ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2012

ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան փող. 6
Հեռ.՝ +37410 59 26 64, +37410 58 35 14
Էլ-փոստ՝ info@adgf.am

1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ..............................3

ՀՒՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ................................................................................... 4
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ......................................................................................................... 4
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ..............................................................................5
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ .....................................................................................5
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ .............................................................................6
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԹՎԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ..........................................................................6
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ........................................... 11
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ..................................................................12
ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ

2

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ................................................................................................17
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ............................................................................ 19
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ............... 20

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Հիմ
ն ադրամի անվանումն է
Հայերեն` Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմ
ն ադրամ,
Անգլերեն`Deposit Guarantee Fund,
Ռուսերեն` Фонд гарантирования возмещения вкладов:
2. Հիմ
ն ադրամի հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան-6,
3. Կայք` www.adgf.am
4. Էլեկտրոնային հասցե` info@adgf.am
5. Հեռախոսահամարներ` +37410 58 35 14, +37410 59 26 64

3

3

ՀՒՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում Ավանդների երաշխավորման համակարգը ներդրվել է
2003թ-ին:
Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմ
ն ադրամը (այսուհետ` Հիմ
ն ադրամ) հիմ
ն ադրվել է
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2005թ.-ին, որպես շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող
իրավաբանական անձ:
2006թ. նոյեմբերին Հիմ
ն ադրամը պաշտոնապես անդամագրվել է Ավանդներ ապահովոգրողնե
րի եվրոպական ֆորումին (EFDI): Հիմ
ն ադրամը համագործակցում է Ավանդներ ապահովագրողների
միջազգային ասոցիացիայի (IADI) հետ:
2010թ. սեպտեմբերին ՀՀ Կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Հիմ
ն ադ
րամի միջև կնքվել է Փոխըմբռնման հուշագիր` ֆինանսական կայունության ապահովման, ճգնա
ժամերին նախապատրաստվածության և ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում համագործակցելու
նպատակով:
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2003թ.-ին Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կա
ռավարությունների միջև կնքված ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրի շր
ջանակներում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը KfW զարգացման
բանկի միջոցով ՀՀ կառավարությանը տրամադրել է 3.5 մլն եվրո գումարի վարկ և 400 հազար եվրո
գումարի դրամաշնորհ` ՀՀ առևտրային բանկերում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հա
տուցումը երաշխավորող համակարգի ամրապնդման ծրագրի իրականացման նպատակով:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ
 իմ
Հ
ն ադրամի գործունեությունը կարգավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդ
ների հատուցումը երաշխավորելու մասին» (այսուհետ` Օրենք) և «Հիմ
ն ադրամ
ն երի մասին» ՀՀ
օրենքներով:

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ


¾¾ ապահովել ավանդատուների շահերի պաշտպանությունը,
¾¾ ապահովել բանկային համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության և հուսալիության
բարձրացումը` այդ թվում ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդ
ների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով:
Հիմ
ն ադրամն իր գործունեությամբ նպաստում է երկրի ֆինանսական կայունությանը:

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
 իմ
Հ
ն ադրամի կառավարումն իրականացնում են Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը և
Հիմ
ն ադրամի տնօրենը:
 իմ
Հ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է յոթ անդամ
ն երից` ՀՀ կառավարության,
Կենտրոնական բանկի խորհրդի, ՀՀ Բանկերի միության կողմից նշանակվում են երկու ական ան
դամ
ն եր և մեկ անդամին ընտրում են Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նշանակված անդամ
ները:
2012թ. վերջի դրությամբ Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն ունեցել է հետևյալ կազմը.
Խորհրդի նախագահ

Արթուր Ջավադյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ

Խորհրդի անդամ

Վախթանգ Աբրահամյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ

Խորհրդի անդամ

Կարինե Մինասյան

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Վարդան Արամյան

ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար

Խորհրդի անդամ

Գագիկ Մինասյան

ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և
բյուջետային հարցերի մշտական
հանձնաժողովի նախագահ

Խորհրդի անդամ

Արարատ Ղուկասյան

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ գլխավոր
գործադիր տնօրեն

Խորհրդի անդամ

Աշոտ Օսիպյան

ՀՀ Բանկերի միության նախագահ

 իմ
Հ
ն ադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Հիմ
ն ադրամի տնօրե
նը, որը նշանակվում է Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Ավանդների հատուցումը
երաշխավորող հիմ
ն ադրամի տնօրենն է Հերմինե Հարությունյանը։
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հիմ
ն ադրամի հիմ
ն ական գործառույթներն են`
երաշխիքային վճարների հավաքագրումը, Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարումը, երաշխավոր
ված ավանդների, ավանդատուների թվի և այլ վերլուծությունը, Օրենքով սահմանված երաշխիքային
վճարները չվճարած բանկերի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու նպատակով Կենտրոնական
բանկին միջնորդություններ ներկայացնելը` բանկերի ներկայացրած հաշվետվությունների արժանա
հավատությունը պարզելու նպատակով Կենտրոնական բանկի կողմից ստուգում
ն եր անցկացնելու
համար, երաշխավորված ավանդների հատուցումը կազմակերպելը, վարկերի (փոխառություննե
րի), երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների և նվիրաբերությունների ստացումը,
ավանդների երաշխավորման և հատուցման գործընթացի լուսաբանումը:
2012թ. Հիմ
ն ադրամն իր գործունեության ընթացքում իրականացրել է հետևյալ գործառույթները.
¾¾ երաշխիքային վճարների հավաքագրման և հաշվետվությունների ստացման արդյունքում վերլու
ծությունների իրականացում՝ Հիմ
ն ադրամի միջոցների, երաշխավորված ավանդների, ավանդա
տուների թվի նախորդ տարիների հետ համեմատականի իրականացում, և այլն,
¾¾ Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարում,
¾¾ միջազգային համագործակցություն և միջազգային փորձի ուսում
ն ասիրություն,
¾¾ ավանդների երաշխավորման և հատուցման գործընթացի լուսաբանում,
¾¾ ֆինանսական կառույցների հետ համագործակցություն,
¾¾ անձնակազմի վերապատրաստում:
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԹՎԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
 իմ
Հ
ն ադրամի հիմ
ն ական գործառույթներից է Հիմ
ն ադրամի միջոցների, երաշխավորված
ավանդների, ավանդատուների թվի և այլ վերլուծության իրականացումը: Հիմ
ն ադրամի կողմից հա
մապատասխան վերլուծություններն իրականացվում են ՀՀ բանկերից եռամսյակային պարբերակա
նությամբ ստացվող հաշվետվությունների հիման վրա:
Ինչպես և նախորդ տարիներին, 2012թ. ընթացքում ևս ՀՀ բանկային համակարգում գրանցվել
է ավանդատուների թվի և ավանդների կայուն աճ: 2012թ. վերջին ֆիզիկական անձանց ընդհա
նուր բանկային ավանդների գումարը կազմել է 755.63 միլիարդ ՀՀ դրամ, ֆիզիկական անձանց
բանկային ավանդները՝ 708.39 միլիարդ ՀՀ դրամ՝ բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների
գումարների, իսկ երաշխավորված ավանդները` 217.93 միլիարդ ՀՀ դրամ:
2011թ. համեմատ 2012թ. ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներն աճել են շուրջ 32%-ով, իսկ
երաշխավորված ավանդները` շուրջ 27%-ով:

Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների (բացառությամբ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ
կետով սահմանված չերաշխավորված ավանդների) և երաշխավորված ավանդների
գումարները 2005-2012թթ. (միլիարդ ՀՀ դրամ)
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Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ
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Երաշխավորված ավանդներ

2012թ. ընթացքում, բանկային ավանդների եռամսյակային միջին աճը կազմել է 7.3%, իսկ երաշ
խավորված ավանդների միջին աճը` 6.26%, ընդ որում 2-րդ և 4-րդ եռամսյակներում գրանցված աճը
գերազանցում է մյուս եռամսյակների համանման ցուցանիշը:
2012թ. վերջին` 2011թ. վերջի համեմատ, երաշխավորված ավանդների կշիռը ֆիզիկական
անձանց ավանդներում նվազել է և կազմել 30.8%, որը երաշխավորված ավանդ ունեցող ավանդա
տու ներին բաժին ընկնող ավանդի գումարների մեծացման հետևանքն է:
Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների (բացառությամբ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ
կետով սահմանված չերաշխավորված ավանդների) և երաշխավորված ավանդների
գումարները 2012թ. ընթացքում (միլիարդ ՀՀ դրամ)
800.00

708.39

700.00
600.00

646.97

617.97

563.44

500.00
400.00
300.00
200.00

172.61

191.28

200.38

217.93

100.00
-

31.03.2012

30.06.2012

Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ

30.09.2012

31.12.2012

Երաշխավորված ավանդներ
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2012թ. ընթացքում պահպանվել է ՀՀ բանկային համակարգում ավանդատուների թվի աճի մի
տումը: 2012թ. վերջի դրությամբ ՀՀ բանկերում ավանդատուների թիվը կազմել է 1,366,512 ավան
դատու, ինչը գերազանցել է 2011թ. վերջի դրությամբ ՀՀ բանկերում ավանդատուների թիվը շուրջ
16%–ով:
Երաշխավորված ավանդ ունեցող ֆիզիկական անձ ավանդատուների թիվը 2005-2012թթ.
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Երաշխավորված ավանդ ունեցող ֆիզիկական անձ ավանդատուների թիվը
2012թ. եռամսյակների ընթացքում (հազար).
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2012թ. ՀՀ բանկային համակարգում ավանդատուների գերակշռող մասը կազմում են միայն ՀՀ
դրամով ավանդներ ունեցող ավանդատուները:

ՀՀ բանկային համակարգում 2012թ. վերջի դրությամբ միայն դրամային,
միայն արտարժութային և միաժամանակ դրամային և
արտարժութային ավանդներ ունեցող ավանդատուների կշիռները.
6.76%

9.75%

Միայն դրամային ավանդ նեցող
ավանդատներ
Միայն արտարժթային ավանդ
նեցող ավանդատներ

83.49%

Դրամային և արտարժթային
ավանդներ նեցող ավանդատներ

2011թ. համեմատ 2012թ. ՀՀ դրամով ավանդների կշիռը ավանդների ընդհանուր գումարում
ավելացել է և կազմել 29.51%:

9
ՀՀ բանկային համակարգում ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված գումարների
դրամային և արտարժութային համամասնությունը 2005-2012թթ.
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Արտարժթային ավանդներ
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Միայն դրամային ավանդներ, միայն արտարժութային ավանդներ և դրամային և
արտարժութային ավանդներ ունեցող ավանդատուների ավանդների
համամասնությունը 2005-2012թթ.
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2008
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Դրամային ավանդներ
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Դրամային և արտարժթային ավանդներ

2012թ. ընթացքում մեկ ավանդատու ի ավանդի միջին մեծությունը (հազար ՀՀ դրամ)
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Նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատները ներառյալ
Առանց նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատների

31.12.2012

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Հիմ
ն ադրամի միջոցները ձևավորվում են ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից վճարվող երաշխի
քային վճարների, ինչպես նաև վարկերի, փոխառությունների, երաշխիքների, դրամաշնորհների,
նվիրատվությունների ու նվիրաբերությունների ստացման և այդ միջոցների կառավարման արդյուն
քում:
Օրենքի համաձայն` Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարումը Հիմ
ն ադրամի գործառույթներից է:
Այն իրականացվում է Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվող միջոցների
կառավարման քաղաքականության և ուղենիշային պայուսակի հիման վրա:
 իմ
Հ
ն ադրամի միջոցների կառավարման քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է ֆինան
սական միջոցների կառավարման հիմ
ն ական նպատակների և սկզբունքների վերաբերյալ ռազմա
վարական որոշում
ն երի ամբողջություն: Նման որոշում
ն երը սահմանում են Հիմ
ն ադրամի միջոցների
կառավարման ռազմավարական կանոնները (սկզբունքները), մասնավորապես` կառավարման ըն
թացքում երկարաժամկետ հորիզոնում ակնկալվող բոլոր հնարավոր ֆինանսական ռիսկերի նկատ
մամբ հանդուրժողականության աստիճանը, թույլատրելի ներդրումային գործիքակազմը, ինչպես
նաև միջոցների կառավարման և ռիսկերի մոնիտորինգի հիմ
ն ական պարամետրերը:
 իմ
Հ
ն ադրամի միջոցների ուղենիշային պայուսակն արտացոլում է ռիսկի նկատմամբ հանդուրժո
ղականության աստիճանը բնութագրող սկզբունքները գործառնական մակարդակում: Այստեղ նույն
պես սահմանվում են թույլատրելի ներդրումային գործիքները, միջոցների կառավարման և ռիսկերի
մոնիտորինգի հիմ
ն ական պարամետրերը, ինչպես նաև իրացվելիության այն անհրաժեշտ մակար
դակը, որը թույլ կտա վարչական, գործառնական ծախսերը և կապիտալ ներդրում
ն երը, արտաքին
վարկի սպասարկումը, ինչպես նաև ցանկացած պահի հատուցման գործընթացի կազմակերպումն
իրականացնել անխափան և նվազագույն ծախսերով:
2012թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամի միջոցները ներդրվել են վերադարձման բարձր հուսալիություն
ունեցող ակտիվ
ն երում. ՀՀ պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ և միջնաժամկետ պար
տատոմսերում, ՀՀ կենտրոնական բանկում որպես ժամկետային ավանդ, ինչպես նաև իրականաց
վել են կարճաժամկետ ռեպո գործառնություններ:
Հիմ
ն ադրամի վարչական, գործառնական ծախսերը և կապիտալ ներդրում
ն երի ծրագիրն իրա
կանացվում են Հիմ
ն ադրամի միջոցների հաշվին: Հիմ
ն ադրամի վարչական ծախսերի և կապիտալ
ներդրում
ն երի ծրագրի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը սահմանվում է Օրենքի 23-րդ հոդ
վածի 5-րդ մասի համաձայն, որը 2012թ. համապատասխանում էր 143.3 մլն. ՀՀ դրամ գումարին:
2012թ. Հիմ
ն ադրամի վարչական ծախսերը կազմել են 51.17 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալ ներդրում
ները` 4.48 մլն. ՀՀ դրամ: Արդյունքում` վերոգրյալ ցուցանիշների հանրագումարը կազմել է 55.65 մլն.
ՀՀ դրամ, ինչը կազմում է թույլատրելի մեծության շուրջ 39%-ը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
2012թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամը շարունակել է ակտիվորեն համագործակցել միջազգային, ինչ
պես նաև այլ երկրների ավանդներ ապահովագրող կազմակերպությունների հետ:
Ներկայումս գործում են ավանդների ապահովագրման ոլորտը ներկայացնող երկու միջազգային
կազմակերպություն, որոնց նպատակն է միջազգային համագործակցությունը խթանելու միջոցով
նպաստել ֆինանսական համակարգերի կայունությանը: Այդ կազմակերպություններն են` Ավանդներ
ապահովագրողների միջազգային ասոցիացիան (այսուհետ`IADI) և Ավանդներ ապահովագրողների
եվրոպական ֆորումը (այսուհետ` EFDI): IADI-ը ստեղծվել է 2002թ.: Ներկայումս IADI-ին անդամակ
ցում են 66 երկիր ներկայացնող 67 ավանդների ապահովագրման կազմակերպություն: IADI-ը շա
հույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը գործում է Շվեյցարիայի օրենսդ
րության ներքո: Այս կազմակերպության գրասենյակը գտնվում է Շվեյցարիայի Բազել քաղաքում`
Միջազգային հաշվարկների բանկում:
EFDI-ը հիմ
ն ադրվել է 2002թ. Եվրոպական Հանձնաժողովի աջակցությամբ: 2007թ. հունիսին
Բելգիայի օրենսդրության համաձայն EFDI-ը ստացել է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող
միջազգային ասոցիացիայի իրավական կարգավիճակ: EFDI-ի գրասենյակը գրանցված է Բրյուսե
լում: EFDI-ի նախագահի և քարտուղարության գրասենյակները տեղակայված են Իտալիայում: Ներ
կայումս EFDI-ին անդամակցում են ընդհանուր առմամբ Եվրոպայի խորհրդի 44 անդամ երկրներից
68 կազմակերպություն (57 Ավանդների երաշխավորման համակարգեր) և թղթակից անդամ
ն եր (11
Ներդրողների փոխհատուցման համակարգեր):
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2012թ. Հիմ
ն ադրամի կողմից վիքիպեդիայում հայերենով տեղադրվել է EFDI-ի մասին ամբողջա
կան տեղեկատվություն:
Միջազգային կազմակերպություններն աջակցում են ավանդների ապահովագրման ոլորտին
առընչվող, ինչպես նաև ֆինանսական կայունության համընդհանուր հարցերի շուրջ քննարկում
ն երի
կազմակերպմանը, փորձի և տեղեկատվության փոխանակմանը և տարբեր երկրների ավանդների
ապահովագրման համակարգերի միջև կապերի ամրապնդմանը: Այդ կազմակերպությունների կող
մից ստեղծված հանձնաժողով ների կողմից նախաձեռնվում են բազմաթիվ հետազոտություններ և
մշակվում ուղեցույցեր, ինչպես նոր ստեղծվող ավանդների ապահովագրման համակարգերի ձևա
վորման, այնպես էլ գործող ավանդների ապահովագրման համակարգերի բարելավման համար:
IADI-ի և EFDI-ի կողմից կազմակերպվում են բազմաթիվ միջոցառում
ն եր, այդ թվում` սեմինար
ն երից են Եվրասիական
ներ և համաժողով ներ: 2012թ. IADI կողմից կազմակերպված միջոցառում
տարածաշրջանային հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Ավանդների երաշխավորման հա
մակարգերի միջև համագործակցության իրավական հիմ
ն ական եղանակները» թեմայով տեխնի
կական սեմինարը, «Հիմ
ն ական սկզբունքներին համապատասխանության գնահատում» թեմայով
Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանային սեմինարը, Եվրոպական տարածաշրջանային
հանձնաժողովի տարեկան ժողովը, «Ավանդների ապահովագրման համակարգեր. Զարգացած
իրավական համակարգ և տարբեր իրավական խնդիրներ» ուսուցողական սեմինարը, «Ավանդնե
րի ապահովագրման ինտեգրված համակարգեր» թեմայով միջազգային սեմինարը, Ֆինանսական
կայունության ինստիտուտի հետ համատեղ կազմակերպված «Բանկային խնդիրների կարգավորում.
ընթացիկ զարգացում
ն եր, մարտահրավերներ և հնարավորություններ» թեմայով սեմինարը, Ասիա
կան-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանային 10-րդ տարեկան ժողովը և համաժողովը, ինչպես
նաև 2012թ. տարեկան համաժողովը և ընդհանուր ժողովը, տարբեր աշխատանքային խմբերի և

հանձնաժողով
ն երի հանդիպում
ն երը։
2012թ. EFDI-ի կողմից կազմակերպված միջոցառում
ն երն են. «Հատուցում. ավանդների հատուց
ման մեթոդները և գործիքները» թեմայով սեմինարը (Գերմանիա, Քյոլն), «Ներդրողների փոխհա
տուցման համակարգեր» թեմայով աշխատանքային խմբի հանդիպումը (Չեխիա, Պրահա), Եվրո
հանձնաժողովի համաժողով (Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն), Հասարակության հետ կապերի փորձա
գետների աշխատանքային խմբի հանդիպումը (Գերմանիա, Բեռլին), Կառավարումն ավանդների
ապահովագրման համակարգերում թեմայով սեմիարը (Հայաստան, Երևան) EFDI-ի մի
ջազ
գային
համաժողովը (ավանդների երաշխավորման համակարգեր և ճգնաժամի կառավարում) և տարեկան
ժողովը (Շվեյցարիա, Ժնև), Ճգնաժամի հաղթահարման թեմայով աշխատանքային խմբի հանդիպու
մը (Ֆրանսիա, Փարիզ), Հետազոտությունների աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումը (Իտա
լիա, Հռոմ)։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ
Ավանդների ապահովագրման համակարգերի կատարելագործման նպատակով EFDI-ի և IADI-ի
կողմից պարբերաբար իրականացվում են ոլորտին վերաբերող հարցում
ն եր: Նման հարցում
ն երին
Հիմ
ն ադրամը շարունակել է ակտիվորեն մասնակցել նաև 2012թ. ընթացքում: 2012թ. EFDI-ի միջնոր
դությամբ տարբեր երկրների ավանդներ ապահովագրողների կողմից իրականացվել են այնպիսի
կարևոր տեղեկատվություն ապահովող հարցում
ն եր, որոնցից են ավանդատուներին ավանդների
վճարման առաջնահերթության, հանցավոր ճանապարհով ստացված գումարների վերահսկման,
տարբեր երկրներում կիրառվող ավանդների տոկոսադրույքների և դրանց սահմանափակման, երաշ
խիքային վճարների հաշվարկման, ավանդներին վերաբերող դեմոգրաֆիկ տվյալների հաշվառման,
ավանդների հատուցման կազմակերպման գործընթացների, երաշխիքային ֆոնդի դասակարգման
վերաբերյալ հարցում
ն երը: EFDI-ի հասարակության հետ կապերի հանձնաժողովի նախաձեռնու
թյամբ հարցում էր անցկացվել ավանդներ ապահովագրողների կողմից իրականացվող հանրային
իրազեկման միջոցառում
ն երի վերաբերյալ:
Հիմ
ն ադրամը մասնակցում է նաև IADI-ի կողմից իրականացվող հարցում
ն երին, մասնավո
րապես` ավանդների երաշխավորման համակարգերը բնութագրող հիմ
ն ական բնութագրիչների և
դրանց չափերի վերանայման նպատակով ամենամյա հարցմանը:
2012թ. Եվրասիական տարածաշրջանային կոմիտեի առաջարկով Հիմ
ն ադրամի կողմից տրվել է
2011թ. սեպտեմբերից մինչև 2012թ. օգոստոսն ընկած ժամանակահատվածում Հիմ
ն ադրամի կողմից
իրականացված հիմ
ն ական միջոցառում
ն երի համառոտ նկարագիրը` Եվրասիական տարածաշրջա
նային կոմիտեի հաշվետվությունում ներառելու նպատակով:
 անդիսանալով Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության մշակման և իրագործման
Հ
հանձնաժողովի անդամ, Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության ծրագրերում Ավանդ
ներ ապահովագրող կազմակերպությունների ներգրավվածության և աշխատանքների բովանդակու
թյան միջազգային փորձն ուսում
ն ասիրելու նպատակով Հիմ
ն ադրամը հարցում է անցկացրել EFDI
անդամ Ավանդներ ապահովագրող կազմակերպությունների շրջանակներում:
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ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բանկային վերահսկողության բազել յան կոմիտեի և IADI-ի կողմից մշակված Ավանդների ապա
հովագրման արդյունավետ համակարգերի հիմ
ն ական սկզբունքներին Հայաստանի ավանդների
երաշխավորման համակարգի համապատասխանությունը գնահատելու նպատակով ԱՄՆ Միջազ
գային զարգացման գործակալության կողմից կազմակերպվել էր համապատասխան փորձագետնե
րի այցը Հիմ
ն ադրամ: Փորձագետների կողմից գնահատման աշխատանքներին մասնակցելու նպա
տակով ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվել էին նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի
աշխատակիցները: Աշխատանքներն ավարտելուց հետո փորձագետների կողմից ներկայացվել է
հաշվետվություն և համապատասխան առաջարկություններ:

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
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 իմ
Հ
ն ադրամի գործունեության հիմ
ն ական բաղկացուցիչ մասերից մեկը` դա Ավանդներ ապա
հովագրողների միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունն է, որի շնորհիվ
Հիմ
ն ադրամը հնարավորություն է ստանում տեղեկատվության և փորձի փոխանակման միջոցով հա
մապատասխանեցնել իր գործունեությունը միջազգային ստանդարտներին։ Միջազգային կազմա
կերպությունների անդամ
ն երն իրականացնում են ուսում
ն ասիրություններ և ներկայացնում են առա
ջարկություններ, ինչպես նոր կազմավորվող ապահովագրման համակարգերի, այնպես էլ գործող
կառույցների բարելավման վերաբերյալ: Տարեց տարի ընդլայնվող համագործակցության շրջանակ
ներում Հիմ
ն ադրամը նույնպես ունենում է իր ակտիվ մասնակցությունը։
2012թ. հունիսին Երևանի «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում կայացավ Հիմ
ն ադրամի կողմից
կազմակերպված «Կառավարման դերը ավանդների երաշխավորման համակարգերում» միջազ
գային սեմինարը, որը Ավանդների ապահովագրման եվրոպական ֆորումի հերթական սեմինարնե
րից էր և 2012թ. ընթացքում իրականացված երկու սեմինարներից մեկը:

Սեմինարի ընթացքում ներկայացվեց մասնակից երկրների պրակտիկան կառավարման ոլոր
տում, ինչպես նաև ավանդների ապահովագրման համակարգի կառավարման լավագույն փորձե
րը, այդ թվում՝ եվրոպական երկրներում կառավարման ոլորտի կանոնակարգումը: Սեմինարին
մասնակցեցին 16 երկրների ներկայացուցիչներ, որոնք հիմ
ն ականում ներկայացնում էին եվրոպա
կան երկրները: Սեմինարի ավելի քան 50 մասնակիցներից 23-ը օտարերկրյա մասնակիցներ էին:
Մասնակիցների թվում էին նաև Ճապոնիայի, Մալազիայի, Ռուսաստանի և Լատվիայի ավանդների
ապահովագրման կազմակերպությունների ղեկավարներ և աշխատակիցներ: Սեմինարին մասնակ
ցում էին EFDI-ի խորհրդի անդամ
ն եր` Ջերսի Պրուսկին, Անդրեյ Պեխտերևը, Պատրիկ Լոեբը, Թիերի
Դիսսոն։ Սեմինարի պատվավոր հյուրն էր IADI-ի հիմ
ն ադրման նախաձեռնող, Մալազիայի Ավանդնե
րի ապահովագրման ընկերության գործադիր նախագահ Ժան Պիեռ Սաբորինը։
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 եմինարի թեման Բազել յան կոմիտեի և Ավանդների ապահովագրման միջազգային ասոցիա
Ս
ցիայի կողմից կազմված Ավանդների արդյունավետ համակարգերի հիմ
ն ական սկզբունքներից մեկն
էր, այն է` կառավարումը ավանդների ապահովագրման համակարգերում: Հանդիպման ընթացքում
ելույթներ ունեցողները ներկայացրեցին իրենց պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրները, դրանց վե
րացմանն ու ղղված գործողությունները: Միջոցառումը հագեցած էր ներքին և արտաքին մասնակից
ների ուշագրավ ելույթներով, որոնք էլ նպաստեցին վերջինիս հաջողված լինելուն, մասնավորապես`
պարոն Ժան Պիեռ Սաբորինի կողմից ներկայացված «Կառավարման լավագույն փորձի իրականա
ցումը Ավանդների ապահովագրման համակարգում» լայնածավալ թեման և Հայաստանի մասնա
կիցներից` «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսագիտական գիտություննե
րի թեկնածու պարոն Թաթուլ Մանասերյանի կողմից ներկայացված «Կառավարման դերը կորպորա
տիվ կառավարման մեջ» թեման։
Սեմինարի մասնակիցների և EFDI-ի կողմից կարևորվեց սեմինարի անցկացման անհրաժեշտու
թյունը և բարձր գնահատականի արժանացավ Հիմ
ն ադրամի կողմից իրականացված աշխատանք
ները։ Սեմինարը լուսաբանվել էր նաև ՀՀ լրատվական կայքերի և հեռուստատեսության միջոցով։
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ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ
2012թ. հոկտեմբերի 30-ին և 31-ին Հիմ
ն ադրամն ակտիվ մասնակցություն ունեցավ ՀՀ Բանկերի
միության կողմից կազմակերպված Խնայողությունների համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցա
ռում
ն երին:
 իմ
Հ
ն ադրամի աշխատակիցներն այդ օրվա կապակցությամբ բանկային և ֆինանսական կազ
մակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ այցելեցին Հայաստանի պետական համալ
սարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ֆինանսաբանկային քոլեջ և մի
շարք հանրակրթական դպրոցներ, որտեղ բացի օրվա խորհրդին վերաբերող տեղեկություններից,
ներկայացվեց նաև Ավանդների ապահովագրման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
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 արձր գնահատելով քաղաքացիների հետ անմիջական շփումը և դրա միջոցով Հիմ
Բ
ն ադրամի
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման կարևորությունը, Հիմ
ն ադրամը Խնայողությունների հա
մաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում
ն երի շարքում հանդես եկավ նաև Երևանի Հյուսիսային
պողոտայում կայացած «Բացօդյա Էքսպո» ցուցահանդեսում։ Ցուցահանդեսի ընթացքում այցելունե
րին բացատրվեց Հիմ
ն ադրամի գործունեության սկզբունքները, մեկնաբանվեց այցելուներին հուզող
իրավական հարցերը, նրանց տրամադրվեց Ավանդների ապահովագրման վերաբերյալ տեղեկատ
վական նյութեր։

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
 իմ
Հ
ն ադրամի առաքելության արդյունավետ իրականացման գրավականն է հանդիսանում բնակ
չության տեղեկացվածությունը, ու ստի Հիմ
ն ադրամի առաջնային գործառույթներից է Ավանդների
երաշխավորման համակարգի լուսաբանման գործընթացը։ Հենց այդ նպատակով էլ Հիմ
ն ադրամը
կազմակերպել է հանրության իրազեկմանն ու ղղված բազմակողմանի միջոցառում
ն եր։

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ
Հանրության իրազեկման քաղաքականությունը արդյունավետ կառուցելու նպատակով Հիմ
ն ադ
րամի համար կողմ
ն որոշիչ գործիքներ են հանդիսանում ինչպես ՀՀ Կենտրոնական բանկի, այնպես
էլ այլ կազմակերպությունների (այդ թվում Հիմ
ն ադրամի նախաձեռնությամբ) կողմից իրականացվող
հարցում
ն երը։
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող հարցում
ն երի շրջանակներում
Հիմ
ն ադրամի վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակը կազմել է 60%:
2012թ. ընթացքում Գերմանիայի Խնայբանկերի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ «ԱՄ Փարթ
նըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից իրա
կանացվել էր «Խնայողություններ ձևավորելու վարքագիծ» հարցումը Հայաստանի Հանրապետու
թյան գյուղական համայնքներում` ֆինանսական գրագիտության բարձրացման միջոցով խնայողու
թյունների ավելացման խթանման ծրագրի ներքո։ Հարցում
ն երն իրականացվել էին Երևան քաղաքի
մոտ մարզերում, այդ թվում, բանկային ծառայություններից ոչ հաճախակի օգտվողների շրջանում։
Հարցում
ն երի արդյունքները վկայում են, որ այդ շրջանում տեղեկատվության մակարդակը դեռևս
ցածր է բանկային ծառայություններից հաճախակի օգտվողների համապատասխան մակարդակից։

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Հիմ
ն ադրամի կողմից պարբերաբար հրապարակվել են Հիմ
ն ադրամի վերաբերյալ հիմ
ն ական
տարրերը պարունակող և բնակչության իրազեկվածության բարձրացմանն ու ղղված տպագիր նյու
թեր, ինչպես բանկի հաճախորդների, այնպես էլ պոտենցիալ ավանդատուների տարբեր խմբերի
համար:
Ակտիվ գործունեություն է իրականացվել տեղեկատվությունը լրատվական ինտերնետային կայ
քերի, սոցիալական ցանցի միջոցով հանրությանը հասանելի դարձնելու ու ղղությամբ։ 2012թ. իրա
կանացվել են նաև հեռուստատեսությամբ բնակչության իրազեկման միջոցառում
ն եր` հեռուստահո
լովակների տեղադրման միջոցով։ Հայաստանում Ավանդների ապահովագրման համակարգի վե
րաբերյալ տեղեկություններ են տրամադրվել բիզնես-հարցազրույցների և հեռուստահաղորդում
ն երի
միջոցով։ 2012թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամը համագործակցել է «ԱՌԿԱ» լրատվական գործակալու
թյան, «Tert.am» տեղեկատվական կայքի, «Պանարմենիան» տեղեկատվական վերլուծական պոր
տալի հետ։ Ավանդների ապահովագրման վերաբերյալ տեսահոլովակները հեռարձակվել են «Հան
րային առաջին հեռուստաընկերություն», «Արմ
ն յուզ», «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» առաջա
տար հեռուստաալիքների եթերում։
Ավանդների ապահովագրման համակարգի և Հիմ
ն ադրամի գործունեության վերաբերյալ ամ
բողջական տեղեկատվությունը տեղադրված է Հիմ
ն ադրամի ինտերնետային կայքում` հայերեն և
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անգլերեն լեզուներով։ Կայքում տեղադրված են տեղեկություններ Հիմ
ն ադրամի, նրա գործունեու
թյան օրենսդրական և իրավական դաշտը կարգավորող փաստաթղթերը, ավանդատու ին և կազմա
կերպություններին անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն։ Կայքը մշտապես թարմացվում է` ներառելով
Հիմ
ն ադրամի իրադարձություններով և հայտարարություններով։ Այն ունի նաև հետադարձ կապ,
որի միջոցով քաղաքացիները ստանում են իրենց հարցերի վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններ։

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմ
ն ադրամը 2012թ.-ից անդամակցում է ՀՀ-ու մ Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավա
րության մշակման և իրագործման հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավ
վածությունը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ կազմակերպել դպրոցականներին և ուսա
նողներին Ավանդների երաշխավորման վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը։

ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գերմանահայկական Հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Պատասխանատու ֆինանսա
վորումը Հայաստանում» ֆորումին Հիմ
ն ադրամը լուսաբանեց իր գործունեության մանրամասները`
ընդգծելով պատասխանատու ֆինանսավորմանն առնչվող խնդիրների կարգավորումը։
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ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
2012թ. ընթացքում վերապատրաստման նպատակով Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցները մասնակ
ցել են ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ մեր երկրի սահմաններից դուրս կազմակերպված միջոցա
ռում
ն երին:
2012թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցները մասնակցել են «Միջազգային ռիսկի կառա
վարում» կոնֆերանսին, IADI-ի կողմից կազմակերպված «Եվրոպայի Ավանդներ ապահովագրողնե
րի միջև համագործակցությանը նպաստող հիմ
ն ական իրավական մեխանիզմ
ն երը» տեխնիկական
սեմինարին, EFDI-ի կողմից կազմակերպված «Հատուցում. ավանդների հատուցման մեթոդները և
գործիքները» թեմայով սեմինարին և EFDI-ի տարեկան համաժողովին, որը տեղի է ունեցել Շվեյցա
րիայի Ժնև քաղաքում:
 իմ
Հ
ն ադրամի և Ռուսաստանի Դաշնության Ավանդների ապահովագրման պետական գործակա
լության հետ կնքված փոխըմբռնման և համագործակցության հուշագրի շրջանակներում Հիմ
ն ադրա
մի աշխատակիցները Մոսկվա քաղաքում հետևել են Ավանդների ապահովագրման գործակալության
կողմից իրականացված հատ ուցման դեպքի կազմակերպման աշխատանքներին:
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
 իմ
Հ
ն ադրամի գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկը։
Հիմ
ն ադրամի 2012թ. գործունեության աուդիտորական ստուգումն իրականացվել է «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ի կողմից։
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