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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.

2.
3.
4.
5.

Հիմ
ն ադրամի անվանումն է
Հայերեն` Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ,
Անգլերեն` Deposit Guarantee Fund,
Ռուսերեն` Фонд гарантирования возмещения вкладов:
Հիմնադրամի հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 6,
Կայք` www.adgf.am
Էլեկտրոնային հասցե` info@adgf.am
Հեռախոսահամարներ` +37410 583514, +37410 592664

ՀՒՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում Ավանդների երաշխավորման համակարգը ներդրվել է
2003թ.:
Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմ
ն ադրամը (այսուհետ` Հիմ
ն ադրամ) հիմ
ն ադրվել
է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2005թ., որպես շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող
իրավաբանական անձ:
2006թ. նոյեմբերին Հիմ
ն ադրամը պաշտոնապես անդամագրվել է Ավանդներ ապահովոգ
րողների եվրոպական ֆորումին (EFDI): Հիմ
ն ադրամը համագործակցում է Ավանդներ ապահո
վագրողների միջազգային ասոցիացիայի (IADI) հետ:
2003թ. Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կա
ռավարությունների միջև կնքված ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրի
շրջանակներում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը KfW զարգաց
ման բանկի միջոցով ՀՀ կառավարությանը տրամադրել է 3.5 մլն եվրո գումարի վարկ և 400 հա
զար եվրո գումարի դրամաշնորհ` ՀՀ առևտրային բանկերում ֆիզիկական անձանց բանկային
ավանդների հատուցումը երաշխավորող համակարգի ամրապնդման ծրագրի իրականացման
նպատակով:
2010թ. սեպտեմբերին ՀՀ կենտրոնական բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և Հիմ
նադրամի միջև կնքվել է Փոխըմբռնման հուշագիր` ֆինանսական կայունության ապահովման,
ճգնաժամերին նախապատրաստվածության և ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում համա
գործակցելու նպատակով:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ
Հիմ
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 վս
տահության և հուսալիության բարձրացումը` այդ թվում ֆիզիկա
կան անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների
հատուցումը երաշխավորելու միջոցով:
Հիմ
ն ադրամն իր գործունեությամբ նպաստում է երկրի ֆինանսա
կան կայունությանը:
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Հիմ
ն ադրամի կառավարումն իրականացվում է Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի և
Հիմ
ն ադրամի տնօրենի կողմից:
Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է յոթ անդամ
ն երից` ՀՀ կառավարու
թյան, Կենտրոնական բանկի խորհրդի, ՀՀ Բանկերի միության կողմից նշանակվում են երկու ա
կան անդամ
ն եր, մեկ անդամին ընտրում են հոգաբարձուների խորհրդի նշանակված անդամ
ն ե
րը:
2013թ. վերջի դրությամբ Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն ունեցել է հետևյալ կազ
մը.
Խորհրդի նախագահ

Արթուր Ջավադյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի
նախագահ

Խորհրդի անդամ

Արթուր Ստեփանյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի
խորհրդի անդամ

Խորհրդի անդամ

Կարինե Մինասյան

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի
առաջին
տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Վարդան Արամյան

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ

Խորհրդի անդամ

Գագիկ Մինասյան

ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային
և բյուջետային հարցերի մշտական
հանձնաժողովի նախագահ

Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ

Արարատ Ղուկասյան

Աշոտ Օսիպյան

«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
գլխավոր գործադիր տնօրեն
«Արարատբանկ» ԲԲԸ վարչության
նախագահ, գործադիր տնօրեն

Հիմ
ն ադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Հիմ
ն ադրամի տնօ
րենը, որը նշանակվում է Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Ավանդների հատու
ցումը երաշխավորող հիմ
ն ադրամի տնօրենն է Հերմինե Հարությունյանը։

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հիմ
ն ադրամի հիմ
ն ական գործառույթներն են`
երաշխիքային վճարների հավաքագրումը, Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարումը, երաշ
խավորված ավանդների, ավանդատուների թվի և այլ վերլուծությունը, Ֆիզիկական անձանց
բանկային ավանդները հատուցելու մասին» օրենքով սահմանված երաշխիքային վճարները չվ
ճարած բանկերի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու նպատակով Կենտրոնական բանկին
միջնորդություններ ներկայացնելը` բանկերի ներկայացրած հաշվետվությունների արժանահա
վատությունը պարզելու նպատակով Կենտրոնական բանկի կողմից ստուգում
ն եր անցկացնելու
համար, երաշխավորված ավանդների հատուցումը կազմակերպելը, վարկերի (փոխառություն
ների), երաշխիքների, դրամաշնորհների, նվիրատվությունների և նվիրաբերությունների ստա
ցումը, ավանդների երաշխավորման և հատուցման գործընթացի լուսաբանումը:
2013թ. Հիմ
ն ադրամն իր գործունեության ընթացքում իրականացրել է հետևյալ գործառույթ
ները.
¾¾ Հիմնադրամի միջոցների կառավարում,
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¾¾ երաշխիքային վճարների հավաքագրման և հաշվետվությունների ստացման արդյունքում
վերլուծությունների իրականացում (Հիմնադրամի միջոցների, երաշխավորված ավանդների,
ավանդատուների թվի, նախորդ տարիների հետ համեմատականի, ավանդատեսակների`
գումարային արտահայտությամբ, և այլ),
¾¾ միջազգային համագործակցություն,
¾¾ ավանդների երաշխավորման և հատուցման գործընթացի լուսաբանում,
¾¾ ֆինանսական կրթության ծրագրի շրջանակներում միջոցառումների իրականացում,
¾¾ անձնակազմի վերապատրաստում։

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Հիմ
ն ադրամի միջոցները ձևավորվել են ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից վճարվող երաշխի
քային վճարների գումարներից, դրանց կառավարումից ստացված եկամուտներից, ստացված
վարկային միջոցներից: Հիմ
ն ադրամը նաև կարող է ստանալ փոխառություններ, երաշխիքներ,
դրամաշնորհներ, նվիրատվություններ և նվիրաբերություններ:
Հիմ
ն ադրամի միջոցները կարող են օգտագործվել բացառապես Օրենքով սահմանված նպա
տակների իրականացման համար:
Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարումը իրականացվում է Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների
խորհրդի կողմից հաստատվող միջոցների կառավարման քաղաքականության և ուղենիշային
պայուսակի հիման վրա: Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարման քաղաքականությունը սահմա
նում է Հիմ
ն ադրամի միջոցների կառավարման հիմ
ն ական նպատակները և սկզբունքները: Ու
ղենիշային պայուսակը Հիմ
ն ադրամի կողմից կառավարվող միջոցների նկատմամբ ներկայաց
վող պահանջները (ընդունելի ռիսկերի մակարդակը) սահմանող նպատակային ցուցանիշների
համախումբ է, որոնց սահմանափակում
ն երի ներքո գնահատվում է պայուսակի փաստացի կա
ռավարման կատարողականը՝ հիմք ընդունելով Հիմ
ն ադրամի ընդունած որոշում
ն երի արդյունք
ները:
Հիմ
ն ադրամի միջոցները ներդրվում են բացառապես վերադարձման բարձր հուսալիություն
ունեցող ֆինանսական ակտիվ
ն երում:
2013թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամի միջոցների հիմ
ն ական մասը ներդրվել է ՀՀ պետական
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ պարտատոմսերում: Հիմ
ն ադրամի ֆինանսական ակտիվ
ն երը
ներդրվել են նաև ՀՀ կենտրոնական բանկում որպես ավանդ, ինչպես նաև իրականացվել են
կարճաժամկետ ռեպո գործառնություններ:
Հիմ
ն ադրամի վարչական ծախսերը, գործառնական ծախսերը և կապիտալ ներդրում
ն երի
ծրագիրն իրականացվում են Հիմ
ն ադրամի միջոցների հաշվին: Հիմ
ն ադրամի տարեկան վար
չական ծախսերը, գործառնական ծախսերը և կապիտալ ներդրում
ն երի ծրագիրը հատատվում է
Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Օրենքի համաձայն Հիմ
ն ադրամի վարչական
ծախսերի և կապիտալ ներդրում
ն երի գումարը չի կարող գերազանցել բոլոր ՀՀ առևտրային
բանկերի` նախորդ տարվա բանկային ավանդների միջին oրական ցուցանիշի 0.03 տոկոսը:
2013թ. վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրում
ն երի ծրագրի առավելագույն մակարդակը
կազմել է 194,657.82 հազար ՀՀ դրամ: Հիմ
ն ադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից բոլոր
ծախսերի հաստատված գումարը կազմել է 118,650 հազար ՀՀ դրամ, որից փաստացի կատար
ված վարչական ծախսերը կազմել են 49,876 հազար ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալ ներդրում
ն երի
գումարը` 1,419 հազար ՀՀ դրամ:
Յուրաքանչյուր տարի Հիմ
ն ադրամի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը և ան
կախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը հրապարակվում է azdarar.am կայ
քում, իսկ ծախսերի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրվում են Հիմ
ն ադրամի ինտերնե
տային կայքում:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմ
ն ադրամը շարունակել է ուսում
ն ասիրել ավադների երաշխավորման համակարգերի մի
ջազգային լավագույն փորձը և այդ ոլորտում տեղի ունեցող զարգացում
ն երը՝ նպատակ ունենա
լով մշտապես բարելավել Հայաստանի ավանդների երաշխավորման համակարգը:
Ավանդների երաշխավորման համակարգերը ներկայացնող միջազգային կազմակերպու
թյուններն են Ավանդներ ապահովագրողների եվրոպական ֆորումը (EFDI) և Ավանդներ ապա
հովագրողների միջազգային ասոցիացիան (IADI), որոնց առաքելությունն է նպաստել ֆինան
սական համակարգերի կայունությանը՝ եվրոպական և միջազգային համագործակցությունն
ընդլայնելու միջոցով: Այս կազմակերպությունները նպաստում են տարբեր երկրների ավանդ
ներ ապահովագրողների միջև գործնական կապերի ամրապնդմանը` կազմակերպելով բազ
մաթիվ միջոցառում
ն եր, այդ թվում՝ սեմինարներ, կոնֆերանսներ, դասընթացներ, ինչպես նաև
աշխատանքային այցեր: Ավանդների ապահովագրման համակարգերի բարելավման նպատա
կով EFDI-ի և IADI-ի կողմից ստեղծվել են հանձնաժողով
ն եր և աշխատանքային խմբեր, որոնք
իրականացնում են ակտու ալ համարվող հիմ
ն ախնդիրների հետազոտություններ, հարցում
ն եր:
Առավել արդիական խնդիրների կարգավորման և բացահայտված ռիսկերի նվազեցման նպա
տակով մշակվում են ուղեցույցեր:
2006 թվականից Հիմ
ն ադրամը հանդիսանում է EFDI-ի լիիրավ և հավասարազոր անդամ:
Ավանդներ Ապահովագրողների Եվրոպական Ֆորումը (EFDI) հիմ
ն ադրվել է 2002թ. Եվրոպական
Հանձնաժողովի աջակցությամբ: Կազմակերպության 25 հիմ
ն ադիր անդամ
ն երի որոշմամբ ստեղծվեց տե
ղեկատվության փոխանակման ընդհանուր հարթակ: 2007թ. հունիսին EFDI-ը Բելգիայի օրենսդրության
համաձայն ստացավ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող միջազգային ասոցիացիայի իրավական
կարգավիճակ: Կազմակերպության գրասենյակը գրանցված է Բրյուսելում Ներկայումս EFDI-ին անդա
մակցում են ընդհանոր առմամբ Եվրոպայի խորհրդի 44 անդամ երկրներից 68 կազմակերպություն (57
Ավանդների երաշխավորման համակարգեր) և թղթակից անդամ
ն եր (11 Ներդրողների փոխհատուցման
համակարգեր):

EFDI-ը սերտ համագործակցություն է ծավալում եվրոպական և միջազգային մի շարք կարևոր
կազմակերպությունների հետ, որոնց թվում են Եվրոպական Հանձնաժողովը (EC), Եվրոպական
կենտրոնական բանկը (ECB), Եվրոպական բանկային վերահսկողական մարմինը (EBA), Հա
մաշխարհային բանկը (WB), Արժույթի միջազգային հիմ
ն ադրամը (IMF), Եվրոպական ֆինան
սական ծառայությունների կլոր սեղանը (EFSR), Եվրոպական բանկային ֆեդերացիան (EBF) և
Ավանդներ ապահովագրողների միջազգային ասոցիացիան (IADI):
EFDI-ի նպատակն է նպաստել ֆինանսական համակարգերի կայունությանը ավանդների
ապահովագրման, ճգնաժամերի կարգավորման, ներդրողների փոխհատուցման ոլորտներում
եվրոպական և միջազգային համագործակցությունը խթանելու միջոցով: EFDI-ը նպաստում է
ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ քննարկում
ն երի կազմակերպմա
նը, փորձի և տեղեկատվության փոխանակմանը: EFDI-ը նաև աջակցում է կանոնակարգող և
վերջինիս անդամ
ն երի ընդհանուր շահերից բխող հարցերի շուրջ քննարկում
ն երի անցկացմա
նը, ինչպես նաև միջսահմանային խնդիրների հետազոտությանը՝ եվրոպական երկրների միջև
համագործակցության բարելավման և ոչ-եվրոպական երկրների ավանդների երաշխավորման
համակարգերի հետ կապերի ամրապնդման նպատակով: EFDI-ը մշտապես հետևում է Ավանդ
ների երաշխավորման համակարգերի կողմից Եվրոպական դիրեկտիվի դրույթների գործնական
կիրառությանը և դրանց հետագա զարգացմանը:
---------------------------------------------------

IADI-ը հիմ
ն ադրվել է 2002թ. մայիսի 6-ին` որպես շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող
կազմակերպություն: IADI-ը գործում է Շվեյցարիայի օրենսդրության ներքո:
Ի սկզբանե IADI-ը ստեղծվել էր 2000թ. ֆինանսական կայունության ֆորումի կողմից որպես ավանդ
ների ապահովագրման հարցերով աշխատանքային խումբ: 2001թ. սեպտեմբերին աշխատանքային խում
բը ֆինանսական կայունության ֆորումին ներկայացրեց ավանդների ապահովագրման համակարգերի
ներդրման մասին իր հաշվետվությունը: Հետագայում աշխատանքային խմբի անդամ
ն երի նախաձեռ
նությամբ հիմ
ն ադրվեց IADI-ը:
2013թ. վերջի դրությամբ IADI–ին անդամակցում են 73 կազմակերպություններ, 9 թղթակից անդամ
ներ և 12 գործընկերներ: IADI-ի անդամ
ն երն են հանդիսանում ավանդներ ապահովագրող կազմակերպու
թյունները, իսկ թղթակից անդամ
ն երը` ֆինանսական կայունության համար պատասխանատու այլ կազ
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մակերպությունները:
2009թ. հունիսի 18-ին IADI-ի և Բանկային վերահսկողության բազել յան հանձնաժողովի կողմից հրա
պարակվեց «Ավանդների ապահովագրման արդյունավետ համակարգերի հիմ
ն ական սկզբունքները»
փաստաթուղթը, որը դարձավ ավանդներ ապահովագրողների հիմ
ն ական ուղեցույցը:
IADI-ի նպատակներն են` նպաստել ֆինանսական համակարգերի կայունությանը, խթանելով միջազ
գային համագործակցությունը ավանդների ապահովագրման ոլորտում և մշակել ուղեցույցեր նոր ստեղծ
վող, ինչպես նաև արդեն գործող ավանդներ ապահովագրման հաստատությունների համար: IADI-ը նպա
տակներից է նաև խրախուսել ավանդներ ապահովագրողների և այլ շահառու կազմակերպությունների
միջև միջազգային լայնածավալ կապերի ստեղծումն ու ընդլայնմանումը:

2013թ. IADI-ի կողմից կազմակերպվել է Եվրասիական տարածաշրջանի հանձնաժողովի 6-րդ
տարեկան համաժողովը, որը տեղի է ունեցել Ղրղզստանում: Համաժողովին զուգընթաց կազ
մակերպվել է «Ավանդների ապահովագրման դերը ֆինանսական կայունության նպատակով»
թեմայով սեմինարը, որի ընթացքում ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ավանդ
ների ապահովագրման համակարգը և արդի խնդիրները: 2013թ. EFDI տարեկան համաժողովը
տեղի ունեցավ Իտալիայում, որին նախորդեց «Ավանդների երաշխավորման համակարգերի,
ներդրողների փոխհատուցման համակարգերի և հակաճգնաժամային կարգավորման հիմ
ն ադ
րամի դերը սպառողների պաշտպանության և ֆինանսական կայունության ապահովման նպա
տակով» թեմայով համաժողովը։

Այլ միջոցառում
ն եր
2013թ. Թբիլիսի քաղաքում տեղի ունեցավ «Ավանդների ապահովագրություն` խթաններ,
առավելություններ և ծախսեր» թեմայով միջազգային կոնֆերանսը։ Կոնֆերանսի ընթացքում
ելույթ ունեցան ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Հունգարիայի և Հայաստանի Հանրապետության ավանդ
ներ ապահովագրող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետու
թյան փորձը դիտարկվել է որպես տարածաշրջանի լավագույն փորձ։ Կոնֆերանսը կազմա
կերպվել էր Համաշխարհային բանկի կողմից և միտված էր Վրաստանի Հանրապետությունում
ավանդների ապահովագրման համակարգի զարգացմանը։

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵ
ՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԹՎԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
Հիմ
ն ադրամի կողմից իրականացվում են Հիմ
ն ադրամի միջոցների, բանկային ավանդների,
ավանդատուների թվի վերաբերյալ վերլուծություններ: Վերլուծությունները կատարվում են ՀՀ
բանկերից եռամսյակային պարբերականությամբ ստացվող հաշվետվությունների հիման վրա:
2013թ. ընթացքում պահպանվել է ֆիզիկական անձ ավանդատուների թվի և ավանդների կա
յուն աճը:
2013թ. ՀՀ բանկային համակարգում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների ընդհա
նուր գումարը (ներառյալ Օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չերաշխավորված
ավանդները) կազմել է 928,280 միլիոն ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա վերջի համեմատու
թյամբ ավելացել է 22.85%-ով: 2013թ. վերջին ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների գու
մարը, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների (այսուհետ` ընդհանուր ավանդներ), կազ
մել է 863,851 միլիոն ՀՀ դրամ, որը գերազանցել է նշված ցուցանիշը նախորդ տարվա վերջի
համեմատությամբ շուրջ 22%-ով: Երաշխավորված ավանդների գումարը նախորդ տարվա վերջի
համեմատությամբ աճել է 19%-ով և կազմել է 259,876 միլիոն ՀՀ դրամ:
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Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների (բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների)
և երաշխավորված ավանդների գումարները 2005-2013թթ. (միլիարդ ՀՀ դրամ)
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Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ
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Երաշխավորված ավանդներ

2013թ. ընթացքում ընդհանուր ավանդների եռամսյակային միջին աճը կազմել է շուրջ 5%,
իսկ երաշխավորված ավանդների միջին աճը`4.5%, ընդ որում տարվա ընթացքում ընդհանուր
ավանդների ամենամեծ աճը գրանցվել է առաջին եռամսյակում, իսկ երաշխավորված ավանդ
ների աճը` 3-րդ եռամսյակում:
2013թ. վերջին, 2012թ. համեմատությամբ, երաշխավորված ավանդների կշիռը ընդհանուր
ավանդներում փոքր-ինչ նվազել է և կազմել է 30.08% Նշված ցուցանիշի փոքր-ինչ նվազում
գրանցվել է նաև 2012թ.` 2011թ. վերջի համեմատությամբ:
Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների (բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների)
և երաշխավորված ավանդների գումարները 2013թ. ընթացքում (միլիարդ ՀՀ դրամ)
1,000.00
900.00
800.00

760.66

863.85

812.68

779.65

700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00

225.39

236.97

250.22

259.88

100.00



31.03.2013

30.06.2013

Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդներ

30.09.2013

31.12.2013

Երաշխավորված ավանդներ

Ինչպես և նախորդ տարիների ընթացքում 2013թ. ընթացքում ևս ՀՀ բանկային համակար
գում գրանցվել է երաշխավորված ավանդներ ունեցող ավանդատուների (այսուհետ` ավանդա
տուներ) թվի աճ: 2013թ. վերջին, 2012թ. վերջի համեմատությամբ ավանդատուների թիվն աճել
է 15.8%-ով և կազմել 1,582,431 ավանդատու (ավանդատուների թվի մեջ ներառված չեն ԽՍՀՄ
նախկին Խնայբանկի ավանդատուների թիվը):
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Երաշխավորված ավանդ ունեցող ավանդատուների թիվը 2005-2013թթ. ընթացքում (հազար)
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Երաշխավորված ավանդ ունեցող ավանդատուների թիվը 2013թթ. ընթացքում (հազար)
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ՀՀ բանկային համակարգում պահպանվել է միայն ՀՀ դրամով ավանդներ ունեցող ավանդա
տուների թվի աճի միտումը: Նշված խմբի ավանդատուները կազմում են ՀՀ բանկային համա
կարգի ավանդատուների գերակշռող մասը: 2013թ. վերջի դրությամբ միայն ՀՀ դրամով ավանդ
ունեցող ավանդատուների կշիռն ավանդատուների ընդհանուր թվի մեջ կազմել է 84.55%, իսկ
միայն արտարժույթով ավանդ ունեցող ավանդատուների կշիռը` 6.39%:
ՀՀ բանկային համակարգում 2013թ. վերջի դրությամբ միայն դրամային,
միայն արտարժութային և միաժամանակ դրամային և արտարժութային ավանդներ ունեցող
ավանդատուների կշիռները

9.06%
6.39%

Միայն դրամային ավանդ նեցող ավանդատներ
Միայն արտարժթային ավանդ նեցող ավանդատներ

84.55%

Դրամային և արտարժթային ավանդներ նեցող ավանդատներ
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2013թ. վերջի դրությամբ ֆիզիկական անձանց ՀՀ դրամով ավանդների կշիռը ավանդների
ընդհանուր գումարում կազմել է 30.6%:
ՀՀ բանկային համակարգում ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրված գումարների դրամային
և արտարժութային գումարների համամասնությունը 2005-2013թթ.
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Միայն դրամային, միայն արտարժութային և միաժամանակ դրամային և արտարժութային
ավանդներ ունեցող ավանդատուների ավանդների համամասնությունը 2005-2013թթ.
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10

Արտարժթային ավանդներ

Դրամային և արտարժթային ավանդներ

2013թ. ընթացքում մեկ ավանդատու ի ավանդի միջին մեծությունը (հազար ՀՀ դրամ)
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Ներառված են նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ ները
Առանց նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ավանդատ ների

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմ
ն ադրամի գործունեության կարևոր մաս է հանդիսանում բնակչության տեղեկացվածու
թյան մակարդակի բարձրացումը, ու ստի Հիմ
ն ադրամի առաջնային գործառույթներից է հան
դիսանում նաև Ավանդների երաշխավորման համակարգի լուսաբանման գործընթացը։ Այդ
նպատակով Հիմ
ն ադրամը 2013թ. ընթացքում մշակել է հանրության իրազեկմանն ու ղղված նոր
մոտեցում
ն եր և իրականացրել է բազմակողմանի միջոցառում
ն եր։
2013թ. ընթացքում Դիվելոփինգ Մարքեթս Ասոշիեյթս ընկերության Հայաստանի բանկերի
մասնաճյուղերի խորհրդատուների համար կազմակերպվեց սեմինար։ Սեմինարի նպատակն էր
բարձրացնել խորհրդատուների իրազեկվածությունը Հիմ
ն ադրամի գործունեության վերաբե
րյալ, որը կնպաստի Հայաստանի բանկերի մասնաճյուղերի միջոցով արտասահմանից ստաց
ված փոխանցում
ն երը Հայաստանի բանկային համակարգում ներդրմանը։
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Հիմ
ն ադրամը 2012թ.-ից անդամակցում է ՀՀ-ու մ Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմա
վարության մշակման և իրագործման հանձնաժողովին։ Այդ ծրագրի ներքո 2013թ. Հիմ
ն ադրամը
մասնակցեց «Իմ ֆինանսների միամսյակ» ծրագրին։ 2013թ: հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում,
որն հայտարարվել էր անձնական ֆինանսներին նվիրված ամիս, Երևանում և մարզերում մի
շարք տեղեկատվական և ուսուցողական միջոցառում
ն եր իրականացվեցին, այդ թվում՝ «Ֆի
նանսական շրջագայություն ավտոբուսով», «Երազանքների պատի» կառուցում, հանդիպում
ն եր
և սեմինարներ դպրոցներում և համալսարաններում, ինտերակտիվ դասընթացներ, բացօթյա
ցուցահանդես, տարաբնույթ մրցույթներ, ֆինանսական կազմակերպություններում բաց դռների
օր և այլն: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմ
ն ադրամը ակտիվ մասնակցություն ունե
ցավ գրեթե բոլոր միջոցառում
ն երին։

Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցները` բանկային և ֆինանսական կազմակերպությունների ներ
կայացուցիչների հետ համատեղ, այցելեցին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական հա
մալսարան, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, որտեղ ուսանողներին ներկայացվեց նաև
Ավանդների ապահովագրման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Միջոցառում
ն երի շարքը եզրափակվեց հոկտեբերի 31-ին` Խնայողությունների համաշխար
հային օրվան նվիրված «Բացօթյա Էքսպո» ցուցահանդեսով: Հոկտեմբերի 31-ը նշվում է 1925
թվականից՝ յուրաքանչյուր տարի, որի նպատակն է հասարակությանը հասանելի դարձնել
խնայողություն կատարելու կարևորությունը և այն բանկերում պահելու առավելությունները:
Ցուցահանդեսի ընթացքում անցորդները հնարավորություն են ունեցել նաև փակցնելու իրենց
ցանկությունները «Երազանքների պատին»:

Ծրագրի փակման արարողության ներքո ամփոփվեցին նաև միամսյակի ընթացքում հայտա
րարված «Խնայողություններ» թեմայով լուսանկարների, «Ապահովագրությունը մարդու կյան
քում» պատկերապատման և «Ես և փողը», «Փողը իմ ընտանիքում» մանկական նկարների մր
ցույթների արդյունքները։
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Հիմ
ն ադրամի կողմից ևս մրցանակներ շնորհվեցին «Խնայողություններ» թեմայով լուսան
կարների և մանկական նկարների մրցույթի մասնակիցներին։ «Ես և փողը», «Փողը իմ ընտա
նիքում» մանկական նկարների մրցույթների հաղթող Թերեզա Շահբազ յանին Լճաշեն գյուղից
Հիմ
ն ադրամի կողմից հանձնվեց երկրորդ մրցանակը։ Հիմ
ն ադրամի հատուկ մրցանակին ար
ժանացավ «Խնայողություններ» թեմայով լուսանկարների մրցույթի մասնակից Անի Ռափյանի
լուսանկարը։

2013թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամը ֆինանսական կրթության ծրագրերի իրականացման նպա
տակով համագործակցել է նաև Գերմանիայի Խնայողական Բանկերի Միության հետ։

Զանգվածային լրատվական միջոցներ
Հիմ
ն ադրամի կողմից պարբերաբար հրապարակվել են Հիմ
ն ադրամի վերաբերյալ հիմ
ն ա
կան տարրերը պարունակող և բնակչության իրազեկվածության բարձրացմանն ու ղղված տպա
գիր նյութեր, ինչպես դպրոցականների և ուսանողների, այնպես էլ պոտենցիալ ավանդատու
ների տարբեր խմբերի համար, մասնավորապես՝ 2013թ. ընթացքում որպես թիրախային խումբ
Հիմ
ն ադրամի կողմից ընտրվել էին նաև մարզերի դպրոցները։ Այդ նպատակով` սեպտեմբերի
1-ին ընդառաջ, Շիրակի, Գեղարքունիկի և Տավուշի մարզի մի քանի դպրոցներին տրամադր
վեցին Հիմ
ն ադրամի գործունեության վերաբերյալ հիմ
ն ական տեղեկատվություն պարունակող
տպագիր նյութեր և նվերներ։
2013թ. առավել ակտիվ և նպատակային բնակչության իրազեկման միջոցառում
ն եր են իրա
կանացվել հեռուստատեսությամբ` հեռուստահոլովակների, ուղիղ հեռարձակմամբ բիզնես-հար
ցազրույցների և Հիմ
ն ադրամի գործունեությունը նկարագրող հեռուստահաղորդում
ն երի միջո
ցով։
Ավանդների ապահովագրման վերաբերյալ տեսահոլովակները հեռարձակվել են մի շարք
առաջատար հեռուստաալիքների եթերում։
Հիմ
ն ադրամը շարունակել է իր համագործակցությունը նաև տեղեկատվական կայքերի հետ։
Բնակչության հարմարավետության համար Ավանդների ապահովագրման համակարգի և
Հիմ
ն ադրամի գործունեության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տեղադրված է
Հիմ
ն ադրամի ինտերնետային կայքում` հայերեն և անգլերեն լեզուներով։ Կայքում տեղադրված
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են տեղեկություններ Հիմ
ն ադրամի, նրա գործունեության մասին, ինչպես նաև օրենսդրական և
իրավական դաշտը կարգավորող փաստաթղթեր, ավանդատու ին և կազմակերպություններին
անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն։ Կայքը մշտապես թարմացվում է` ներառելով Հիմ
ն ադրամի
իրադարձությունները և հայտարարությունները։ Այն ունի նաև հետադարձ կապ, որի միջոցով
քաղաքացիները ստանում են իրենց հարցերի վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններ։

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Հիմ
ն ադրամի կողմից կարևորվում է անձնակազմի բարձր պատրաստվածությունը ինչպես
արտաքին սեմինարներին և դասընթացներին մասնակցության, այնպես էլ ներքին վերապատ
րաստման միջոցով։
2013թ. ընթացքում Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցերը մասնակցել են IADI կողմից կազմակերպ
ված Մոսկվա քաղաքում կայացած` «Բանկերի սնանկացման համար մեղավոր անձանց պատաս
խանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև կեղծարարությունների կանխարգելմանը ու ղղված
միջոցառում
ն եր» թեմայով սեմինարին, Բուխարեստ քաղաքում կայացած՝ «Արտակարգ իրավի
ճակում գործողությունների պլանավորում» թեմայով դասընթացին։ Չեխիայի ավանդների ապա
հովագրման հիմ
ն ադրամի կողմից իրականացվող ավանդների հատուցման փորձն ուսում
ն ասի
րելու նպատակով Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցներն այցելել են Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա`
Չեխիայի ավանդների ապահովագրման հիմ
ն ադրամ։ Հանդիպման ընթացքում Հիմ
ն ադրամի
աշխատակիցներին ներկայացվել են Չեխիայի ավանդների ապահովագրման համակարգում
իրականացված և մոտ ապագայում իրականացվելիք օրենսդրական փոփոխությունները: Մաս
նավորապես, Չեխիայի ավանդների ապահովագրման հիմ
ն ադրամի ներկայացուցիչները ներ
կայացրել են իրենց ավանդների հատուցման ընթացակարգը, ապահովագրված ավանդների
հատուցման ավտոմատացված ծրագիրը, ֆինանսական միջոցների կառավարման մանրամաս
ները, ֆինանսավորման խնդիրները և այլ հարցեր:
2013թ. Հայաստանի տարածքում Հիմ
ն ադրամի աշխատակիցները մասնակցել են Երևան քա
ղաքում կազմակերպված «Հարցազրույցի տեխնոլոգիաները անձնակազմի ընտրության և գնա
հատաման գործում և Խոսքի լինգվիստիկ վերլուծություն» սեմինարին, ինչպես նաև Լեռնային
Ղարաբաղում տեղի ունեցած «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ան
ցմանն ընդառաջ» թեմայով համաժողովին:

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմ
ն ադրամի գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Հայաստա
նի Հանրապետության կենտրոնական բանկը։
Հիմ
ն ադրամի 2013թ. գործունեության աուդիտորական ստուգումն իրականացվել է «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ի կողմից։
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