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Аннотация. Последние нововведения в армянских коммерческих банках в основном включают предоставление
услуг удаленного банкинга, создание и совершенствование мобильного банкинга, систем интернет-банкинга,
внедрение новых виртуальных карт и других инновационных средств оплаты, чтобы сделать банк доступным
для клиентов в любом месте. С учетом текущих изменений и нововведений в банковских операциях изучены
тенденции объема кредитов и депозитов, привлеченных коммерческими банками Республики Армения за
последние 5 лет, необходимость кредитования и депозитных функций и необходимость внедрить единую
систему привлечения депозитов и предоставления кредитов.
Разработан механизм контроля возможных рисков в результате внедрения единой системы кредитования и
депозитов, в рамках которой добиться желаемого результата можно будет только за счет комплексной
реализации мероприятий.
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Abstract. Recent innovations in the commercial banks in Armenia mainly include the provision of remote banking
services, mobile banking, creation and improvement of internet banking systems, introduction of new virtual cards, and
other innovative means of payment to make the bank accessible to customers anywhere. Taking into account the current
changes and innovations in banking operations, trends in the volume of loans և deposits attracted by commercial banks
of the Republic of Armenia over the past 5 years, the need for lending and deposit functions and the need to introduce a
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comprehensive implementation of measures.
Keywords. Banking innovations, customers due diligence, lending and deposit system, E-Credit, E-Deposit, risk
mitigation mechanism

ՀՀ առևտրային բանկերում վերջին շրջանի
նորամուծությունները հիմնականում ներառում
են հեռավար բանկային ծառայությունների
մատուցումը, մոբայլ-բանկինգ և ինտերնետբանկինգ համակարգերի ստեղծումն ու կատարելագործումը, նոր վիրտուալ քարտերի և

վճարման այլ նորարարական միջոցների ներդրումը
հաճախորդների
համար
բանկը
ցանկացած վայրում հասանելի դարձնելու
տեսանկյունից: Հաշվի առնելով բանկային
գործառնությունների արդի փոփոխություններն
ու նորամուծությունները՝ ուսումնասիրվել են ՀՀ
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առևտրային բանկերի կողմից վերջին 5
տարիների ընթացքում տրամադրված վարկերի
և ներգրավված ավանդների ծավալների միտումները, անդրադարձ է կատարվել վարկավորման
և ավանդադրման գործառույթների կարևորությանը և ավանդների ներգրավման ու վարկերի
տրամադրման միասնական համակարգի ներդրման անհրաժեշտությանը: Մշակվել է նաև
վարկավորման և ավանդադրման միասնական
համակարգի ներդրման արդյունքում հնարավոր
ռիսկերի զսպման կառուցակարգ, որի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների համալիր կիրարկմամբ միայն հնարավոր կլինի հասնել
ցանկալի արդյունքի:
Ներածություն: Նորամուծությունն այնպիսի գործընթաց է, որի արդյունքում հայտնագործությունը կամ նոր գաղափարը ձեռք է բերում տնտեսական բովանդակություն [8, с. 36]:
Արդի տնտեսական զարգացման ժամանակաշրջանում նորամուծությունների ներդրումը
ցանկացած կազմակերպության գործունեության
հետագա ծավալման և կենսապարբերաշրջանի
անքակտելի մասն է կազմում: Իսկ առևտրային
բանկերը, դասվելով օրեցօր աճող ու զարգացող
կազմակերպությունների շարքին, չեն կարող
դիմակայել մրցակցային պայքարում, եթե իրենց
ծառայությունները հաճախորդներին հասանելի
չդարձնեն ամենուր և յուրաքանչյուր ժամի
անկախ գտնվելու վայրից և ժամային գոտուց:
ՀՀ առևտրային բանկերը հիմնականում
որդեգրել են «Քո բանկը քեզ հետ» սկզբունքը և
փորձում են իրենց ծառայություններն անխափան մատուցել հաճախորդներին: COVID-19
համավարակը նույնպես նոր մարտահրավերներ
«նետեց» առևտրային բանկերին՝ ստիպելով
գտնել և հաճախորդներին տրամադրել տեխնոլոգիական արդի լուծումներ գործարքների կատարման և/կամ գործարար հարաբերությունների հաստատման գործընթացներում:
Գրականության ակնարկ: Հետազոտության շրջանակներում հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել են տարբեր հեղինակների կողմից
հրապարակված աշխատությունները, գիտական
հոդվածները, ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակված
հաշվետվությունները, ՀՀ բանկային համակարգը կարգավորող օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը:
Ներկայումս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնախնդիրների լուծումներն ի վերջո առաջարկում են ֆինանսաբանկային համակարգում գործող կազմակերպությունների
զարգացման
արդյունավետ
լուծումներ: Ֆինանսական գործառնությունները
կատարյալ հիմք են բարձր տեխնոլոգիական
համակարգերի կիրառման համար և ֆինանսական ու բանկային ծառայությունների ոլորտն
այն ոլորտներից է, որը հսկայական ֆինան-

սական միջոցներ է ծախսում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակումների և փորձարկումների վրա: Նոր տեխնոլոգիաներով ֆինանսաբանկային համակարգում գործող կազմակերպությունների զինումը չափազանց կարևոր
գործոն է ինչպես հենց կազմակերպությունների
համար՝ աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունն ապահովելու առումով, այնպես
էլ հաճախորդների համար, որոնք հնարավորություն են ստանում օգտագործել իրենց
ֆինանսական հոսքերի կառավարման առավել
հարմար միջոցներ և խնայել ժամանակը:
Ֆինանսավարկային և բանկային ծառայությունների մատուցման կազմակերպական տեխնոլոգիաներն ու դրանց մեթոդաբանությունը
ձևավորվում են համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում գիտելիքների զարգացման
ուղիով: Նորամուծական գործունեության ներդրումային ձևերի կազմակերպման մեթոդաբանությունը մշակվում է՝ հիմք ընդունելով
վերակազմակերպման և կարգավորման նորամուծական ձևերի իրականացման ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ համակարգված
տվյալները:
Բալաբանովը բանկային նորամուծությունը
մեկնաբանում է որպես՝ բանկի նորամուծական
գործունեության վերջնական արդյունք, որն
իրականացվում է նոր բանկային ծառայության
կամ գործառնության տեսքով», իսկ բանկային
նորամուծական գործունեությունը բնութագրում
է որպես՝ «նորամուծությունների ստեղծման և
իրագործման համակարգված գործընթաց» [6, с.
206]:
Ուսումնասիրելով նաև մի շարք հայտինի
խորհրդատվական ընկերությունների, ինչպիսիք
են McKinsey&C [15], Ernst & Young [16], Deloitte
[17] հրապարակումները բանկային նորամուծությունների վերաբերյալ՝ կարող ենք սահմանել, որ
բանկային նորամուծությունները վերաբերում են
այնպիսի նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը,
որոնք բանկային բիզնես գործընթացները
փոխակերպում են նորի՝ նպատակ ունենալով
ավտոմատացումը, վերահսկողության ազդեցության մեծացումը, հաճախորդներին ավելի
արագ, հարմարավետ և մրցակցային ծառայություններ մատուցելը՝ միևնույն ժամանակ
կրճատելով այդ տեխնոլոգիաների ստեղծման և
ներդրման ծախսերը:
Բանկային նորամուծություններն իրենց
բովանդակությամբ բնորոշվում են հետևյալ 3
բնութագրիչներով՝
 բանկային նորամուծություններ են համարվում այն նորույթները, որոնք առաջին
անգամ են հայտնվում տվյալ երկրի ֆինանսական շուկայում, այսինքն՝ տվյալ բանկում,
 բանկային
նորամուծություններ
են
համարվում արտասահմանյան բանկային փոր-
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ձում առկա արտադրանքները կամ ծառայությունները, որոնք առաջին անգամ են կիրառվում
տվյալ երկրի բանկային համակարգում,
 բանկային նորամուծություններ են համարվում այն ֆինանսական և այլ գործառնությունները, որոնք կարող են իրացվել ինչպես
արտաքին միջավայրում՝ ֆինանսական շուկայում, այնպես էլ բանկի ներսում տարբեր
գործառույթների տեսքով [11, p. 5]:
Շատ հաճախ մատուցվող ծառայությունների մեջ կիրառվող փոփոխությունները կամ
ապրանքների որոշակի հատկանիշների փոփոխությունները սխալմամբ դիտարկվում են
որպես նորամուծություններ, ուստի բանկային
նորամուծությունների բազմազանության մեջ
շատ կարևոր է դրանց դասակարգումն ըստ
հատկանիշների՝ նորամուծությունների և փոփոխությունների տարբերակման տեսանկյունից:
Աղյուսակ 1. Բանկային նորամուծությունների
դասակարգումը [7, էջեր 405-407]
Դասակարգման հատկանիշ
1.

Էություն

2.

Ծագման
պատճառներ
Նորույթի աստիճան

3.
4.
5.
6.

Ազդեցության
աստիճան
Գործառնական
բովանդակություն
Նորամուծության
բնույթ

Նորամուծության
տեսակ
Ապրանքային և
տեխնոլոգիական
Ռեակտիվ և
ռազմավարական
Եզակի և
կատարելագործվա
ծ
Ճշգրիտ և
համակարգային
Գործառնական,
ինտելեկտուալ և
կառավարչական
Արմատական և
բարելավող

Ընդհանուր առմամբ կազմակերպություններում, այդ թվում նաև բանկերում կիրառվող
նորամուծությունների կառավարումը ներառում
է հետևյալ 4 փուլերի հաջորդական իրականացումը՝
1. պլանավորում,
2. պայմանների որոշում և կազմակերպում,
3. իրագործում,
4. վերահսկողություն կամ հետադարձ
կապ [9, с. 26]:
Պլանավորման փուլի ժամանակ մշակվում
է նորամուծական ռազմավարության իրացման
պլանը: Այնուհետև հաջորդ փուլում նորամուծությունների կառավարման համար սահմանվում են անհրաժեշտ ռեսուրսները, անձնակազմի առջև դրված խնդիրներն ու նպատակները և կազմակերպվում են աշխատանքները:
Երրորդ փուլում մշակված հետազոտությունների միջոցով իրագործվում են արդեն սահման-

ված պլանով հաստատված աշխատանքները:
Ինչպես կառավարման ցանկացած գործունեության մեջ, այդպես էլ նորամուծական գործունեության կառավարման ժամանակ շատ
կարևոր է հետադարձ կապի ապահովումը, երբ
վերահսկվում և վերլուծվում են կատարված
աշխատանքները, ճշգրտվում են գործողությունները և իրականացվում է նորամուծությունների
գործընթացում կառավարչական որոշումների
արդյունավետության գնահատում:
Բանկային նորամուծության (մատուցվող
նոր
ծառայությունների)
կենսապարբերաշրջանը, ընդհանուր առմամբ, ներառում է յոթ
փուլ՝
1. բանկային նորամուծության մշակում,
2. մուտք դեպի շուկա,
3. շուկայի զարգացում,
4. շուկայի կայունացում,
5. շուկայի նվազում,
6. շուկայի աշխուժացում,
7. շուկայի անկում [9, с. 114]:
Բանկային նորամուծությունների ներդրման
ժամանակ պետք է հաշվի առնել նաև այն
հանգամանքը, որ ցանկացած նորամուծության
ներդրում կապված է ժամանակի հետ և
պահանջում է երկարաժամկետ գործողությունների իրականացում: Ժամանակն այն չափման
միավորն է, որն անհրաժեշտ է կենսապարբերաշրջանի գնահատման համար: Ժամանակը
շուկայի զարգացման, ինչպես նաև մրցակցային
պայքարում հաղթելու կարևոր խորհրդանիշն է
[10, p. 15]:
Հետազոտության մեթոդաբանություն:
Հաշվի առնելով հետազոտության նպատակներն
ու խնդիրները՝ սույն հոդվածի շրջանականերում
կիրառվել են տնտեսավիճակագրական, համակարգային, թվային, համեմատական վերլուծության, իրավական դաշտի վերլուծության
մեթոդները:
Տեղեկատվության հավաքագրման համար
հիմք են հանդիսացել տնտեսագիտության
տեսության, կառավարման դասական աշխատությունները, տնտեսական քաղաքականության տարբեր բնագավառների, մասնավորապես՝ նորամուծական տնտեսության հիմնահարցերին առնչվող հայրենական և միջազգային
գրականությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկի և
առևտրային բանկերի կայքերը, ՀՀ իրավական
տեղեկատվական համակարգը:
Վերլուծության նշանակությունն այն է, որ
հետազոտությունում ամփոփված է բանկային
նորամուծական գործունեության կարգավորման
և կառավարման մեթոդաբանությունը, որը թույլ
է տալիս այդ գործընթացը համակարգել,
կանոնակարգել և դրան տալ գործնական
նշանակություն: Ուսումնասիրությունների համար վերլուծվել են նաև ՀՀ առևտրային բանկերի
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կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկին ներկայացված հաշվետվությունների արդյունքները, ամփոփվել թվային տվյալների աճի միտումները:
Գնահատվել են առաջարկվող համակարգերի
ներդրման ժամանակ հանդես եկող հնարավոր
ռիսկերը և իրավական կարգավորման տեսանկյունից հնարավոր խոչընդոտները, առաջարկվել է դրանց կարգավորման և կառավարման
համար անհրաժեշտ միջոցառումների համալիրը:
Հոդվածում ներկայացված առաջարկությունները կարող են օգտագործվել ՀՀ առևտրային
բանկերում
նորամուծությունների
զարգացման և այդ ուղղությամբ կառավարման
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումների
համալիրի
մշակման
և
իրականացման ընթացքում:
Շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ
հոդվածում առաջարկվող համակարգերի ներդրումը պետք է բխի ՀՀ առևտրային բանկերի,
ՀՀ կենտրոնական բանկի և, հատկապես,
բանկային համակարգից օգտվող հաճախորդների շահերից: Ուստի, շատ կարևոր է նաև
ապահովել այնպիսի համակարգ, որը չի հակասի
«Բանկերի և բանկային գործունեության
մասին», «Բանկային գաղտնիքի մասին», «ՀՀ
կենտրոնական բանկի մասին» և «Փողերի
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքներին:
Վերլուծություն: Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգն ընդգրկում է
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական
բանկը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը (այդ թվում` դուստր
բանկերը), նրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները (կետերը), ինչպես նաև օտարերկրյա
բանկերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները [2, հոդված՝ 2.1]:
Բանկերը ֆինանսական համակարգում
գործող ամենախոշոր ֆինանսական կազմակերպություններն են, որոնց բաժին է ընկնում
ֆինանսական համակարգի ակտիվների 83.5%-ը
[14]:
ՀՀ բանկային համակարգը ձևավորում են
Կենտրոնական բանկը, առևտրային բանկերը,
դրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները, ինչպես
նաև օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերն ու
ներկայացուցչությունները: Բանկերի հիմնական
գործունեությունն է բանկային հաշիվների
բացումը և վարումը, վարկերի տրամադրումը,
ավանդների ընդունումը, ինչպես նաև վճարային գործիքների (օր.` վճարային քարտ, չեկ)
տրամադրումը և սպասարկումը: Բանկերը
կարող են կատարել նաև ներդրումներ, իրակա-

նացնել չեկերով և արտարժույթով գործառնություններ, մատուցել տարբեր տեսակի այլ
ծառայություններ Կառավարությանը, տնտեսավարող սուբյեկտներին, քաղաքացիներին և
միմյանց:
ՀՀ-ում այժմ գործում են 17 առևտրային
բանկեր [14].
 «Ակբա Բանկ» ԲԲԸ՝ 63 մասնաճյուղ,
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ՝ 20 մասնաճյուղ,
 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ՝ 13 մասնաճյուղ,
 «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ՝ 56 մասնաճյուղ,
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ՝ 60 մասնաճյուղ,
 «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ՝ 18 մասնաճյուղ,
 «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ՝ 3
մասնաճյուղ,
 «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ՝
7 մասնաճյուղ,
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ՝ 13 մասնաճյուղ,
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ՝ 25 մասնաճյուղ,
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ՝ 35 մասնաճյուղ,
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ»
ՓԲԸ՝
60
մասնաճյուղ,
 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ՝
53
մասնաճյուղ,
 «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ
 «Յունիբանկ» ԲԲԸ՝ 53 մասնաճյուղ,
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ՝ 72
մասնաճյուղ:
31.12.2019 թվականի դրությամբ բանկային
համակարգի.
o ընդհանուր ակտիվները կազմում են՝ 5
տրլն 828 մլրդ դրամ,
o ընդհանուր կապիտալը կազմում է ՝824
մլրդ դրամ,
o ընդհանուր
պարտավորությունները
կազմում են՝ 5 տրլն 4 մլրդ դրամ:
Բանկային համակարգի ակտիվների 58.6%ը (կամ 3 տրլն 415 մլրդ դրամը) բաժին է ընկնում
տնտեսությանը
տրամադրած
վարկերին:
Բանկերի պարտավորությունների 65.1%-ը (կամ
3 տրլն 255 մլրդ դրամը) կազմում են ֆիզիկական և իրավաբանական (բացառությամբ
ֆինանսական
կազմակերպությունների)
անձանցից ներգրաված միջոցները: Բանկային
համակարգի կապիտալի կազմում (փաստացի
լրացված)
կանոնադրական
հիմնադրամի
մեծությունը կազմում է 525.6 մլրդ դրամ: ՀՀ
բանկային համակարգում կենտրոնացվածությունը գնահատվում է ցածր. Կենտրոնացվածության Հերֆինդալ-Հիրշմանի գործակիցը
ՀՀ բանկային համակարգում 31.12.2019
թվականի դրությամբ ըստ ընդհանուր ակտիվների կազմում է 0.089, ըստ ընդհանուր
պարտավորությունների` 0.095, ըստ ընդհանուր
կապիտալի` 0.068 [14]:
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Ներկա
այացնենք ՀՀ
Հ առևտրա
ային բանկ
կերի
հիմնական
ն հաշվեկշռա
ային ցուցա
անիշները 200162020 թվակ
կաններին Աղյուսակ
Ա
2-ի
ի օգնությամ
մբ.
Աղ
ղյուսակ 2. ՀՀ բանկային համակարգի
հ
հ
հիմնական
հա
աշվեկշռային ցուցանիշները
ց
ը՝ 2016-2020 թթ
թ
Ցուցանիշ/
2016
2017
2018
20019
2020
Տարեթիվ
Ընդհանուր ակտիվնե
եր
3,994,544,703
4,364,374,970
0
4,986,448,973
5,828,3362,948
6,6
692,008,901
(հազ. դրա
ամ)
Ընդհանուր պարտավ
վո3,3340,954,154
3,678,101,781
1
4,237,601,,739
5,004,2285,556
5,813,501,011
րությունն
ներ
(հազ. դրա
ամ)
Հաշվեկշռ
ռային ընդհա
անուր
653,590,549
686,273,190
748,847,2234
824,0077,392
87
78,507,890
կապիտալ
(հազ. դրա
ամ)
Ընթացիկ
կ ժամանակա
աշրջանի չբ
բաշխված շա
ահույթ
3
31,659,531
40,368,438
38,355,548
61,2992,617
61,645,126
(Վնաս)
(հազ. դրա
ամ)
Աղյուսա
ակը կազմվել է հեղինակի կող
ղմից: Աղյուսա
ակի տվյալները վերցված են բա
անկերի ամսակ
կան հաշվետվո
ություններից
և ՀՀ
Հ ԿԲ ներկայա
ացված հաշվետ
տվությունների
ից:

Ինչպե
ես նկատում
մ ենք վեր
րոնշյալ աղ
ղյուսակից, ՀՀ
Հ բանկային
ն համակար
րգի հիմնակ
կան
թթ.
հաշվեկշռա
ային ցուցա
անիշները 2016-2020
2
դրսևորել են
ե աճի միտ
տումներ: Ըն
նդ որում, 2020
2
թվականին
ն 2019 թ.. համեմատ
տ ընդհան
նուր
ակտիվներ
րն աճել են
ն 14,8 %-ո
ով, ընդհան
նուր
պարտավո
որություններ
րը՝ 16,2 %-ով,
%
հաշվ
վեկշռային ընդ
դհանուր կա
ապիտալը՝ 6,6 %-ով, իսկ

չբա
աշխված շահ
հույթը՝ 0,6 %
%-ով: Ակնհա
այտ է նաև,
որ ընդհանուր
ր ակտիվնե
երը գերազա
անցում են
ընդ
դհանուր պա
արտավորոււթյունները 15,1 %-ով՝
2020 թ. դրությա
ամբ:
1-ի
օգնությամբ
Այժմ
գծ
ծապատկեր
ներ
րկայացնենք
ք ՀՀ առևտ
տրային բան
նկերի կողմից տրամադրվ
ված վարկե
երի ծավալը՝՝ 2016-2020
թվա
ականներին:

Գծապատկ
կեր 1. ՀՀ առև
ևտրային բաննկերի կողմից տրամադրվա
ած վարկերի ծա
ավալը՝ դրամա
ային արտահա
այտությամբ՝
2
2016-2020
թթ
թ

ՀՀ առ
ռևտրային
ն բանկերի
ի կողմից տրամադր
տ
րված վարկ
կեր՝ մլն.
ՀՀ դրամ
մ

47141244
4029
96964
26653114

2016 թ.

30005
5139

2017
7 թ.

34901640

2018 թ.

201
19 թ.

2020 թ.

Գծապատ
տկերը կազմվե
ել է հեղինակի կողմից՝
կ
ՀՀ ԿԲ
Բ ներկայացված ֆինանսակա
ան հաշվետվութ
թ-յունների հիմ
ման վրա:

Ինչպե
ես նկատում
մ ենք գծապ
պատկերից, ՀՀ
առևտրայի
ին բանկերի
ի կողմից տրամադրվ
ված
2016-2020 թվականնե
վարկերի ծավալները
ծ
երին
դրսևորել են
ե աճի միտ
տումներ՝ 20020 թվակա
անին

ի համեմատ
տ աճելով մոտ
տ 16,98 %2019 թվականի
իորեն գերա
ազանցում է նախորդ
ով, ինչը զգալի
արիների հա
ամեմատ վ
վարկերի ծավալների
ծ
տա
աճի
ին տոկոսա
ային ցուցա
անիշը: 2020 թ.-ին ՀՀ
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առևտրայի
ին բանկերի
ի կողմից տրամադրվ
ված
վարկերի զգալի
զ
աճը հիմնականո
ում պայմանավորված է COVID-19
C
հ
համավարակ
կով պայմանավորված բնակչության
բ
ն եկամուտ
տների կտր
րուկ
նվազմամբ:

Այժմ
գծ
ծապատկեր
2-ի
օգնությամբ
ներ
րկայացնենք
ք ՀՀ առ
ռևտրային բանկերի
կող
ղմից ներգր
րավված ա
ավանդների
ի ծավալը՝
2016-2020 թվա
ականներին:

Գծ
ծապատկեր 2. ՀՀ առևտրրային բանկերրի կողմից ներ
րգրավված ավվանդների ծավալը՝ դրամայյին
արտահայտ
տությամբ՝ 20116-2020 թվակկաններին (մլնն. ՀՀ դրամ)

ՀՀ առևտրային
ն բանկերի
ի կողմից ներգրավվ
ն
ված ավան
նդներ

42197119
9
38077718
3
32578545

29770054
25063110

2016 թ.
2018 թ.
2019
9 թ.
2020 թ.
2017 թ.
Գծապա
ատկերը կազմվե
ել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ԿԲ
Բ ներկայացվա
ած ֆինանսակա
ան հաշվետվոււթյունների հիմ
ման վրա:

Վերոն
նշյալ գծապ
պատկերից երևում է, որ
2016 – 20020 թթ. ՀՀ
Հ առևտրա
ային բանկ
կերի
կողմից նե
երգրավված
ծ ավանդնե
երը նույնպ
պես
դրսևորել են
ե աճի միտումներ: 20220 թ. Ներգրա
ավ-

ծ ավանդնե
երը 2019 թ
թ. համեմատ
տ աճել են
ված
10,8
8 % -ով:
Այժմ ներկ
կայացնենք ՀՀ բանկայյին համակար
րգի ակտիվ
վներ/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆ
ՆԱ հարաբեր
րակցություն
նները՝ 2016--2020 թթ.:

Գծապատ
տկեր 3. ՀՀ բանկային
բ
համ
մակարգի ակտ
տիվների և վա
արկերի հարա
աբերակցությոունը ՀՆԱ-ի նկկատմամբ`
2016-2020 թթ. (%-ային արտ
տահայտությա
ամբ)
ՀՀ բանկային
բ
հա
ամակարգի ակտիվների
ա
և վարկերի՝ ՀՆԱ
Հ
նկատմա
ամբ
հարաբե
երակցությունը՝ %-ային արտահայտո
ությամբ
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2016 թ.
թ

2017 թ.

2018 թ.

Բանկա
ային համակարգի ակտիվներ
ր/ՀՆԱ

2
2019
թ.

2020 թ.

Բանկային համակարգի
հ
վարկեր / ՀՆԱ

Գծապ
պատկերը կազմ
մվել է հեղինակ
կի կողմից ՀՀ ԿԲ-ի
Կ
կողմից հր
րապարակված
ծ հաշվետվությյունների հիմա
ան վրա:
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Ինչպես ակնհայտ է վերոնշյալ գծապատկերից, ՀՀ առևտրային բանկերի ակտիվների և
վարկերի հարաբերակցությունները ՀՆԱ-ի
նկատմամբ դրսևորում են աճի միտումներ, ընդ
որում 2020 թ.-ի դրությամբ ակտիվներ/ՀՆԱ
հարաբերակցությունը կազմել է 108,2 տոկոս`
2019 թ.-ի համեմատ դրսևորելով մոտ 21,6 %
աճ, իսկ վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝
63,2 %՝ 2019 թ.-ի դրությամբ աճելով 21,3 %-ով:
Հաշվի առնելով վերոնշյալ միտումները` ՀՀ
առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված
վարկերի և ավանդների աճը, ակտիվների և
վարկերի հարաբերակցությունների աճը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ, ինչպես նաև տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ բանկի աշխատակիցների կողմից հաճախորդներին տեղեկատվության տրամադրման համար պահանջվող
ժամանակահատվածը, հաճախորդների համար
ծառայությունների տրամադրման հասանելիությունը և ծառայությունների մատուցման
առավել արդիական մեթոդների կիրառման
անհրաժեշտությունը, COVID-19 համավարակով պայմանավորված հեռահար ծառայությունների մատուցման նոր մարտահրավերները՝ մշակել ենք ՀՀ բանկային համակարգում
վարկերի տրամադրման և ավանդների ներգրավման 2 միասնական համակարգ՝ անվանելով
էլեկտրոնային
վարկավորում
և
էլեկտրոնային ավանդադրում:
Վերջին շրջանում ՀՀ առևտրային բանկերում կիրառվող նորամուծությունների գերակշիռ մասն են կազմում մոբայլ-բանկինգ և
ինտերնետ-բանկինգ համակարգերի ներդրմանն
ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները, վճարային համակարգերով ու քարտերով
կատարվող
գործարքների
շրջանակներում
կիրառվող նորամուծությունները, նոր վճարային համակարգերի ներդրումը (stickers, mini
fobs և այլն), իսկ վարկերի տրամադրման ու
ավանդների ներգրավման գործընթացներում
առավել շահավետ պայմանների առաջարկն
առավել երկրորդային դեր է գրավում ՀՀ
առևտրային բանկերի մրցակցության ժամանակ, իսկ միասնական համակարգերի շնորհիվ
ՀՀ-ում
գործող
առևտրային
բանկերում
կառաջարկվեն առավել մրցակցային պայմաններ: Իհարկե, պետք է հաշվի առնել նաև այն
հանգամանքը, որ առևտրային բանկերում
ավանդների ներգրավումն անհրաժեշտ է միայն
նոր միջոցներ ներգրավելու և հետագայում
դրանք վարկերի տեսքով շրջանառելու համար և
ի վերջո այն հանդիսանում է ոչ թե եկամտաբեր,
այլ առավել ծախսատար ծառայություն,
այնուամենայնիվ արդի տնտեսության պայմաններում մի շարք առևտրային բանկեր ունեն
դրամական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն և սույն համակարգերի ներդրմամբ

բոլոր բանկերի համար հավասար մրցակցային
միջավայր կձևավորվի:
Բացի վերոնշյալ հանգամանքներից, միասնական համակարգերի ներդրման արդյունքում
առևտրային բանկերը հնարավորություն կունենան կրճատել վարկերի և ավանդների նոր
առավել շահավետ պայմաններ առաջարկելու
շրջանակներում իրականացվող մարքեթինգային, գովազդային արշավների վրա կատարվող ծախսերը, քանի որ հաճախորդներն իրենց
դիմումների հիման վրա կստանան բոլոր
բանկերի կողմից տրամադրվող ծառայությունների պայմանները և լրացուցիչ գովազդային
արշավներ իրականացնելու անհրաժեշտություն
չի առաջանա:
Ներդրվող համակարգերի միջոցով հնարավորություն կընձեռնվի նաև հաճախորդի
կողմից արդեն իսկ լրացված նույնականացման
և պատշաճ ուսումնասիրության համար
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը գեներացնել
նաև բանկերի կողմից կիրառվող տվյալների
համակարգ1, եթե հաճախորդը որոշի օգտվել
տվյալ բանկի կողմից առաջարկվող ծառայություններից: Արդյունքում կկրճատվի նաև
սպասարկող աշխատակիցների կողմից հաճախորդի նույնականացման և պատշաճ ուսումնասիրության շրջանակներում հավաքագրվող
տեղեկատվությունը տվյալների բազա մուտքագրելու համար պահանջվող ժամանակը:
Ինչպես ցանկացած նորամուծություն կամ
նորույթ, այս միասնական համակարգերի ներդրման ժամանակ ևս հնարավոր է մի շարք
ռիսկեր հանդես գան: Հաշվի առնելով հնարավոր ռիսկերը՝ առաջարկել ենք նաև ռիսկերի
զսպման և կառավարման մեխանիզմներ, որոնց
համալիր կիրառման արդյունքում միայն հնարավոր կլինի հասնել նոր միասնական համակարգերի ներդրման հնարավոր առավելագույն
արդյունքին: Ընդ որում, ռիսկերի կառավարման
համակարգի ներդրման ժամանակ առաջին
հերթին անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՀ
օրենսդրական դաշտը, որն իր հերթին պետք է
առնվազն ներառի «Բանկային գաղտնիքի
մասին», «Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ
օրենքների ոսւումնասիրությունը:
Եզրակացություններ: Սույն հոդվածի
շրջանակներում հանգել ենք մի շարք եզրակացությունների և առաջարկների.
1. Վերջին շրջանում ՀՀ առևտրային բանկերում կիրառվող նորամուծությունների
գերակշիռ մասն են կազմում մոբայլբանկինգ և ինտերնետ-բանկինգ համակար1
ՀՀ առևտրային բանկերի մեծամասնությունում ներդրված է
ՀԾ (Հայկական ծրագրեր) համակարգը:
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ռման կառուցցակարգը
Հաճախ
խորդների
նույնակա
անացման և
պա
ատշաճ
ուսումնա
ասիրության
տեղեկա
ատվություն
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ց:
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Գծապա
ատկեր 5. Առա
աջարկվող E-D
Deposit համա
ակարգի կիրա
առման կառուցցակարգը
Հաճա
ախորդների
նույնակ
կանացման և
պա
ատշաճ
ուսումնա
ասիրության
ն
տեղեկա
ատվություն

Նույնականա
ացման
տվյալների լրա
ացում և
փաստաթղթերի կցում

ՀՊՈՒ տվյա
ալների լրացում և
համապ
պատասխան
փաստա
աթղթերի կցում

Ներդրվ
վող ավանդի
գումարի,
տոկոս
սագումարի
վճա
արման

Վարկատեսակի և վարկի
լ
գումարի չափի լրացում,
գրավով վարկի դեպքում
դ
գրավադրվող գույքի
տեսակի նշշում

Վարկի տո
ոկոսագումարի և
մայր գոււմարի մարման
նախընտ
տրելի գրաֆիկ

Հետադ
դարձ կապ
էլեկտրոն
նային փոստի
ի
մի
իջոցով

Հաճախորդին ՀՀ-ում
Հ
գործող յուրաքանչյուր
առևտրային բանկի
բ
վ
վարկավորման
պա
այմանների
վերաբերյա
ալ
տեղեկատվոււթյան
տրամադրո
ում

Հաճախ
խորդի կողմից
որոշման
ն կայացում և
առավել նպ
պատակահարմար
առևտր
րային բանկից
վարկավո
որման ստացում

Գ
Գծապատկերը
ը կազմվել է հեղ
ղինակի կողմից
ց:

3. Վեր
րոնշյալ հա
ամակարգերի
ի ներդրմա
ան և
իրակա
անացման
ժամանակ
կ
հնարա
ավոր
ռիսկեր
րից խուսա
ափելու կա
ամ վերջինն
ներս
չեզոքա
ացնելու նպ
պատակով անհրաժեշտ
տ է

ապահովելլ ռիսկերի զսպման կառուցա-կարգ, որ
րը պետք է առնվազ
զն ներառի
ի
հետևյալ միջոցառում
մ
մների համ
մալիր իրա-կանացում
մը.

Գծապա
ատկեր 6. Ռիսսկերի զսպմա
ան մեխանիզմի
մի շրջանակներ
երում իրականնացվող միջոցցառումների համալիրը.
Գծապ
պատկերը կազմ
մված է հեղինա
ակի կողմից հա
ամաձայն «Բան
նկային գաղտն
նիքի մասին» և «Փողերի լվաց
ցման և
ա
ահաբեկչությա
ան ֆինանսավո
որման դեմ պա
այքարի մասին»» ՀՀ օրենքների
ի:

Հ
Հաճախորդ
դների կողմի
ից մուտքագ
գրված տվյա
ալների անվտ
տանգության
ն և բանկային
գաղտ
տնիքի ապա
ահովում

Հաճախոր
րդի կողմից տրամադրվ
ված տվյալնե
երի հավաստ
տիության ա
ավտոմատ
ստուգոււմ Նորք բազ
զայում և ԱՔ
ՔՌԱ հարցմ
ման իրակա
անացում (նա
ախապես
հաճախո
որդի կողմից
ց ստուգում իրականաց
ի
նելու համա
աձայնության
ն կոճակը
սեղմելուց հետ
տո)

Տեղեկ
կատվական անվտանգո
ության ապա
ահովում

Ոչ ռեզիդե
ենտ հաճախ
խորդների դե
եպքում լրաց
ցուցիչ հարց
ցումների իր
րականացում
համապա
ատասխան բազաներոււմ (քաղաքա
ական ազդեց
ցություն ուն
նեցող կամ
պատ
տժամիջոցն
ների ցանկեր
րում ներառվ
ված անձան
նց բացահայյտում)

Բարձր ռիս
սկային հաճախորդների
ի դեպքում փողերի
փ
լվա
ացման և ահա
աբեկչությա
ան
ֆինանս
սավորման դեմ
դ պայքար
րի շրջանակ
կներում իրա
ականացվող
ղ հավելյալ
պատ
տշաճ ուսում
մնասիրության իրական
նացում
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4. Այսպիսով,
ներդրվող
միասնական
համակարգերի միջոցով հնարավորություն կընձեռնվի վարկային և ավանդային պայմանագրերի կնքման համար
անհրաժեշտ ժամանակը կրճատել,
հաճախորդներին տրամադրել առավել
արդի սպասարկման մոդելներ և
ներակայացնել առավել մրցակցային
պայմաններ,
իսկ
համակարգերի
ներդրման արդյունքում հնարավոր
ռիսկերը կառավարել ռիսկերի զսպման
կառուցակարգ համար առաջարկվող
միջոցառումների համալիրի միջոցով:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.
5.
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«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
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ՊՏ 2006.06.28/33(488) Հոդ.679, ընդունված՝
23.05.2006 թ.
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