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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Հ

իմնա¹րամի Ïառաíարáõմն իրաÏանացíáõմ է Հիմնա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհր¹ի և Հիմ նա¹րամի տնօրենի
Ïáղմից:

2017Ã. íերջի ¹րáõÃÛամբ Հիմ նա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհáõր¹ն áõնեցել է
հետևÛալ Ïազմը.

Խáրհր¹ի
նախագահ

Արթուր Ջավադյան

ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի
նախագահ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Արթուր Ստեփանյան

ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի
խáրհր¹ի ան¹ամ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Կարեն Թամազ յան

ՀՀ ֆինանսների նախարարի
առաջին տեղաÏալ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Արշալույս Մարգարյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարáõÃÛան
աշխատաÏազմի պետաÏան
պարտքի Ïառաíարման
íարչáõÃÛան պետ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Գագիկ Մինասյան

ՀՀ ազգաÛին ժáղáíի
ֆինանսաíարÏաÛին և բÛáõջետաÛին
հարցերի մշտաÏան հանձնաժáղáíի
նախագահ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Հակոբ Անդրեասյան

ՀաÛաստանի բանÏերի միáõÃÛան
նախագահ

Խáրհր¹ի ան¹ամ Արտակ Հանեսյան

§ԱմերիաբանÏ¦ ՓԲԸ
տնօրինáõÃÛան նախագահ Գլխաíáր տնօրեն

Հերմինե Հարությունյան

Աíան¹ների հատáõցáõմը
երաշխաíáրáղ հիմնա¹րամի
տնօրեն
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հիմ նադրամի հիմ նական գործառույթներն են`
երաշխիքաÛին íճարների հաíաքագրáõմը, Հիմ նա¹րամի միջáցների Ïառաíարáõմը, երաշխաíáրíած աíան¹ների, աíան¹ատáõների Ãíի և աÛլ
íերլáõծáõÃÛáõնը, օրենքáí սահմանíած երաշխիքաÛին íճարները չíճարած բանÏերի
նÏատմամբ պատժամիջáցներ Ïիրառելáõ նպատաÏáí ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏին
միջնáր¹áõÃÛáõններ ներÏաÛացնելը` բանÏերի ներÏաÛացրած հաշíետíáõÃÛáõնների
արժանահաíատáõÃÛáõնը պարզելáõ նպատաÏáí ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի Ïáղմից
ստáõգáõմ ներ անցÏացնելáõ համար, երաշխաíáրíած աíան¹ների հատáõցáõմը
ÏազմաÏերպելը, աíան¹ների երաշխաíáրման և հատáõցման գáրծընÃացի լáõսաբանáõմը:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԴԱՇՏ

ՀՀ

ÏենտրáնաÏան բանÏի խáրհր¹ի 17.03.2017Ã. Ãիí
64-Ն áրáշմամբ փáփáխáõÃÛáõն է Ïատարíել
§Աíան¹ների հատáõցáõմը երաշխաíáրáղ հիմ նա¹րամի և ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի միջև տեղեÏáõÃÛáõնների փáխանաÏման և
Աíան¹ների հատáõցáõմը երաշխաíáրáղ հիմ նա¹րամի Ïáղմից ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏ
հաշíետíáõÃÛáõնների ներÏաÛացման Ïարգը հաստատելáõ մասին¦ ՀՀ ÏենտրáնաÏան
բանÏի խáրհր¹ի 16.08.2005Ã. Ãիí 422 áրáշման մեջ, áրի ար¹Ûáõնքáõմ Հիմ նա¹րամըª
ի Ãիíս աÛլ հաշíետíáõÃÛáõնների, ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏ է ներÏաÛացնáõմ հաշíետíáõÃÛáõններ արտարժáõÛÃի առքáõíաճառքի գáրծառնáõÃÛáõնների íերաբերÛալ և Հիմնա¹րամի
Ïáղմից արժեÃղÃերի երÏրáր¹աÛին շáõÏաÛáõմ Ïատարíած գáրծառնáõÃÛáõնների íերաբերÛալ: ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏը Հիմ նա¹րամին է ներÏաÛացնáõմ տեղեÏատíáõÃÛáõն
մաÏրáտնտեսաÏան ցáõցանիշների, ֆիզիÏաÏան անձանց աíան¹ների և հաշիíների
ըն¹հանáõր ծաíալի, ֆիզիÏաÏան անձանց աíան¹ների միջին տáÏáսա¹րáõÛքի, աÛ¹ Ãíáõմª
մինչև մեÏ տարի և մեÏ տարáõց աíել ժամÏետաÛնáõÃÛամբ աíան¹ների, բանÏաÛին
համաÏարգի ըն¹հանáõր աÏտիíների íերաբերÛալ, ինչպես նաև ֆինանսաÏան շáõÏաÛի
íերաբերÛալ տեղեÏատíáõÃÛáõն, մասնաíáրապես, պետաÏան պարտատáմսերի առաջնաÛին շáõÏաÛáõմ տեղաբաշխíած պարտատáմսերի íերաբերÛալ տեղեÏատíáõÃÛáõն:
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Հ

իմ նա¹րամի միջáցները ձևաíáրíել են ՀՀ առևտրաÛին
բանÏերի Ïáղմից íճարíáղ երաշխիքաÛին íճարների
գáõմարներից և ¹րանց Ïառաíարáõմից ստացíած եÏամáõտներից:
Հիմնա¹րամի միջáցների Ïառաíարáõմն իրաÏանացíáõմ է Հիմնա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհր¹ի Ïáղմից հաստատíáղ և ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի խáրհր¹ի Ïáղմից
համաձաÛնեցíáղ միջáցների Ïառաíարման քաղաքաÏանáõÃÛան և áõղենիշաÛին
պաÛáõսաÏի հիման íրա: Հիմնա¹րամի միջáցների Ïառաíարման քաղաքաÏանáõÃÛáõնը
սահմանáõմ է Հիմ նա¹րամի միջáցների Ïառաíարման հիմ նաÏան նպատաÏները և
սÏզբáõնքները: 2017Ã. ընÃացքáõմ Հիմ նա¹րամի միջáցների Ïառաíարման քաղաքաÏանáõÃÛáõնը íերանաÛíել է նáր գáրծիքների Ïիրառման նպատաÏáí: Հիմ նա¹րամի
միջáցների տեղաբաշխման առաջնաÛին չափանիշը տեղաբաշխíáղ միջáցների անíտանգáõÃÛáõնն áõ իրացíելիáõÃÛáõնն է:
Հիմ նա¹րամի միջáցները ներ¹րíáõմ են բացառապես íերա¹արձման բարձր
հáõսալիáõÃÛáõն áõնեցáղ ֆինանսաÏան աÏտիíներáõմ: 2017Ã. ընÃացքáõմ Հիմ նա¹րամի
միջáցների հիմ նաÏան մասը ներ¹րíել է ՀՀ պետաÏան միջնաժամÏետ պարտատáմսերáõմ, áրáնք պատմաÏանáրեն հան¹իսանáõմ են ՀՀ պարտատáմսերի շáõÏաÛի
առաíել իրացíելի հատíածը (Տարíա ընÃացքáõմ գնíել են նաև Հիմ նա¹րամի
հáգաբարձáõների խáրհր¹ի Ïáղմից ÃáõÛլատրíած աÛլ պարտատáմսեր: Հիմ նա¹րամի
ֆինանսաÏան աÏտիíները ներ¹րíել են նաև ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏáõմ áրպես աíան¹ և
իրաÏանացíել են ÏարճաժամÏետ ռեպá գáրծառնáõÃÛáõններ): Հաշíետáõ տարíա
ընÃացքáõմ փաստացի ÏáõտաÏíած եÏամտաբերáõÃÛáõնը գերազանցել է Հիմ նա¹րամի
հáգաբարձáõների խáրհր¹ի Ïáղմից հաստատíած áõղենիշը:
Հիմ նա¹րամի íարչաÏան ծախսերը, գáրծառնաÏան ծախսերը և Ïապիտալ
ներ¹րáõմ ների ծրագիրն իրաÏանացíáõմ են Հիմ նա¹րամի միջáցների հաշíին:
Հիմ նա¹րամի տարեÏան íարչաÏան ծախսերը, գáրծառնաÏան ծախսերը և Ïապիտալ
ներ¹րáõմների ծրագիրը հատատíáõմ է Հիմնա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհր¹ի Ïáղմից:
Օրենքի համաձաÛնª Հիմ նա¹րամի íարչաÏան ծախսերի և Ïապիտալ ներ¹րáõմ ների
գáõմարը չի Ïարáղ գերազանցել բáլáր ՀՀ առևտրաÛին բանÏերի` նախáր¹ տարíա
բանÏաÛին աíան¹ների միջին oրաÏան ցáõցանիշի 0.03 տáÏáսը:
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2017թ. íարչաÏան ծախսերի և Ïապիտալ ներ¹րáõմ ների ծրագրի
առավելագույն մակարդակը կարող էր կազմել 370,426.3
հազար ՀՀ դրամ: Հիմ նա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհր¹ի
Ïáղմից հաստատված բոլոր ծախսերի գումարը կազմել է
141,000 հազար ՀՀ դրամ, áրից փաստացի Ïատարíած
գáրծառնաÏան ծախսերը Ïազմել են 25,161 հազար ՀՀ ¹րամ,
íարչաÏան ծախսերըª 55,435 հազար ՀՀ ¹րամ, իսÏ Ïապիտալ
ներ¹րáõմների գáõմարը` 1,100 հազար ՀՀ ¹րամ:

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆԵՐԻ
ԹՎԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
7

Հ

իմ նա¹րամի Ïáղմից իրաÏանացíել են Հիմ նա¹րամի
միջáցների, բանÏաÛին աíան¹ների1, աíան¹ատáõների Ãíի
íերաբերÛալ íերլáõծáõÃÛáõններ: ՎերլáõծáõÃÛáõնները Ïատարíել են ՀՀ բանÏերից եռամսÛաÏաÛին պարբերաÏանáõÃÛամբ ստացíáղ հաշíետíáõÃÛáõնների հիման íրա:
Հիմ նա¹րամի գáրծáõնեáõÃÛան սÏզբից մինչև 2017 ÃíաÏանի íերջը ՀՀ բանÏաÛին
համաÏարգáõմ երաշխաíáրíած աíան¹ áõնեցáղ աíան¹ատáõների Ãիíն աճել է աíելի քան
8 անգամ, իսÏ երաշխաíáրíած աíան¹ները` շáõրջ 23 անգամ:

1 Աíան¹ի սահմանáõմը համապատասխանáõմ է §ՖիզիÏաÏան անձանց
բանÏաÛին աíան¹ների հատáõցáõմը երաշխաíáրելáõ մասին¦ ՀՀ օրենքի
բանÏաÛին աíան¹ի սահմանմանը:
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Դրամային և արտարժութային ավանդների
երաշխավորման սահմանաչափերի ավելացումը
տարիների ընթացքում

2015թ.

2010թ.

10 մլն ՀՀ ¹րամ
5 մլն ՀՀ ¹րամ

4 մլն ՀՀ ¹րամ
2005թ.

2 մլն ՀՀ ¹րամ

2 մլն ՀՀ ¹րամ
1 մլն ՀՀ ¹րամ

Ինչպես նախáր¹ տարիներին, 2017Ã. ևս գրանցíել է բանÏաÛին աíան¹ների և
աíան¹ատáõների Ãíի աճ:
2017Ã. íերջին, ֆիզիÏաÏան անձանց բանÏաÛին աíան¹ների (բացառáõÃÛամբ
Օրենքի 2-ր¹ հá¹íածի 3-ր¹ մասáí սահմանíած չերաշխաíáրíած աíան¹ների) գáõմարի
աճը 2016Ã. íերջի համեմատ Ïազմել է 18.2%, իսÏ երաշխաíáրíած աíան¹ների գáõմարն
աíելացել է շáõրջ 17.9%-áí:
2016Ã. íերջի համեմատ 2017Ã. íերջին երաշխաíáրíած աíան¹ áõնեցáղ
աíան¹ատáõների Ãիíն աճել է 7.9%-áí: ԱÛս ցáõցանիշի աճի տեմպը, նախáր¹ տարíա
համեմատ, աíելացել է 3.2%-áí: 2017Ã. íերջի ¹րáõÃÛամբ երաշխաíáրíած աíան¹
áõնեցáղ աíան¹ատáõների Ãíáõմ երաշխաíáրíած աíան¹ի սահմանաչափը չգերազանցáղ
աíան¹ áõնեցáղ աíան¹ատáõների Ïշիռը Ïազմել է 98.1%:
ՀՀ բանÏաÛին համաÏարգáõմ միաÛն ՀՀ ¹րամáí աíան¹ներ áõնեցáղ աíան¹ատáõները Ïազմáõմ են ՀՀ բանÏաÛին համաÏարգի գերաÏշռáղ մասը: ԱÛս ցáõցանիշի
առաíելագáõÛն չափը գրանցíել է հենց 2017Ã. íերջին և Ïազմել է 86.9%: 2016Ã. íերջի
համեմատ 2017Ã. íերջին ֆիզիÏաÏան անձանց ՀՀ ¹րամáí աíան¹ների Ïշիռն աíելացել
է շáõրջ 4.2%-áí և Ïազմել է 33.7%:
2016Ã. íերջի համեմատ 2017Ã. íերջին ժամÏետաÛին աíան¹ների Ïշիռը բանÏաÛին
աíան¹ներáõմ նíազել է շáõրջ 3.5%-áí և Ïազմել է 77%: Ըստ աÛ¹մª 2017Ã. տեղի է áõնեցել
աíան¹ների Ïառáõցíածքի նշանաÏալի փáփáխáõÃÛáõն, áրը հիմ նաÏանáõմ պաÛմանաíáրíած է ՀՀ բանÏերի Ïáղմից ÃáղարÏíած անíանաÏան արժեÃղÃերի Ïշռի մեծացմամբ: 2016Ã. համեմատ 2017Ã. íերջին ՀՀ բանÏերի Ïáղմից ÃáղարÏíած անíանաÏան
արժեÃղÃերի Ïշիռն աճել է 2.6%-áí:
2017Ã. íերջին, աíան¹ների միջին մեծáõÃÛáõնը Ïազմել է 749,686 ՀՀ ¹րամ, áրը
2016Ã. íերջի համեմատ աճել է շáõրջ 9.6%-áí:
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Վերը նշíած ցáõցանիշները և նրանց ¹ինամիÏան պատÏերíած են ստáրև ներÏաÛացíած գրաֆիÏներáí:

Ֆիզ իկական անձանց բանկային ավանդները
(բացառáõÃÛամբ չերաշխաíáրíած աíան¹ների)
2013-2017թթ. վերջի դրությամբ
(միլիար¹ ՀՀ ¹րամ)

1800
1600

1,549.77

1400

1,310.81
1,159.60

1200
1000

1,023.09
863.85

800
600
400
200
0

2013

2014

2015

2016

2017

Ֆիզ իկական անձանց բանկային ավանդները
(բացառáõÃÛամբ չերաշխաíáրíած աíան¹ների)
2017թ. եռամսյակների վերջի դրությամբ
(միլիար¹ ՀՀ ¹րամ)

1,600.000
1,549.77

1,550.000
1,500.000
1,431.05

1,450.000
1,400.000
1,350.000

1,392.78
1,337.51

1,300.000
1,250.000
1,200.000

31.03.2017

30.06.2017
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Երաշխավորված ավանդ ունեցող
ավանդատուների թիվ ը
2013-2017թթ. վերջի դրությամբ (հազար)

2,500.00
2,000.00

1,831.48

1,916.09

2,066.75

2015

2016

2017

1,703.16
1,582.43

1,500.00
1,000.00
500.000
-

2013

2014

Երաշխավորված ավանդ ունեցող
ավանդատուների թիվ ը
2017թ. եռամսյակների վերջի դրությամբ (հազար)

2,100.00
2,050.00
1,984.42

2,000.00

2,066.75

1,957.10

1,950.00
1,920.57

1,900.00
1,850.00
1,800.00

31.03.2017

30.06.2017
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2017թ. վերջի դրությամբ միայն դրամային,
միայն արտարժութային և միաժամանակ
դրամային և արտարժութային ավանդներ
ունեցող ավանդատուների կշիռները

8.15%
4.93%
86.93%

u ՄիաÛն ¹րամաÛին աíան¹ áõնեցáղ
աíան¹ատáõներ
u ՄիաÛն արտարժáõÃաÛին աíան¹
áõնեցáղ աíան¹ատáõների
u ԴրամաÛին և արտարժáõÃաÛին
աíան¹ներ áõնեցáղ
աíան¹ատáõների

Ֆիզ իկական անձանց կողմից
ներդրված գումարների դրամային և
արտարժութային համամասնությունը
2013-2017թթ. վերջի դրությամբ

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

30.60%

2013

73.91%

73.00%

69.40%

27.00%

2014

2015

u
u
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70.46%

29.54%

26.09%
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2016

66.26%

33.74%

2017

ԴրամաÛին աíան¹ներ
ԱրտարժáõÃաÛին աíան¹ներ
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Միայն դրամային, միայն
արտարժութային և միաժամանակ դրամային և
արտարժութաին ավանդներ ունեցող
ավանդատուների երաշխավորված
ավանդների համամասնությունը
2013-2017թթ. վերջի դրությամբ

39.21%

13.65%

47.14%

41.76%

15.79%

42.45%

43.75%

16.13%

40.12%

36.87%

14.79%

20.00%

48.34%

30.00%

37.96%

40.00%

13.28%

50.00%

48.75%

60.00%

10.00%
0.00%

2013

2014

2015

2016

2017

u

ԴրամաÛին աíան¹ներ

u

ԴրամաÛին և արտարժáõÃաÛին աíան¹ներ

u

ԱրտարժáõÃաÛին աíան¹ներ

Ավանդների համամասնությունը
2017թ. վերջի դրությամբ

0.54%
3.55%

12

18.91%

76.99%

u

ԺամÏետաÛին աíան¹ներ

u

ԲանÏաÛին հաշիíներ և ցպահանջ աíան¹ներ

u

ԱրժեÃղÃեր

u

ԱÛլ պարտաíáրáõÃÛáõններ
(փáխանցáõմներ, տարանցիÏ հաշիíներ և աÛլն)
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2017թ. ընթացքում մեկ ավանդատուի ավանդի
միջին մեծությունը 2017թ. եռամսյակների
վերջի դրությամբ (ՀՀ ¹րամ)

800000
700000

696,224

711,473

720,962

749,686

30.06.2017

30.09.2017

31.12.2017
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400000
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0

31.03.2017

u

Առանց նախÏին ԽՍՀՄ ԽնաÛբանÏի աíան¹ատáõների
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ

իմ նա¹րամը, 2017Ã. շարáõնաÏել է իր գáրծáõնեáõÃÛáõնը
միջազգաÛին համագáրծաÏցáõÃÛան շրջանաÏներáõմ: ԱÛսպես, 2006Ã.-ից սÏսած հան¹իսանալíáí Աíան¹ներ
ապահáíագրáղների եíրáպաÏան ֆáրáõմի (EFDI) լիիրաí ան¹ամ, փáրձի
փáխանաÏման նպատաÏáí մասնաÏցել է íերջինիս Ïáղմից ÏազմաÏերպíած
բազմաÃիí միջáցառáõմների, աÛ¹ Ãíáõմª ÏազմաÏերպáõÃÛան ամենամÛա ժáղáíին:
2015Ã.-ից Հիմ նա¹րամը հան¹իսանáõմ է EFDI-ի հանրաÛին իրազեÏման
հանձնաժáղáíի ան¹ամ, áրի շրջանաÏներáõմ մասնաÏցելáí հանձնաժáղáíի
հան¹իպáõմ ներին ներÏաÛացրել է իր փáրձը հանրաÛին իրազեÏման և ֆինանսաÏան ÏրÃáõÃÛան áլáրտáõմ: Հիմնա¹րամի ըն¹գրÏíածáõÃÛáõնը հանձնաժáղáíի
աշխատանքներáõմ ապահáíáõմ է շարáõնաÏաÏան իրազեÏíածáõÃÛáõն աÛլ
երÏրների Ïáղմից Ïիրառíáղ հանրաÛին իրազեÏման նáր գáրծիքների, մեխանիզմների, ճգնաժամաÛին իրաíիճաÏներáõմ հաղáր¹աÏցման եղանաÏների և աÛ¹
áլáրտáõմ աÛլ միջազգաÛին զարգացáõմների íերաբերÛալ:
Կարևáրելáí փáրձի փáխանաÏáõմը աÛլ երÏրների աíան¹ներ ապահáíագրáղների հետ, 2017Ã. հáÏտեմբերին Հիմ նա¹րամը հÛáõրընÏալել էր
Ռáõսաստանի ԴաշնáõÃÛան աíան¹ների ապահáíագրման պետաÏան գáրծաÏալáõÃÛան ներÏաÛացáõցիչներին, áրáնց հետ ÏազմաÏերպíեց հան¹իպáõմքննարÏáõմ: Հան¹իպմանը մասնաÏցáõմ էին նաև ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի
ներÏաÛացáõցիչները:
ՌԴ աíան¹ների ապահáíագրման պետաÏան գáրծաÏալáõÃÛան ներÏաÛացáõցիչները ներÏաÛացրեցին իրենց փáրձը աíան¹ների ապահáíագրման
áլáրտáõմ, ներառÛալ հատáõցման մեխանիզմ ները, խն¹րահարáõÛց ¹եպքերը,
զեղծարարáõÃÛáõնների ¹եմ պաÛքարի մեÃá¹ները: Բացի աÛ¹, ներÏաÛացíեց ԵՏՄ
երÏրներáõմ ֆինանսաÏան ծառաÛáõÃÛáõնների և աíան¹ների ապահáíագրման
íերաբերÛալ օրենս¹րáõÃÛան ներ¹աշնաÏáõÃÛան íերաբերÛալ հիմ նահարցերը։
Հան¹իպման ընÃացքáõմ քննարÏíեցին նաև ճգնաժամաÛին իրաíիճաÏներáõմ
տեղեÏատíáõÃÛան փáխանաÏման áõղիների, բանÏերի Ïարգաíáրման ռեժիմների
ընտրáõÃÛան հարցերը։
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Հիմ նա¹րամը համագáրծաÏցáõմ է նաև Աíան¹ներ ապահáíագրáղների
միջազգաÛին ասáցիացիաÛի (IADI) հետ և հան¹իսանáõմ է IADI-ի ԵíրասիաÏան
տարածաշրջանաÛին հանձնաժáղáíի ¹իտáր¹ ան¹ամ։ ՀամագáրծաÏցáõÃÛան
շրջանաÏáõմ Հիմ նա¹րամը մասնաÏցել է ÏազմաÏերպáõÃÛան Ïáղմից ÏազմաÏերպíած միջáցառáõմ ներին, հարցáõմ ներին, áրáնք նպաստáõմ են
ՀաÛաստանի աíան¹ների երաշխաíáրման համաÏարգáõմ աíան¹ների ապահáíագրման áլáրտի լաíագáõÛն փáրձի հնարաíáրինս Ïիրառմանը:
EFDI-ը հիմ նադրվել է 2002թ. Եվրոպական
Հանձնաժողովի աջակցությամբ:
EFDI-ին անդամակցում են 56 լ իիրավ անդամ ներ:
IADI-ը հիմ նադրվել է 2002թ.-ին: IADI-ին անդամակցում է
83 կազմակերպություն 77 երկրներից:

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ

իմ նա¹րամ ն իր գáրծáõնեáõÃÛամբ նպաստáõմ է ֆինանսաÏան համաÏարգի նÏատմամբ íստահáõÃÛան
բարձրացմանը աíան¹ների երաշխաíáրման և
հատáõցման գáրծընÃացի լáõսաբանման միջáցáí։
Լáõսաբանման և իրազեÏման գáրծիքների ար¹իաÏանացման նպատաÏáí
Հիմնա¹րամը մշտապես áõսáõմնասիրáõմ է áլáրտի առանձնահատÏáõÃÛáõնները և
միջազգաÛին փáրձը։ Ոլáրտի բարելաíմանը նպաստáõմ է Աíան¹ներ ապահáíագրáղների եíրáպաÏան ասáցիացիաÛի հանրաÛին իրազեÏման Ïáմիտեին
ան¹ամաÏցáõÃÛáõնը։
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Հիմ նա¹րամ ն աÏտիí համագáրծաÏցáõմ է նաև ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի
աÛցելáõների Ïենտրáնի հետ, áրտեղ ինտերաÏտիí ցáõցա¹րáõմ ների միջáցáí
աÛցելáõները ծանáÃանáõմ են նաև Աíան¹ների երաշխաíáրման համաÏարգին և
Հիմնա¹րամի գáրծáõնեáõÃÛանը, ստանáõմ են Հիմնա¹րամին íերաբերáղ տպագիր
նÛáõÃեր և գրասենÛաÏաÛին պարագաներ։
2017Ã. ընÃացքáõմ Հիմնա¹րամը մասնաÏցել է Աíան¹ներ ապահáíագրáղների եíրáպաÏան ասáցիացիաÛի հանրաÛին իրազեÏման Ïáմիտեի Ïáղմից
ÏազմաÏերպíած 2 հան¹իպáõմ ների` Պրահա և ՄáսÏíա քաղաքներáõմ։ Հան¹իպáõմ ների ընÃացքáõմ ներÏաÛացíել են տարբեր երÏրներáõմ հատáõցման ¹եպքի
ընÃացքáõմ հասարաÏաÛնáõÃÛան իրազեÏման հետ Ïապíած միջáցառáõմ ները,
սáցիալաÏան մե¹իաÛի միջáցáí լáõսաբանաման հնարաíáրáõÃÛáõնները: Հիմ նա¹րամի տնօրենի Ïáղմից ՄáսÏíաÛáõմ ÏաÛանալիք հան¹իպմանը ներÏաÛացíել
է §ՖինանսաÏան ÏրÃáõÃÛáõնըª áրպես հանրաÛին իրազեÏման նախա¹րÛալ¦ Ãեման:
ՄասնաÏիցները

տեղեÏացíել

են

Հիմ նա¹րամի

Ïáղմից

իրաÏանացíáղ

միջáցառáõմ ների տեսաÏների, առանձին ÃիրախաÛին խմբերի հետ իրազեÏման
առանձնահատÏáõÃÛáõնների մասին, ինչպես նաև հետագա նախաձեռնíած
աշխատանքներին:
2017Ã. ընÃացքáõմ Հիմ նա¹րամը համագáրծաÏցել է հեռáõստա-ռա¹իá
ընÏերáõÃÛáõնների, ամսագրերի և ինտերնետաÛին ÏաÛքերի հետ։ ԻրաÏանացíել են
մի շարք հաղáր¹áõմ ներ, հարցազրáõÛցներ և հá¹íածներ ինչպես Հիմ նա¹րամի
նախաձեռնáõÃÛամբ, աÛնպես էլ հանրáõÃÛան Ïáղմից առաջացած հարցերի
պարզաբանման նպատաÏáí: ՀամագáրծաÏցáõÃÛան և քննարÏման Ãեմաների
շրջանաÏը ներառáõմ էր աíան¹ների ապահáíագրման համաÏարգը, Հիմ նա¹րամի գáրծáõնեáõÃÛáõնը, ինչպես նաև բանÏաÛին աíան¹ի íերաբերÛալ
ցáõցանիշների íերլáõծáõÃÛáõնները: ԳáրծարÏíել է նաև Հիմ նա¹րամի տեղեÏատíաÏան նáր հáլáíաÏը Հիմնա¹րամի ÏաÛքի և սáցիալաÏան ÏաÛքերի միջáցáí:
2017Ã. Հիմնա¹րամի նախաձեռնáõÃÛամբ ՀաÛաստանի բանÏերի միáõÃÛան եõ
ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի համագáրծաÏցáõÃÛամբ իրաÏանացíել է ԽնաÛáղáõÃÛáõնների համաշխարհաÛին օրíան նíիրíած միջáցառáõմ։ ՀաÛաստանի
ՊետաÏան տնտեսագիտաÏան համալսարանáõմ տեղի է áõնեցել հան¹իպáõմ և
բանախáսáõÃÛáõն §ԽնաÛáղáõÃÛáõնների ազ¹եցáõÃÛáõնը երÏարաժամÏետ տնտեսաÏան աճի íրա¦ ÃեմաÛáí:
2017Ã. ընÃացքáõմ Հիմ նա¹րամը սեմինար-¹ասընÃացներ է անցÏացրել
ՀաÛաստանի

պետաÏան

ճարտարագիտաÏան

համալսարանի

ԳÛáõմրիի

մասնաճÛáõղáõմ, ՀաÛաստանի պետաÏան տնտեսագիտաÏան համալսարանáõմ,
ԳÛáõմրիի և Եղեգնաձáրի մասնաճÛáõղերáõմ, Գաíառի պետաÏան համալսարանáõմ,
Եղեգնաձáրի Ãիí 1 ¹պրáցáõմ, Արմաíիրի մարզի գÛáõղաÏան ¹պրáցներáõմ:
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2017Ã. Հիմնա¹րամի Ïáղմից իրաÏանացíել է ՀՀ բանÏերի հաճախáր¹ների
Ïáղմից ՀՀ-áõմ աíան¹ների երաշխաíáրման համաÏարգի տեղեÏացíածáõÃÛան
íերաբերÛալ հարցáõմ, áրի ար¹Ûáõնքները հնարաíáրáõÃÛáõն Ïտան áõսáõմնասիրել
լáõսաբանաման գáրծիքների ազ¹եցáõÃÛáõնը և նáր áõղիներ նշագրել ¹րանց
ար¹ÛáõնաíետáõÃÛáõնը բարձրացնելáõ համար։
2017Ã.-ին ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏի Ïáղմից իրաÏանացíած §ԲնաÏչáõÃÛան
պարտքերի և ֆինանսաÏան íարքի áõսáõմ նասիրáõÃÛáõն¦ հարցման ար¹Ûáõնքներáõմ ներառíած էին նաև աíան¹ների և աíան¹ների երաշխաíáրման համաÏարգի íերաբերÛալ հարցáõմները:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ

2012

Ã.-ից Հիմնա¹րամն ան¹ամաÏցáõմ է նաև ՀՀáõմ ֆինանսաÏան ÏրÃման ազգաÛին ռազմաíարáõÃÛան մշաÏման և իրագáրծման հանձնաժáղáíին, áրի ներքá իրաÏանացíած
միջáցառáõմ ները հնարաíáրáõÃÛáõն են տալիս ներÏաÛացնել աíան¹ների երաշխաíáրման համաÏարգը ըստ Ãիրախաíáրíած խմբերի, ինչպես նաև իրաÏանացնել ֆինանսաÏան ÏրÃմանն áõղղíած մի շարք միջáցառáõմներ։
2017Ã. Հիմ նա¹րամ ն աÏտիí մասնաÏցáõÃÛáõն է áõնեցել §Իմ ֆինանսների
ամիս¦ ծրագրին։ Ծրագրի ներքá ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏáõմ Հիմ նա¹րամը
ֆինանսաÏան Ãեմաներáí բաց սեմինարների շարք է իրաÏանացրել ՀՀ ԲՈՒՀ-երի
áõսանáղների համար։ Իր մասնաÏցáõÃÛամբ Հիմնա¹րամն աÏտիíáրեն աջաÏցել է
ծրագրի աÛլ միջáցառáõմ ներին, ինչպիսիք են ֆինանսաÏան Ãեմաներáí բանաíեճեր, ինտելեÏտáõալ խաղեր և աÛլն։ ՖինանսաÏան ÏրÃáõÃÛան բարձրացմանն
áõղííած սեմինարներ են իրաÏանացíել Երևան քաղաքի և մարզաÛին ¹պրáցներáõմ և ԲՈՒՀ-երáõմ։ ԻրաÏանացíել են իրենց տեսաÏի մեջ նáր` ֆինանսաÏան
Ãեմաներáí, աÏáõմբաÛին քննարÏáõմ ներ: ՖինանսաÏան ÏրÃմանն áõղղíած
միջáցառáõմներին ըն¹հանáõր առմամբ մասնաÏցել են շáõրջ 430 մասնաÏիցներ:
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ

իմնա¹րամի գáրծáõնեáõÃÛան նÏատմամբ íերահսÏáղáõÃÛáõնն իրաÏանացնáõմ է ՀՀ ÏենտրáնաÏան բանÏը։
Հիմ նա¹րամի ընÃացիÏ գáրծáõնեáõÃÛան նÏատմամբ
հսÏáղáõÃÛáõնն իրաÏանացնáõմ է Հիմնա¹րամի հáգաբարձáõների խáրհáõր¹ը:
Հիմ նա¹րամի 2017Ã. գáրծáõնեáõÃÛան աáõ¹իտáրաÏան ստáõգáõմ ն իրաÏանացíել է §ԳրանÃ ԹáրնÃáն¦ ՓԲԸ-ի Ïáղմից։

18
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MANAGEMENT OF

THE FUND

M

anagement of the Deposit Guarantee Fund (hereinafter
referred to as the Fund) consists of the Board of Trustees and
the Director.

At the end of 2017 the Board of Trustees of the Fund had the following structure:

Chairman

Arthur Javadyan

Chairman of the Central Bank of Armenia

Member

Artur Stepanyan

Member of the Board of
the Central Bank of Armenia

Member

Karen Tamazyan

Deputy of the Ministry of Finance of RA

Member

Arshaluys Margaryan

Head of the Public Debt Management
Department of the Staff of the Ministry of
Finance of RA

Member

Gagik Minasyan

Chairman of RA National Assembly
Standing Committee of Financial-Credit
and Budgetary Affairs

Member

Hakob Andreasyan

Chairman of the Union of Banks of RA

Member

Artak Hanesyan

Chairman of the Management
Board-General Director
of “Ameriabank” CJSC

Hermine Harutyunyan

Director of the Fund
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FUNCTIONS

OF THE FUND
Main functions of the Fund include:

 Collection of contributions from banks,
 Management of the Fund’s financial resources,
 Analyses of dynamics of bank deposits, depositors and other
data,
 Submission of requests to the Central Bank of Armenia for applying
sanctions to the banks for failure to make contributions,
for carrying out examinations to ascertain accuracy of reports
submitted by banks,
 Reimbursement of guaranteed deposits,
 Public awareness activities.

26

LEGAL
FRAMEWORK

In

2017 number of changes has been made in the Regulation of
the Central Bank Board’s Decision N422 from August 16, 2005
on exchange of information between the Fund and the Central
Bank of Armenia. Particularly, the changes to the regulation are related to the reports submitted
by the Fund to the Central Bank of Armenia on foreign currency operations and security
transactions in the secondary market. On the other side the Central Bank of Armenia shall submit
to the Fund information, including some macroeconomic indicators, information on deposits and
current accounts of physical persons, average interest rates on deposits, including interest rates
of deposits with up to one year and over one year terms, assets of banking system, as well as
information on financial market, particularly information on allocation of government securities
in the primary market.
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FUND’S FINANCIAL
RESOURCES AND
THEIR MANAGEMENT

T

he Fund’s financial resources were formed from contributions paid
by commercial banks of RA and revenue received from
management of financial assets.
The management of the funds is carried out in accordance with financial assets
management policy and asset portfolio benchmark approved by the Board of Trustees of the Fund
and agreed with the Central Bank of Armenia. The financial assets management policy of the Fund
defines the main principles and rules of financial resources management. During 2017 the Fund's
financial assets management policy was revised for application of new financial instruments. The
primary criterion for allocation of the Fund’s financial resources is their security and liquidity. The
Fund’s financial resources are invested in assets with high reliability payback.
During 2017 the main part of the funds has been mainly invested in medium term Armenian
Government bonds, which historically are the most liquid segment of the Government securities
market (The funds have been also invested as deposits with the Central Bank of Armenia. In
addition, there have been implemented short-term repo transactions). During the reporting year
an actual cumulative yield of investment portfolio have exceeded the benchmark established by
the Board of Trustees of the Fund.
The Fund’s administrative, operating expenses and capital investments are carried out with
the Fund’s financial resources. The annual administrative, operating expenses and capital
investments of the Fund are approved by the Board of Trustees of the Fund. In accordance with
the Law the size of the annual administrative expenditures and capital investments of the Fund
shall not exceed 0.03 percent of the previous year’s average daily figure of bank deposits.

In 2017 the maximum allowable amount for annual administrative expenses
and capital investments constituted AMD 370,426.3 thousand, and the
amount approved by the Board of Trustees for administrative, operating
expenses and capital investments - AMD 141,000 thousand. The actual
operating expenses amounted AMD 25,161 thousand, administrative
expenses - AMD 55,435 thousand, and capital investments - AMD
1,100 thousand, also the sum of actual administrative expenses and
capital investments - AMD 56,535 thousand.
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DYNAMICS OF PHYSICAL
PERSONS DEPOSITS AND
NUMBER OF DEPOSITORS

T

he Fund conducts analyses related to the Fund’s financial resources,
physical persons’ bank deposits and number of depositors1, based
on the quarterly reports submitted by commercial banks of RA.
Since the establishment of the Fund until the end of 2017 the number of eligible depositors
in the RA banking system increased by more than 8 times, while the amount of deposits - by
around 23 times.

Growth of dram and FX deposits coverage
throughout the years

2015

2010
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10 mln AMD
5 mln AMD

FX Deposit

4 mln AMD
2 mln AMD

2005

FX Deposit

2 mln AMD
1 mln AMD

FX Deposit

1 Definition of bank deposit corresponds to that set in the RA Law
“On Guarantee of Remuneration of Bank Deposits of Physical Persons”.
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Growth of bank deposits and depositors was retained in 2017 as well.
As of the end of 2017 as compared to the end of 2016, the amount of eligible deposits of
physical persons (excluding not guaranteed bank deposits defined by article 2, part 6 of the Law)
increased by around 18.2%, while the amount of guaranteed deposits - by around 17.9%.
As of the end of 2017 as compared to the end of 2016, the number of depositors holding
guaranteed deposits increased by 7.9%. The growth rate recorded at the end of 2017 was higher
by around 3.2% as compared to that at the end of 2016. As of the end of 2017 the share of
depositors in the total number of deposits, with aggregate deposit amount not exceeding the
guaranteed level, constituted 98.1%.
In the RA banking system majority of depositors are only dram deposit-holders. This figure
reached its highest level at the end of 2017, constituting 86.9%.
As of the end of 2017, as compared to the end of 2016 the share of dram bank deposits
of physical persons increased by around 4.2% and reached 33.7%.
At the end of 2017, as compared to the end of 2016 the share of term deposits in the total
amount of bank deposits decreased by around 3.5% and constituted 77%. Thus, essential change
in the structure of deposits was recorded, which was mainly conditioned by growth of the share
of the nominal securities issued by RA banks. At the end of 2017, as compared to the end of 2016
the share of the nominal securities issued by RA banks increased by 2.6%.
As of the end of 2017 as compared to the end of 2016 the average size of bank deposit
per depositor increased by around 9.6% and amounted 749,686 drams.

The above mentioned indicators and their dynamics are presented in the graphs below:

Eligible Deposits
(end of year 2013-2017, billion drams)
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Eligible Deposits
Quarters 2017 (billion drams)
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Number of Depositors Holding Guaranteed Deposits
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Number of Depositors Holding Guaranteed Deposits
Quarters 2017 (thousand)
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FX Deposits (end of 2017)

8.15%
4.93%
86.93%

u Only Dram Deposit - Holders
u Only FX Deposit - Holders
u Dram and FX Deposit - Holders

DEPOSIT GUARANTEE FUND

A N N UA L R E P O RT 2017

31

Proportion of Dram Deposits and FX Deposits of
Physical Persons (end of year 2013-2017)
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Bank Deposit Structure at the end of 2017
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Average Amount of Deposit per Depositor
Quarters 2017
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INTERNATIONAL
COOPERATION

In

2017 the Fund continued its collaboration in the international
sphere. Thus, as a full member of European Forum of Deposit
Insurers (EFDI) since 2006, the Fund participated in various
events organized by the organization, including EFDI Annual General Meeting.
In 2015 the Fund became a member of EFDI PR committee, in the framework of
which participated in the committee meetings, presenting local experience in the area of
public awareness and financial education. The involvement of the Fund in the activities of
the EFDI PR committee ensures continuous awareness of the new PR mechanisms,
methods, communication tools used in financial crisis situations, and helps stay aware of
international developments in this area.
Considering the importance of collaboration with deposit insurers of other countries,
in October 2017 the Fund hosted the representatives of Deposit Insurance Agency of
Russian Federation. At the meeting the employees of the Central Bank of Armenia were
participated as well.
The Russian colleagues presented their experience in deposit insurance area,
including payout mechanisms, encountered problematic cases, methods used against
fraud. In addition, they presented main issues connected with harmonization of EAEU
countries in financial sphere, including deposit insurance sector. During the meeting
participants held discussions on communication mechanisms, as well as resolution tools
applied in financial crisis situations.
The Fund also cooperates with the International Association of Deposit Insurers
(IADI), being an observer of the IADI Eurasian Regional Committee. In the framework of
cooperation with IADI the Fund participated in certain events, meetings, as well as
numerous surveys conducted among the members of IADI, of which the Fund has
benefited by gaining knowledge of the best international practice to use for the
appropriate improvements of Armenian deposit guarantee system.
EFDI was founded in 2002 by the assistance
of European commission.
EFDI has 56 full members.
IADI was founded in 2002. IADI membership comprise
83 organizations from 77 countries.
DEPOSIT GUARANTEE FUND
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PUBLIC AWARENESS POLICY
OF DEPOSIT GUARANTEE
AND DEPOSIT
REIMBURSEMENT
PROCESS

T

he Fund contributes to the increase of public confidence
towards the financial system through performing public
awareness activities on guarantee and reimbursement process.
With the purpose of modernizing of PR tools the Fund continuously studies the
peculiarities and international developments in the area of deposit guarantee. The
membership of the Fund in the EFDI PR committee contributes to the improvement of
deposit guarantee system of Armenia.
The Fund actively cooperates with the Visitor Centre of the Central Bank of Armenia,
where by means of interactive demonstrations the visitors also get acquainted with the
deposit guarantee scheme and activities of the Fund, receive printed informative materials
and office appliances.
In 2017 the Fund participated in the two meetings of the EFDI PR committee taken
place in Prague and Moscow. During the meetings representatives from different countries
presented PR actions, and public awareness activities performed through social media
during the reimbursement process. During the meeting in Moscow the Director of the
Fund has made presentation “Financial education as a prerequisite for successful public
awareness campaign”, and as a result participants have been informed about the kind of
activities performed by the Fund, peculiarities for reaching different target groups, as well
as future activities.
During 2017 the Fund cooperated with TV and radio stations, magazines, and
internet sites. Various programs, interviews were broadcasted during the reporting year.
In addition, some articles were published in the press. These activities were organized
both by the initiative of the Fund and for the purpose of clarifying questions raised by
the public on deposit guarantee scheme. Discussion topics included the scope of activities
of the Fund, as well as analysis related to the banking indicators. In 2017 the Fund
launched new informative video-spot in the Fund’s internet page and other social sites.

DEPOSIT GUARANTEE FUND

A N N UA L R E P O RT 2017

35

In 2017 by the initiative of the Fund, in cooperation with the Union of Banks of
Armenia and the Central Bank of Armenia, the event dedicated to the International Savings
Day was organized. With this respect the topic “The Effect of savings on economic growth”
was presented at the meetings held in the State University of Economics.
During 2017 the Fund held seminars-trainings in the State Polytechnic University
branch of Gyumri, as well as branches of the State University of Economics of Gyumri and
Yeghegnadzor, State University branch of Gavar, as well as in few schools of Armavir region
and one school in Yeghegnadzor.
In 2017 the Fund conducted survey to measure public awareness level of deposit
guarantee scheme among RA banking clients, the results of which allow to evaluate the
influence of used PR tools on public awareness and to find new mechanisms to improve
their effectiveness. As a basis of evaluation the Fund also used the results of the survey
“Study of population debt and financial behavior” conducted by the Central Bank of
Armenia in 2017, which included questions on deposit guarantee scheme.

COOPERATION IN
THE FIELD OF FINANCIAL
EDUCATION

F

rom 2012 the Fund is a member of Financial Literacy
National Strategy Development and Implementation
Committee of the Republic of Armenia, in the framework of
which implemented activities allow to make individual presentations on deposit guarantee
scheme to different targeted audiences, as well as organize different activities for
improvement the level of public literacy in financial sphere. Particularly, during the
reporting year the Fund held seminars directed to the improvement of the level of financial
literacy in schools and Universities in Yerevan and Armenian regions. In addition, the Fund
organized discussions on different financial topics in the new format-club discussions.
The total number of participants in these events constituted 430.
In 2017 the Fund has an active participation in “My Finance Month” program. Under
the program the Fund held a number of open seminars for students in the premises of the
Central Bank of Armenia. By its participation the Fund also contributed to other events in
the framework of the mentioned program, such as financial debates, intellectual games,
etc.
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AUDIT OF
THE FUND

S

upervision over operations of the Fund is carried out by the
Central Bank of Armenia.
Current operations of the Fund are controlled by the Board of Trustees of the Fund.
Audit of the Fund for 2017 was carried out by Grant Thornton CJSC.

37

DEPOSIT GUARANTEE FUND

A N N UA L R E P O RT 2017

38

DEPOSIT GUARANTEE FUND

A N N UA L R E P O RT 2017

39

DEPOSIT GUARANTEE FUND

A N N UA L R E P O RT 2017

DEPOSIT GUARANTEE FUND

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

