո պայի Ա վանդ ներ ա պա հո վագ րող նե-
րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը նպաս տող հիմ ա կան ի րա վա կան մե խա նիզմ ե րը» տեխ նի կա կան 
սե մի նա րին, EFDI-ի կող մից կազ մա կերպ ված « Հա տու ցում. ա վանդ նե րի հա տուց ման մե թոդ նե րը և 
գոր ծիք նե րը» թե մայով սե մի նա րին և  EFDI-ի տա րե կան հա մա ժո ղո վին, ո րը տե ղի է ու նե ցել Շվեյ ցա-
րի այի Ժնև քա ղա քում:

 Հիմ ադ րա մի և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման պե տա կան գոր ծա կա-
լու թյան հետ կնք ված փո խըմբռն ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան հու շագ րի շր ջա նակ նե րում Հիմ ադ րա-
մի աշ խա տա կից նե րը Մոսկ վա քա ղա քում հետ ևել են Ա վանդ նե րի ա պա հո վագր ման գոր ծա կա լու թյան 
կող մից ի րա կա նաց ված հա տ ուց ման դեպ քի կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին: 
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ՀԻՄ ՆԱԴ ՐԱ ՄԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ  
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հիմ ադ րա մի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կը։ 

Հիմ ադ րա մի 2012թ. գոր ծու նե ու թյան աու դի տո րա կան ստու գում ի րա կա նաց վել է «Գ րանթ 
Թորն թոն» ՓԲԸ-ի կող մից։
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