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Diana Gaziyan
Executive Director 

American Chamber of Commerce in Armenia 

Dear Readers,

Editorial

This issue of the AmCham Business Magazine is devoted to the financial sector in Armenia. The topic is rather encompass-

ing, and we have tried to present a comprehensive overview of the Armenian financial sector, with all of its challenges and 

opportunities. As follows in the magazine, the financial sector includes the banking sector, credit organizations and investment 

companies, insurance sector, pawnshops,  the securities market, payment organizations, and the foreign exchange market. 

We have presented them all, with a varying degree of stress, while drawing comparisons with the countries in the region.  

The banking sector is the largest part of the Armenian financial system. The banking sector in Armenia is described as rather 

stable and developed, especially if we compare it to other countries in the region. As assessed by the World Economic Forum, 

our country is ranked 51st among 144 countries in the category of banking system stability, with only Estonia ahead of us in 

the post-Soviet territory (ranked 36th). The stability of the banking sector is secured through strong regulation and supervi-

sion by the Armenian Central Bank. Currently, the banks operating in Armenia are well capitalized and display a satisfactory 

liquidity level.  

However, just like in other sectors of the economy, there are certain challenges and risks in the banking sector as well, among 

them high level of foreign currency denominated deposits in banks, lack of long-term funds and affordable long-term hedging 

instruments, as well as the fact that the reforms in the real sector are implemented at a slow pace, which inevitably affects the 

further development of the banking sector.  

Another stress of the magazine is on the insurance sector, which has encountered significant growth in Armenia due to the 

introduction of car owners’ liability compulsory insurance (compulsory MTPL). However, there has also been some growth in 

the area of health insurance, with the volume of insurance premiums accrued by the insurance companies increasing more 

than 8 times in 2012. This fact is preconditioned by the implementation of the health insurance system by the Armenian gov-

ernment, envisaged specifically for civil servants and funded by the state budget.

You will find information on this and other aspects of the Armenian financial system in our publication. Enjoy reading this issue 

of our magazine.
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AmCham Events 

 On February 21 and March 1, Am-
Cham held meetings titled “Corporate-
NGO Partnerships for Sustainable De-
velopment.” The meetings were held 
at Erebuni Plaza Business Center and 
were attended by the representatives of 
NGOs and corporate sector. The pur-
pose of the meetings was to strengthen 
and promote public-private cooperation 
and joint project implementation.

Some corporate members’ represen-
tatives, such as HSBC Bank Armenia, 
Coca-Cola HBC Armenia, Synopsys 
Armenia, Geoteam, and Apaga Tech-
nologies presented their experience 
and vision of such partnership and co-
operation.

Afterwards, AmCham NGOs spoke 
about their successful cooperation ex-
perience, presented their approach 

and philosophy towards the work, and, 
of course, introduced the ongoing proj-
ects, to which they would call corporate 
organizations to join.

AmCham hopes that this meeting will 
bring new cooperation ideas and that 
its member organizations will use Am-
Cham platform to build partnerships for 
Sustainable Development.

Corporate-NGO Partnerships for Sustainable Development

 On March 19, 2013, AmCham, to-
gether with the RA State Commission 
on Protection of Economic Competition 
(SCPEC), co-organized a meeting on 
Competition Challenges at the World 
Bank Yerevan office.

The meeting was aimed at uncovering 
competition issues faced by AmCham 
Member companies from various sec-
tors of economy, as well as discussing 
possible ways of improvement.

 AmCham members raised a number of 
competition related issues, such as free 
access to Armenian market, current 
tax and customs regimes, intellectual 

property rights, etc. Representatives 
of AmCham member companies also 
reflected upon industry specific issues.

RA SCPEC President Artak Shaboyan 
assured the participants that all the 
issues raised by AmCham members 
would be thoroughly discussed by 

SCPEC. Both AmCham and SCPEC 
agreed that similar meetings should be 
conducted in the future with the pur-
pose of creating more effective coop-
eration between AmCham and SCPEC 
and ensuring that the issues raised by 
AmCham members were addressed in 
a due manner.

Meeting on Competition Challenges

 AmCham continues its entertaining 
and original tradition of organizing Fri-

day Nights for its members. On March 
29, 2013, around 30 representatives of 
AmCham member companies gathered 
in the Tom Collins pub.

The participants had a chance to en-
joy beer and appetizers, as well as the 
nice music and dancing. The event it-
self was a wonderful chance for the 
participants to network and spend the 
evening among old and new friends. 

The atmosphere in the pub was quite 
friendly and warm.

AmCham Friday Night at Tom Collins Pub
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 On April 15, 2013, AmCham Members 
participated in the meeting held by EU-
Armenia subcommittee. The meeting 
took place at the Delegation of the Eu-
ropean Union to Armenia Office, where 
the topics of discussion were trade, 
economic, and related legal issues, as 
well as Deep and Comprehensive Free 
Trade Agreement (DCFTA) between 
EU and Armenia. The EU delegation 
was represented by Traian Hristea 
(Delegation Head), Onno Simons (First 

Counselor), Luc Devigne (Head of Unit), 
Iwona Idzikowska (Policy Coordinator), 
and Vaclav Navratil (International Rela-
tions Officer).

The overall purpose of the meeting was 
to reveal firsthand information about 
trade and investment related problems 
while running businesses in Armenia.  

The participants focused on the prob-
lems regarding the current customs re-
gime, particularly the issues related to 

one of the customs valuation methods, 
namely the “reference prices.” Prob-
lems in the area of tax system, infra-
structure, and transportation were also 
considered.

At the end, the EU representatives as-
sured that the issues raised would be 
taken into consideration during the 
overall DCFTA negotiation process. 
They also suggested the business com-
munity representatives to address them 
with further questions and proposals.   

AmCham in the EU-Armenia DCFTA Talks

 Following the request of USAID/Ar-
menia Tax Reform Project (TRP), on 
April 15, 2013, the representatives of 
around 15 AmCham member compa-
nies took part in focus group discus-
sions, where the participants were 
given an opportunity to share their 
problems and concerns about tax policy 
and administration.

The purpose of the event was to pri-
oritize existing problems and find the 

best Public Private Dialogue platform 
to raise those issues in the Ministry of 
Finance (MoF) and the State Revenue 
Committee (SRC). 

A number of important issues regarding 
tax policy and its administration were 
raised by AmCham Member companies 
namely the administration of VAT ex-
emption in regards to the third parties, 
tax policy administration for small busi-
nesses, as well as import taxes. 

The organized discussion, along with 
a number of other focus groups, is an 
important step in the improvement of 
the effectiveness and efficiency of the 
MoF tax policy and SRC tax administra-
tion. This in turn will promote a genera-
tion of adequate revenue in an efficient 
and equitable manner, while fostering 
an enabling environment for economic 
growth, socio economic development, 
and poverty reduction.

USAID-AmCham Tax Focus Group

AmCham Membership Meeting with Vakhtang Mirumyan
 On June 24, 2013, AmCham invited 

the Deputy Chairman of the RA State 
Revenue Committee Vakhtang Mirumy-
an to meet with its members. The topic 
of the meeting was the draft law on alter-
native tax audits. As such, Mr. Mirumyan 
briefly presented to AmCham members 
and other guests the law and its goals.  

According to Mr. Mirumyan, the alterna-
tive tax audit is a new service to be of-
fered by the SRC to the business com-
munity on voluntary basis. AmCham 
Members expressed a number of con-
cerns with regard to the draft law. One 
of the main concerns was related to the 
fact that the implementation of the law 

could possibly lead to unfair competi-
tion between the SRC and the auditing 
companies. An idea was expressed that 
the SRC could consider implementing 
alternative tax audits in cooperation 

with international auditing companies 
operating in Armenia. Mr. Mirumyan 
suggested that AmCham members 
could direct him further comments and 
recommendations to the draft law. 
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AmCham  Friday Night at“"By The Way" Pub

AmCham Membership Meeting with Vahram Avanesyan

 On July 12, 2013, AmCham organized 
yet another Friday Night gathering in or-
der to provide its members with a relaxing 
and friendly atmosphere, appetizers, and 
drinks. The Friday Night event took place 

in a recently opened pub, “By the Way,” 
located on Tamanyan Street. Representa-
tives from around 30 member companies, 
as well as the U.S. Embassy in Armenia 
attended the event. 

The event was also attended by a 
number of new members that have 
recently joined AmCham, but are al-
ready very active in participating in 
the organization’s events.

 On July 17, 2013, AmCham orga-
nized a membership meeting with a 
newly appointed Minister of Economy 
Vahram Avanesyan. The meeting took 
place in Armenia Marriott hotel and was 
attended by representatives of over 50 
AmCham member companies. 

The event started with Minister Avane-
syan’s speech regarding Armenia’s 
current economic position in the world 
and future plans of improvement of the 

Ministry of Economy regarding the busi-
ness environment. After Minister’s short 
speech, the participanrs engaged in an 

active Q&A session with the Minister. 

During the meeting, the representa-
tives of AmCham member companies 
expressed their concerns regarding 
various economic issues and offered 
several solutions, which the Minister 
expressed willingness to discuss during 
the future cooperation as well. Overall, 
the meeting was very informative and 
interesting for both the attending guest 
and the participants. 

The USAID Enterprise Development and Market Competitiveness project (EDMC) and the American Chamber of Com-
merce in Armenia (AmCham) will hold a joint conference on customs reforms on September 27, 2013.

The conference will be an opportunity for members of AmCham and the business community in general to learn about 
the latest developments in customs regulations as well as to raise issues and ask questions to a panel of local and 
international experts representing private sector and public agencies.  Questions on customs reforms may be sent in 
advance or raised on the day.

The National Center for Legislative Regulations will present the newly drafted legislative package of amendments devel-
oped within the Regulatory Guillotine project with EDMC support. The objective of this review is to cut inefficient, costly 
and time consuming regulations. The Guillotine project focused on issues such as import and export of dual use goods, 
postal items, customs valuation, licensing in the area of customs etc.

International experts will show examples of successful customs reforms in other countries with comparable economies. 
They will present international best practice in customs risk management, in particular implementation of Authorized 
Economic Operator projects and its benefits to qualified businesses. 

It is expected that the conference will be attended by the Ambassador of the US, the UK and France, the Minister of 
Finance, the Minister of Economy, the Head of the State Revenue Committee and the  Chairperson of AmCham. 

For more information, please, visit http://amcham.am/events, http://www.edmc.am/customs-conference/. 

Customs Reform in Armenia:
From Consensus to Commitment

AmCham Upcoming Events 
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Armenia Marriott Hotel Yerevan and the Tsaghkadzor Mar-
riott Hotel, and the Marriott GSA in Kiev, Ukraine, have con-
ducted a VIP Fam-Trip for the main MICE Agencies of Kiev, 
Ukraine. The initiative was taken in April were both hotels 
were on sales trip in Kiev for penetrating the important MICE 
market and scouting for business opportunities for Armenia. 
The sales trip was then followed up with having 15 of the 
main MICE agencies coming for a 4 day Fam-Trip here in 
Armenia on June 19-23.

This joint initiative has an aim to raise the awareness of Ar-
menia as a potential target market for Ukraine and make one 
step forward to the growth of inbound MICE and tourism flow 
from Ukraine considering the Yerevan-Kiev flights, which 
were launched from the beginning of this year. 

During all the 4 days of this very important Fam-Trip, the 15 
Ukrainian MICE agents were in the best care of local DMC’s 
ACTI Tour and Nueva Vista and both of these highly profes-
sional local DMC’s ensured that the agents were introduced 

to the many exciting and highly relevant opportunities that Ar-
menia can host as a MICE destination. Among other places, 
Yerevan City, Garni-Geghard, Lake Sevan, Tsaghkadzor and 
much more was part of the new discovery for them.

The CEO of NCFA (National Competitiveness Foundation of 
Armenia) Mr. Arman Khachaturyan quoted:  

“We welcome and appreciate Armenia Marriott Hotel’s efforts 
in organizing and inviting 15 Ukrainian MICE agencies to Ar-
menia. The importance of this event lies within the context 
of perspectives of pushing mutual tourism communications 
between Ukraine and Armenia to a higher level. At the same 
time, considering Yerevan-Kiev flights launched this year, a 
wide array of possibilities is created to include Ukraine in the 
list of potential target markets of Armenia. In this regard, we 
plan to jointly increase Armenia’s awareness as an attractive 
travel destination for the Ukrainian market and to stimulate 
the growth of inbound tourism flows.”

Ukrainian Fam-Trip with the Armenia Marriott Hotel Yerevan
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AmCham Welcomes New Members

  ARMENBROK OJSC is an invest-
ment company registered and operat-
ing in Armenia since 1994. With nearly 
two decades of experience in the mar-
ket, we currently render our local and 
foreign customers a full package of 
professional investment services, in-
cluding brokerage, investment banking, 
registry keeping and custody, business 
consulting, currency dealing, as well as 
international trading related services. 
Having obtained the status of Account 
Operator for the Central Depository of 
Armenia, ARMENBROK provides Ar-
menian companies with high-quality 
registry keeping services.

Since its inception in 1994, ARMEN-
BROK has put its best efforts to enable 
local and international, individual and 
institutional investors to invest in the 
securities of the most reputable and 
sound Armenian companies. ARMEN-
BROK has been actively reaching out 
to potential investors across the world 
and for many years now has success-
fully cooperated with foreign partners 
including investors from the Armenian 
Diaspora. Striving to become a fair, un-
failing, and reliable partner for all stake-
holders, ARMENBROK has also in-
variably adhered to the best corporate 
governance standards and practices.

In 2008, we diversified our sharehold-

ers' base by transforming ARMEN-

BROK into an open joint stock com-

pany. Currently, the company has 37 

shareholders from countries around 

the globe, including Germany, Sweden, 

Austria, Switzerland, Australia, Cana-

da, and the USA.  ARMENBROK is a 

full member of NASDAQ OMX Arme-

nia stock exchange. At the most recent 

NASDAQ OMX Armenia Best Member 

Award ceremony ARMENBROK was 

announced the Best Exchange Mem-

ber in Corporate Securities Market for 

2012.

Mandate

  The United Nations Children's Fund 
(UNICEF) was created in 1946 by the 
United Nations to provide emergency 
aid to European children after World 
War II. UNICEF is mandated by the UN 
General Assembly to protect the rights 
of all children and monitor their imple-
mentation by governments.

In its work United Nations Children's 
Fund is guided by the Convention on 
the Rights of the Child, the world's most 
widely accepted human rights accord.

UNICEF works towards the achieve-
ment of the Millennium Development 
Goals (MDGs), for equal rights for ev-
ery child, and their participation in com-
munity development.

UNICEF in Armenia

United Nations Children's Fund has 
been working in Armenia since 1994. 

The nature of UNICEF's work in Ar-
menia has changed over time. Today 
the organization has fully embarked on 
the development agenda, assisting the 
Government in implementation of struc-
tural and system reforms.

Specific Areas of UNICEF's 
Work in Armenia

The strategy and specific focus areas 
of United Nations Children's Fund in 
any country depends on the situation of 
children of that country and the overall 
environment and institutional mecha-
nisms in place to protect the rights of 
all children. In Armenia UNICEF is as-
sisting the government to address the 
gaps in the fulfillment of rights of all 
children, with a focus on the vulner-
able and excluded. Our areas of work 
include young child health and devel-
opment to reduce child mortality in the 
country, improve the nutrition practices 

and provide health services to school 
aged children and adolescents. We fo-
cus on inclusive  education, and child 
protection, with an emphasis on insti-
tutional support, social policy analysis, 
and communication for development 
that brings about a change in values, 
attitudes and perceptions, and creates 
an environment conducive for the real-
ization of children's rights.

United Nations Children's Fund works 
to ensure accessibility of health ser-
vices for all children, including adoles-
cents, without exclusion. We assist the 
Government through providing support 
to the development of national policies 
and implementation of strategic pro-
grammes.

We also support programmes that en-
sure children's right to education and 
participation in matters affecting them. 
UNICEF actively participates in the 
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process of reforming the education 
system of the country and promotes 
the establishment of inclusive and 
child-friendly schools so that no child 
is left out. 

United Nations Children's Fund aims 
to establish a protective environment 
for all children through developing a 
comprehensive legal and policy frame-
work that protects children from abuse 
and violence. Children need a family 
based upbringing and we assist in set-
ting up alternatives community based 
services with the aim to close  residen-
tial care like orphanages and special 
schools. Access to justice and the pro-
vision of juvenile justice is important to 
us. UNICEF strives to protect children 

from harmful child labor, violence, 
child abuse and exploitation, gender-
based violence, and disabilities.

United Nations Children's Fund also 
aims at setting up a "continuum of ser-
vices," a system where various service 
providers act in a coordinated way to 
address problems faced by a child and 
to deliver the full range of social pro-
tection services to him or her.  

We support the Government of Arme-
nia in obtaining reliable and disaggre-
gated data on the situation of children 
and their families. By commissioning 
surveys and evaluations as well as 
introducing new ways of data genera-
tion and presentation, United Nations 
Children's Fund helps the Government 

to make decisions and develop poli-
cies and strategies that are based on 
evidence.

In social policies and budgeting, we 
assess how social protection and ex-
penditures in social sectors help in 
overcoming child poverty. UNICEF as-
sists to establish a budgeting process, 
which includes child rights perspective 
and specifies clear allocations to chil-
dren in the relevant sectors and agen-
cies, including specific indicators and a 
tracking system.

United Nations Children's Fund advo-
cates for an equity approach in achiev-
ing the Millennium Development Goals, 
which means focusing on the most 
marginalized and vulnerable children.

 Armenia Tree Project Charitable 
Foundation (ATP) was founded in 1994 
to advance Armenia’s development 
through community-based tree planting 
and environmental education, guided 
by a vision of a secure and indepen-
dent Armenia.  A non-profit program 
with offices in Yerevan and Watertown, 
Massachusetts, ATP conducts vitally 
important environmental projects in Ar-
menia’s impoverished and deforested 
zones.

Since its inception, ATP has planted 
or restored more than 4 million trees 
throughout Armenia and Artsakh. ATP 
provides meaningful employment to its 
full-time nursery staff and to hundreds 
of seasonal employees involved in tree 
planting and maintenance. with more 
than 600,000 seedlings under cultiva-
tion we propagate trees at our three 
nurseries (in Karin, Khachpar, and 
Margahovit), plant them in communi-

ties and forests, conduct environmental 
education at our education centers in 
Karin and Margahovit, train Armenia’s 
teachers, and lead advocacy and com-
munity development efforts.

Our goal is to assist the Armenian peo-
ple in using trees to improve their stan-
dard of living and protect the global en-
vironment. In doing so, we are guided 
by the need to promote self-sufficiency, 
aid those with the fewest resources 
first, and conserve the indigenous eco-
system.  Trees, sustainably managed, 
deliver a steady bounty of tangible 
benefits like fruit, shade, and medicine.  
They protect against erosion, clean the 
air, safeguard water supplies, and sup-
port a wondrous array of animal and 
plant life.

Armenia faces environmental and demo-
graphic threats, and our programs are 
designed to overcome these threats by:

• Providing meaningful employment 
to dozens of people each year;

• Planting decorative and fruit trees 
which protect against erosion, 
clean the air, provide shade, and 
produce tons of fruit each year to 
benefit more than 350 communi-
ties;

• Reforesting hundreds of acres of 
community land to restore Arme-
nia’s historic forest cover;

• Educating adults and schoolchil-
dren about Armenia’s environ-
ment;

• Developing a pilot project for com-
munity/sustainable forest manage-
ment;

• Advocating for sustainable devel-
opment that accounts for vital en-
vironmental, social, and economic 
issues.

Armenia Tree Project Charitable Foundation
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  IDeA Foundation 

The IDeA Foundation spearheads 
strategic philanthropic projects to de-
velop education and tourism in Arme-
nia and Artsakh with the underlying 
goals of preserving national traditions 
and inspiring spiritual rebirth.

The Foundation brings together Ru-
ben Vardanyan, a Russian invest-
ment banker, philanthropist, and co-
director of Sberbank CIB, with his 
family, friends, partners, and other 
like-minded individuals.

Fundamentally, the IDeA Foundation 
is an effort to overcome skepticism 
and increase social confidence in Ar-
menia. We want to support projects 
that will influence Armenia’s future 
and move it further away from “sur-
vival mode,” a mentality that currently 
dominates the culture, and closer to 
a model for prosperity. In order to 
achieve a model for prosperity, peo-
ple need to think and work 20 and 30 
years ahead, so we are trying to re-
store people’s faith that the impossi-
ble is, in fact, possible if you establish 
mechanisms to implement complex, 
long-term projects. 

The flagship programs of the Foun-
dation are the Tatev Revival Proj-
ect, which aims to restore one of 
the greatest religious and cultural 
centers of Armenia’s history, and the 
establishment of the Dilijan Interna-
tional School, which is unique in the 
region.

 “TATEV REVIVAL” FOUNDATION 

“Tatev Revival” Foundation was es-
tablished with the purpose of funding 
the restoration of the medieval Tatev 
Monastery and development of the 
surrounding rural communities, as 
well as for organization of tourism in-
frastructure in the surrounding areas 
of Tatev, the profit from which  is also 
forwarded to Tatev Monastery and ru-
ral communities.

The Tatev Revival Project is aimed at 
turning the Tatev Monastic Complex, 
surrounding villages, and Tatev Gate-
way into a world-class travel destina-
tion by capitalizing on the region’s 
natural, historical, cultural, and reli-
gious assets.

Tatev Revival Project consists of 
three major initiatives:

• Tatev Regional Development 
through integrated Community 
and infrastructure development 
to ensure the long-term sustain-
ability by contributing to the re-
gional economic development 
and job creation;

• Tatev Monastic Complex restora-
tion and monastic life revival; 

• Tatev Gateway Development as 
a travel destination using sus-
tainable area development mod-
els.

The project features a successful 
model for public-private partnership 
replicable in other regions and sec-
tors in the country involving the Gov-
ernment of Armenia, The Church, 
NCFA, local communities, and inter-
national donors.

At the heart of the Tatev Revival 
Project is the world-class restoration 
and preservation of the Tatev monas-
tic complex, reversing the damage 
caused by past earthquakes and a 
flawed Soviet era restoration. But 
the project  is also aimed to restore 
Tatev’s monastic and scholarly tradi-
tions and foster the development of 
community-based tourism through a 
comprehensive strategic approach. 
The Tatev Revival Project is designed 
to help develop the tourism infrastruc-
ture in Tatev’s surroundings, includ-
ing the Wings of Tatev, the world's 
longest passenger aerial tramway 
and a tourism attraction itself. A new 
hotel across the river gorge from Tat-

ev, near the first station of the tram-
way, will turn the area into a jumping 
off point for overnight visitors. The re-
constructed road network will unlock 
the natural and cultural secrets of 
the Vorotan river valley. Community-
based tourism development, such as 
“bed&breakfast” hotels, local cuisine 
revival, nature trails, and participato-
ry museums, will extend tourist stays 
and create livelihoods for local com-
munities.

 DILIJAN INTERNATIONAL 
SCHOOL

50 years ago there was a vision; 
bringing young people together from 
around the world to live and work to-
gether was a step towards peace and 
understanding. Facing them with the 
opportunity to give service to others 
made idealistic aims practical, as well 
as philosophical. Selecting students 
regardless of race, religion, or fam-
ily wealth ensured a fair and demo-
cratic admission to the colleges. Now 
over the intervening years, the idea 
has taken wing, and colleges have 
opened in every continent – all with 
the same principles – The United 
World Colleges (UWC).

And now a new college is growing 
into existence in Dilijan, Armenia. 
Located on the ancient silk route and 
at a crossroad of Europe, the Middle 
East and Russia its historical creden-
tials are clear and for UWC it gives a 
new focus in a part of the world where 
peace is often a rare commodity.

A new and exciting campus will wel-
come students from around the world 
and they will take away with them not 
only the principles which guide UWC, 
but also love and respect for people 
of the Caucasus.

Located in Armenia, at the heart of 
the ever-shifting balance between 
the East and the West, DILIJAN In-
ternational School of Armenia (DIS) 
is intended to be a vibrant and dy-
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 JERMUK INTERNATIONAL PEPSI-
COLA BOTTLER LLC is one of the 
most significant companies within 
the fast-moving consumer goods 
(FMCG) industry in Armenia and is 
the franchise partner of PepsiCo, the 
leader in convenient snacks, food 
and beverage categories worldwide.

The partnership with PepsiCo start-
ed in 2010, with the construction of 
a new modernized factory equipped 
with the latest European technol-
ogy. And starting from June 2011, 
JERMUK INTERNATIONAL PEPSI-
COLA BOTTLER LLC has been pro-

ducing PepsiCo sparkling beverage 
brands – Pepsi, Mirinda, 7UP, Aqua-
fina, based on a commitment to the 
superior quality, great taste and con-
venience that are expected from the 
line of PepsiCo brands.

At the moment, the company is pres-
ent in four separate categories of the 
Armenian market, which include a 
sparkling beverage, snacks (Lay's, X-
team, Doritos), juice (J7, Lyubimiy), 
and ice tea (Lipton). 

And this year marks the launch of a 
new Tetra-pack line for the produc-
tion of PepsiCo natural juice brands.

Since the first day of operation, JER-
MUK INTERNATIONAL PEPSI-COLA 
BOTTLER LLC has been moving for-
ward led by the most important core 
direction – customer satisfaction 
through a high quality of service and 
products.

The company has a strong business 
plan to continue to expand its prod-
uct portfolio with an expanded line-up 
of convenience foods and drinks that 
provide great taste and enjoyment 
all year round. This is the company’s 
key strategy – PROVIDING PEOPLE 
WITH MORE & MORE CHOICES.

 Amber Capital CJSC is an invest-
ment company registered and op-
erating in Armenia since 2013. The 
company is focused on the develop-
ment of renewable energy projects in 
Armenia and Karabakh. It is among 
the largest investors of Artsakh HEK 
OJSC, the biggest supplier of elec-
tricity in Karabakh. Currently the com-
pany is exploring investment oppor-
tunities in energy sector of Armenia 
and, together with the partner from 

Italy, Sorgent-e – one of the largest 
renewable energy developers of the 
country, is planning to invest in small 
hydro and wind power plants in Ar-
menia. 

The only shareholder of Amber CJSC 
is Mr. Joseph Oughourlian - the Man-
aging Partner, Co-Founder and Chief 
Executive Officer at Amber Capital 
Investment Management, an event-
driven hedge fund based in New 
York. 

Prior to managing Amber fund, Mr. 
Oughourlian headed the Equity Arbi-
trage Proprietary Trading Desk at So-
ciété Général from 1997 to 2001, and 
was an analyst on the desk from 1994 
to 1997. He received his MBA from 
HEC Paris School of Business in 1994. 
Mr. Oughourlian also holds an MSc in 
Economics from the University of Sor-
bonne, Paris (1993) and a BA in Eco-
nomics, Law and Political Science from 
IEP, Paris (1992). 

namic coeducational international 
boarding school, for boys and girls 
aged 13 to 19. It is supported by a 
large-scale philanthropic initiative to 
fund the construction of the campus, 
as well as a means-blind admissions 
policy. DIS will offer the Cambridge 
IGCSE and IB Diploma academic 
programs to bright students from all 
over the world. The school will also 

offer a multilingual education – a 
wide range of foreign languages as 
well as instruction in mother tongue 

and literature (initially, in Armenian 

and Russian) will be offered to DIS 

students.

DIS is located in Dilijan, on over 

88 hectares of land, and is partially 

set within Dilijan National Park. The 

school will house 650 students and 

60 academic staff. Extensive bursary 
and scholarship programs will be of-
fered to qualified students and as-
sistance to secure financial support 
to pursue higher education will be of-
fered upon graduation. The planned 
opening date for IB Diploma Years 
(16+) is September 2014.

http://dilijanschool.com/
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Increase your business turnover by enrolling into AmCham Member to 
Member (M2M) program. M2M program is a significant opportunity for 
members to gain exposure and clients, while creating additional value for 
other AmCham members. M2M program entitles AmCham members to the 
best discounts available on goods and services offered by other AmCham 
members and representatives of wider business community. However, non 
AmCham members will not be able to enjoy discounts offered by others 
within the framework of the program.

To become a program participant, you simply need to download from www.
amcham.am 

and submit to us (either in hard copy or electronically) the Member2Member Discount Participation Form.

AmCham Members will receive discounts upon presenting their M2M plastic cards, which can be obtained from the AmCham 
office. The offers are valid for one year.

AMERIA BANK

Contact person: Hasmik Sargsyan;
Tel.: (374 10) 561 111;
E-mail: h.sargsyan@ameriabank.am;
Description of discounted product or 
service: 
• Up to 50% discount on Gold Credit 

Cards. 

Additional information: 

Gold Credit Cards will also help to 
benefit from convinience of the IAPA 
international discount system and inter-
national travel insurance. Ameriabank 
also offers discounts for different retail 
products.

ARMENIA MARRIOTT HOTEL

Contact Person: Anahit Tantushyan; 
Tel.: (374 10) 599 185;
Description of discounted product or 
service: 

• 10% discount on all the outlets of 
the Armenia Marriott Hotel (with the 
exception of Scoop Ice-cream Par-
lor). 

BUSINESS SUPPORT CENTER 

Contact person: Samvel Gevorgyan; 
Tel.: (374 10) 574 778, 571 753;
Mob: (374 99/77) 574 778;
E-mail: marketing@bsc.am,
training@bsc.am;
Description of discounted product or 
service:  

10% discount on:

• Open and corporate trainings;

• Coaching;

• Consulting and advisory services;

• HR services and leadership;

• Researches amd surveys;

• Business valuation;

• Project evaluation;

• Internet marketing.

OSG RECORDS
MANAGEMENT LLC

Contact person: Lilya Abrahamyan;
Tel.: (374 10) 743 460;
E-mail: l.abrahamyan@osgrm.com;
Description of discounted product or 
service:

• 5% discount on confidential storage 
of documents in specially designed 
boxes at OSG prupose-built cen-
ters.

M2M Program

ICARE FOUNDATION

Contact person: Vardan Urutyan,
Susanna Mezhlumyan;
Tel.: (374 10) 522 839;
E-mail: info@icare.am;
Description of discounted product or 
service:

• 10% discount on teh Master of Agri-
business (MAB) program tuition 
fee.

Additional information: 

MAB is a professional degree program 
exclusively focused on the agribusiness 
sector, with an emphasis on combin-
ing economic, business analysis, and 
quantitative methods for managerial 
decision-making.

MINEH PRINTING COMPANY

Contact person: Armineh Ghazarian; 
Tel.: (374 10) 563 022, 522 187;        
Mob.:(374 94) 720 720;
E-mail: info@miheh.am, mineh@
netsys.am ;  
Description of discounted product or 
service: 

• 5% discount to promotional items;

• 10% discount to services: pad 
printing, silk screen printing and 
laser marking, engraving and cut-
ting.  (USB - flashes, T-shirts, hats, 
mugs, bags, mouse pads, pens, 
key tags, lanyards, wristlet bands, 
CD, umbrellas, fridge magnets, 
watches, posters, stickers, hang 
tags and poly bagging). 
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“ANTARES” MEDIA HOLDING

Contact person: Armen Martirosyan;
Tel.: (374 10) 561 526, 581 059;
E-mail: armen@antares.am;
Description of discounted product or 
service:

• 7% on printing services: books, bro-
chures, cards, posters, etc.; 

• 10% on advertising/PR services: or-
ganization of ad campaigns, events, 
conferences, etc.;

• 10% on promo materials/souvenirs: 
pens, pencils, USB flashes, mugs, 
key holders, T-shirts, etc.;

• 11% on book sales: kid’s literature, 
belletristic, textbooks, science fic-
tion, etc.;

• 5% on stationary sales: staples, 
pens, glues, markers, etc.

PRUDENCE LAW FIRM

Contact person: Armen Melkumian
Tel.: (374 10) 514 830; 
Description of discounted product or 
service:

• 20% discount on legal services.

INGO ARMENIA INSURANCE

Contact person: Jemma Frangulyan; 
Tel: (374 10) 592 121;
E-mail: info@ingoarmenia.am;  
Description of discounted product or 
service: 
10% discount on:

• Motor Insurance;

• Travel Insurance;

• Personal Accident;

• Property Insurance. 

Additional information: 

The discount does not apply to:

• Specially negotiated/provided rates;

• Policies  issued through agents;

• Other promotional rates provided by 
INGO Armenia ICJSC.

HSBC BANK ARMENIA CJSC

Contact person: Vardan Shahbazyan; 
Tel.: (374 10) 515 200; 
E-mail: vardanshahbazyan@hsbc.com
Description of discounted product or 
service:
• 100% discount  on corporate  ac-

count opening;  

• 100% discount on corporate addi-
tional account opening;  

• 67% discount  on HSBCnet set-
up; 

• Up to 50% discount  on platinum 
corporate credit card annual service 
fee;  

• Up to 50% discount  on personal ac-
count opening.

CONCERN DIALOG LAW FIRM

Contact person: Liana Kamalian; 
Tel.: (374 10) 575 121; 
E-mail: liana.kamalyan@dialog.am;
Description of discounted product or 
service: 
• In case of consulting - first consulta-

tion, and in small cases preliminary 
feasibility study will be done free of 
charge;

• In case of subscription services for 
the first three months - 1 to 5 hours 
per month free of charge service 
provision or up to 15% discount;

• 5-20% discount on all services 
of "Concern-Dialog" Law Firm for   
AmCham member companies and 
their officers (or Card Holders upon 
presentation of the Card);

• 7% discount for Company regis-
tration, 15% for all other company 
law/corporate law issues (includ-
ing M&A, Full legal due diligence 
check-up, etc.).

AmCham    M2M Program

BEST WESTERN
CONGRESS HOTEL

Contact person: Gayane Grigoryan;
Tel.: (374 10) 591 102; 591 199;
E-mail: marketing@hotelcongressye-
revan.com; 
Description of discounted product or 
service: 
10% discount on:

• Ball Room and Picasso Hall;

• Authentic Italian full service pizzeria 
Mediterraneo;

• Italian restaurant Raffaello;

• Fitness membership.

Additional information: 

The discount on Ball Room and Picas-
so Halls applies in the case of full day 
rental.

JAZZVE

Contact person: Marina Sultanyan
Mob.: (374 91) 115 900
E-mail: marina.sultanyan@siholding.am
Description of discounted product or 
service: 

• 5% discount at all Jazzve cafes.

RUMEA TEMPTING TRIPS
CLUB LLC

Contact person: Meri Nikolaishvili; 
Tel.: (374 10) 323 141; 
E-mail: marketing@rumea.am;
Description of discounted product or 
service: 

• 5-7% discount on all tour packages.
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ROYAL TULIP GRAND HOTEL YEREVAN

Contact person: Ani Shahbazyan;
Tel.: (374 10) 591 693; 
E-mail: marketing@hotelyerevan.com;
Description of discounted product or 
service:
10% discount on:

• Rossini Restaurant;
• Yerevan Spa.

PANTERA SECURITY AGENCY

Contact person: Karen Hovhanesyan; 
Mob.: (374 77) 010 230; 
E-mail: info@pantera.am;
Description of discounted product or 
service:
• 5% discount on guard services;

• 20% discount on QRT (Quick Re-
sponse Team).

UNITRANS

Contact person: Heghine Armenyan;
Tel.: (374 10) 520 293;
E-mail: heghine@unitrans.am;
Description of discounted product or 
service: 
5% discount on:
• Sea freight, air freight;

• Land transport;
• FCL/LCL services;
• Combined transportation of air, sea 

and land;
• Custom brokerage.

Non-Members

AI LEONI RESTAURANT

Contact person: Aram Yeghiazaryan
Tel: (374 10) 530 892; (374 91) 435 803
Address: 40 Tumanyan str., Yerevan 
Description of discounted product or ser-
vice: 
5% discount for AmCham Members ap-
plied to all menu items offered at the res-
taurant.

B&Z FURNITURE MANUFACTURING 

ENTERPRISE

Contact person: Tereza Saghyan;             
Tel: (374 10) 276 451; 
Adrress: 68 Baghramyan str., Yerevan 
Description of discounted product or ser-
vice: 
10% discount for AmCham Members ap-
plied to custom made furniture.

CACTUS MEXICAN RESTAURANT & 
BAR

Contact person: David Gabrielyan; 

Tel: (374 10) 539 939
Address: 42 Mashtots ave., Yerevan 
Description of discounted product or ser-
vice: 
5% discount for AmCham Members ap-
plied to all menu items offered at the res-
taurant.

DOLMAMA RESTAURANT

Contact person: Jirair Avanian; 
Tel: (374 10) 561 354
Address: 10 Pushkin str., Yerevan 
Description of discounted product or ser-
vice: 
10% discount for AmCham Members ap-
plied to food. 

HERTZ RENT-A-CAR

Contact person: Harutyun Harutyunyan 
Tel: (374 10) 543 311, (374 91) 416 493

E-mail: info@hertz.am
Adrress: 7 Abovyan str., Yerevan
Description of discounted product or ser-
vice: 
15% discount on car rental services. 
Discount is available only on cars from 
Hertz Armenia car fleet. Other services of-
fered by Hertz such as minibuses, buses, 
hotel bookings, driver services do not ap-
ply to this discount program. 

Note: the discount offer is available from 
31 October to 31 March every year. 

SALT SACK SOUVENIRS & GIFT SHOP

Contact person: Mara Klekchian; 
Tel: (374 10) 568 931 
Address: 3/1 Abovyan str., Yerevan 
Description of discounted product or ser-
vice:
10% discount on all purchases at the 
shop.

AmCham    M2M Program

FIRST MORTGAGE

Contact person: David Atanessian; 
Tel.: (374 10) 518 181; 
E-mail: davidatanessian@firstmortgage.am; 
Description of discounted product or 
service: 
• 50 basis points discount on all loan 

products to full-time employees of       
AmCham member companies.

MEGERIAN CARPET 

Contact person: Hayk Ayvazyan; 
Tel.: (374 10) 442 994;
E-mail: hayk@megeriancarpets.com; 
Description of discounted product or 
service:
• 10% discount on all products.

Additional information:

Megerian Carpet also organizes exclu-
sive tours, which will introduce to rug 
making in all its details.

AUSTRIAN AIRLINES

Contact person: Tamara Karkusian; 
Tel.: (374 10) 512 201;
E-mail:
tamara.karkusian@austrian.com;
Description of discounted product or 
service:
• 50% discount on fee for tickets is-

sued at the Austrian Airlines office.

Additional information:

Only applicable for tickets bought at the 
Austrian Airlines town office.
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ARMOBIL SECURITY GUARDS HAVE RECEIVED 
THEIR QUALIFICATION CERTIFICATES

FACTORING AND TRADE FINANCE INSTRUMENTS

AmCham Member News

 According to the Republic of Arme-
nia Law on Bodyguards, adopted on 
January 1, 2013, only the legal enti-
ties that have a license prescribed by 
the law and guards with corresponding 
qualification certificates have the right 
to be involved in bodyguard and secu-
rity activities on the territory of the RA.

Armobil's functioning has always been 
in line with the law. Approximately 
1099 Armobil Security Service guards 

have passed training courses and re-
ceived certificates. 

The training course on guards' qualifi-
cation is based on the following topics:

• Security  guard responsibility;
• Physical training;
• Special measures operation;
• First aid;
• Legal framework of guards' 

activity;
• Business protocol.

399 Armobil guards have received cer-

tificates by Special International Acad-

emy of Safety (SIAS), and some 600 

have received certificates from Berkut 

Bodyguard College.

Congratulations to ARMOBIL guards  

and let their professional activity bring 

safe and secured atmosphere to ev-

eryone's life. 

 Factoring is one of the most dynami-
cally developing branches in the global 
market of banking services. In  2012 
alone, factoring transactions in the 
world totaled to about USD 2.81 trillion.

During recent years, factoring services 
have also experienced a significant ap-
plication in the Armenian banking sec-
tor.

ArmSwissBank has been offering clas-
sical factoring services since 2007.  It 
was one of the first financial institutions 
in the banking system, providing such 
services.

During this period, ArmSwissBank has 
been continuously expanding and de-
veloping different types of factoring ser-
vices. The bank offers each customer 
services appropriate to his/her needs 

and characteristics of his/her activity. 
This approach allows the bank to offer 
the companies all typical functions of 
classical factoring, such as:

• Opportunity to work with sellers 
with  late payment terms;

• Non-payment risk insurance from 
the company’s customers;

• Buyers’ solvency assessment;

• Records about company's ac-
counts receivables and provision 
of information thereon.

Depending on the clients’ individual 
needs, ArmSwissBank offers the fol-
lowing types of factoring in the domes-
tic market: 

• Factoring with recourse (with  right 
to regress);

• Factoring without recourse (with-
out  right to regress);

• Factoring-guarantee;

• Accounts receivables financing 
(closed factoring).

With the purpose of offering a com-
plete package of services to its custom-
ers, in January, 2008, Armswissbank 
joined the Factors Chain International 
(FCI) membership and became the 
first member-financial institution of the 
chain in Transcaucasia.

FCI membership gave ArmSwissBank 
an opportunity to provide factoring ser-
vices not only in the domestic market, 
but also in the foreign markets, add-
ing 2 more types of factoring services, 
namely international import and export 
factoring. In the same year, the bank 
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HAPPY BIRTHDAY TO ATLAS COPCO!

AmCham    Member News

made its first export-factoring deal, fi-
nancing one of local companies export-
ing to the Russian Federation.

As of April 2013, FCI offers international 
factoring services in approximately 73 
countries through 268 member-banks. 
This allows the bank to finance local 
companies to export to European coun-
tries, as well as to grant import guar-
antees during the import from these 
countries.

Since 2007, ArmSwissBank has been 
continuously maintaining its leading 

position in the Armenian factoring mar-
ket. In 2012, the Bank encountered un-
precedented growth in factoring trans-
actions, which  amounted to around 
AMD 11.4 billion,  exceeding the same 
indicator of the previous year by about 
112%. At the end of 2012, the factor-
ing portfolio of the Bank totaled to AMD 
3.1 billion, which was 95% more than 
that of the previous year. The factoring 
services are provided in various sectors 
of the economy, such as trade, energy, 
light and food industry, transportation 
and construction.

Besides factoring transactions, other 
trade finance instruments were also 
actively used. The Bank implemented 
trade finance transactions for about 
USD 8.5 million.  In comparison to the 
previous year, the growth rate was 
about 80%.

Within the scope of trade finance pro-
grams, the bank actively cooperates 
with various international organizations 
and a number of foreign banks, thus 
gradually widening the cooperation ge-
ography. 

 On February 21, 2013, it was exactly 
140 years since Atlas Copco started 
its operation. When the company was 
founded it was involved in producing 
products for railways. However, the 
core of Atlas Copco’s current business 
dates back to the early years of the 
20th century, when the first compres-
sors, tools, and rock drills were manu-
factured. Today, we have world-leading 
positions in these and many other prod-
uct areas.

It is not a surprise that Atlas Copco has 
been rated as one of the world’s most 
innovative and sustainable companies 
for several times. We were named on 
the Global 100 list, which is presented 
annually at the World Economic Forum.

So what has made the company so 
successful? Throughout its history, 
Atlas Copco’s spirit and values – in-
novation, commitment and interaction 
– have remained intact. Atlas Copco’s 
culture is about innovation, sustainabil-
ity, and ethics. It is the company’s abil-
ity to develop new products and better 
services to fulfill or exceed customers’ 
needs. It is our firm belief that there is 
always a better way.

Our brand's promise is sustainable 
productivity - the two strong words. It’s 
about being productive for our custom-
ers and making them successful. Sus-
tainability means the company will also 
be successful in the future, thus, creat-
ing sustainable productivity for its cus-
tomers both today and tomorrow.

Our biggest growth potential comes 
from the global trends. So what are 
the big global trends? There is a geo-
graphical expansion in the Asian, Afri-
can, and South American regions. The 
second mega trend is urbanization, 

which drives demand for more miner-
als and infrastructural work. Last but 
not the least, is the constant drive for 
energy efficiency, which is core to the 
business.

Atlas Copco workforce is one of the 
keys to success in everything we do. 
The company can have a great strate-

gy and talk theory on operational excel-
lence, but it’s the people who eventual-
ly call it to life. It is extremely important 
for us to have highly talented people all 
over the world.  We also greatly value 
the diversity in workforce, namely dif-

ferent nationalities, gender, and age.

On February 21, we proudly looked 
back at 140 years of sustainable profit-
able growth. We also looked at how to 
ensure the same success at least into 
140 years into the future. Today, Atlas 
Copco stands even stronger than ever. 
Very few companies can claim that!
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 In the framework of Austrian Airline’s 
Smart Upgrade program, you are able 
to decide how much you are willing to 
pay for your upgrade. 

Make your bid and we will let you know 
whether or not your offer has been ac-
cepted within 72 hours before your 
scheduled departure. In case of ap-
proval, you will enjoy the benefits of our 
BusinessClassamenities.

Smart Upgrade is available on Austrian 
long-range flights, as well as on flights 
from and to Amman, Astana, Baghdad, 
Baku, Erbil, Cairo, Tel Aviv, Tripoli, and 
Yerevan. In order to qualify for making 
a Smart Upgrade bid, your Economy 
Class ticket must be issued no later 
than 72 hours before departure. 

Your benefits on Austrian long-range 
flights include:
• Comfort seats that can be turned into 

full-flat beds of almost two meters in 
length at the push of a button;

• Award-winning First Class service 
and delicious catering by DO& CO;

• Up-to-date onboard entertainment 
with video on demand on 15 inch 
touch screens;

• Access to our worldwide Business 
Lounges, including meals and drinks;

• Check-in at the Business Class 
counter and fast lane service;

• Baggage allowance for Business 
Class with more free allowance for 
checked and hand luggage;

• Miles & More Business Class miles 
(booking class “P”).

Your benefits on Austrian medium-
range flights include: 

• For your personal comfort the seat 
next to you remains vacant;

• Multi-course gourmet meals and 
culinary delicacies by DO & CO;

• Access to our worldwide Business 
Class Lounges, including meals 
and drinks

• Check-in at the Business Class 
Counter and fast lane service;

• Baggage allowance for Business 
Class with more free allowance for 
checked and hand luggage;

• Miles & More Business Class miles 
(booking class “P”).

FINCA  UCO CJSC’S OperAtION IN ArmeNIA

 FINCA UCO CJSC has taken a 
leading role among Armenia’s microfi-
nance industry during the 13 years of 
its operations, occupying 46% of the 
market share in terms of number of cli-
ents. During these years, 25 branches 
have started their operations in al-
most all the regions of Armenia. The 
organization’s portfolio reached AMD 
20.1billion in the end of April 2013, 
with 53,599 active clients.

The company continues remaining 
loyal to its mission of providing finan-
cial services to the lowest-income en-
trepreneurs. During 2012, a number of 
changes were implemented in the loan 
terms and conditions; the interest rates 
were lowered along with the collateral 
requirements for loan processing and 

a new type of loan was added to the 
product types offered by the organiza-
tion.

The company continues to actively 
increase the number of branches in 
the country, and modernize the ones 
already operating. In 2012, a new 
branch opened in Yeghegnadzor, 
while the Echmiadzin branch moved to 
a new and a much larger premises. Ad-
ditionally, the representative offices of 
Noyemberyan, Masis, Berd, Goris, and 
Talin were replaced by fully-operating 
branches. Komitas branch, the 4th one 
in the capital city, was the newest addi-
tion in March of 2013. A second branch 
will be opened in Vanadzor in the sum-
mer of 2013, contributing to the goal of 
the organization, that is expanding the 

branch network to reach full represen-
tation in the country.

FINCA has made serious investments 
in its human resources by arranging 
internal and external trainings and 
courses for the employees of both the 
branches and the Head Office and by 
adding new workplaces. At the end of 
April, the total number of FINCA Ar-
menia employees reached 614, which 
shows an increase of 129 workplaces 
against the previous year.

One of the very few microfinance orga-
nizations in the region, FINCA started 
off in Armenia with only 322 customers 
in its first year of operations. Today, 
FINCA proudly serves 53,599 clients 
in the country. 

SMART UPGRADE: YOUR BEST WAY TO AUSTRIAN 
BUSINESS CLASS AT A BARGAIN PRICE
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 On May 17, 2013, Coca-Cola Hel-
lenic Armenia (Coca-Cola HBC Ar-
menia) hosted the visit by the United 
States Ambassador to Armenia, John 
Heffern, as the company celebrated its 
17th anniversary in the country.  Gen-
eral Manager of Coca-Cola Hellenic 
Armenia, Gagik Danielyan, welcomed 
the Ambassador to the bottling plant in 
Yerevan and conducted a tour of the 
facility, explaining the production pro-
cesses and introducing him to many of 
the employees.
In his speech, Ambassador Heffern 
mentioned, “Congratulations to you 
and your people with your 17th an-
niversary in Armenia.  Coca-Cola is 
a great American brand and a great 
American symbol.  Coca-Cola HBC 
Armenia represents a really success-
ful investment in Armenia; you have 
recently invested USD 20 million, and 
it shows with the world-class produc-

tion facility that you have. Thank you 
for what you and your people are doing 
for Armenia; I am one of your consum-
ers, and many Americans and Arme-
nians are, as well.” 
During a presentation about the com-
pany’s operations and its progress 
since it was established in 1996, Mr. 
Danielyan highlighted the company’s 
commitment to Armenia, and the con-
tributions it makes to the development 
of the country and its people.

“During the past 17 years we have 
not only offered the Armenian people 
an increasing range of high quality, 
refreshing beverages, such as Coca-
Cola, Fanta, Sprite, and BonAqua, 
but we have also helped support the 
economy and the development of 
the communities we serve. We have 
continuing confidence in the further 
development of our business and the 

contribution it makes to the Armenian 
economy. Over the past five years 
we have implemented a major invest-
ment programme worth AMD 7.5 bil-
lion (more than USD $20 million), and 
in the last two years our tax payments 
have reached AMD 2.5 billion annu-
ally,” he said.

Mr. Danielyan added that the eco-
nomic support could also be seen in 
the growth of local businesses, such 
as service suppliers, distributors, and 
retailers, who also provide opportuni-
ties for additional employment.

“In addition,” he said, “Coca-Cola Hel-
lenic Armenia is dedicated to fulfilling 
its Corporate Social Responsibilities 
through environmental protection pro-
grammes, community support, promo-
tion of healthy lifestyles, and youth de-
velopment initiatives.”

AmCham    Member News

General Manager Gagik Danielyan (second from the right) shows to Ambas-
sador Heffern Coca-Cola HBC Armenia ready product warehouse.

Plant Manager Arsen Vahanyan explains to Ambassador Heffern the Coca-
Cola production process.

Ambassador Heffern: “I am one of your consumers, and many Americans 
and Armenians are, as well.”

Ambassador Heffern congratulates General Manager Gagik Danielyan with 
the seventeenth anniversary of Coca-Cola operations in Armenia.
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GEOTEAM CJSC AND ITS CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY PROJECTS

 In April 2013, the Armenian British 
Business Chamber (ABBC), based in 
Yerevan, nominated Geoteam CJSC, 
the fully owned subsidiary of Lyd-
ian International Ltd, for the newly 
launched European Corporate Social 
Responsibility (CSR) award. The aim 
of the award is to encourage respon-
sible business.

COBCOE has engaged its Member 
Chambers to nominate one corpo-
rate member. Each member, in their 
opinion, is making a real measurable 
difference in their community with a 
wide outreach and impact, and is a 
good example to businesses in their 
countries of operation.

COBCOE unites 37 British Business 
Chambers in Europe and each Cham-
ber can nominate only one company. 
We are proud to be shortlisted with 
only 7 prominent European compa-
nies. The prize eventually went to a 
well-deserved Glaxo Smith Kline Lith-
uania. Although not being the winner, 
it was a great honor to be nominated 
by the ABBC.  It was a great opportu-
nity to expose Armenia and the good 
work happening here as well.

Corporate responsibility for Geoteam/
Lydian means responsible business 
and industrial practices in the first 
place, which include dignified em-
ployment and fair wages for the local 
communities, best environmental and 
safety management, and creation of 
shared values and sustainable eco-
nomic development in the region.

Since early exploration period in 
2006, Geoteam/Lydian has also de-
veloped specially designed social 
development projects to improve the 
livelihoods in the affected communi-
ties, to enhance local capacities, and 
to empower the local communities.

Even though the Mining Project is still 
in the development stage, the com-
pany has already invested more than 
USD 0.5 million in social programs in 
the nearby rural communities of Go-
rayk, Saravan, and Gndevaz.

Geoteam’s approach is based on the 
belief that CSR is not a charity. In-
stead, it ensures that the company’s 
presence secures sustainable socio-
economic benefits for the communi-
ties and is based on the common un-
derstanding of shared values.         

The local residents are not mere ben-
eficiaries, but are partners and active 
participants of community develop-
ment initiatives. Most of our projects 
imply mandatory contributions from 
communities during the project imple-
mentation and financial commitment 
to sustain gains after the project com-
pletion. This approach has proven to 
be far more effective than mere phi-
lanthropy, since it enhances owner-
ship, confers interest, and empowers 
the communities.

Some of the existing CSR projects 
include:

• Fully renovating Gorayk library & 
post office, including computer, 
conference, chess rooms, heat-
ing & sanitation: meeting room 
for all 500 residents of the village, 
including 80 school children;

• Fully renovating Gndevaz kinder-
garten that enables 25 children to 
undertake pre-school education 
and employs 7 local women;

• Supplying natural gas for Sara-
van, thus serving all 270 resi-
dents of the community;

• Improving livelihoods through 
new agricultural technologies in 

Gorayk: bringing new technolo-
gy, skills and technical know-how 
in agriculture, benefiting over 230 
persons, mostly women, with in-
creased yields, income, and edu-
cation;

• Improving sanitation in the 3 
villages of Saravan, Gndevaz, 
and Gorayk by weekly domestic 
waste collection through local 
businesses;

• Providing ambulance to Jermuk 
hospital for wider coverage and 
services;

• Supporting a dance group for 
over 40 children and teenagers 
in Gndevaz to enhance after hour 
classes and boost cultural life in 
the village;

• Improving primary healthcare 
through partnership with STC  
in Saravan, Gndevaz, and Go-
rayk, thus benefiting 765 people 
through  health screenings, visits 
to hospitals, provision of primary 
medicine, education, and aware-
ness on health issues;

• Improving schools for sport & 
peace program in Saravan, 
Gndevaz and Gorayk villages, 
benefiting 140 children through 
sport education, leadership and 
team work, including a summer 
camp for 70 children;

• Supporting local students from 
Saravan, Gndevaz and Gorayk, 
to study geology: covering fees 
for 12 students and providing 
them with jobs in Geoteam;

• Supporting small enterprises in 
Gndevaz by working with them to 
develop their skills as suppliers 
to the project.
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 Geoteam CJSC is pleased to an-
nounce that the joint project between 
the company and the Football Federa-
tion of Armenia has received the UEFA 
Hat Trick Award in the ''Popular Foot-
ball'' nomination as “The Best Grass-
roots Project” among 53 countries.  
During the 11th annual meeting of 
Football Federation of Armenia on 
April 27th, UEFA's HatTrick Committee 
Member and Chairman of the Football 
Federation of Belarus, Sergey Safary-
an handed over the award to the Foot-
ball Federation of Armenia.

The joint project between Geoteam and 
FFA was aimed at:
• promoting football and sport in 

targeted communities (Gndevaz, 
Saravan, and Gorayk); 

• nurturing children's and youth de-
velopment, as well as integration 
through team work, leadership, 
sport, and healthy lifestyle;

• encouraging the exchange of in-
terpersonal, cultural, and sporting 
values.

During 2012, over 140 children from 
Saravan, Gndevaz, and Gorayk of 
Vayots Dzor and Syunik regions par-
ticipated in the project.  The Project 
slogan “One team, one goal” reflected 
the spirit of the activity, with all part-
ners, Geoteam, the Football Federation 
of Armenia, and the participating com-
munities jointly bringing new opportuni-
ties to enhance children's development 
through interactive activities, summer 
camp, football matches, intellectual 
quizzes, and inter-village competitions. 
The project also provided an intellectu-
al and learning experience for the par-
ticipating children, who gained knowl-
edge on healthy lifestyle and learned to 
work and solve issues as a team. Last 
but not least, the Program trained local 
physical education teachers to serve as 
coaches and apply modern methods 
and techniques of sport development 
and education at community schools.

The project was part of Geoteam’s Cor-
porate Social Responsibility programs 

and was aimed at enhancing sport and 
team-building among the children of 
the communities of Gorayk, Saravan, 
and Gndevaz. The FFA project also 
highlighted the interactive cultural con-
tracts, tolerance, and the importance of 
getting to know each other better within 
the younger generation.

Geoteam is curently supporting the ex-
pansion of this program, which will ben-
efit four communities (Gndevaz, Sara-
van, Gorayk, Kechut) along with over 
160 children. Four local teachers will be 
an integral part of this activity through-
out the project in 2013.

Corporate Responsibility for Geoteam 
is not only commitment to high interna-
tional standards in the core business, 
including environmental and social best 
management, financial transparency 
and accountability, but  it is also about 
ensuring that the affected communities 
benefit from the project in various ways, 
such as enhancement of active social 
and cultural life. 

GEOTEAM CJSC AND THE FOOTBAL FEDERATION 
OF ARMENIA JOINT PROJECT

RESIDENTIAL ENERGY EFFICIENCY FOR LOW INCOME 
HOUSEHOLDS (REELIH) IN EURASIA

 Residential heating accounts for 
more than 30 percent of energy use in 
most countries in Europe and Eurasia, 
as previous construction and heating 
methods did not focus on energy effi-
ciency. As a result, a highly inefficient 
energy use intensifies the impact of ris-
ing energy prices on low income house-
holds. 

It is important to address the problems 
of residential energy efficiency because 
it can help countries move forward on 
the road to energy reforms and can 
limit energy waste. Depending on the 

type of intervention, energy efficiency 
has many benefits, such as  reducing 
the burden on households as energy 
prices rise, increasing energy security, 
increasing the investment needed for 
energy supply, minimizing air pollution 
and climate change emissions, expand-
ing employment in unskilled and skilled 
labor, reducing the demand on national 
and municipal budgets, improving eco-
nomic competitiveness, etc.

Habitat for Humanity Armenia in partner-
ship with Habitat for Humanity Interna-
tional has started the implementation of a 

new two years project “Residential Energy 
Efficiency for Low Income Households in 
Eurasia,” co-funded by USAID and HFHI.

The pilot project aims to improve living 
standards in 2-3 multi-unit apartment 
buildings in the region until June 2015. 
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 On March 28, 2013, HSBC Bank Ar-
menia CJSC trade finance specialists 
conducted the HSBC Trade Academy 
9th workshop at Armenia Marriott Ho-
tel. The event gathered together around 
50 customers  planning to expand in-
ternationally or  engage in international 
trade. 

Trade Academy was first launched in 
June 2010, as a tool to provide A to Z 
training and consultancy to internation-

ally minded businesses in Armenia. 
During the workshop, HSBC trade fi-
nance experts transferred their knowl-
edge and expertise to the executives of 
the companies, engaged in trade activi-
ties or looking to trade internationally in 
the future. The primary goal of seminars 
was to educate them on the advantages 
and convenience of trade finance solu-
tions, help minimize the transactional 
risks inherent in cross-border trading 
platform.The seminars also focus on 
the financial instruments, mostly rele-
vant to the importing and exporting en-
tities, encompassing management and 

mitigation of foreign exchange risks, 
RMB (Chinese Yuan) trading and inter-

national transfers, as well as on global 
economic trends, case studies repre-
senting best practice discussions and 
real customer success stories delivered 
by the customers themselves. 

The idea of bringing HSBC Trade Acad-
emy concept to Armenia was mainly 

based on the fact that, as a result of 
its Soviet past, Armenia falls behind 
in international trade mechanisms and 
businessmen lack relevant knowledge 
and experience in dealing internation-
ally. Given its 147 years of international 
and 16 years of local experience and 
more than 4000 trade experts across 
60 countries, HSBC is best positioned 
to provide the right piece of advice to 
Armenian exporters and importers. 

HSBC has access to 77% of world trade 
and processes USD 1 million worth 
trade transactions every minute, com-
prising 9% of the global market share 
(in 2011). This gives us the right to po-
sition HSBC as number one destination 
in Armenia for exporters and importers 
and the most truly international bank in 
the country and in the world. 

HSBC ARMENIA HOSTED ITS 9TH TRADE ACADEMY WORKSHOP FOR 
INTERNATIONALLY MINDED BUSINESSES 

It will focus on developing a regional 
effort, resources, and networks to ad-
dress the impact of rising energy prices 
on collective housing. 

Four countries were considered for this 
project, namely Bosnia&Herzegovina, 
Ukraine, Armenia, and Serbia. However, 
only Armenia and Bosnia& Herzegovina 
were selected as project implementa-
tion countries, taking into consideration 
building conditions, market demand, 
financial provider capacity, and home 
owners associations’ involvement. 

As a result of the pilot project, HFHI/
HFHA will have a building selection 
methodology for purposes of residen-
tial energy efficiency improvements, 
a financial model for energy efficiency 
renovations in collective housing con-
sisting of a mix of micro-finance, subsi-
dies, grants and other sources, trained 
home owners associations, policy rec-
ommendations for national and munici-
pal governments for residential energy 
efficiency improvements in collective 
housing, etc.

Through the CISF, Habitat for Humanity 
will link the REELIH project to a global 
community of expertise and practitioners. 
Habitat for Humanity launched the Cen-
ter for Innovation in Shelter and Finance 
(CISF) as a global initiative to develop 
regionally appropriate sustainable and 
innovative housing solutions. Through 
the Center, Habitat for Humanity aims to 
serve as a source of knowledge, exper-
tise, advice, and innovation that supports 
local institutions, enabling poor families 
to acquire adequate shelter.
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 For three years now, Legelata con-
tinues the provision of updated regula-
tory information on banking and finance 
sector of Armenia to Thomson Reuters 
GRC – the leading online provider of 
regulatory information for professionals 
working in financial services in the ar-
eas of compliance and risk.

The overview of the banking and finance 
sector of Armenia is published and pre-
sented under a “Country Guide” to Arme-
nia. The overview provides a brief look 
at the legal & regulatory environment in 
Armenia with reference to Securities and 
Banking, and is used by firms interested 
in investing in Armenia or researching 
the relevant financial legislation.  

Legelata therefore stays loyal to its aim 
of contributing to the development of 
the business environment and the fa-
cilitation of investments. 
The overview may be accessed through 
the Thomson Reuters website through 
the following link: http://www.com-
plinet.com/global/news/news/article.
html?ref=151584.

LEGELATA CONTINUES ITS CONTRIBUTION TO THE REGULATORY INFORMATION 
DATABASE ON BANKING AND FINANCE SECTOR OF ARMENIA

CENTRAL DEPOSITORY OF ARMENIA INTRODUCES NEW DEPOSITORY 
SYSTEM TO ALIGN TO INTERNATIONAL STANDARDS

 The Central Depository of Armenia 
(CDA), part of NASDAQ OMX Group, 
launched a new business model of de-
pository operations in Armenia. Thereby, 

it will align with the best international 
standards, ensuring higher level of safety 
and efficiency of operations.  This reform, 
which was launched at a special ceremo-

ny, is first of all aimed at improving ser-
vices provided to companies and share-
holders, as well as increasing efficiency 
of execution and protection of their rights.  

 With the support of the USAID-fund-
ed Enterprise Development and Mar-
ket Competitiveness (EDMC) Project, 
Legelata law firm offers free legal ad-
vice and support to small and medium 
enterprises in the tourism, high-tech, 
pharmaceutical, and food processing 
sectors that are engaged in the process 
of importing and exporting of goods. 

The target businesses will be provided 
with legal assistance in the process of 
preparing customs declarations and will 
be represented at the customs point 
throughout the process of the clearance 
of goods through customs. The assis-

tance will be provided by a duly quali-
fied local law firm in accordance with 
the conventional rules governing the 
relationships between the lawyer and 
the client.

Assistance will be provided from the pe-
riod of June 1 - September 15, 2013.

The following services will be offered:

• Providing consultations to SMEs 
from the target VCs on import/ex-
port matters;

• Assisting the target SMEs in devel-
oping customs declaration forms 

and in the process of customs 
clearance of goods;

• Visiting the customs point and pro-
viding full representation of the cli-
ent;

• Challenging the decision/s of the 
customs officers before the supe-
rior customs authorities and/or the 
court – when so authorized.

The services will be provided free of 
charge. If interested, please, apply to 
Legelata Law Firm located at Interna-
tional Business Centre, offices 216-217, 
8 Tumanyan Street, Yerevan 0001.

FREE LEGAL SUPPORT TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES



27

AmCham    Member News

NASDAQ OMx ARMENIA SUPPORTS INTRODUCTION OF CORPORATE 
GOVERNANCE PRINCIPLES IN LISTED COMPANIES

NASDAQ OMx ARMENIA ANNOUNCES BEST ExCHANGE MEMBERS OF 2012

 NASDAQ OMX Armenia is commit-
ted to supporting and developing man-
agement and information systems for 
issuers, paying special attention to the 
integration of corporate governance 
principles within companies listed and 
traded on the Exchange. In this regard, 
NASDAQ OMX Armenia recently or-
ganized a seminar and workshop for 
current and potential issuers on the 

Corporate Governance Code of the Re-
public of Armenia and draft of its annual 
statement. During the event, provisions 
of the Corporate Governance Code and 
annual statement were discussed with 
participants in the context of their own 
businesses. 

NASDAQ OMX Armenia will continue 
its efforts to promote awareness of cor-
porate governance principles in Arme-

nia, including cooperation with all stake-
holders and interested companies.

The NASDAQ OMX Group is commit-
ted to sustainable business practices, 
and the integration of good governance 
principles is central to that commitment. 
The company works internally and with 
more than 3,400 listed companies to 
understand, integrate, and monitor gov-
ernance metrics.

 On March 15, 2013, NASDAQ OMX 
Armenia, part of the NASDAQ OMX 
Group, Inc. at a special ceremony an-
nounced winners of the Best Member 
Awards 2012. The Ceremony has been 
held for the 3rd time already and ac-
cording to the results of 2012 the Award 
was granted for the following nomina-
tions:

• Best Exchange Member in Corpo-
rate Securities Market;

• Best Exchange Member in Gov-
ernment Bonds Market;

• Best Exchange Member in Credit 
Resources Market;

• Best Exchange Member in Foreign 
Currency Market;

• Grand Prix “Best Exchange Mem-
ber”, this nomination includes 
overall activity of members on all 
the markets of NASDAQ OMX Ar-
menia, as well as their input in de-
velopment of exchange trading in 
Armenia. 

“Armenbrok” OJSC was awarded for 
the Best Exchange Member in Corpo-
rate Securities Market, while “Capital 
Investments” CJSC and “Armswiss-
bank” CJSC were among the best per-
formers in corporate securities market 

and were nominated for the title of Best 
Exchange Member in this market. 

“Araratbank” OJSC won the title of the 
Best Exchange Member in Government 
Bonds Market for the 2nd time, with oth-
er two best performers of this market, 
“Armenian Development Bank” OJSC 
and “Ameriabank” CJSC, nominated for 
the award.

“Ameriabank” CJSC was recognized as 
the Best Exchange Member in Foreign 
Currency Market, competing with best 
nominees, “Unibank” CJSC and “VTB 
Bank (Armenia)” CJSC, for this award. 
Noteworthy, that “Ameriabank” CJSC 

Within the new model, CDA will be capa-
ble to ensure centralized registry keep-
ing, securities custody, as well as clear-
ing and settlement of stock exchange 
transactions through introduction of spe-
cialized software solution and enhanced 
hardware and security facilities. Registry 
keeping and securities custody services 
will be provided to customers via ac-
count operators - investment companies 
and banks, which signed the relevant 
agreement with the CDA. 

Such mediation of services will con-
tribute to increased access of issuers 
and investors to the depository ser-
vices in all the regions of Armenia, 
more efficient risk management and 
supervision, higher customer service 
and increased competition among ac-
count operators in terms of providing 
comprehensive packages of corporate 
and investment banking services to 
their customers.

Opening the ceremony, Mr. Vahan Ste-
panyan, CEO of CDA, noted, “Modern-
ization of Armenian depository system 
required joint effort of our staff, our 
colleagues from NASDAQ OMX, sup-
port of Central Banks of Armenia, and 
now we are proud to announce that we 
managed to bring it in compliance with 
best international standards, increasing 
safety and efficiency of operations and 
accessibility of depository services in 
regions of Armenia.”
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 OSG Records Management, the lead-
ing document and data management 
company operating in Armenia, the CIS 
and EU, has recently developed new 
scanning solutions that convert paper 
document archives into electronic ar-
chives (e-Archive). Lilya Abrahamyan, 
General Director of OSG, said, “We are 
well known for our document storage 
and confidential destruction services 
in Armenia. But there is also a grow-
ing interest in our new scanning and 
e-Archive solutions. For those busi-
nesses that process a huge number of 

documents every day, such as banks or 
retail, speed and accuracy of document 
retrieval is vital. With e-Archive, clients 
can access, share and edit documents 
instantly from any office branch in the 

country. It means a fantastic increase in 
efficiency. We have developed award-
winning solutions that are used by the 
leading banks in Russia and the EU. 
We are pleased to bring these new so-
lutions to Armenia.”

OSG’s success in recent years has 
made it attractive to investors. In March 
2013, it was bought by a leading Rus-
sia and CIS-focused private equity 
business Elbrus Capital for up to USD 
47.8 million. The final figure depends 
on a predicted strong performance for 
the year. 

OSG RECORDS MANAGEMENT OFFERS A NEW SCANNING SERVICE

was also nominated for Best Exchange 
Member in Government Bonds Market 
Award.

“Araratbank” CJSC won the title of Best 
Exchange Member in Credit Resourc-
es Market. The other best nominees 
for “Best Exchange Member in Credit 
Resources Market” Award were “Arm-
businessbank” CJSC and “HSBC Bank 
Armenia” CJSC. To recall,“Araratbank” 
OJSC was among the nominees for this 
award in previous year and succeeded 
to win it this year. 

“Araratbank” OJSC, as in a previous 
year, was also acknowledged as the 
Best Exchange Member of 2012, con-
sidering its active involvement in all the 
marketplaces of the Exchange, as well 
as its proactive policy of issuing stocks 
and corporate bonds and their listing at 
NASDAQ OMX Armenia. “Ameriabank” 
CJSC and “VTB Bank (Armenia)” CJSC 
were among the best and were nomi-
nated in this Award.

Best Member Awards by NASDAQ 
OMX Armenia was introduced in 2010 

to encourage those investment servic-
es provider companies and exchange 
members actively involved in trading 
on various Exchange markets, partici-
pating in activities dedicated to devel-
oping and improving Armenian capital 
markets, as well as keeping the code of 
professional ethics.

Award is granted once a year to the Ex-
change member companies based on the 
results of each year as of December 31.
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 In June 2013, the UWC (The United 
World Colleges) Board of Directors has 
granted Preliminary Approval to DILI-
JAN International School’s proposal to 
become UWC Dilijan. This is the sec-
ond, and extremely significant, stage of 
the three-stage process of joining the 
family of 12 UWC colleges around the 
world.

At the UWC International Board of Di-
rectors meeting in Toronto, the Found-
ers, Ruben Vardanyan and Veronika 
Zonabend, and the Head, Colin Jen-
kins, made a detailed presentation of 
the school’s plans, which had been 
developed with the support of the UWC 
Task Force.

In a letter notifying the Founders that 
Preliminary Approval has been grant-
ed, the Chair of UWC International, Sir 
John Daniel, enthusiastically wished 
the project team: “every success in 
the continued progress of your plan-
ning, preparation and implementation 

through to the stage of Final Approval 
and, subject to that, to the opening of 
UWC Dilijan.”

Accordingly, in the coming months, the 
DIS team will continue to work hard on 
the areas highlighted by the Board and 

its Task Force, to ensure the continued 
development of the UWC Dilijan project 
and to reach its objective to complete 
the approval process at UWC’s next 
Board of Directors meeting in October 
2013.

DILIJAN INTERNATIONAL SCHOOL IS GRANTED UWC 
PRELIMINARY APPROVAL

THE PRESIDENT OF ARMENIA VISITS THE SCHOOL CAMPUS

AmCham    Member News

 The President of Armenia, Serzh 
Sargsyan, accompanied by the Found-
er of DIS, Ruben Vardanyan, and by 
the Chairman of the Board of RD Group 
and one of the project investors, Gagik 
Adibekyan visited the DIS campus.

The President was familiarized with 
the construction work taking place on 
the DIS campus, which is being built 
in compliance with high international 
standards, using modern technology 
and approaches to the design of edu-
cational spaces. The President also 
learned about the hurdles faced by 
the project, as well as the large-scale 

investments and works related to the 
development of the multifaceted cur-
riculum for the school.

During the visit, Serzh Sargsyan, Ru-
ben Vardanyan and Gagik Adibekyan 
watered the tree the President had 
planted to mark the start of the “Dili-
jan International School in Armenia” 
project in April 2010. Afterwards the 
founders of DIS, members of Board of 
Trustees and relevant officials held a 
working discussion with the Armenian 
President on current and prospective 
issues related to the school and to the 
general development of Dilijan.
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PAVING DAYS IN ARMENIA
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 On April 5, 2013, Zeppelin Armenia 
LLC jointly with Caterpillar Eurasia LLC, 
Chanaparh LLC, Intergovernmental 
Council of Road Workers, and Arme-
nian Road Directorate of the Ministry 
of Transport and Communication of 
the Republic of Armenia organized a 
seminar on “Implementation of modern 
technology and Caterpillar machines 
in road construction industries of CIS 
countries.” 

Among around 150 participants of 
the seminar, there were representa-

tives from road construction compa-
nies, project institutions, and relevant 
state governmental bodies of Russian 
Federation,Ukraine, Uzbekistan, Belar-
us, Tajikistan, Turkmenistan, Georgia, 
Kazakhstan, as well as local customers 
of Zeppelin Armenia LLC, the Minister 
of Transport and Communication of 
RA, other representatives of Govern-

mental institutions, etc. As such, Zep-
pelin Armenia LLC pays huge attention 
to education of the next generation in 
Armenia. Among the participants there 
were also provosts of various universi-
ties, heads of relevant university de-
partments, like “Tunnels and Bridges,” 
“Construction Machinery,” “Road Con-
struction,” etc.

 In April, St. Easter was marked with 
traditional celebrations across World 
Vision Armenia’s local programmes. 
Children, youth, and adults took part in 
special and sacred festivities of Jesus 
Christ resurrection, one of the prime re-
ligious holidays in Armenia.

Churches were serving liturgies, back-
yards and cultural centers were full of 
tables laid out with festive Easter food, 
people were singing, dancing and en-
joying outdoor puppet performances 
and Easter fairs. Joy, love, mercy and 
forgiveness were reigning all around. 
"Thanks to World Vision’s efforts, during 
the past ten years the people’s involve-
ment in Easter celebrations almost dou-
bled,” said Bishop Markos Hovhannisy-
an, Primate of Gegharkunik Diocese of 
the Armenian Apostolic Church. "World 
Vision does not only bring change in 
the social life of people but also serves 
for the mental and spiritual education of 
communities”, he added.

Two months earlier, World Vision initi-
ated regular classes educating about 
the traditional Easter celebrations in 
Gegarkunik region, east of Armenia. 
Some 40 children and adults from four 
communities’ schools, kindergartens 
and educational centers took the op-
portunity to learn more about traditional 
Easter decorations and rituals.

"One of the major objectives of the proj-
ect was to introduce national traditions 
related to Easter and its sacrament. 
The art of Easter decoration and Great 
Fasting calendar, Aklatiz, were pre-
sented to the class participants,” said 
Lala Mneyan, handicraft master. "The 
second objective was to trigger cre-
ative imagination of the participants,” 
she added.

"Our goal is to help young people reveal 
more about their ancestors, their envi-
ronment, and introduce them to the real 
heroes and the real world,” Anush Pog-
hosyan, Gavar ADP manager, noted.

"We have been partnering with World 

Vision for a year now. The organiza-

tion has a big role and invests a lot in 

spiritual and general educational pro-

grammes in Armenia and helps people 

feel themselves the Church,” said Grig-

or Dashtoyan, the head of Geghareg 

NGO.

Fourteen-year-old Diana was an active 

participant. "Thanks to our teacher I did 

a lot of discoveries; I learnt about the 

calendars people used in the old times, 

acquired skills of decorating the Tree of 

Life,” Diana noted.

"Children’s involvement in the project 

is even more inspiring when we speak 

about the revival of the traditional Eas-

ter celebrations. This means that in 

the long run they will be the bearers of 

spiritual, human and national values in 

this country,” said Bishop Markos Hov-

hannisyan.

ST. EASTER CELEBRATION TRADITIONS REVIVED 
THROUGH WORLD VISION SUPPORT
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Zeppelin Armenia LLC and Caterpillar 
Eurasia LLC represented the paving 
product line along with its characteristics 
of high productivity and highest level of 
reliability and performance. Special at-
tention was paid to the Trimble 3D tech-
nology. Caterpillar Financial and ACBA 
leasing introduced the flexible financial 
terms available on the paving product, 
such as competitive interest rates and 
opportunity of leasing the product in Ar-
menia.  

Zeppelin Armenia LLC was granted the 
Best Market Share in CIS 2012 certifi-
cate by Caterpillar Inc for achieving 75 
percent market share in 2012.  was 
granted to the .

The final stage of the event was the 
Road Construction Demonstration 
Show, which took place in Abovyan 
city, near the head office of Zeppelin 
Armenia LLC, where the Caterpillar 
machines demonstrated their power in 
paving, allowing the participants to wit-
ness the entire chain of road construc-
tion procedure, including cold plan-
ning, reclaiming, stabilizing, grading, 

paving and compacting. The paving 
product line included RM500, AP655D, 
CS74, PM102, Grader 140M, 287C, 
246C, Backhoe loader 428E, CB244R, 
AP225E, and other machinery provided 
by Chanaparh LLC. The demonstration 
show was accompanied by detailed in-
troduction and explanation of how the 
machines work in each particular case 
by specialists from the USA, Italy, Rus-
sia, and Singapore, who had also con-
ducted a four-day sales and service 

workshop in Armenia for CIS Caterpillar 
Dealers before the seminar. The event 
allowed the organizers to introduce all 
the features and benefits of Caterpillar 
technology to the market. 

Mr. Gagik Beglaryan, the Minister of 
Transport and Communication of RA 
noted that the new and fast technolo-
gies should be implemented in govern-
mental projects to optimize the cost of 
road construction. 

 On April 14, 2013, Stepan Stepan-
yan, Engineer Mechanic of Zeppelin Ar-
menia Construction Department, along 
with Arpine Gljyan as co-pilot, success-
fully participated in Motul Quadra Drive 
- Jeep Trophy Sprint International com-
petition in Yerevan, Armenia. 

The competition was organized by the 
federation of extreme sports “Adrena-
line.” The event format of Trophy Sprint 
was conducted in Armenia for the first 
time. The teams competed in the two-
class standard and class sport. The 
length of the route for the sport class 
was 1280 kilometers and was a cas-

cade of impassable areas. There were 
high-speed sections, steep climbs and 
descents, jumps and even a mud bath. 

In tough competition with the other 
teams from Russia, Georgia, Iran, Tur-
key, and Armenia the Zeppelin Armenia 
team took the honorable third place.

MOTUL QUADRA DRIVE
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 On May 16, 2013, Best Western Con-
gress Hotel in cooperation with Austrian 
Airlines organized the Children’s Day 
at Mediterraneo Pizzeria located on its 
premises. About 30 kids divided into 

teams, prepared real pizza with the help 
of “Mediterraneo pizzaiolo” using the 
ingredients they liked. It was a fun and 
happy moment not only for the children 
but for their parents as well. Positive fes-

tive atmosphere was created by clowns 
Lolik & Bolik and their funny sketches.

The event was a great chance for im-
proving social integration for kids from 
Special School Number 2 in Yerevan. 

ChIldreN’S dAy
AT MEDITERRANEO PIzzERIA

AmCham    Member News

 The Armenian State inspectorate for Surveillance of Mar-
kets is receiving assistance to build capacity and modern-
ize from an EU project harmonization with European stan-
dards and Institution Building.  Market Surveillance experts 
from United Kingdom and Lithuania are drafting new laws, 
examining the functions of the Inspectorate's five divisions 
and training staff.  The project aims are move toward EU har-
monization which will be beneficial both for consumers and 
for trade with the European Union. 

The results will be a modern and effective state inspector-
ate, improved national business environment and increased 
participation in the international market surveillance and con-
sumer protection field. 

Over the next six months a number of seminars on market 
surveillance and consumer protection will be held in Yerevan 
and the regions, delivered by European experts.  Mr. Levon 
Khalikyan, Head of the State Inspectorate and his staff have 
given a warm welcome to the project team.  

In addition, activities are taking place to increase consumer 
awareness, using the media.  

Several brochures have been produced to help consumers 
when buying goods. They include advice on safety of goods, 
pre shopping advice to avoid bad and potentially expensive 
purchases, help for young consumers and how the State In-
spectorate protects consumers in Armenia. 

EU Twinning Project

Feature    EU Twinning Project 
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This is an exciting time in our 
history. Dundee Precious Metals 
acquired Deno Gold in August 
2006. Since then, we have made 
tremendous investments in environmental 
systems and signifi cant improvements to employee 
health and safety programmes, and we are well on the way 
to making our company a world-class operation.

While we respect the past, we are excited for what lies ahead. 
Our new name and logo represent the optimism we have for 

our collective future: for our 
employees, for the community 

and for all of Armenia.

The globe in our logo shows the 
connection of all locations of Dundee Precious 

Metals: Armenia, Bulgaria, Canada and Namibia. The 
circle of arrows in our logo suggests momentum and collaboration. 

We look forward to continuing to share in the success of our 
employees, communities and Armenia.

ONE COMPANY. 
ONE BRAND.
ONE LOGO.

This is an exciting time in our 
history. Dundee Precious Metals 
acquired Deno Gold in August 
2006. Since then, we have made 
tremendous investments in environmental 
systems and signifi cant improvements to employee 

our collective future: for our 
employees, for the community 

and for all of Armenia.

The globe in our logo shows the 
connection of all locations of Dundee Precious 

Metals: Armenia, Bulgaria, Canada and Namibia. The 

Introducing Dundee Precious Metals – Kapan. 
Formerly known as Deno Gold Mining Company, we have changed our name 

to align with other operations of our growing global company.

Armenia    �    Bulgaria    �    Canada    �    Namibia

For further information please contact:
Hratch Jabrayan, 

Vice President and General Manager
Dundee Precious Metals - Kapan

4 Gortsaranayin, 3301 Kapan, Armenia 
Email:Hratch.Jabrayan@dundeeprecious.com

DPM_Kapan_ad_FP_colour_AMCham.indd   1 13-08-08   11:46 AM
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Financial Sector in Armenia

 You have mentioned for multiple times that Armenian 
banking system is distinguished by its stability.  How is this 
stability achieved? 

The Armenian banking system is characterized by a rela-
tively high level of financial stability as compared to other 
CIS and Eastern European countries.  According to the 
World Economic Forum, Armenia is ranked 51st among 144 
countries as to it banking system stability, by yielding only to 
Estonia among post-Soviet countries (ranked 36th).1

In 2012, the financial system stability was also evaluated by 
the “Financial Sector Assessment Program” implemented 
in Armenia by the International Monetary Fund (IMF) and 
the World Bank. The program mission summarized the Ar-
menian financial sector stability evaluations and provided 
valuable recommendations, a significant part of which has 
already been implemented. Overall, the mission provided 
a rather satisfactory assessment of the Armenian financial 
sector and processes ensuring stability. According to the 
assessment, the Armenian banking sector is rather stable 
and capable to withstand possible shocks, and the Central 
Bank has implemented an effective supervisory system and 
a viable crisis management mechanism.2

The current high level of financial stability is preconditioned 
by multiple factors, with the following two being especially 
important. The first is the strong regulation and supervision 
of banking activity. With this regard, the Central Bank has 
always displayed a conservative approach and has defined 
a stricter regulating framework for the banking activity when 
implementing international best practices. As a result, Ar-
menian banks have always provided for a more than sat-
isfactory level of capital adequacy and liquidity. Today, the 
banks are rather capitalized and able to absorb potential 
risks arising under shock situations at the expense of their 
own funds. 

From the point of view of financial stability, it is important 
that the banks implement main corporate governance prin-
ciples. The second is the proper implementation of risk 
management system in commercial banks. The Armenian 
commercial banks conduct large scale activities in the di-
rection of implementing Western risk management practices 
and raising their effectiveness. 

Do you have concerns that certain development in the real 
sector will result in the growth of insolvency and financial 
instability (banks’ bankruptcy)? Here, we mean the situation 

Armenian Banking System Has 
High Stability Level
Interview with Andranik Grigoryan, Armenian Central Bank 
Financial System Policy and Financial Stability Department Head
By Alexander Aramyan
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in the aviation and agricultural sectors, possible inflation, 
and influences of external shocks.

In general, the risk level of the banking activity is greatly pre-
conditioned by developments in the real and external sec-
tors of economy. Consequently, unfavorable developments 
in the mentioned sectors can not but negatively influence 
financial system. However, the loan portfolio of the bank-
ing system is rather diversified, and this is the reason why 
vulnerability in the mentioned sectors (given the low level of 
centralization) cannot significantly affect financial stability, 
and the possible damages can be absorbed by the banking 
system at the expense of its own funds. 

With the purpose of ensuring the financial stability of the 
banking system, economic standards have been defined for 
the banks. Currently, the commercial banks operate within 
the framework of main economic standards by providing 
for a satisfactory level of capital adequacy and high quality 
(from the viewpoint of risk absorption, the specific weight of 
the high quality core capital in the total capital has constitut-
ed around 90 percent). Nevertheless, the Central Bank con-
ducts constant monitoring of the main risks of banking activ-
ity vulnerability, with the purpose of mitigating their negative 
effects (through regulating and supervisory instruments). 

Recently, there have been many discussions on the neces-
sity of the Armenian banking system consolidation. Is there 
any progress in this regard and will the Central Bank sup-
port these processes?

Overall, the Central Bank gives a positive assessment of the 
impact of potential consolidations between the participants 
of the banking sector on the development of the latter, since 
they can result in the increased effectiveness of banking ac-
tivity.  

Regarding the consolidations, the Central Bank gives pref-
erence to the implementation of market mechanisms, when 
consolidations take place not as a result of applying admin-
istrative leverages in the regulatory framework, but as a re-
sult of development and competition. The Central Bank has 
not received any official notification from the banks with re-
gard to consolidation. No bank has indicated merger plans 
with other banks in their 2013-2015 development programs.

In the Armenian financial system, it is the banking sector, 
which is relatively developed, while other financial institu-
tions are still in the making. What are the steps taken to 
change this imbalance?  

The Central Bank has always stressed the importance of 
the harmonious development of various sectors of financial 
system and has been implementing continuous activities in 
this direction. As a result of these activities, during the past 
several years, the specific weight of non-bank financial in-
stitutions in the financial system assets has displayed the 
growth tendency. If at the end of 2006, the specific weight of 
non bank financial institutions in the financial system assets 
was around 7 percent, at the end of 2012 it reached up to 10 
percent. This tendency becomes even more valuable if we 
take into account the fact that in the mentioned period the 

banking sector provided for a rather high average annual 
growth rate of 30 percent, while average annual growth rate 
of the non-bank financial sector has exceeded that of the 
banking sector.

Two projects implemented in the insurance market during 
the recent years, namely Compulsory Motor Third Party Li-
ability Insurance (CMTPL) and Mandatory Health Insurance 
for Employees of State-Budget Funded institutions have 
significantly promoted the development of the insurance 
sector.  These programs supported the formation of the 
insurance culture in the economy and strengthened public 
trust towards insurance companies. As a result, the share 
of the population using voluntary insurance services has in-
creased.  

The corporate securities market also encounters increased 
activity level. Certain companies have also placed foreign 
currency bonds. Irrespective of all these facts, the securities 
market capitalization level is significantly lower than that of 
developed countries. Currently, the activities are conducted, 
which are aimed at improving the securities market infra-
structures, namely trading and payment systems, which can 
have a tremendous impact on the further development of 
this sector.  In the perspective, the growth of demand to-
wards financial instruments along with the implementation 
of the mandatory cumulative pension system can signifi-
cantly promote the development of the securities market. 

Is Armenia ready to implement Basel III standards? 

The changes envisaged by Basel III standards are mainly 
directed at absorbing losses, including building the capital 
capacity, enhancing the scope of risks absorbed by capi-
tal, and setting unified liquidity standards. As a result of 
conservative approach to regulating banking activity in Ar-
menia, the minimum requirements of capital adequacy are 
stricter as compared to minimum requirements set by the 
Basel Committee on Banking Supervision. As a result, the 
Armenian commercial banks provide for high quality of risk 
absorbing capital. In this context, the Armenian banking 
system is almost fully ready to implement changes envis-
aged by Basel III pertaining to the capital. Regarding the 
new liquidity requirements, within the framework of banking 
activity regulation and with the purpose of liquidity risk con-
tainment, the Central Bank has defined the economic stan-
dards in general and current liquidity, which clearly cover 
the requirements set by Basel III.  Under these conditions, 
the implementation of new liquidity requirements becomes 
much easier (especially as per Liquidity Coverage Ratio). 
Currently, the banks provide necessary information with the 
purpose of calculating new liquidity requirements envisaged 
by Basel III and are evaluating their influence and imple-
mentation appropriateness.

References

1. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitive-
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2. http://lnweb90.worldbank.org/FPS/fsapcountrydb.nsf/(at-
tachmentwebFSA)/Armenia_Update_FSA.pdf/$FILE/Arme-
nia_Update_FSA.pdf. Page 2-3 
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  Դուք բազ միցս նշել եք, որ Հա յաս տա նի բան կա յին հա մա
կար գը աչ քի է ընկ նում իր կա յու նութ յամբ: Ո՞րն է այդ կա յու
նութ յան գրա վա կա նը:

ԱՊՀ և Ար ևել յան Եվ րո պա յի երկր նե րի շար քում Հա յաս տա
նի բան կա յին հա մա կար գը բնու թագր վում է ֆի նան սա կան 
կա յու նութ յան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կով: Ըստ 
Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րու մի գնա հատ ման` բան
կա յին հա մա կար գի կա յու նութ յան ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը 
144 երկր նե րի շար քում զբա ղեց նում է 51րդ տե ղը՝ հետ
խորհր դա յին երկր նե րի շար քում զի ջե լով միայն Էս տո նիա յին 
(36րդ տե ղը)1: 

2012թ. Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի կա յու նութ
յու նը գնա հատ վեց նաև Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի 
և Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա
նաց ված « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի գնա հատ ման ծրագ
րի» ա ռա քե լութ յան կող մից: Ծ րագ րի ա ռա քե լութ յան կող
մից ամ փոփ վե ցին Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
կա յու նութ յան գնա հա տա կան նե րը և տր վե ցին ար ժե քա վոր 
ա ռա ջարկ ներ, ո րոնց զգա լի մասն ար դեն իսկ ի րա գործ վել 
է: Ընդ հա նուր առ մամբ ՝ ա ռա քե լութ յան կող մից Հա յաս տա նի 
ֆի նան սա կան հա մա կար գին և կա յու նութ յան ա պա հով ման 
գոր ծըն թաց նե րին տրվե ցին բա վա կա նին գո հա ցու ցիչ գնա
հա տա կան ներ (ըստ գնա հա տա կան նե րի՝ Հա յաս տա նի բան
կա յին հա մա կար գը բա վա կա նին կա յուն է և  ու նակ դի մա կա
յե լու հնա րա վոր ցնցում նե րին, իսկ Կենտ րո նա կան բան կում 
ներդր ված է արդ յու նա վետ վե րահս կո ղա կան հա մա կարգ և 
ճգ նա ժա մե րի կա ռա վար ման կեն սու նակ մե խա նիզմ)2:

Ֆի նան սա կան կա յու նութ յան ներ կա յիս բարձր մա կար դա
կը պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, ո րոն ցից 
հատ կա պես կար ևոր վում են հետև յալ եր կու սը.  առա ջինը 
բան կա յին գոր ծու նեութ յան խիստ կար գա վոր ման և վե րահս
կո ղութ յան դաշ տն է: Այս հար ցում ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը 
մշտա պես ցու ցա բե րել է պահ պա նո ղա կան մո տե ցում և մի
ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը ներդ նե լիս ա վե լի խիստ կար
գա վոր ման դաշտ է սահ մա նել բան կա յին գոր ծու նեութ յան 
հա մար: Արդ յուն քում հա յաս տան յան բան կե րը մշտա պես 
ա պա հո վել են կա պի տա լի հա մար ժե քութ յան և  ի րաց վե
լիութ յան ա վե լի քան բա վա րար մա կար դակ: Բան կերն այ սօր 
բա վա կա նա չափ կա տի տա լաց ված են և  ու նակ են սե փա
կան մի ջոց նե րի հաշ վին կլա նե լու շո կա յին ի րա վի ճակ նե րում 
ա ռա ջա ցող հնա րա վոր ռիս կե րը: Ֆի նան սա կան հա մա կար
գի կա յու նութ յան տե սանկ յու նից իր կար ևո րութ յունն ու նի 
նաև կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման հիմ նա կան սկզբունք նե րի 
ներդ րու մը բան կե րի կող մից: Երկ րոր դը առևտ րա յին բան կե
րում ռիս կե րի կա ռա վար ման պատ շաճ հա մա կար գի ներդ
րումն է: ՀՀ առևտ րա յին բան կե րը լայ նա ծա վալ աշ խա տանք
ներ են ի րա կա նաց նում ռիս կե րի կա ռա վար ման արևմտ յան 
պրակ տի կա յի ներդր ման և դ րանց արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ:

Ու նե՞ք մտա հո գութ յուն ներ, որ ի րա կան հատ վա ծում ո րոշ 
զար գա ցում ներ կհան գեց նեն  անվ ճա րու նա կութ յան ա ճին 

ու ֆի նան սա կան ան կա յու նութ յան (բան կե րի սնան կաց ման): 
Մաս նա վո րա պես՝ նկա տի ու նենք ա վիա ցիա յում, գյու ղատն
տե սութ յու նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, գնա ճա յին սպա սում
նե րը, ինչ պես նաև ար տա քին շո կե րի ազ դե ցութ յուն նե րը:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ բան կա յին գոր ծու նեութ յան ռիս կայ
նութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է տնտե սութ յան 
ի րա կան և  ար տա քին հատ ված նե րի զար գա ցում նե րով, և, 
հետ ևա բար, նշված հատ ված նե րում ան բա րեն պաստ զար
գա ցում նե րը չեն կա րող ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը 
չթող նել ֆի նան սա կան հա մա կար գի վրա: Սա կայն ՀՀ բան
կա յին հա մա կար գի վար կա յին պորտ ֆե լը բա վա կա նին դի
վեր սի ֆի կաց ված է: Այդ պատ ճա ռով նշված ո լորտ նե րում 
խո ցե լիութ յու նը (կենտ րո նա ցում նե րի թույլ մա կար դա կի 
պայ ման նե րում) էա կան ազ դե ցութ յուն չի կա րող թող նել ֆի
նան սա կան կա յու նութ յան վրա, իսկ դրան ցով պայ մա նա վոր
ված հնա րա վոր վնաս նե րը բան կա յին հա մա կար գը կա րող է 
կլա նել իր սե փա կան կա պի տա լի հաշ վին:

Բան կա յին հա մա կար գի ֆի նան սա կան կա յու նութ յան ա պա
հով ման նպա տա կով բան կե րի հա մար սահ ման ված են 
տնտե սա կան նոր մա տիվ ներ: Ներ կա յումս ՀՀ տա րած քում 
գոր ծող բո լոր առևտ րա յին բան կե րը գոր ծում են հիմ նա կան 
տնտե սա կան նոր մա տիվ նե րի շրջա նակ նե րում և  ա պա հո վում 
են կա պի տա լի հա մար ժե քութ յան բա վա րար մա կար դակ ու 
կա պի տա լի բարձր ո րակ (ռիս կե րի կլան ման տե սանկ յու նից 
բարձ րո րակ հա մար վող հիմ նա կան կա պի տա լի տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նուր կա պի տա լում կազ մում է մոտ 90 տոկոս): 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը մշտա պես մո նի
թո րին գի է են թար կում բան կա յին գոր ծու նեութ յու նը խո ցե լի 
դարձ նող հիմ նա կան ռիս կե րը` վեր ջին նե րիս բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յու նը զսպե լու (կար գա վոր ման և վե րահս կո ղա կան 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով) նպա տա կով:

Վեր ջերս շատ է խոս վում ՀՀ բան կա յին հա մա կար գի կոն սո
լի դա ցիա յի անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Այս ա ռու մով կա՞ տե
ղա շարժ և  արդ յո՞ք ԿԲն կն պաս տի նման գոր ծըն թաց նե րին:

ՀՀ կենտ րո նա կան բանկն ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան է 
գնա հա տում ՀՀ բան կա յին հա մա կար գում մաս նա կից նե րի 
միջև հնա րա վոր կոն սո լի դա ցիա նե րի ազ դե ցութ յու նը վեր ջի
նիս հե տա գա զար գաց ման վրա, քա նի որ դրանք կա րող են 
հան գեց նել բան կա յին գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց մա նը: Կոն սո լի դա ցիա նե րի ի րա կա նաց ման հետ 
կապ ված ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը նա խա պատ վութ յու
նը տա լիս է շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րի կի րառ մա նը, երբ 
կոն սո լի դա ցիա նե րը տե ղի են ու նե նում ոչ թե կար գա վոր ման 
դաշ տի ադ մի նիստ րա տիվ լծակ նե րի ի րա կա նաց ման (օ րի
նակ՝ կա պի տա լի նվա զա գույն սահ մա նա չափ), այլ բան կա յին 
հատ վա ծում զար գա ցում նե րի և մր ցակ ցութ յան ա պա հով
ման արդ յուն քում: 

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը որ ևէ պաշ տո նա կան տե ղե կա ցում 
չի ստա ցել բան կե րից կոն սո լի դա ցիա նե րի վե րա բեր յալ: ՀՀ 
տա րած քում գոր ծող բան կե րի 20132015 թթ. հե ռան կա րա

ՀարցազրույցՀՀկենտրոնականբանկիֆինանսականհամակարգի
կայունությանևզարգացմանվարչությանպետ`ԱնդրանիկԳրիգորյանիհետ
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յին զար գաց ման ծրագ րե րում ևս  որ ևէ բանկ չի հայտ նել այլ 
բան կե րի հետ միաց ման մտադ րութ յան մա սին:

Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գում հա մե մա տա բար 
կա յա ցած է բան կա յին հատ վա ծը, մինչ դեռ մյուս ֆի նան սա
կան ինս տի տուտ ներն ա վե լի շուտ կա յաց ման փու լում են: Ի՞նչ 
քայ լեր են ար վում այս ան հա վա սա րակշ ռութ յու նը մեղ մե լու 
հա մար:

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը մշտա պես կար ևո րել է ֆի նան սա
կան հա մա կար գի տար բեր հատ ված նե րի հա մա հունչ զար գա
ցու մը և  այս ուղ ղութ յամբ շա րու նա կա կան աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վում: Ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն
քում վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին ֆի նան սա կան հա մա կար
գի ակ տիվ նե րում ոչ բանկ ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն
նե րի տե սա կա րար կշի ռը ցու ցա բե րել է ա ճի մի տում: Ե թե 
2006թ. վեր ջին ոչ բանկ ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
տե սա կա րար կշի ռը ֆի նան սա կան հա մա կար գի ակ տիվ նե
րում կազ մում էր մոտ 7 ïáÏáë, ա պա 2012թ. վեր ջին այն 
ա ճել է մինչև 10 ïáÏáë: Ընդ ո րում` այս մի տումն ա վե լի է 
արժ ևոր վում, երբ հաշ վի է առն վում, որ նշված ժա մա նա կա
հատ վա ծում բան կա յին հա մա կարգն ա պա հո վել է բա վա կա
նա չափ բարձր` մի ջին տա րե կան մոտ 30 տո կոս ա ճի տեմպ 
(իսկ ոչ բանկ ֆի նան սա կան հատ վա ծի մի ջին տա րե կան ա ճը 
գե րա զան ցել է բան կա յին հա մա կար գի ա ճը):

Ա պա հո վագ րա կան շու կա յում վեր ջին տա րի նե րին ներդր
ված սո ցիա լա կան եր կու ծրագ րե րը`  ավ տոտ րանս պոր տա
յին մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պար տա դիր ա պա հո
վագ րութ յու նը և բ յու ջե տա յին աշ խա տող նե րի պար տա դիր 
բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յու նը, լուրջ խթան են հան դի
սա ցել ա պա հո վագ րա կան հատ վա ծի զար գաց ման հա մար: 
Այս ծրագ րե րը նպաս տել են տնտե սութ յու նում ա պա հո վագ
րա կան մշա կույ թի ձևա վոր մա նը ու ա պա հո վագ րա կան ըն
կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը: 
Արդ յուն քում` վեր ջին ներս հան գեց րել են  բնակ չութ յան շրջա
նակ նե րում կա մա վոր ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յութ յուն նե
րից օգտ վե լու ծա վալ նե րի ա ճի ա պա հով մա նը:

Կոր պո րա տիվ ար ժեթղ թե րի շու կա յում ևս ն կատ վում է ո րո
շա կի աշ խու ժա ցում, ո րոշ ըն կե րութ յուն ներ տե ղա բաշ խել 
են նաև ար տար ժու թա յին պար տա տոմ սեր: Այ դու հան դերձ՝ 
ար ժեթղ թե րի շու կա յի կա պի տա լի զա ցիա յի մա կար դա կը 
էա պես զի ջում է մի շարք զար գա ցող և զար գա ցած երկր նե
րի կա պի տա լի զա ցիա յի մա կար դա կին: Ներ կա յումս աշ խա
տանք ներ են տար վում ար ժեթղ թե րի շու կա յի են թա կա ռուց
վածք նե րի՝ առևտ րա յին և հաշ վար կա յին հա մա կար գե րի 
կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յամբ, ին չը կա րող է մե ծա պես 
նպաս տել ո լոր տի հե տա գա զար գաց մա նը: Ա ռա ջի կա յում 
պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի 
ներդր մամբ ֆի նան սա կան գոր ծիք նե րի նկատ մամբ պա հան
ջար կի ա ճը ևս կա րող է զգա լիո րեն խթա նել ար ժեթղ թե րի 
շու կա յի զար գա ցու մը: 

Պատ րա՞ստ է Հա յաս տա նը ներդ նել Բա զել 3ի ստան դարտ
նե րը

 Բա զել 3 ստան դար տով նա խա տես վող փո փո խութ յուն նե րը 
հիմ նա կա նում նպա տա կաուղղ ված են վնաս նե րի կլան ման` 
կա պի տա լի ու նա կութ յան բարձ րաց մա նը, կա պի տա լի մի ջո
ցով կլան վող ռիս կե րի շրջա նա կի ընդ լայն մա նը և  ի րաց վե
լիութ յան միաս նա կան պա հանջ նե րի սահ ման մա նը: ՀՀում 
բան կա յին գոր ծու նեութ յան կար գա վոր ման պահ պա նո ղա
կան մո տեց ման կի րառ ման արդ յուն քում կա պի տա լի հա մար

ժե քութ յան նվա զա գույն պա հանջ նե րը հիմ նա կա նում ա վե լի 
խիստ են Բան կա յին վե րահս կո ղութ յան բա զել յան կո մի տեի 
կող մից ա ռա ջարկ վող նվա զա գույն պա հանջ նե րից: Արդ
յուն քում՝ ՀՀ առևտ րա յին բան կե րը ա պա հո վում են ռիս կե րի 
կլան ման կա պի տա լի բարձր ո րակ: Այս հա մա տեքս տում ՀՀ 
բան կա յին հա մա կար գը գրե թե ամ բող ջութ յամբ պատ րաստ է 
կա պի տա լի մա սով Բա զել 3ով նա խա տես ված փո փո խութ
յուն նե րի ներդր մա նը:

Ինչ վե րա բե րում է ի րաց վե լիութ յան նոր պա հանջ նե րին, ա պա 
ՀՀում բան կա յին գոր ծու նեութ յան կար գա վոր ման դաշ տի 
շրջա նակ նե րում ի րաց վե լիութ յան ռիս կի զսպման նպա տա
կով ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը սահ մա նել է ընդ հա նուր ի րաց
վե լիութ յան և  ըն թա ցիկ ի րաց վե լիութ յան տնտե սա կան նոր
մա տիվ նե րը, ո րոնք ո րո շա կիո րեն ծած կում են Բա զել 3ով 
նա խա տես վող պա հանջ նե րը: Այս պայ ման նե րում  զգա լիո
րեն հեշ տա նում է ի րաց վե լիութ յան նոր պա հանջ նե րի ներդր
ման գոր ծըն թա ցը (հատ կա պես՝ ի րաց վե լիութ յան ծածկ ման 
գոր ծակ ցի մա սով): Ներ կա փու լում բան կե րից հա վա քագր
վում է անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն Բա զել 3ով նա խա
տես վող ի րաց վե լիութ յան նոր պա հանջ նե րի հաշ վարկ ման, 
դրանց ազ դե ցութ յան գնա հատ ման և ներդր ման նպա տա կա
հար մա րութ յան գնա հատ ման նպա տա կով:

1. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitive-
nessReport_2012-13.pdf
2. http://lnweb90.worldbank.org/FPS/fsapcountrydb.nsf/(at-
tachmentwebFSA)/Armenia_Update_FSA.pdf/$FILE/Arme-
nia_Update_FSA.pdf. Page 2-3 
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Feature    The Insurance Market in Armenia 

  Formation Stage 

With the demise of the Soviet Union, the state insurance sys-
tem in Armenia also collapsed. At the beginning of the 1990s, 
the state “Petap” insurance structure ceased operations, and 
a number of small private insurance companies emerged to 
substitute for that prior Soviet-period state structure. How-
ever, the first regulatory actions were taken in 1996, when the 
Armenian Law on Insurance and Insurance Inspectorate was 
adopted to regulate the insurance sector. The issues related 
to the licensing of insurance companies` licensing were also 
regulated by this law, and certain standards were defined for 
the first time. As a result, in 1998, instead of 83 insurance 
companies, only 20 remained. In 1998, a special section on 
insurance activities was included in the Armenian Civil Code. 

However, in general, the insurance market in Armenia did 
not achieve significant growth. As a result of the chaotic pro-
cesses of the previous years, insurance companies finally 
lost their trust in the eyes of the public. Due to the small scale 
of the market, the insurance companies were striving to avoid 
the risks, which did not promote the enlargement of the mar-
ket. 

In 2006, the functions related to regulating and supervising 
the activities of insurance companies were transferred from 
the Ministry of Finance and assigned to the Central Bank. 
In 2007, a new law on “Insurance and Insurance Activities” 
was adopted. The same year, the Article 54 of the Armenian 
Civil Code was almost fully changed. Fundamental changes 
were also applied to the legal acts regulating the insurance 
activities. Due to these changes, the legislation regulating the 
insurance area came closer to international standards and 
the supervisory mechanisms became more fixed. 

Nevertheless, in the Armenian insurance market, insurance 
was implemented under very limited categories. The insur-
ance contracts were mainly concluded in the categories, with 
regard to which there was defined a mandatory insurance 
requirement following the signing of international agreements 
and the requirements of banks and organizers of construction 
or other tenders. In addition, with the purpose of protecting 
the interests of the citizens and companies, certain coun-
tries define the mandatory condition of insurance protection. 
Namely, aviation companies have to insure for third party li-
ability, the suppliers, when entering into a commercial deal, 
have to insure their freight, and a number of countries require 
travel insurance for tourism purposes. When providing car 
loans, for example, banks require auto insurance (CASCO). 
Until 2011, the Armenian insurance market was developing in 
the direction of these particular categories. 

After setting the high standard for total capital by the Arme-
nian Central Bank, several insurance companies ceased 
their operations as well. As of January 1, 2011, the minimal 
threshold of capital was set as 1 billion drams. The total 
capital and assets of insurance companies encountered a 
significant increase after the introduction of the mandatory 
insurance category. Currently, insurance companies provide 
services in the area of COMPULSORY MTPL (mandatory car 
insurance), health, overland transportation, property insur-
ance against fire and disasters, railroad transport, general 
liability insurance, as well as accidents, loan and airplane in-
surance. From the perspective of the growth of the insurance 
market and risk management, an important role is attributed 
to reinsurance. Armenian insurance companies are usually 

reinsured by international companies. Mostly, the preference 
is for the services of reinsurance companies, which comply 
with the reliability standards set by the Central Bank.

Currently, the main partners of the insurance companies are 
the French “SCOR”, Polish “Polish Re”, Slovenian “SAVA”, 
German “Munich Re” and “Hannover Re”, Russian “In-
gostrakh”, “Rosno”, and “Alianz” reinsurance companies, and 
“Lloyd`s” insurance market syndicates, as well as other lead-
ing brokers of international reinsurance market, etc.

Implementation of Compulsory MTPL

Starting from January 1, 2011, the liability of car owners in 
Armenia has been subjected to a new compulsory insurance 
(compulsory MTPL). Taking into account a similar but unsuc-
cessful experience in Georgia, there have been concerns 
that it could fail in Armenia as well. Nevertheless, in general, 
the implementation of the compulsory MTPL in Armenia can 
be considered successful. Compulsory MTPL has acquired 
an introductory meaning for the society in a sense that more 
than 300,000 car owners in practice cope with the insurance 
companies. On top of the fact that compulsory MTPL has in-
creased the overall volume of insurance, it has also promoted 
the development of other types of insurance.  

All wheeled vehicles must have compulsory MTPL, including 
passenger cars, buses, micro buses, trucks,  motorcycles,  
trailers, and trolley buses. Compulsory MTPL is not neces-
sary in the following cases:

• Vehicles with up to 50km/h speed or cars with an engine 
of less than 50 cm3;

• Vehicles used for sports or entertainment purposes in a 
specifically designated areas, only in case they are used 
in these areas;

• Vehicles for passage exclusively on the roads of non-
general use; 

• Vehicles imported to Armenia in a non-driving manner 
until the time of their usage within Armenia;

Compulsory MTPL contracts cover the property and personal 
damages caused to the third parties (pedestrian, other ve-
hicle’s driver, vehicle passenger), as well as the personal 
damages of the driver’s family members (family members 
are considered to be the vehicle owner’s parents, spouse, 
children, sister and brother). Compulsory MTPL contracts do 
not cover the damages caused to the life, car and property of 
the guilty driver. 

Annual compulsory MTPL tariffs start from the level of 19,000 
drams (motor transport) and can go up to 150,000 drams. 
Besides, starting January 1, 2013, a bonus-malus system 
has entered into force.  This is a discount and bonus system, 
based on the driver’s insurance history. 

General Indicators of Insurance System

As of January 1, 2013, only 9 insurance companies, along 
with their 23 branches, implemented licensed insurance ac-
tivities in Armenia. All insurance companies implemented 
non-life insurance. The total capital of the insurance system 
constituted around 14 billion drams (approximately $34 mil-
lion). The specific share of the participation of foreign com-
panies is 14.6 percent (the Armenian market is mainly repre-
sented by Russian insurance companies).

The Development of the Insurance 
Market in Armenia
By Alexander Aramyan
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The profit of the insurance companies (according to super-
visory reports) has constituted 411.4 million drams in 2012. 
Profitability as to the assets constituted 1.2 percent, while the 
profitability as to the capital was 3.0 percent. It is worth men-
tioning that three insurance companies encountered profit, 
while four encountered loss. The low level of profitability and 
the growth of the number of companies encountering losses 
demonstrate that compulsory MTPL tariffs shall be revised. 

In 2012, the volume of insurance premiums accrued by the 
insurance companies constituted 35.5 billion drams (around 
$90 million), while insurance premiums in 2011 were only 
22.4 billion drams. Thus, the growth in 2012 was around 60 
percent.

Some 42.7 percent of accrued insurance premiums fell on 
the side of compulsory MTPL, while 35.8 percent was for 
health insurance, with the accrued insurance premium in-
creased more than 8 times. The sharp growth of health insur-
ance is mainly preconditioned by the fact of implementation 
of health insurance system within the framework of the social 
package. The system was specifically created for Armenian 
civil servants and is funded by the state. In 2012, the sig-
nificant increase of insurance payments was recorded in the 
area of overland transport, with the growth of 33 percent as 
compared to 2011. The loan insurance too encountered sig-
nificant growth. The insurance premium accrued under this 
category in 2012 has exceeded the indicator of the previous 
year by 8.5 times, thus constituting 809.7 million drams. 

During 2012, the insurance companies provided compensa-
tion in the amount of 14.5 billion drams, against 8.1 billion 
drams in 2011. Compulsory MTPL accounted for 62.9 per-
cent of insurance compensation. The significant increase is 
encountered on the side of health and overland transport in-
surance. 

Regional Developments

Even though the insurance market in Georgia is pretty under-
developed, but it is undergoing rapid growth now. As opposed 
to Armenia, where the driving force in the insurance market 
is compulsory MTPL, in Georgia, the same role is ascribed 
to the medical insurance. Another distinctive feature of the 
Georgian market lies in the fact that life insurance is allowed. 

In 2012, in Georgia 14 insurance companies were operat-
ing by providing services under 18 insurance categories. The 
total volume of insurance premium constituted 515.5 million 
laris (around $311 million), which exceeds the indicators of 
2011 by 60.5 percent.  Around 73.8 percent of insurance 
premium (around 380 million laris) falls on the side of medi-
cal insurance. In terms of property insurance, the insurance 
companies received insurance premium of 41 million laris (8 
percent of total), while in terms of life insurance they received 
22, 6 million laris (4.4 percent of total). The total amount of in-
surance compensation in 2012 constituted 264.7 million laris. 

Starting from February 2013, Health Insurance National Pro-
gram has been implemented in Georgia. All citizens from be-
tween 6 to 60 years of age can use medical services without 
any restrictions and, if necessary, undergo out-patient and 
hospital treatment with the total cost of up to 15 thousand 
laris (around $9,600). The overall medical insurance is fund-
ed by the state budget, and 635 million laris (around $385 
million) have been allocated for this purpose. 

In Azerbaijan, 28 insurance companies are currently op-
erating. According to the data of 2012, the total volume of 
insurance premium constituted 343 million manats (around 
$430 million). Azerbaijani insurance market development 
was heavily preconditioned by the law on “Compulsory Insur-
ance Types,” adopted in 2011. There, the mandatory insur-
ance types are real estate insurance, civil liability insurance 
of owners of real estate, civil liability insurance of owners of 
vehicles, and insurance of passengers.  

These 4 compulsory insurance types are handled by 12 in-
surance companies. The compulsory insurance accounts for 
45 percent of insurance premium. It is important to note that 
more than half of the insurance premium under compulsory 
insurance falls on the side of civil liability insurance of owners 
of vehicles. The base insurance policy in this case costs 50 
manats (around $64).

Medical insurance occupies prevalent positions in the vol-
untary insurance market, which is greatly preconditioned by 
the decision of Socar State Oil Company to provide medical 
insurance to its employees. Life insurance is also allowed in 
Azerbaijan. 

Advertise with AMCHAM
Reach the leading businesses in 
Armenia with a print run of over 
1000 copies

Call (374 10) 599187 or e-mail us at amcham@arminco.com for details.
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 Կայացմանփուլը
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո փլուզ վեց նաև Հա յաս տա նի պե
տա կան ա պա հո վագ րա կան ո լոր տը: 90ա կան թվա կան նե րի 
սկզբին պե տա կան « Պե տա պ» ա պա հո վագ րա կան կա ռույ ցը 
դա դա րեց գոր ծել, իսկ դրա փո խա րեն ի հայտ ե կան մի քա նի 
տասն յակ փոքր ա պա հո վագ րա կան մաս նա վոր ըն կե րութ
յուն ներ: Սա կայն ո լոր տի կար գա վոր ման ա ռա ջին քայ լե րը 
կա տար վե ցին 1996 թ., երբ ըն դուն վեց «Ա պա հո վագ րութ յան 
մա սի ն» օ րեն քը և ս տեղծ վեց ո լոր տը վե րահս կող ա պա հո
վագ րա կան տես չութ յուն: Կա նո նա կարգ վեց ա պա հո վագ րա
կան ըն կե րութ յուն նե րի լի ցեն զա վոր ման կար գը և  ա ռա ջին 
ան գամ սահ ման վե ցին ո րո շա կի նոր մա տիվ ներ: Արդ յուն
քում՝ 83 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի փո խա րեն 
1998 թ. դաշ տում մնա ցին  միայն 20ը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քում 1998 թ. հայտն վեց հա տուկ բա ժին ա պա հո
վագ րա կան գոր ծու նեութ յան մա սին:

Սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ, ա պա հո վագ րա կան շու կան 
Հա յաս տա նում զար գա ցում չապ րեց: Նա խորդ տա րի նե րի 
տա րե րա յին գոր ծըն թաց նե րի արդ յուն քում ա պա հո վագ
րա կան ըն կե րութ յուն նե րը վերջ նա կա նա պես կորց րել էին 
վստա հութ յու նը հան րութ յան շրջա նում: Փոքր մասշ տաբ նե րի 
պատ ճա ռով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը ձգտում 
էին խու սա փել ռիս կե րից, ին չը չէր նպաս տում շու կա յի ընդ
լայն մա նը;

2006 թ. ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ
յան կար գա վոր ման և վե րահս կո ղութ յան գոր ծա ռույթ նե րը ՀՀ 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նից փո խանց վե ցին ՀՀ կենտ
րո նա կան բան կին: 2007թ. ըն դուն վեց «Ա պա հո վագ րութ յան 
և  ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նեութ յան մա սի ն» ՀՀ նոր օ րեն
քը: Նույն թվա կա նին գրե թե ամ բող ջութ յամբ փո փո խութ յան 
են թարկ վեց նաև 1998թ. ըն դուն ված «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի» 54րդ գլ խի բո վան դա կութ յու նը: Ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին նաև ա պա հո վագ րա կան 
գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ
տե րում: Այս փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ա պա հո վագ
րա կան դաշ տը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տը մո տե
ցավ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին և  ա վե լի ամ րապնդ վե ցին 
վե րահս կո ղա կան մե խա նիզմ նե րը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ Հա յաս տա նի ա պա հո վագ րա կան շու կա
յում ա պա հո վագ րութ յունն ի րա կա նաց վում էր սահ մա նա
փակ ա պա հո վագ րութ յան դա սե րի գծով: Ա պա հո վագ րութ
յան պայ մա նագ րե րը հիմ նա կա նում կնքվում էին այն դա սե րի 
գծով, ո րոնց վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե
րով, բան կե րի կամ շի նա րա րա կան և  այլ աշ խա տանք նե րի 
մրցույթ նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի պա հան ջով սահ ման ված 
էր ա պա հո վագր վե լու պար տա դիր պա հանջ: Բա ցի այդ՝ 
ո րոշ պե տութ յուն նե րի կող մից ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ու 
ըն կե րութ յուն նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար սահ
ման ված է ա պա հո վագ րա կան պաշտ պան վա ծութ յան գծով 
պար տա դիր պայ ման, մաս նա վո րա պես ՝ա վիաըն կե րութ յուն
նե րը պար տա վոր են ա պա հո վագ րել ի րենց պա տաս խա
նատ վութ յունն եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ, մա տա կա րար
ներն առևտ րա յին գոր ծարք ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր 
են ա պա հո վագ րել ապ րանք նե րի բեռ նա փո խադ րում նե րը, 
մի շարք երկր նե րում զբո սաշր ջութ յան մեկ նե լու հա մար 
պար տա դիր է «Ա ջակ ցութ յան ա պա հո վագ րութ յա ն» պայ
մա նագ րի առ կա յութ յու նը: Բան կե րի կող մից ավ տո վար կի 
տրա մադր ման հետ կապ ված պա հանջ վում էր ավ տոտ րանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րութ յուն (ԿԱՍԿՈ): Մինչև 
2011 թ. Հա յաս տա նի ա պա հո վագ րա կան շու կան զար գա
նում էր հենց այս դա սե րով:

ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից ընդ հա նուր կա պի տա լի 
բարձր նոր մա տի վի սահ մա նու մից հե տո մի քա նի ա պա հո
վագ րա կան ըն կե րութ յուն ներ ևս դա դա րեց րին ի րենց գոր
ծու նեութ յու նը: Կա պի տա լի նվա զա գույն չա փը 2011թ. հուն
վա րի 1ից կազ մում է 1 միլիարդ դրամ: Ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի ընդ հա նուր կա պի տալն ու ակ տիվ նե րը 
զգա լի աճ ար ձա նագ րե ցին պար տա դիր ա պա հո վագ րութ յան 
դա սի ներ մու ծու մից հե տո: Ներ կա յում ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րը ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցում ԱՊՊԱի, 
ա ռող ջութ յան, ցա մա քա յին տրանս պոր տի, հրդե հից ու բնա
կան ա ղետ նե րից գույ քի, փո խադր վող գույ քի (բեռ նե րի), եր
կա թու ղա յին տրանս պոր տի, ընդ հա նուր պա տաս խա նատ
վութ յան ա պա հո վագ րութ յան գծով, ինչ պես նաև՝ դժբախտ 
պա տա հար նե րից, վար կի և  օ դա նա վե րի ա պա հո վագ րութ
յան գծով: 

Ա պա հո վագ րա կան շու կա յի զար գաց ման հա մար, ռիս կե րի 
կա ռա վա րե լիութ յան տե սանկ յու նից, կար ևոր նշա նա կութ
յուն ու նի վե րա պա հո վագ րութ յու նը: Հայ կա կան ա պա հո վագ
րա կան ըն կե րութ յուն նե րը սո վո րա բար վե րա պա հո վագր վում 
են ար տա սահ ման յան ըն կե րութ յուն նե րում: Մե ծա մա սամբ 
նա խընտ րում են օգտ վել ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
հու սա լիութ յան չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող վե րաա պա հո
վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից: Ա պա հո
վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յիս հիմ նա կան գոր ծըն
կեր ներ են հան դի սա նում ֆրան սիա կան «Ս քո ր», լե հա կան 
« Պո լիշ Ռե», սլո վե նա կան « Սա վա», գեր մա նա կան «Մ յու նիխ
Ռե», « Հա նո վեր Ռե», ռու սա կան «Ին գոսստ րա խ», « Ռոս նո», 
«Ալ յան ս» վե րաա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը, ինչ
պես նաև՝«Լ լոյդ ս» ա պա հո վագ րա կան շու կա յի սին դի կատ
ներ, մի ջազ գա յին վե րաա պա հո վագ րա կան շու կա յի ա ռա ջա
տար բրո քեր ներ և  այլն: 

ԱՊՊԱ-իներդրումը

2011թ. հուն վա րի 1ից Հա յաս տա նում պար տա դիր ա պա
հո վագր ման է են թա կա ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջո ցի սե
փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վութ յու նը (ԱՊՊԱ): Հաշ վի 
առ նե լով Վ րաս տա նում ԱՊՊԱի ներդր ման ան հա ջող փոր ձը՝ 
մտա վա խութ յուն ներ կա յին, որ Հա յաս տա նում այն ևս կա րող 
է ձա խող վել: Սա կայն ԱՊՊԱի կի րա ռու մը, ընդ հա նուր առ
մամբ, կա րե լի է հա ջող ված հա մա րել: 

ԱՊՊԱն ճա նա չո ղա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցավ հա սա
րա կութ յան հա մար՝ 300 հա զա րից ա վե լի ավ տո մե քե նա յի 
սե փա կա նա տե րեր գործ նա կա նում շփվում են ա պա հո վագ
րա կան ըն կե րութ յան հետ: Բա ցի այն, որ ԱՊՊԱն մե ծաց
րեց ընդ հա նուր ա պա հո վագ րութ յան ծա վալ նե րը, այն նաև 
նպաս տեց ա պա հո վագ րութ յան մյուս տե սակ նե րի զար գաց
մա նը:

ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր պետք է ու նե նան բո լոր ան վա վոր 
տրանuպոր տա յին մի ջոց նե րը, այդ թվում` մար դա տար ավ
տո մո բիլ ներ, ավ տո բուս ներ, միկ րոավ տո բուս ներ, բեռ նա
տար ներ, մո տո ցիկ լետ ներ, քար շակ ներ, տրո լեյ բուս ներ: 
ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը պար տա դիր չէ հետև յալ դեպ քե րում.

• մինչև 50 կմ/ժ ա րա գութ յուն կամ 50 սմ3 –ից փոքր շար
ժի չի ծա վալ ու նե ցող ավ տո մե քե նա ներ,

• հա տուկ ա ռանձ նաց ված վայ րե րում մար զա կան կամ 
ժա ման ցի նպա տա կով օգ տա գործ վող ավ տո մե քե նա
ներ` միայն այդ վայ րե րում օգ տա գոր ծե լու դեպ քում,
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• բա ցա ռա պես ոչ ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի
լա յին ճա նա պարհ նե րով երթ ևե կե լու հա մար նա խա տես
ված ավ տո մե քե նա ներ,

• ՀՀ տա րածք ա ռանց վա րե լու ներ մուծ վող ավ տո մե քե
նա ներ` մինչև ՀՀ տա րած քում դրանց օգ տա գոր ծու մը։

ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը ծած կում է եր րորդ ան ձանց (հե տիոտ
նին, այլ մե քե նա յի վա րոր դին, մե քե նա յի ուղ ևո րին) պատ
ճառ ված գույ քա յին և  անձ նա կան վնաս նե րը, ինչ պես նաև 
վա րոր դի ընտանիքի անդամների անձ նա կան վնաս նե րը (ըն
տա նի քի ան դամ ներ են հա մար վում ավ տո մե քե նա յի սե փա
կա նա տի րոջ ծնող նե րը, ա մու սի նը, ե րե խա նե րը, քույ րը և  եղ
բայ րը)։ ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը չի ծած կում մե ղա վոր վա րոր դի 
կյան քին, մե քե նա յին և  այլ գույ քին պատ ճառ ված վնաս նե րը։

ԱՊՊԱ պայ մա նագ րե րի տա րե կան սա կագ նե րը սկսում են 
19 հազար դրա մից (մո տոտ րանս պորտ) և կա րող են հաս
նել մինչև 105 հազար դրա մի: Բա ցի այդ՝ 2013 թ. հուն վա րի 
1ից գոր ծում է բո նուսմա լուս նե րի հա մա կար գը: Սա ի րե նից 
ներ կա յաց նում է զեղ չե րի և հա վե լավ ճար նե րի հա մա կարգ, 
ո րի հա մար հիմք է հան դի սա նում վա րոր դի ա պա հո վագ րա
կան պատ մութ յու նը:  

Ապահովագրականհամակարգիընդհանուրցուցա-
նիշները

2013 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ ՀՀ տա րած քում ա պա հո
վագ րա կան գոր ծու նեութ յան լի ցեն զիա ու նե ցել է 9 ա պա հո
վագ րա կան ըն կե րութ յուն՝ 23 մաս նաճ յու ղե րով: Բո լոր ա պա
հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն ներն ի րա կա նաց րել են ոչ կյան քի 
ա պա հո վագ րութ յուն: Ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ընդ
հա նուր կա պի տա լը կազ մում է մոտ 14 միլիարդ դ րամ(մոտ 
34 միլիոն դո լար): Օ տա րերկր յա ըն կե րութ յուն նե րի փա յա
մաս նակ ցութ յան տե սա կա րար կշի ռը 41,6 տոկոս է (հա յաս
տան յան շու կա յում հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված են ռու սա
կան ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը): 

Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի շա հույ թը (ըստ վե
րահս կո ղա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի) 2012 թ. ըն թաց քում 
կազ մել է 411,4 միլիոն դ րամ: Շա հու թա բե րութ յունն ըստ ակ
տիվ նե րի (RoA) կազ մել է 1,2 տոկոս, շա հու թա բե րութ յունն 
ըստ կա պի տա լի (RoE) կազ մել է 3 տոկոս: Հարկ է նշել, որ 
3 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն ներ աշ խա տել են շա հույ
թով, 4ը` վնա սով: Շա հու թա բե րութ յան ցածր մա կար դա կը 
և վ նա սով աշ խա տող ըն կե րութ յուն նե րի թվի ա ճը հիմ քեր 
են ստեղ ծել այն կար ծիք նե րի տա րած ման հա մար, ըստ ո րի՝ 
ԱՊՊԱ սա կագ նե րը պետք է վե րա նա յել բարձ րաց ման ուղ
ղութ յամբ: 

Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րի կող մից հաշ վեգր ված 
ա պա հո վագ րավ ճար նե րի մե ծութ յու նը 2012 թ. Կազ մել է  
35,5 միլիարդ դ րամ (մոտ 90 միլիոն դո լար): Ա պա հո վագ
րավ ճար նե րի մե ծութ յու նը 2011 թ. 22,4 միլիարդ դ րամ էր, 
այ սինքն՝ 2012 թ. ա ճը կազ մում է մոտ 60 տոկոս: 

Հաշ վեգր ված ա պա հո վագ րավ ճար նե րի 42,7 տոկոսը բա ժին 
է ըն կել ԱՊՊԱին, իսկ 35,8 տոկոսը՝ ա ռող ջութ յան ա պա
հո վագ րութ յա նը, ո րի գծով հաշ վեգր ված ա պա հո վագ րավ
ճար ներն ա վե լա ցել են ա վե լի քան 8 ան գամ: Ա ռող ջութ յան 
ա պա հո վագ րութ յան կտրուկ ա ճը պայ մա նա վոր ված է հիմ
նա կա նում սո ցիա լա կան փա թե թի շրջա նակ նե րում ա ռող
ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան հա մա կար գի ներդր մամբ: Հա
մա կար գը ստեղծ վել է հա տուկ ՀՀ պե տա կան ծա ռա յող նե րի 
հա մար և ֆի նան սա վոր վում է պե տութ յան կող մից: Ա պա հո
վագ րավ ճար նե րի զգա լի աճ 2012 թ. գրանց վել է նաև ցա
մա քա յին տրանս պոր տի ա պա հո վագ րութ յան գծով` 2011 թ.  
հա մե մատ ա վե լա նա լով 33 տոկոսով: Կտ րուկ ա ճել է վար
կի ա պա հո վագ րութ յու նը. 2012 թ. ըն թաց քում հաշ վեգր ված 
ա պա հո վագ րավ ճար ներն այս դա սի գծով 8,5 ան գամ գե րա

զան ցում են նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը և կազ մում 809,7 
միլիոն դ րամ:

2012 թ. ըն թաց քում ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե
րը հա տու ցել են 14,5 միլիարդ դ րամ (2011 թվա կա նին՝ 8,1 
միլիարդ դ րամ): Ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րի 62,9 
տոկոսը բա ժին է ըն կել ԱՊՊԱին: Էա պես ա ճում են նաև 
ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան և ցա մա քա յին տրանս
պոր տի ա պա հո վագ րութ յան գծով հա տու ցում նե րը: 

Տարածաշրջանայինզարգացումներ

Վ րաս տա նում ա պա հո վագ րա կան շու կան թեև թույլ է, սա
կայն բուռն զար գա ցում է ապ րում: Ի տար բե րութ յուն Հա յաս
տա նի, որ տեղ ա պա հո վագ րութ յան շար ժիչ ու ժը ԱՊՊԱն  է, 
Վ րաս տա նում այդ դե րը կա տա րում է բժշկա կան ա պա հո
վագ րութ յու նը: Վ րա ցա կան շու կա յի մեկ այլ ա ռանձ նա հատ
կութ յունն այն է, որ այն տեղ թույ լատր ված է կյան քի ա պա հո
վագ րութ յու նը:

Վ րաս տա նում 2012 թ. գոր ծել են 14 ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցում 
18 ա պա հո վագ րա կան դա սե րով: Ա պա հո վագ րա կան վճար
նե րի ընդ հա նուր մե ծութ յու նը կազ մել է 515,5 միլիոն լա րի 
(մոտ 311 միլիոն դո լար), ին չը 60,5 տոկոսով գե րա զան ցում 
է 2011 թ. ցու ցա նի շը: Ա պա հո վագ րա կան վճար նե րի 73,8 
տոկոսը (մոտ 380 միլիոն լա րի) բա ժին է ընկ նում ա ռող ջութ
յան ա պա հո վագ րութ յա նը: Գույ քի ա պա հո վագ րութ յան գծով 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը ստա ցել են 41 միլիոն 
լա րի ա պա հո վագ րա կան վճար (ընդ հա նու րի 8 տոկոսը), իսկ 
կյան քի ա պա հո վագ րութ յան գծով՝ 22,6 միլիոն լա րի (ընդ հա
նու րի 4,4 տոկոսը): Ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րի ընդ
հա նուր գու մա րը 2012 թ. կազ մել է 264,7 միլիոն լա րի: 

Վ րաս տա նում 2013 թ. փետր վա րից ներդր վել է ա ռող ջութ
յան ա պա հո վագ րութ յան ազ գա յին ծրա գիր: Վե ցից վաթ սուն 
տա րե կան բո լոր քա ղա քա ցի նե րը կա րող են ա ռանց սահ մա
նա փա կում նե րի օգտ վել բժշկի ծա ռա յութ յուն նե րից, անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում՝ անց նել ամ բու լա տոր և հի վան դա
նո ցա յին բու ժում մինչև 15 հազար լա րի ար ժե քով (մոտ 9,6 
հազար դո լար); Հա մընդ հա նուր բժշկա կան ա պա հո վագ րութ
յու նը ֆի նան սա վոր վում է պե տա կան բյու ջեից, այդ նպա տա
կով հատ կաց վել է 635 միլիոն լա րի (մոտ 385 միլիոն դո լար):

Ադր բե ջա նում գոր ծում են 28 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ
յուն ներ: 2012 թ. տվյալ նե րով ա պա հո վագ րա կան վճար նե րի 
ծա վա լը կազ մել է 343 միլիոն մա նաթ (մոտ 430 միլիոն դո
լար): Ադր բե ջա նի ա պա հո վագ րա կան շու կա յի զար գաց ման 
վրա մե ծա պես ազ դեց 2011 թ. ըն դուն ված «Ա պա հո վագ
րութ յան պար տա դիր տե սակ նե րի մա սի նե օ րեն քը: Պար տա
դիր են հա մար վում ան շարժ գույ քի ա պա հո վագ րութ յու նը, 
ան շարժ գույ քի շա հա գործ ման քա ղա քա ցիա կան պա տաս
խա նատ վութ յու նը, ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի սե
փա կա նա տե րե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը և  ուղ ևոր նե րի 
պա տաս խա նատ վութ յու նը: Պար տա դիր ա պա հո վագ րութ
յան այս 4 տե սակ նե րով զբաղ վում են 12 ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յուն ներ: Պար տա դիր ա պա հո վագ րութ յա նը բա ժին 
է ընկ նում ա պա հո վագ րա կան վճար նե րի մոտ 45 տոկոսը: 
Հարկ է նշել, որ պար տա դիր ա պա հո վագ րութ յան գծով 
ա պա հո վագ րա կան վճար նե րի կե սից ա վե լին բա ժին է ընկ
նում ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե
րի պա տաս խա նատ վութ յա նը: Բա զա յին ա պա հո վագ րա կան 
պո լիսն այս պա րա գա յում ար ժե 50 մա նաթ (մոտ 64 դո լար):

Կա մա վոր ա պա հո վագ րութ յան շու կա յում գե րակշ ռում է 
ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յու նը, ին չը մե ծա պես պայ
մա նա վոր ված է Socar պե տա կան նավթային ընկերության 
որոշմամբ՝ ընկերության աշխատակիցներին տրամադրել 
առողջության ապահովագրական պոլիսներ: Ադրբեջանում 
թույլատրված է նաև կյանքի ապահովագրությունը: 
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Feature    Byblos Bank Armenia 

 Byblos Bank Group operates in 12 different countries 
around the world, including Armenia. Since its foundation for 
over 60 years Byblos Bank has been a responsible and reli-
able partner in each region where it provides services. 

Byblos Bank Armenia began its operation in the Republic of 
Armenia six years ago, in 2007 and has already found its 
unique niche in the Armenian banking system, especially by 
contributing to Armenian-Lebanese investments and financial 
collaboration. Byblos Bank Armenia follows five main prin-
ciples: integrity, customer focus, mutual respect, profession-
alism and teamwork.

Guided by these principles Byblos Bank Armenia has suc-
cessively expanded the services for both individuals and le-
gal entities through range of products at its three branches in 
Yerevan and one in Vanadzor where it has introduced new 
quality and international standards in the banking sector. 

The Bank has entered into agreements with major financial 
institutions, such as EBRD, IFC, OFUID and EFES and is 
planning to expand cooperation further. 

Byblos Bank Armenia acts as a responsible corporate citizen 
and supports cultural and education initiatives. The spirit of 
inspiring future entrepreneurship among young generation is 
reflected in mentorship project that brings together the BBA 
leadership and AYB high school students through master-
classes and job-shadowing visits of students. BBA fosters the 
development of cultural activities as well. Last year BBA and 
Lav Eli Rock band brought back the traditions of urban rock 
to the residents and visitors of Vanadzor to mark one year’s 
of successful operations in Vanadzor. This was an opportu-
nity for people to come together with families and friends and 
spend value time together. 

During six years Byblos Bank Armenia has been developing 
tailor-made products, including loans and deposits and bank-
ing services at competitive terms. The Bank’s competitive ad-
vantage lies with five distinguished products: simple saving 
account, personal loan, small business loan, housing loan, as 
well as a unique product newly introduced to the market – the 
energy efficiency renovation loan.  

BBA has special approach to savings. In order to manage 
efficiently the clients' monetary assets and savings BBA of-
fers a simple saving account. It allows not only to accumulate 
money through fast and simple transactions at any time, but 
also to get competitive interest rate on the positive balance 
of the account and build a banking history for future needs.

The personal loan provided by BBA is aimed to cover cur-
rent expenses of physical persons. Due to this type of loan 
the consumer is able to purchase household appliances and 
high-technology equipment, as well as realize some major 
plans such as payment for education, traveling or other un-
foreseen expenses. The personal loan provided by Byblos 
Bank Armenia is unique for simplicity of application proce-
dures, competitive terms  and interest rates.

Small business loan opens large opportunities for entrepre-
neurships in Armenia.   Given the fact that financing is half the 
battle for any business, Byblos Bank Armenia responds to the 
local market needs and provides unprecedented program of 
small business loans. This loan is provided to individual en-
trepreneurs, limited liability companies and joint stock compa-
nies registered in RA where the number of employees doesn't 
exceed forty-nine persons. This loan is provided for meeting 
any needs of business - whether offering professional servic-
es, products or managing workshop crafted production. The 
loan can be used to expand the working capital as well as 
obtain equipment, purchase or enlarge the office/work space. 

There is an opportunity for anyone to have and enjoy a new 
home. For this BBA has developed a special product – hous-
ing loan to fulfill the dream to own an apartment. The Bank 

provides pre-financing of up to 70% for an apartment. The 
loan back payment is due within 2-15 years. In case of pro-
viding the loan in US dollars the interest rate composes 11%-
13%, in case of RA dram - 13%-16%. 

Renovated apartment and energy saving is now possible in 
one go. The energy efficiency renovation loan is a unique 
product for the Armenian market that has been provided 
since 1 October 2012. This renovation loan is targeted at ev-
ery citizen of Armenia who wants to renovate their apartment 
and save money by reducing energy costs. The renovation 
loan payment is due within 15 years. The loan interest rate is 
unprecedentedly low – only 10% in US dollars.

In the recent years BBA has recorded many successes and 
moves forward with the support of its stakeholders.  BBA 
shares values and principles with Byblos Bank Group which  
is a universal financial institution that is focused on the do-
mestic and regional markets while striving to offer world class 
services to the customer, value-creation to the shareholder, 
fulfillment to the employee, and economic benefits to the 
community it serves. 

Byblos Bank Armenia – Your Bank for Life



47



48

Feature    The Armenian Financial System

 The Armenian financial system includes:

1. Banking system (Central Bank and commercial banks);

2. Credit organizations;

3. Insurance system;

4. Pawnshops;

5. Securities market;

6. Payment organizations;

7. Foreign exchange market.

Banking system

The banking system is represented by the Central Bank (CB) 
and 22 commercial banks. The Central Bank is independent 
from the executive branch of government and is a regulator 
of the banking system. Constitutionally, the main objective 
of the Central Bank is to provide price stability. With the pur-
pose of accomplishing its main objective, the CB develops, 
approves and implements monetary policy programs.

Other objectives of the CB are:

• Regulating and supervising the activities of financial sys-
tem participants;

• Protecting the rights and legal interests of consumers in 
the financial system;

• Ensuring the stability of the financial system and its de-
velopment; 

• Issuing, organizing and regulating the Armenian dram;

• Creating and developing  a productive payment system;

• Organizing and regulating the fight against money laun-
dering and terrorism financing.

As of April 1, 2013, the total assets of the commercial banks 
constituted 2 trillion 57 billion drams, which is equivalent of 
$6.2 billion.  Thus, the average assets of a bank are around 
$282 million. The volume of the banks’ credit investments is 
around 1.66 trillion drams (around $4 billion). Twenty banks 
have foreign shareholders, whereas in 15 banks the partici-
pation of the foreign shareholders is more than 50 percent, 
and in 12 banks it goes beyond 95 percent. 

The foreign participants’ share in the banks’ statutory fund 
constitutes 73.4 percent. Seventeen banks are closed joint 
stock companies, 4 are open joint stock companies, one is a 
limited liability company, and another is a state bank.

Credit organizations

The main activity of credit organizations is providing loans. As 
opposed to the banks, credit organizations are not allowed to 
implement financial transactions in the financial market, which 
are linked to taking deposits and opening and processing of 
the bank accounts.  As of April 2013, 33 credit organizations 
were operating in Armenia. Their total assets constituted 180 
billion drams (around $430 million). Thirteen credit organiza-
tions have foreign shareholders, while in 8 of them the par-
ticipation of the foreign shareholders is more than 50 percent 
and in 5 of the organizations, it is more than 95 percent. 

The foreign participants’ share in the statutory funds of the 
credit organizations is 30.4 percent. 

Insurance system

The insurance system in Armenia is comprised of insurance 
companies and insurance brokers. The insurance company 
organizes the overall insurance process, while the insur-
ance broker serves as an intermediary between the insur-
ance company and an insured person. There are 7 insurance 
companies in Armenia, and none of them has a life insurance 
license. The number of insurance brokers is 4. As of April 1, 
2013 the assets of insurance companies totaled to 43.2 bil-
lion drams (around $104 million). Four insurance companies 
have foreign shareholders, while the shares of 3 of them are 
more than 95 percent. 

Pawnshops

The pawnshops provide the physical entities with the short-
term loans with items of personal property used as a collater-
al, (e.g. gold and jewelry), as well as implement safe deposit 
activities.  As of April 1, 2013, 141 pawnshops were operating 
in the Republic of Armenia.  

Securities market 

The main financial entities operating in the securities market 
are investment companies, Regulated Securities Market Op-
eratowr, and Central Depository. 

Investment Company is a joint stock or limited liability com-
pany, which holds a license on providing investment services 
and the main activities of which is provision of investment 
services, such as:

• receiving and transferring assignments from customers;

• on the company's behalf and on the behalf of the cus-
tomer and at the expense of the customer making trans-
actions with securities;

• providing consultancy to customers regarding invest-
ments in securities;

• executing transactions with securities on the Company's 
behalf and on its own account;

• implementing management of securities package;

• carrying out best efforts and firm commitment underwrit-
ing of securities.

The investment services can also be provided by a bank or a 
credit organization.  There are 9 investment organizations in 
Armenia. In addition, 21 banks are eligible to provide invest-
ment services.  It is important to note that the banks are more 
actively involved in the capital market as compared to the 
investment companies. Thus, as of April 1, 2013, the banks 
concluded transactions with a total cost of 369 billion drams, 
while the investment companies concluded transactions with 
a total cost of 28.7 billion drams (12.8 times less). 

Regulated Market Operator is a person, which organizes 
the activities of the regulated market. The regulated market 
includes the stock exchange and other regulated markets, 
where the securities’ purchase and sale are implemented on 
regular basis. 

The Armenian Financial System: 
General Overview
By Alexander Aramyan
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The only stock exchange Operator in Armenia is “Nasdaq 
OMX Armenia” ojsc, where only the companies, which re-
ceived license for providing investment services from the 
Central Bank and are members of “Nasdaq OMX Armenia” or 
market participants can implement transactions.  

Central Depository is a joint stock company that performs 
functions of a centralized custodian, a centralized register 
and a securities accounting system operator, including 

• Maintaining securities accounts;

• Keeping registries of securities holders;

• Performing clearing and settlement of transactions in se-
curities, i.e. defining and netting mutual liabilities, arising 
from securities transactions, and performing the relevant 
transfers from/to securities accounts;

• Assigning international securities identification numbers 
(ISIN) to securities, issued in Armenia.

The Stock Exchange and Central Depository operating in Ar-
menia belong to the world’s largest exchange operator “Nas-
daq OMX” Group, Inc. 

Payment organizations 

Payment organizations implement processing and clearing 
of payment instruments and payment documents, as well as 

carrying out monetary transfers. Clearing is a process that in-
volves the collection, reconciliation, grouping, and exchange 
of payment documentation. Processing involves collection 
and maintenance of payment and settlement documents, 
including elaboration, transmission and, where appropriate, 
identification of participants, check of validity of a payment 
and settlement document (payment instrument), and the au-
thentication of funds transfer. There are 7 payment organi-
zations operating in Armenia. They can implement monetary 
transfers for the customers without opening accounts. 

Foreign exchange market

The foreign exchange market has 3 main sub-markets, 
namely inter-banking, intra-banking, and exchange plat-
forms. Out of these three the biggest one is the intra-banking 
market, the participants of which are banks` branches and 
exchange points. As of April 1, 2013, there are 244 exchange 
points in Armenia (including branches). During March 2013, 
the purchase of 453 million dollars took place in the foreign 
exchange market, out of which $371 million (81.8 percent) 
fall on the side of the intra-banking market, $80 million (17.6 
percent) fall on the side of exchange, and $2.8 million (0.6 
percent) on the side of the inter-banking market respectively. 
The volume of transactions in Euros or Russian rubles is not 
large, as a rule. 
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 Հա յաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար գը նե րա ռում է.

1. Բան կա յին հա մա կար գը (կենտ րո նա կան բանկ և  առևտ
րա յին բան կեր),

2. Վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ,

3. Ա պա հո վագ րա կան հա մա կարգ,

4. Գ րա վատ ներ,

5. Ար ժեթղ թե րի շու կա,

6. Վ ճա րա հաշ վար կաին կազ մա կեր պութ յուն ներ,

7. Ար ժու թա յին շու կա:

Բանկայինհամակարգ.

Բան կա յին հա մա կար գը ներ կա յա նում է կենտ րո նա կան բան
կով և 22 առևտ րա յին բան կե րով: ՀՀ կենտ րո նա կան բան կը 
գոր ծա դիր իշ խա նութ յու նից ան կախ մար մին է և հան դի սա
նում է բան կա յին հա մա կար գի կար գա վո րի չը: Սահ մա նադ
րո րեն ԿԲի հիմ նա կան խնդի րը գնե րի կա յու նութ յան ա պա
հո վումն է: Իր հիմ նա կան խնդի րը ի րա գոր ծե լու նպա տա կով 
ԿԲն մ շա կում, հաս տա տում և  ի րա կա նաց նում է դրա մա վար
կա յին քա ղա քա կա նութ յան ծրագ րե րը: ԿԲի մյուս խնդիր
ներն են.

• Ֆի նան սա կան հա մա կար գի մաս նա կից նե րի գոր ծու
նեութ յան կա նո նա կար գու մը և վե րահս կո ղութ յու նը,

• Ֆի նան սա կան հա մա կար գում սպա ռող նե րի ի րա վունք
նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը, 

• Ֆի նան սա կան հա մա կար գի կա յու նութ յան ա պա հո վու
մը և ֆի նան սա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը, 

• Հայ կա կան դրա մի թո ղար կու մը, կազ մա կեր պու մը և 
կար գա վո րու մը,

• Գոր ծուն վճա րա հաշ վար կա յին հա մա կար գի ստեղ ծու մը 
և զար գա ցու մը,

• Փո ղե րի լվաց ման և  ա հա բեկ չութ յան ֆի նան սա վոր ման 
դեմ պայ քա րի կազ մա կեր պու մը և կար գա վո րու մը:

Առևտ րա յին բան կե րի ընդ հա նուր ակ տիվ նե րը 2013 թ. ապ
րի լի 1ի դրութ յամբ կազ մել են 2 տրիլիոն 57 միլիարդ դ րամ, 
ին չը հա մար ժեք է մոտ 6,2 միլիարդ դո լա րին: Այս պի սով՝ 1 
բան կի ակ տի վը մի ջի նը մոտ 282 միլիոն դո լար է: Բան կե րի 
վար կա յին ներդ րում նե րի ծա վա լը մոտ 1,66 տրիլիոն դ րամ է 
(մոտ 4 միլիարդ դո լար): Բան կե րից 20ն  ու նեն օ տա րերկր
յա փա յա տե րեր, ընդ ո րում՝ բան կե րից 15ում օ տա րերկր յա 
փա յա տե րե րի մաս նակ ցութ յու նը 50 տոկոսից ա վե լի է, իսկ 
12ում՝ 95 տոկոսից ա վե լի: Բան կե րի կա նո նադ րա կան հիմ
նադ րամ նե րում օ տա րերկր յա մաս նա կից նե րի բա ժի նը 73,4 
տոկոս է: 

Բան կե րից 17ը փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն ներ են, 
4ը՝  բաց բաժ նե տի րա կան, 1ը սահ մա նա փակ պա տաս խա
նատ վութ յամբ ըն կե րութ յուն է, ևս մե կը պե տա կան բանկ է:

Վարկայինկազմակերպություններ

Վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հիմ նա կան գոր ծու
նեութ յու նը հան դի սա նում է վար կեր տրա մադ րե լը: Ի տար
բե րութ յուն բան կե րի՝ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին չի 
թույ լատր վում ֆի նան սա կան շու կա յում ի րա կա նաց նել այն 

ֆի նան սա կան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք կապ ված են ա վանդ
նե րի ըն դուն ման և բան կա յին հա շիվ նե րի բաց ման ու վար ման 
հետ: 2013 թ. Ապ րի լի դրութ յամբ Հա յաս տա նում գոր ծում են 
33 վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ: Դ րանց ընդ հա նուր 
ակ տիվ նե րը կազ մել են մոտ 180 միլիարդ դ րամ(մոտ 430 
միլիոն դո լար): Այ սինքն՝ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ակ տիվ նե րը 14.4 ան գամ զի ջում են բան կա յին ակ տիվ նե րին: 
Վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից 13ն  ու նեն օ տա րերկ
յա փա յա տե րեր, ընդ ո րում՝ 8ում օ տա րերկր յա փա յա տե րե րի 
մաս նակ ցութ յու նը 50 տոկոսից ա վե լի է, դրան ցից 5ում՝ 95 
տոկոսից ա վե լի: Վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա նո
նադ րա կան հիմ նադ րամ նե րում օ տա րերկր յա մաս նա կից նե
րի բա ժի նը 30,4 տոկոս է:

Ապահովագրականհամակարգ

Հա յաս տա նում ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գը բաղ կա ցած 
է ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րից և  ա պա հո վագ րա
կան բրո քեր նե րից: Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը կազ
մա կեր պում է ա պա հո վագ րութ յան ողջ գոր ծըն թա ցը, իսկ 
ա պա հո վագ րա կան բրո քե րը միջ նորդ է ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յան և  ա պա հո վագր վո ղի միջև: 

Հա յաս տա նում կան 7 ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն ներ, 
ո րոն ցից ոչ մե կը կյան քի ա պա հո վա րութ յան լի ցեն զիա չու
նի: Ա պա հո վագ րա կան բրո քեր նե րի թի վը 4ն  է: Ա պա հո վագ
րա կան ըն կե րութ յուն նե րի ակ տիվ նե րը 2013 թ. ապ րի լի 1ի 
դրութ յամբ կազ մել են 43,2 միլիարդ դ րամ (մոտ 104 միլիոն 
դո լար): Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րից 4ն  ու նեն 
օ տա րերկր յա փա յա տեր, ընդ ո րում՝ դրան ցից 3ի մաս նա բա
ժի նը 95 տոկոսից ա վե լի է:

Գրավատներ

Գ րա վատ նե րը ֆի զի կա կան ան ձանց տրա մադ րում են անձ
նա կան օգ տա գործ ման շար ժա կան գույ քի գրա վով (օ րի նակ` 
ոսկ յա զար դե րով) ա պա հով ված կար ճա ժամ կետ վար կեր և  
ի րա կա նաց նում են պա հատ վութ յան գոր ծու նեութ յուն: Հա
յաս տա նում 2013 թ. ապ րի լի 1ի դրութ յամբ գոր ծում են 141 
գրա վատ ներ: Տ րա մադր ված վար կե րի ծա վա լը կազ մել է 
16,5 միլիարդ դ րամ (մոտ 40 միլիոն դո լար): 

Արժեթղթերիշուկա

Ար ժեթղ թե րի շու կա յում գոր ծող հիմ նա կան ֆի նան սա կան 
սուբ յեկտ ներն են ներդ րու մա յին ըն կե րութ յուն նե րը, Կար գա
վո րող շու կա յի օ պե րա տո րը և կենտ րո նա կան դե պո զի տա
րիան:

Ներդ րու մա յին ըն կե րութ յու նը ներդ րու մա յին ծա ռա յութ յուն
նե րի մա տուց ման լի ցեն զիա ստա ցած բաժ նե տի րա կան կամ 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ յամբ ըն կե րութ յունն է, 
ո րի հիմ նա կան գոր ծու նեութ յու նը ներդ րու մա յին ծա ռա յութ
յուն նե րի մա տու ցումն է, այն է՝ 

• Հա ճա խորդ նե րից ար ժեթղ թե րով գոր ծարք նե րի կա
տար ման հանձ նա րա րա կան նե րի ըն դու նու մը և հա ղոր
դու մը,

• Իր կամ հա ճա խոր դի ա նու նից և հա ճա խոր դի հաշ վին 
ար ժեթղ թե րով գոր ծարք նե րի կա տա րու մը, 

• Ար ժեթղ թե րում ներդ րում նե րի հետ կապ ված խորհր
դատ վութ յան տրա մադ րու մը հա ճա խորդ նե րին,

• Իր հաշ վին և  իր ա նու նից ար ժեթղ թե րով գոր ծարք նե րի 
կա տա րու մը,
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• Ար ժեթղ թե րի փա թե թի կա ռա վա րու մը,

• Ար ժեթղ թե րի ե րաշ խա վոր ված կամ չե րաշ խա վոր ված 
տե ղա բաշխ ման ի րա կա նա ցու մը:

Ներդ րու մա յին ծա ռա յութ յուն ներ կա րող են մա տու ցել նաև 
բան կը եւ վար կա յին կազ մա կեր պութ յու նը: Հա յաս տա
նում գո յութ յուն ու նեն 9 ներդ րու մա յին ըն կե րութ յուն ներ, 
ևս 21 բանկ ի րա վա սու է մա տու ցել ներդ րու մա յին ծա ռա
յութ յուն: Հարկ է նշել, որ բան կերն ա վե լի ակ տիվ են կա
պի տա լի շու կա յում, քան ներդ րու մա յին ըն կե րութ յուն նե րը: 
Այս պես՝ 2013 թ. ապ րի լի 1ի դրութ յամբ բան կե րի կող մից 
կնքվել են մոտ 369 միլիարդ դ րա մի գոր ծարք ներ, իսկ ներդ
րու մա յին ըն կե րութ յուն նե րի կող մից՝ 28,7 միլիարդ դ րա
մի գոր ծարք ներ (12,8 ան գամ ա վե լի քիչ, քան բան կե րը): 
 
 Կար գա վոր վող շու կա յի օ պե րա տոր է հա մար վում այն ան ձը, 
ո րը կազ մա կեր պում է կար գա վոր վող շու կա յի գոր ծու նեութ
յու նը: Կար գա վոր վող շու կան նե րա ռում է ֆոն դա յին բոր սան 
և  այլ կար գա վոր վող շու կա նե րը, ո րոն ցում կա նո նա վոր ի րա
կա նաց վում է ար ժեթղ թե րի առք ու վա ճառք: Հա յաս տա նում 
գոր ծող միակ ֆոն դա յին բոր սա յի Օ պե րա տո րը «ՆԱՍԴԱՔ 
ՕԷՄԷՔՍ Ար մե նիա» ԲԲԸն  է, որ տեղ կա րող են գոր ծարք ներ 
ի րա կա նաց նել միայն ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կից ներդ րու
մա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման լի ցեն զիա ստա ցած և 
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Ար մե նիա»ի ան դամ կամ շու կա յի մաս
նա կից հան դի սա ցող ըն կե րութ յուն նե րը:

Կենտ րո նա կան դե պո զի տա րիան բաժ նե տի րա կան ըն կե
րութ յուն է, որն ի րա կա նաց նում է կենտ րո նաց ված պա հա
ռո ւի, կենտ րո նաց ված ռեեստ րա վա րի եւ ար ժեթղ թե րի հաշ
վար կա յին հա մա կար գի օ պե րա տո րի գոր ծա ռույթ նե րը, այդ 
թվում`

• Ար ժեթղ թե րի հա շիվ նե րի վա րում,

• Ար ժեթղ թե րի սե փա կա նա տե րե րի ռեեստ րի վա րում,

• Ար ժեթղ թե րով կնքվող գոր ծաք նե րի քլի րին գի և վերջ նա
հաշ վար կի ի րա կա նա ցում, այ սինքն ո րո շում և հաշ վան
ցում է ար ժեթղ թե րով կա տար ված գոր ծարք նե րի արդ
յուն քում ծա գած փո խա դարձ պար տա վո րութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև հա շիվ նե րում կա տա րում է փո խան ցում ներ,

• ՀՀում թո ղարկ ված ար ժեթղ թե րի մի ջազ գա յին տար բե
րա կիչ ծած կագ րե րի շնոր հում:

Հա յաս տա նում գոր ծող Ֆոն դա յին բոր սան, ինչ պես նաև 
Կենտ րո նա կան Դե պո զի տա րիան պատ կա նում են աշ խար հի 
խո շո րա գույն բոր սա յա կան օ պե րա տոր` The NASDAQ OMX 
Group Inc. խմբին:

Վճարահաշվարկայինկազմակերպություններ

Վ ճա րա հաշ վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն ներն ի րա կա
նաց նում են վճա րա յին գոր ծիք նե րի և վ ճա րա հաշ վար կա յին 
փաս տաթղ թե րի պրո ցե սինգ և ք լի րինգ, ինչ պես նաև ի րա
կա նաց նում են փո ղա յին փո խան ցում ներ:

Ք լի րին գը վճա րա հաշ վար կա յին փաս տաթղ թե րի հա վա քագ
րու մը, հա մա ձայ նե ցու մը, խմբա վո րու մը, փո խա նա կումն է: 
Պ րո ցե սին գը վճա րա հաշ վար կա յին փաս տաթղ թե րի հա վա
քագ րումն է, պահ պա նու մը, դրան ցում պա րու նակ վող տե
ղե կատ վութ յան մշա կու մը, փո խան ցու մը, ո րոշ դեպ քե րում 
նաև՝ մաս նակ ցող կող մե րի նույ նա կա նա ցու մը, վճա րա հաշ
վար կա յին փաս տաթղ թի (վճա րա յին գոր ծի քի) վա վե րութ յան 
ստու գու մը, մի ջոց նե րի փո խանց ման հա վաuտագ րու մը: 

Հա յաս տա նում գոր ծում են 7 վճա րա հաշ վար կա յին կազ մա
կեր պութ յուն ներ: Ն րանք ի րա վունք ու նեն հա ճա խորդ նե րի 
հա մար փո ղա յին փո խան ցում ներ կա տա րել ա ռանց հա շիվ
ներ բա ցե լու: 

Արժութայինշուկա

Ար ժու թա յին շու կան 3 հիմ նա կան են թա շու կա ներ ու նի՝ միջ
բան կա յին, ներ բան կա յին եւ բոր սա յա կան հար թակ: Խո շո
րա գույ նը ներ բան կա յին շու կան է, ո րի մաս նա կից ներն են 
բան կե րի մաս նաճ յու ղերն ու փո խա նակ ման կե տե րը: Հա յաս
տա նում 2013 թ. ապ րի լի 1ի դրութ յամբ 244 փո խա նակ ման 
կե տեր կան (նե րառ յալ մաս նաճ յու ղե րը): Ար ժու թա յին շու կա
յում 2013 թ. մար տին տե ղի է ու նե ցել 453 միլիոն դո լար առք, 
ո րից 371 միլիոն դո լա րը (81,8 տոկոսը) բա ժին է ընկ նում 
ներ բան կա յին շու կա յին, 80 միլիոն դո լա րը (17,6 տոկոս)՝ 
բոր սա յին, իսկ 2,8 միլիոն դո լա րը (0,6 տոկոս)՝  միջ բան կա յին 
 շու կա յին: Եվ րո յով կամ ռու սա կան ռուբ լով ի րա կա նաց վող 
գոր ծարք նե րի ծա վա լը, որ պես կա նոն, մեծ չէ:  
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Feature    The Banking Systems in the Region

 The banking systems of Armenia, Georgia and Azerbaijan 
have a lot in common with the banking systems of CIS coun-
tries, such as high interest rates, small size, an incomplete 
circle of banking services, limited opportunities to access 
markets of other countries, etc.  The reason is due to the 
fact that after the collapse of the Soviet Union, the financial 
systems of the CIS countries have undergone similar devel-
opment stages. Out of all our neighbors, the banking system 
of Turkey is the closest to European standards, while Iran’s 
banking system encounters serious interference by the state. 
The surveys show that as of January 1, 2012, the gross as-
sets of the banking systems of the CIS countries (this article 
encompasses the indicators of CIS countries and Georgia) 
constituted $1.669 billion, 80 percent of which is centralized 
in Russia.  This number accounts for only 57 percent of the 
assets of the Deutshce Bank ($2.8 trillion), which is the larg-
est bank in Europe. However, the growth of financial struc-
tures in the CIS countries is bigger as compared to that of the 
developed countries. In the most part of the CIS countries, 
the growth of the banking assets exceeds 10 percent an-
nually, while in Armenia, Georgia and certain Central Asian 
countries it exceeds or comes close to 20 percent annually.  
The CIS banking systems are characterized not only by their 
small sizes, but also by their high interest rates. As compared 
to interest rates in Europe, the interest rates in the CIS coun-
tries are several times higher. For example, in Europe, busi-
ness loans of up to $10 million are provided at the annual 
interest rate of 3-7 percent (the highest interest rate of 6.76 
percent being in Cyprus), whereas in the CIS the interest 
rates are 10-18 percent and can go as high as 50 percent. 
In the European Union, the average interest rate of the con-
sumer loans (with a maturity term of 1-5 years) is 6.78 per-
cent, while in the CIS countries it fluctuates within the limits 
of 18-24 percent.  In Europe, mortgage loans (with a maturity 
term of 20 years) are provided at the annual interest rate of 
up to 5 percent (1.36 percent in Denmark and 4.36 percent 
in Holland). To compare, the interest rates are 6.8 percent in 
Turkey, 11.5 percent in Russia, 15.9 percent in Armenia, and 
16.9 percent in Azerbaijan (the comparative data on mort-
gage loans can be found in Penny Lane Realty ratings). 
The high interest rates in CIS countries are preconditioned 
by three main factors. The first factor is high inflation rate. If 
in Europe the inflation rate is less than 3 percent on annual 
basis, in CIS it mainly goes beyond 5-6 percent, often ap-
proaching a two-digit level.  It is a well known fact that loan 
interest rates can not be lower than inflation rate, since in this 
case the speculative deals on accumulating product supplies 
at the expense of the loan will encounter growth. 
The second factor is seen in the high risk level. Given the 
high risks, high interest rates can be considered as a certain 
type of insurance premium, used by the banks against eco-
nomic and financial shocks. 
The third factor relates to the expensive sources of loan re-
sources.  International structures mainly make the loan re-
sources available to CIS banks at Libor+5 interest rate (as of 
May 2013 at around 6 percent), to which the risks and banks` 
profits are added in the local market.  As a rule, local resourc-
es are more expensive for the banks, since the population 
has a low level of trust towards the local banks. The banking 
system does not fully perform the function of transforming the 
national savings into investments, which, in turn, affects the 
level of interest rates. 
The banking system in Georgia is represented by 19 banks. 

The important distinctive feature of the banking system of this 
country lies in the high level of its centralization. According to 
the data of July 1, 2012, the assets of the Georgian banking 
system were estimated at $8.6 billion dollars, 65 percent of 
which fall on the side of two large banks with foreign capital, 
namely Bank of Georgia (belongs to the Bank of New York 
Mellon) and TBC (largest shareholders are IFC, EBRD and 
TBC Holdings LTD). 
The banking system assets in Georgia account for 52.9 per-
cent of GDP, and this is in case, when the average of CIS 
is 66.5 percent. In the most part of Georgian banks the an-
nual rate of the business loans is 14 percent. The range is 
rather wide in terms of mortgage loans, from 12-25 percent, 
depending on the amount of the loan, repayment conditions, 
term and other factors.  
The situation looks worse in the area of consumer loans, with 
the interest rates here ranging from 16 to 28 percent. The 
provision of the loans in the national currency is 2-3 points 
higher as compared to the interest rates of the loans in for-
eign currency. From time to time, the banks announce cam-
paigns, by lowering the consumer loan interest rates to 14 
percent. However, in general, these measures do not change 
the situation radically. 
The Azerbaijani banking system is the largest in the South 
Caucasus with its assets of $18.8 billion. Irrespective of such 
a high indicator of assets, the asset to GDP ratio is not that 
high, being 28.5 percent only. With this indicator, Azerbaijani 
banking system even concedes to the most part of CIS coun-
tries.  One of the important factors influencing the growth of 
Azerbaijani banking sector is the five time increase of the 
lower threshold of the banks’ capital, which has been raised 
from 10 million manats to 50 million manats (approximately 
$65 million). 
At the moment this decision was taken, the average capital 
of Azerbaijani bank constituted $61 million. Thus, the Central 
Bank of Azerbaijan promotes mergers and acquisitions in the 
banking system, by forcing the small players out of the mar-
ket. It is expected that as a result of this decision, the num-
ber of banks in Azerbaijan will get reduced twice. Currently, 
44 banks operate in the country. These banks experienced 
hardships in 2011, when the banking system encountered 
losses of around $200 million. These trends continued into 
2012, when 9 banks closed the year with losses, while the 
profits of the rest 33 banks slightly exceeded the size of the 
other bank losses. Even though the losses encountered by 
the banks pose serious threat to the development of the in-
dustry, it is considered that the incomes received from oil and 
gas exports provide serious stimulus for the growth of finan-
cial system of this country.   
The largest bank in Azerbaijan is the “International Bank of 
Azerbaijan,” with 50.2 percent of its capital belonging to the 
state.  This bank accounts for around 36 percent of the coun-
try’s banking system assets. The foreign banks’ share in the 
country’s banking system is around 25 percent. 
Like in other CIS countries, the bank rates in Azerbaijan are 
also high. The loan interest rates fluctuate within the range of 
15-35 percent. The high level of loan interest rates is precon-
ditioned by insufficient competition and scarcity of financial 
resources. According to the Central Bank of Azerbaijan, as of 
January 1, 2013, the average loan interest rate in Azerbaijan 
was 15.2 percent, with the average interest rates of the loans 
provided to physical and legal entities being 18.25 percent 
and 13.32 percent correspondingly.  

The Comparative Analysis of the Banking Systems 
of CIS Countries and Georgia
By Alexander Aramyan
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 Հա յաս տա նի, ինչ պես նաև Վ րաս տա նի ու Ադր բե ջա նի բան կա
յին հա մա կար գե րը բազ մա թիվ ընդ հան րութ յուն ներ ու նեն ԱՊՀ 
երկր նե րի բան կա յին հա մա կար գե րի հետ՝ բարձր տո կոս ներ, 
փոքր չա փեր, բան կա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ոչ լրիվ շրջա նակ, 
այլ երկր նե րի շու կա ներ դուրս գա լու սահ մա նա փակ հնա րա վո
րութ յուն ներ և  այլն: Պատ ճառն այն է, որ ԽՍՀՄի փլու զու մից 
հե տո ԱՊՀ երկր նե րի ու Վ րաս տա նի ֆի նան սա կան հա մա կար
գե րը զար գաց ման նմա նա տիպ փու լեր են անց նում: Մեր մյուս 
հար ևան նե րից Թուր քիա յի բան կա յին հա մա կարգն ա ռա վել 
մոտ է եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին, իսկ Ի րա նի բան կա յին հա
մա կար գում չա փա զանց մեծ է պե տութ յան մի ջամ տութ յու նը: 
Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ԱՊՀ երկր նե րի 
(սույն հոդ վա ծում ԱՊՀ երկր նե րի ցու ցա նիշ նե րին գու մար վել են 
նաև Վ րաս տա նի ցու ցա նիշ նե րը) բան կա յին հա մա կար գե րի հա
մա խառն ակ տիվ նե րը 2012 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ կազ
մել են 1,669 միլիարդ դո լար (դրա 80 տոկոսը կենտ րո նա ցած է 
Ռու սաս տա նում): Դա Եվ րո պա յի խո շո րա գույն բան կի՝ Deutshce 
Bankի ակ տիվ նե րի (2,8 տրիլիոն դո լար) ըն դա մե նը 57 տոկոսն  
է: Սա կայն ԱՊՀ երկր նե րի ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի աճն 
ա վե լի բարձր է, քան զար գա ցած երկր նե րի նը: ԱՊՀ երկր նե րի 
մեծ մա սում բան կա յին ա տիվ նե րի ա ճը գե րա զան ցում է տա րե
կան 10 տոկոսը, իսկ Հա յաս տա նում, Վ րաս տա նում, Մի ջի նա
սիա կան ո րոշ պե տութ յուն նե րում այն գե րա զան ցում է կամ մոտ 
է տա րե կան 20 տոկոսին: 
ԱՊՀ բան կա յին հա մա կար գե րին բնո րոշ է ոչ միայն ոչ մեծ չա փե
րը, այլև վար կե րի բարձր տո կո սադ րույ քը: Եվ րո պա յում գոր ծող 
տո կո սադ րույք նե րի հա մե մատ՝ ԱՊՀում վար կե րի տո կո սադ
րույք նե րը մի քա նի ան գամ բարձր են: Օ րի նակ՝ Եվ րո պա յում 
մինչև 1 միլիոն դո լար բիզ նես վար կե րը տրվում են տա րե կան 
37 տոկոսի շրջա նակ նե րում (ա մե նա բարձ րը Կիպ րո սում է՝ 6,76 
տոկոս), իսկ ԱՊՀում՝ 1018 տոկոսով, ու կա րող են հաս նել 
մինչև 50 տոկոսի: Ս պա ռո ղա կան վար կե րի (15 տա րի ժամ
կե տով) մի ջին տո կո սադ րույ քը Եվ րա միութ յու նում 6,78 տոկոս 
է, իսկ ԱՊՀ երկր նե րում տա տան վում է 1824 տոկոս շրջա նակ
նե րում: Հի փո թե քա յին վար կե րը (20 տա րի ժամ կե տով) Եվ րո
պա յում տրա մադր վում են մինչև 5 տոկոս տա րե կան մի ջին 
տո կո սադ րու քով ( Դա նիա յում 1,36 տոկոս, Հո լան դիա յում՝ 4,36 
տոկոս): Հա մե մա տութ յան հա մար՝ Թուր քիա յում 6,8 տոկոս 
է, Ռու սաս տա նում՝ 11,5 տոկոս, Հա յաս տա նում՝ 15,9 տոկոս, 
Ուկ րաի նա յում՝ 16,3 տոկոս, Ադր բե ջա նում՝ 16,9 տոկոս (հի
փո թե քա յին վար կե րի վե րա բեր յալ հա մե մա տա կան տվյալ նե րը 
վերց ված են Penny Lane Realty ըն կե րութ յան հրա պա րա կած 
վար կան շա յին սանդ ղա կից): 
ԱՊՀում վար կե րի բարձր տո կո սադ րույք նե րը պայ մա նա վոր
վում են ե րեք գոր ծոն նե րով: Ա ռա ջին՝ գնա ճի բարձր տեմ պե րը: 
Ե թե Եվ րո պա յում գնա ճը հիմ նա կա նում գտնվում է տա րե կան 
3 տոկոսից ցածր մա կար դա կում, ա պա ԱՊՀում՝ մե ծա մա սամբ 
գե րա զան ցում է 56 տոկոսը, հա ճախ մո տե նա լով երկ նիշ մա
կար դա կի: Հայտ նի է, որ վար կի տո կո սադ րույք նե րը չեն կա րող 
ցածր լի նել գնա ճի մա կար դա կից, քա նի որ այդ դեպ քում կզար
գա նան վար կի հաշ վին ապ րան քա յին պա շար ներ կու տա կե լու 
սպե կուլ յա տիվ գոր ծարք նե րը:
Երկ րորդ՝ ռիս կի բարձր աս տի ճա նը: Բարձր ռիս կի պա րա գա
յում բարձր տո կո սադ րույ քը կա րե լի է հա մա րել յու րօ րի նակ 
ա պա հո վագ րա կան վճար, ո րի մի ջո ցով բան կերն ի րենց ա պա
հո վագ րում են տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան ցնցում նե րից: 
Եր րորդ՝ վար կա յին ռե սուրս նե րի թանկ աղբ յուր ներն են: Մի
ջազ գա յին կա ռույց նե րը ԱՊՀ բան կե րին վար կա յին ռե սուրս 
հատ կաց նում են հիմ նա կա նում Libor+5 տո կո սադ րույ քով (2013 
թ. մա յի սի դրութ յամբ դա մո տա վո րա պես 6 տոկոս է), ո րին 
տե ղա կան շու կա յում գու մար վում են ռիս կերն ու բան կե րի շա
հույթ նե րը: Տե ղա կան ռե սուրս նե րը բան կե րի հա մար, որ պես 
կա նոն, ա վե լի թանկ են, քա նի որ ազ գաբ նակ չութ յան մոտ բան
կե րի նկատ մամբ վստա հութ յու նը մեծ չէ: Բան կա յին հա մա կար
գը լիար ժեք չի ի րա կա նաց նում ազ գա յին խնա յո ղութ յուն նե րը 

ներդ րում նե րի վե րա ծե լու գոր ծա ռույ թը, իսկ դա ևս  ազ դում է 
տո կո սադ րույք նե րի մա կար դա կի վրա:
Վ րաս տա նի բան կա յին հա մա կար գը ներ կա յաց ված է 19 բան
կե րով: Այս երկ րի բան կա յին հա մա կար գի կար ևոր ա ռանձ նա
հատ կութ յու նը կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր աս տի ճանն է: 
2012 թ. հու լի սի 1ի տվյալ նե րով՝ Վ րաս տա նի բան կա յին հա
մա կար գի ակ տիվ նե րը գնա հատ վում են 8,6 միլիարդ դո լար, 
ո րից 65 տոկոսը բա ժին է ընկ նում 2 խո շոր բան կե րի (եր կուսն 
էլ օ տա րերկր յա կա պի տա լով)՝ Bank of Georgia (պատ կա նում է 
The Bank of New York Mellonին) և TBC (խո շո րա գույն բաժ նե
տե րերն են IFCն, EBRDն և TBC Holdings LTDն):
Վ րաս տա նի բան կա յին հա մա կար գի ակ տիվ նե րը կազ մում են 
ՀՆԱի 52,9 տոկոսը, այն դեպ քում, երբ ԱՊՀում մի ջի նը 66,5 
տոկոս է: 
Վ րա ցա կան բան կե րի մեծ մա սում բիզ նեսվար կե րի մի ջին տա
րե կան տո կո սադ րույ քը 14 տոկոս է: Մեծ մի ջա կայք կա հի փո
թե քա յին վար կե րի մա սով՝ 1225 տոկոս, կախ ված վար կի գու
մա րից, մար ման պայ ման նե րից, ժամ կե տից և  այլ գոր ծոն նե րից: 
Ա վե լի վատ է վի ճա կը սպա ռո ղա կան վար կե րի մա սով՝ 16 
տոկոսից մին չև ռե կոր դա յին 28 տոկոս: Ընդ ո րում՝ ազ գա յին ար
ժույ թով վար կե րի տո կո սադ րույ քը 23 կե տով բարձր է ար տար
ժութ յաին վար կե րի տո կո սադ րույ քից: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
բան կերն ակ ցիա են հայ տա րա րում՝ սպա ռո ղա կան վար կե րի 
տո կո սադ րույ քը ի ջեց նե լով 14 տոկոս, սա կայն ընդ հա նուր առ
մամբ՝ այդ մի ջո ցա ռում ներն էա պես վի ճա կը չեն փո խում:
Ադր բե ջա նի բան կա յին հա մա կարգն ա մե նա մեծն է Հա րա վա յին 
Կով կա սում՝ 18,8 միլիարդ դո լար ակ տիվ նե րով: Թեև ակ տիվ նե
րի նման բա ցար ձակ մեծ ցու ցա նի շին, ակ տիվ ներ/ՀՆԱ հա րա բե
րակ ցութ յու նը մեծ չէ՝ 28,5 տոկոս: Այդ ցու ցա նի շով Ադր բե ջա նի 
բան կա յին հա մա կար գը զի ջում է նույ նիսկ ԱՊՀ երկր նե րի զգա լի 
մա սին: Ադր բե ջա նի բան կա յին հա մա կար գի զար գաց ման վրա 
ազ դող կար ևոր գոր ծոն նե րից է 2012 թ. հու լի սից (մինչև 2014 
թ. հուն վա րի 1ը ժա մա նա կա հատ վա ծում) բան կե րի կա պի տա լի 
նվա զա գույն շե մի հնգա կի բարձ րա ցու մը՝ 10 միլիոն մա նա թից 
մինչև 50 միլիոն մա նաթ (մո տա վո րա պես՝ 65 միլիոն դո լար): 
Ո րոշ ման ըն դուն ման պա հին ադր բե ջա նա կան բան կի մի ջին 
կա պի տա լը կազ մում էր 61 միլիոն դո լար: Այս պի սով՝ Ադր բե
ջա նի կենտ րո նա կան բան կը խթա նում է կլա նում ներն ու միա
ձու լում նե րը բան կա յին հա մա կար գում, նպաս տե լով փոքր խա
ղորդ նե րի շու կա յից հե ռա նա լուն: Ս պաս վում է, որ այս ո րոշ ման 
արդ յուն քում Ադր բե ջա նում բան կե րի թի վը կրկնա կի կնվա զի: 
Ներ կա յում գոր ծում են 44 բան կեր: Դ րանց հա մար բա վա կան 
ծանր էր 2011 թ., երբ բան կա յին հա մա կար գը մոտ 200 միլիոն 
դո լա րի վնաս ներ կրեց: Այս մի տում նե րը շա րու նակ վե ցին նաև 
2012 թ.՝ 9 բանկ տա րին փա կեց վնա սով, իսկ մյուս 33 բան կե րի 
շա հույթ նե րը հա զիվ գե րա զան ցե ցին մյուս բան կե րի վնաս նե րի 
չա փե րին: Թեև բան կե րի վնաս նե րը լուրջ սպառ նա լիք են հա մա
կար գի զար գաց ման հա մար, հա մար վում է, որ նավ թի ու գա զի 
ար տա հա նու մից ստաց վող ե կա մուտ նե րը լուրջ խթան են այդ 
երկ րի ֆի նան սա կան հա մա կար գի ա ճի հա մար: 
Ադր բե ջա նի խո շո րա գույն բան կը «Ադր բե ջա նի մի ջազ գա յին 
բանկն» է, ո րի կա պի տա լի 50,2 տոկոսը պատ կա նում է պե տութ
յա նը: Այս բան կին բա ժին է ընկ նում երկ րի բան կա յին հա մա կար
գի ակ տիվ նե րի մոտ 36 տոկոսը: Օ տա րե րկր յա բան կե րի մաս
նա բա ժի նը երկ րի բան կա յին հա մա կար գում մոտ 25 տոկոս է: 
Բան կա յին տո կոս նե րը Ադր բե ջա նում ևս բարձր են, ինչ պես ԱՊՀ 
այլ երկր նե րում: Վար կե րի տո կո սադ րույք նե րը տա տան վում 
են 1536 տոկոս մի ջա կայ քում: Վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի 
բարձր մա կար դա կի վրա ազ դում են բան կե րի միջև մրցակ ցութ
յան ցածր աս տի ճա նը և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի սղութ յու
նը: Ըստ Ադր բե ջա նի կենտ րո նա կան բան կի հրա պա րակ ման՝ 
2013 թ. հուն վա րի 1ի դրութ յամբ վար կե րի մի ջին տո կո սադ
րույ քը Ադր բե ջա նում 15,2 տոկոս է: Ընդ ո րում՝ ֆի զի կա կան 
ան ձանց տրա մադր վող վար կե րի մի ջին տո կո սադ րույ քը 18,25 
տոկոս է, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ 13,32 տոկոս: 

²äÐ »ñÏñ Ý» ñÇ »õ ì ñ³ë ï³ ÝÇ µ³Ý Ï³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ 
Ñ³ Ù» Ù³ ï³ Ï³Ý í»ñ Éáõ ÍáõÃ ÛáõÝ
Ð»ÕÇÝ³Ïª²É»ùë³Ý¹ñ²ñ³ÙÛ³Ý



54

Feature    Psychological Contract and Empowerment

 We live in a “VUCA” world – this is a frequently used ab-
breviation – it stands for volatile, uncertain, complex and am-
biguous. This abbreviation describes very well the environment 
both from an employee and employer point of view. Organiza-
tions do not exist in a vacuum, but are part of a wider context. 
Hence turbulence of the society affects the organizations and 
the people in them. In such a difficult environment to maintain 
trust within the organization and being open to challenges and 
changes are imperative for these uncertain times. And the 
“ways” lead to the HR door:  from one side to focus on the strat-
egy with an aim of being the best choice for the clients and the 
other side to be the best choice for the people, keep trust – two 
sides of the same coin and a complex issue for HR. 
Businesses are trying to maximise the potential of the firm, 
which means maximising the potential of everyone working in 
it. This is not just a desire to progress – but the reality of cre-
ating an environment in the firm, which supports maintaining 
of efficiency, culture, loyalty, etc. Here, there prevails the role 
of the Psychological Contract (PC). Without having a positive 
psychological contract (PC) in place, organizations will fail to 
progress.  The term PC was first used in the early 1960s and 
became more popular in the downturns of 1990 and 2009. Ac-
cording to the traditional definition, “The PC is the perception of 
the two parties, employee and employer, of what their mutual 
obligations are towards each other.”. These obligations are of-
ten informal, unwritten, and influential. Some obligations may 
be seen as promises, others as “expectation” from what has 
happened in the past. The PC looks at the reality of the situ-
ation as perceived by the parties and may be more influential 
than the formal contract, affecting the behavior of employees 
from day to day. The PC helps to clear of employees’ attitudes 
towards the employer and the drive for empowerment, as orga-
nizations want employees to become more responsive to self 
management. Commitment is seen as an element of PC and 
the concept of empowerment is partly intended to lead to the 
committed employee. Employers desire these concepts to be 
accompanied with the creation of HR policies designed to im-
prove an organization’s performance.  In times of uncertainly, 
with a new generation entering the labour market, it is becom-
ing difficult to get committed employees, and in this case trust 
becomes more important. Trust is critical for building a foun-
dation for commitment, hence it can be considered as an im-
portant part of PC. What is happening at the workplace? What 
is  the level of mutual trust between employer and employee? 
These are questions for each HR professional.  In order to feel 
committed, employees must feel satisfied with their work. Job 
satisfaction is more likely to be achieved, where the employer 
offers employees what they want. Surveys consistently show 
that employees generally want interesting work, development 
opportunities, fair treatment, and competent management. 
The line manager has a key role in maintaining commitment. 
Employers need to focus on tapping into what employees are 
looking for and how they feel about their work. They need to 
involve and engage them and also train line managers in how 
to manage people.  
In the workplace, one distinct advantage of trust is the link of in-
novation: organizations need people to spend time re-inventing 
forms of delivery, not just hacking away at the size or volume 
of existing practices.
Another distinct benefit of the trust in the workplace is much 
easier embracement of the organization change – it can be 
faster and with better level of employee engagement.
At times of uncertainty having a boss that they really trust can 

encourage employees to take the plunge and try something dif-
ferent. 
So, understanding how to maintain and keep trust in the first 
place becomes a key management contribution, an imperative 
for HR people, since it is a necessary condition for employee 
engagement. 
Researcher Guest identifies the following key points for the ba-
sis of PC and trust:
• The extent to which employers adapt people management 

practices.
• Employees` sense of business and trust and their feeling 

that the employer is honoring the deal between them.
Where the PC is positive, increased employee commitment 
and satisfaction will have a positive impact on business per-
formance. 
However, when PC is broken, there is a negative impact on 
employee engagement. It is the line manager’s role to take re-
sponsibility for maintaining the implementation of the concept. 
Meanwhile, preventing breach in the first place is better than 
trying to repair the damage afterwards.
Where breach cannot be avoided, it may be better to spend 
time negotiating and re-negotiating the deal rather than focus-
ing too much on delivery.
Managers need to manage expectation, for example through a) 
systems of performance management, which provide for regu-
lar appraisals, and b) employee attitude surveys, which can 
also be an effective tool for exploring how employees think and 
feel on the range of issues affecting the workplace. In times of 
rapid change, managers and employees frequently hold opin-
ions about what is going on in two way communication  (formal 
and informal) as a form of reality check and a basis for building 
mutual trust. Breach of PC can seriously damage employer- 
employee relationships.  It is difficult to address a damage, but 
it is always possible to avoid a breach, if managers are open 
with employees about the issues that need to be addressed. 
The PC does not supply a detailed model of employer-employ-
ee relationship, but it offers important clues about maintaining 
employee commitment. PC provides a convincing rationale for 
“soft HRM” or behaving as a good employer. It emphasizes that 
employment is a relationship with the mutual obligations of em-
ployee and employer. The price of failure to fulfill or manage 
expectations may cause serious damage to the relationship 
and to the organization.
As far as getting commitment is concerned, the concept of 
empowerment has been identified as a recent and advanced 
manifestation of employee commitment, with its advocates 
stating that it is the answer to gaining improved organizational 
performance. Empowerment confers greater responsibility and 
accountability to low level employees.  In turn, employees are 
to experience enhanced job satisfaction and commitment in an 
environment characterized by trust and greater tolerance unin-
tentional errors, team work, enhanced training. So, empower-
ment can be viewed in quite flexible terms.
Given the pressure to do things better, faster, and cheaper, re-
ward strategies may be used to build commitment. However, the 
reward should be based on continuous performance and im-
provement, rather than one-time events or past achievements.
The changing and diverse environment, organizations are re-
quired to demonstrate new products and services, new organi-
zational structures and systems, hence, new competences and 
working practices as well. So, for HR professionals feeling the 
pulse of the organization is a crucial factor to ensure the sur-
vival among its rivals.  

Psychological Contract 
and Empowerment
By Sona Martirosyan, Head of HR department, KPMG Armenia CjSC
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Feature    The Lending Process of Legal Entities

 It should be stated that the trust towards the banking system 
has been restored recently. At the same time, trading com-
panies with insufficient financial resources apply for credits 
from the bank in order to operate and develop their business. 
The credit policy becomes more convenient, flexible and 
perspective in our country. Thus, as mentioned above, the 
bank could provide business credit to companies for organiz-
ing and developing their business. These are the credits, the 
recourses from which could be applied only for founding new 
business or for developing the existing business of borrower. 
Although the borrower as a legal entity should satisfy the 
number of claims suggested by the bank, essentially should 
have proper credit history, good business plan, should have 
sufficient financial assets, which are guarantees for the given 
credit. In fact, for taking credit, it is needed that the legal enti-
ty applicant has a proper financial state and sufficient assets. 
Although, it must be noted that in the process of lending to 
legal entities banks are led by the principle of giving prior-
ity to the companies having older business history. That is, 
banks, while discussing the loan application, very often give 
priority to existing companies rather than to new companies. 
Naturally, in order to have credit, the company should have 
a stable business image, and for reaching that point, should 
also have some experience in business as needed.

The risk for the new company is higher than for an existing 
company. For getting credit from banks, legal entities should 
past through some stages. For the first, it is needed that the 
head or authorized representative of the borrowing legal enti-
ty should have an interview with the credit agent of that bank, 
during which, the aim of the credit is discussed. The loan 
agent also performs a check of the location of the legal entity 
in order to find out whether the company actually operates 
whether the property for loan is in a good condition as well as 
other information. After that, the loan agent can summarize 
the information about the past loan or loans of the borrower, 
in order to do it, the loan agent according to the agreement 

of borrower should become familiar with the borrower’s credit 
history through a credit report. After this, a list of documents 
will be required from the bank in order to discuss the loan ap-
plication. According to the legal status of the borrowing entity, 
the nature of the activity the following documents could be 
required: state registration certificate, charter, financial state-
ments for past reporting periods, statements or reports on 
existing debt, for joint-stock companies the relevant extract 
from the registry, which will show a list of shareholders, the 
number of shares owned by shareholders, the list of debtors 
and creditors according to debts, documents necessary for 
the security of assets, as well as other documents.

If the loan agent finds that the credit application is worthy to 
lend to that company, the package of documents from the 
borrower must be given to the bank’s credit committee for 
review, which may be called the last step of the lending pro-
cess. The Credit Committee pays attention to the fact wheth-
er the borrower was able to return the loan, as well as, from 
the point of view of deterring risks, decides the adequacy 
of guaranteeing property.  Only through reaching a positive 
conclusion by the Credit Committee can the bank organize 
the process of the credit.

In fact, after all these steps, the bank will provide a loan to 
the company based on a business plan. However, it must be 
noted that the bank constantly monitors the accordance of 
the activities of the borrower based on the loan purpose and 
loan program.

Thus, it is noted that the legal entity should go through these 
following stages. First, the discussion about giving the credit 
is made between the bank and the company, after which the 
bank carries out the assessment of the creditworthiness of 
the company, an analysis of the business plan, as well as an 
assessment of the status of the property. Only after fulfilling 
all this steps can the bank enter into a loan agreement with 
the borrower and provide the loan. 

By Sargis Aghasyan, Associate, LEGELATA LLC

The Lending Process of 
Legal Entities
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 Պետք է փաս տենք, որ վեր ջին ժա մա նակ ներս վե րա կանգն
վել է  բան կա յին հա մա կար գի նկատ մամբ վստա հութ յու նը: 
Դ րան զու գըն թաց առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը բա
վա րար մի ջոց ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով, բիզ նե սի կազ մա
կերպ ման կամ զար գաց ման նպա տա կով հա ճախ դի մում են 
բանկ վարկ վերց նե լու հա մար: Վար կա յին քա ղա քա կա նութ
յու նը մեր հան րա պե տութ յու նում  հետզ հե տե ա վե լի հար մա
րա վետ, ճկուն  և հե ռան կա րա յին  է  դառ նում: Այս պի սով, 
ինչ պես վե րը նշվեց, ի րենց բիզ նե սի կազ մա կերպ ման կամ 
ընդ լայն ման հա մար բան կե րը կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
կա րող են տրա մադ րել,  այս պես կոչ ված, գոր ծա րար վար
կեր: Դ րանք այն վար կերն են, ո րոն ցից ստա ցած մի ջոց նե րը 
Վար կա ռու նե րը պար տա վոր են օգ տա գոր ծել բա ցա ռա պես 
նոր գործ հիմ նե լու կամ ար դեն իսկ գոր ծող բիզ նե սը էլ ա վե
լի ընդ լայ նե լու հա մար: Սա կայն Վար կա ռու ի րա վա բա նա
կան ան ձը պետք է բա վա րա րի բան կի կող մից ա ռա ջադր
վող մի շարք պա հանջ նե րի, մաս նա վո րա պես, ու նե նա լավ 
վար կա յին պատ մութ յուն, լավ գոր ծա րար ծրա գիր, ու նե նա 
բա վա րար նյու թա կան ակ տիվ ներ, ո րոնք կհան դի սա նան 
տրա մադր ված վար կի  ա պա հո վութ յուն: Փաս տո րեն վար կի 
ստաց ման հա մար, անհ րա ժեշտ է, որ դի մող ի րա վա բա նա
կան անձն ու նե նա լավ ֆի նան սա կան վի ճակ և բա վա րար 
գույք: Սա կայն հարկ եմ հա մա րում նշել, որ ի րա վա բա նա
կան անձ նաց վար կա վոր ման գոր ծըն թա ցում` բան կե րը 
ա ռաջ նորդ վում են ա վե լի հին գոր ծա րար պատ մութ յուն ու
նե ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րին նա խա պատ վութ յուն տա
լու սկզբուն քով: Այ սինքն, Բան կե րը շատ հա ճախ վար կա յին 
հայ տե րը քննար կե լիս նա խա պատ վութ յուն տա լիս են ար դեն 
իսկ գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րին, այլ ոչ թե նոր ստեղծ
վող նե րին: Փաս տո րեն, բան կից վարկ ստա նա լու հա մար 
կազ մա կեր պութ յու նը պետք է ու նե նա կա յուն գոր ծա րար 
պատ կեր, իսկ նման արդ յուն քի հաս նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է ո րո շա կի փորձ բիզ նե սի բնա գա վա ռում: Նոր ստեղծ
վող բիզ նե սի ռիս կայ նութ յու նը շատ ա վե լի բարձր է, քան ար
դեն իսկ գոր ծո ղի նը:  

Բան կի կող մից վարկ ստա նա լու նպա տա կով ի րա վա բա նա
կան ան ձինք պետք է անց նեն մի քա նի փու լե րով: Նախ անհ
րա ժեշտ է, որ վար կա ռու ի րա վա բա նա կան ան ձի տնօ րե նը 
կամ այլ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ  հա մա պա տաս խան բան կի 
վար կա յին գոր ծա կա լի հետ ու նե նա հար ցազ րույց, ո րի ըն
թաց քում քննարկ վում է վար կա վոր ման նպա տա կը: Վար կա
յին գոր ծա կա լը նաև ինքն է տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
գտնվե լու վայ րում ի րա կա նաց նում ստու գում ներ, պար զե լու` 
արդ յոք ի րա կա նում գոր ծում է այդ կազ մա կեր պութ յու նը, 
արդ յոք վար կի հա մար ա պա հո վութ յուն հան դի սա ցող գույ քը 
գտնվում է լավ վի ճա կում, ինչ պես նաև այլ տե ղե կութ յուն
ներ: Դ րա նից հե տո վար կա յին գոր ծա կա լը կա րող է հա վա
քագ րել վար կա ռո ւի նախ կի նում ու նե ցած վար կե րի մա սին 
տե ղե կութ յուն ներ, որն ի րա կա նաց նե լու հա մար վար կա յին 
գոր ծա կա լը վար կա ռու կազ մա կեր պութ յու նից ստաց ված 
հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա պետք է ծա նո թա նա վեր ջի
նիս վար կա յին պատ մութ յա նը` վար կա յին զե կույ ցի մի ջո ցով: 
Դ րա նից հե տո բան կից կպա հանջ վեն մի շարք փաս տաթղ
թեր վարկ ստա նա լու հայ տը քննար կե լու հա մար: Կախ ված 
վար կա ռու ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վա կան կար գա վի ճա
կից, գոր ծու նեութ յան բնույ թից` կա րող են պա հանջ վել հետև
յալ փաս տաթղ թեր. պե տա կան ռե գիստ րի վկա յա կան, կա
նո նադ րութ յուն, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն ներ ան ցած 

հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար, տե ղե կանք ներ 
կամ հաշ վետ վութ յուն ներ առ կա պարտ քե րի մա սին, բաժ
նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի հա մար՝ հա մա պա տաս խան 
ռեեստ րից քաղ վածք, որ տեղ կնշվի բաժ նե տե րե րի ցան կը, 
բաժ նե տե րե րին պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րի քա նա կը, դե բի
տոր նե րի և կ րե դի տոր նե րի ցու ցակն ըստ պարտ քե րի, ա պա
հո վութ յուն հան դի սա ցող գույ քե րի հա մար անհ րա ժեշտ փաս
տաթղ թեր, ին պես նաև այլ փաս տաթղ թեր:

Ե թե վար կա յին գոր ծա կա լը գտնի, որ կա րե լի է վար կա վո րել 
տվյալ կազ մա կեր պութ յա նը, տվյալ վար կա ռո ւի վե րա բեր յալ 
ձևա վոր ված փա թե թը պետք է ներ կա յաց նի հա մա պա տաս
խան բան կի վար կա յին կո մի տեի քննարկ մա նը, ո րը, կա րե լի 
է ա սել, վար կա վոր ման վեր ջին քայլն է: Վար կա յին կո մի տեն 
ա ռա վել ու շադ րութ յուն դարձ նում է այն հան գա ման քին, թե 
արդ յոք վար կա ռու կազ մա կեր պութ յու նը ի վի ճա կի է լի նե լու 
վե րա դարձ նել վար կը, ինչ պես նաև ռիս կե րի  զսպման տե
սանկ յու նից, ո րո շում է ա պա հո վութ յուն հան դի սա ցող գույ
քե րի և  ե րաշ խա վո րութ յուն նե րի բա վա րա րութ յու նը:  Միայն 
վար կա յին կո մի տեի դրա կան եզ րա կա ցութ յան արդ յուն քում 
բան կը կա րող է վար կա վո րել կազ մա կեր պութ յա նը:

Փաս տո րեն, այս բո լոր քայ լե րից հե տո բան կը կվար կա վո րի 
տվյալ կազ մա կեր պութ յան գոր ծա րար ծրա գի րը: Սա կայն 
հարկ եմ հա մա րում նշել, որ բան կը մշտա պես հսկում է վար
կա ռո ւի գոր ծու նեութ յան հա մա պա տաս խա նութ յու նը ստաց
ված վար կի նպա տա կին և վար կա յին ծրագ րին:

Այս պի սով կա րե լի է ա սել, որ ի րա վա բա նա կան ան ձը, վարկ 
վերց նե լիս, պետք է անց նի հետև յալ փու լե րը: Նախ տե ղի են 
ու նե նում վար կի տրա մադր ման հետ կապ ված քննար կում 
բան կի և վար կա ռու կազ մա կե պութ յան հետ, ո րից հե տո 
բան կի կող մից ի րա կա նաց վում են տվյալ կազ մա կեր պութ
յան վար կար ժա նութ յան գնա հա տում, գոր ծա րար պլա նի 
վեր լու ծութ յուն, ինչ պես նաև ա պա հո վութ յուն հան դի սա
ցող գույ քի գնա հա տում: Այս ա մենն ի րա կա նաց նե լուց հե տո 
միայն բան կը կա րող է վար կա ռու կազ մա կեր պութ յան հետ 
կնքել վար կա յին պայ մա նա գիր և տ րա մադ րել վարկ: 
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Feature    Business Performance Improvement

 In today’s business environment, with the global markets 
intertwined and the economic factors changing so rapidly, 
businesses are challenged to continually improve and create 
sustainable performance in order to stay ahead of the com-
petition. Of course, these external forces and risks affect all 
businesses, and no one is immune to economic conditions, 
market trends, and new competition. 

Forced by recent regulatory changes, technology advance-
ments, changes in customer expectations and economic en-
vironments, the banking sector is entering a significant period 
of comparatively constrained returns and profitability both 
from global and local perspectives. 

Authorities around the world are determined to avoid a repeat 
scenario of the banking crisis, with the result that a whole 
slew of regulatory changes is in the offing, or has already 
started to be implemented, with a view to tightening up regu-
lation and avoiding another ‘too big to fail’ situation. In the EU, 
Basel III is already putting bank models under the spotlight. 
Similarly, at a global level, successive G20 summits will seek 
to redefine the boundaries of acceptable banking practice.

The global economy is entering its fourth year of reduced 
growth, if not downright recession in parts, due almost entire-
ly to the aftershock of the banking crisis and ensuing financial 
chaos. Operating successfully in such a shaky economic en-
vironment requires a new approach from the banks.

In the view of the above mentioned developments, common 
issues that all banks face throughout their operations include:

• How to continuously maximize shareholder value

• How to satisfy ever demanding customers by rendering 
better quality products and faster service with competi-
tive prices

• How to balance costs, growth, and risk

• How to have Human Resources effectively aligned to 
execute the overall business strategy

• How to capture and use information effectively.

In order to address these issues and to make a meaningful 
impact on their operations, banks need to accurately exam-
ine, analyze and redesign, as necessary, their current busi-
ness processes.

Presently, many banks undertake business initiatives en-
compassing people-process-technology, such as introducing 
new technologies and information systems, redesigning pro-
cesses, integrating work flow, and/or rearranging resource 
allocation in order to improve business effectiveness and 
drive ongoing value. However, too often, banks lack the 

necessary experience, time and resources to perform these 
tasks successfully. Increasingly, they are partnering with ex-
ternal solution providers to deliver services that are beyond 
the in-house capabilities.

KPMG’s Business Performance Improvement (BPI) ser-
vices represent a highly structured, methodical approach to 
the analysis and re-design of business processes, typically 
resulting in positive/value added changes in the manner in 
which that company operates. These changes are aimed at 
assessing and re-designing business processes, thus driv-
ing significant, sustainable and measurable benefits to the 
company.

KPMG helps companies and organizations to develop capa-
bilities, processes, tools and systems that can equip man-
agement to identify performance improvement opportunities, 
potential risks, optimize management decision processes 
and more reliably meet stakeholders’ expectations.

KPMG’s BPI methodology underlies every BPI project, which 
is performed through 5 phases: Plan, Insight, Design, Imple-
ment and Monitor; and considers 4 areas: Risk and Controls, 
Technology, Processes and People. 

We help to redesign processes by initiating change, remov-
ing unnecessary tasks, eliminating inefficiencies, integrat-
ing workflows, assisting and selecting enterprise technology 
systems and improving resource allocation in order to bring 
about cost savings and risk mitigation to the company.

From analysis to execution, KPMG assists clients across 
core drivers of change by leveraging its global experience 
and approach. Our competencies bridge the disciplines of fi-
nance and operations to offer a broad business perspective 
with deep functional and process skills in finance, operations, 
technology, HR, change management, risk management and 
controls to understand and address challenges.

KPMG professionals provide an objective assessment and 
view of companies’ issues. Instead of offering “templatized” 
solutions, we respond to problems by carefully analyzing the 
specific data and applying our extensive experience to rel-
evant industry sectors.

KPMG Armenia’s recent BPI engagements resulted in the 
following tangible results for our clients:

• Improved management and corporate governance

• Improved decision making process

• Strategy aligned KPI groups for all staff positions

• Enhanced customer service through introduction of “one 
window” system

Thus, a thoroughly planned and executed BPI initiative can 
result in significant enhancements in business processes, 
such as enhanced efficiency in customer service, staff pro-
ductivity, technology leverage and quality delivery, improved 
access to information, supplier leverage, economic return, 
and alignment with business strategy. 

Business Performance 
Improvement: Rethinking 
Banking Operating Models
By Gayane Hovsepyan, Senior Consultant, KPMG Armenia CjSC

“Improving business performance by changing the 
way things are done.”
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Feature    Automated Call Centers

  Studio One has extensive experience in the development 
and integration of CRM systems. We offer banks and credit 
organizations our services of integration of CRM systems that 
ensure automatic control of customer relations management.
Currently, the demand of the business environment is to find 
new ways to maximize resources and optimize user produc-
tivity. Today many businesses like banks, insurance compa-
nies, and other service providers realize the importance of 
Customer Relationship Management (CRM) and its potential 
to help them acquire new customers, retain existing ones, as 
well as maximize their lifetime value.
The activity of banks and credit organizations is impossible 
without daily interaction with customers on a number of is-
sues. One company, for instance, may interact with custom-
ers in a myriad of different ways including mail campaigns, 
Web sites, call centers and marketing and advertising efforts. 
Solid CRM systems link up each of these points. This col-
lected data flows between operational systems (like sales 
and inventory systems) and analytical systems that can help 
sort through these records for patterns. Company analysts 
can then comb through the data to obtain a holistic view of 
each customer and pinpoint areas where better services are 
needed. 
The idea of CRM is helping businesses use technology and 
human resources and gaining insight into the behavior of 
customers and the value of those customers. If it works prop-
erly, a business will
• provide better customer service;
• make call centers more efficient;
• cross sell products more effectively;
• help sales staff close deals faster;
• simplify marketing and sales processes;
• discover new customers;
• increase customer revenues.

Benefits of CRM to banks

• Customer focus;
• Overall profitability;
• Customer satisfaction;
• Centralized information;
• Small banks boost;
• Customer segregation;
• Customer acquisition;
• Improved cross-sell framework;
• Increased operational efficiencies and collaboration.

Customer Call Center Automation

Call centers are used by organizations that sell or service 
products and use the telephone as one primary contact point. 
The main functions of Call center are:
• Automated call distribution (ACD);
• Automated  emails and SMS distribution;
• Call center management;
• Call center training;
• Call recording and archiving;
• Call routing;
• Call scheduling;
• Call summaries and reports;
• Interactive voice response (IVR);
• Voice recognition;
• Improved customer satisfaction rates;
• Lower costs;
• Monitoring.
As it has been mentioned above, with the adoption of CRM 
the call center will be streamlining the processes for greater 

efficiency. The easy-to-use solution helps operators enhance 
interaction with their clients and improve customer satisfac-
tion. The CRM solution consolidates all operations and infor-
mation in a single user interface. Many manual tasks are now 
automated, and access to information is much faster.
This powerful call center automation software provides op-
portunities to improve inefficient processes in a call center. 
It can be used to better agent processes, increase revenue, 
improve the user interface and add procedural guidance to 
call center workflows, thus boosting agent efficiency and 
reducing need for training. These are just a few examples 
of how Call centers using the offered software can improve 
compliance and reduce costs arising from training and errors. 
The main priorities of automation are:
• saving and maintaining customers' information and up-

dating it in multiple systems simultaneously;
• directly accessing customer history, accounts and inter-

action information, regardless of the customer`s point of 
contact with the bank;

• automate searching across multiple systems to save 
time during a call;

• presenting all data in one application, so that the Call 
center agent doesn't have to work with multiple applica-
tions and switch from one screen to another;

• modifying the user interface, thus preventing agents 
from performing undesired actions;

• providing for up-sell/cross-sell offers during the call;
• automatically answering frequently asked questions;
• automating the capture of call notes as actions are per-

formed to save time in call wrap up.
The Call center automation by using our software can help 
address the following issues faced by the banks. 

Lowering Costs

Well-conceived and well run call center can pay for itself in a 
very short time span by handling more calls without adding 
headcount. Even by reducing calls by just 15-30 seconds, 
companies such as banks, which handle high volumes of 
calls, can save enormous amounts of time and money. By 
employing scripts, agents save time and are always on the 
message. With real time monitoring and reporting, logjams 
can be averted. Historical data can be viewed for training and 
workflow management. All this and more, from an efficiently 
run customer contact center, can provide significant savings 
to banks.

Customer Service

The primary goal of any Call center is to make the custom-
ers feel that they have been dealt with in an efficient and 
friendly way. Reducing hold times, connecting customers to 
the proper person (even before agent answers), or just hav-
ing correct information on hand (such as prior interactions, 
purchase history, etc.) will have a positive impact on callers.

Reporting

A vital component of any call center is its reporting ability, 
both real time, at your fingertips information and overall call 
center performance metrics, for both customers and staff. 
The data collected as a result of customer interactions can 
be used for marketing campaigns, geographical studies, ser-
vice requests, etc. The metrics captured from the Call cen-
ter staff will indicate time spent per call, information that the 
agent was able to obtain, etc. These business metrics help 
streamline the customer contact process, allowing staffing to 
be dictated by actual bank’s needs. 

CRM Systems Integrated 
with Call Center
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  Մենք ա ռա ջար կում ենք բան կե րին և վար կա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րին CRM  հա մա կար գի ին տեգ րում, որն 
ա պա հո վում է հա ճա խորդ նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն
նե րի կա ռա վար ման ավ տո մա տա ցում:

 Գոր ծա րար մի ջա վայ րը պա հան ջում է նոր ու ղի նե րի հայտ
նա բե րում ռե սուրս նե րի ա վե լաց ման և  օգտ վող նե րի ար
տադ րո ղա կա նութ յան օպ տի մա լաց ման նպա տա կով: Այ սօր 
բան կե րը, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը և ծա ռա
յութ յուն ներ մա տու ցող այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րը գի տակ
ցում են CRM հա մա կար գի կար ևո րութ յու նը, հա ճա խորդ
նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռա վար ման վեր ջի նիս 
ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը, ին չը կօգ նի կազ մա կեր
պութ յուն նե րին ձեռք բե րել նոր հա ճա խորդ ներ ու պահ պա
նել ե ղած նե րին: 

Բան կե րի և վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու
նեութ յու նը անհ նար է պատ կե րաց նել ա ռանց  հա ճա խորդ
նե րի  հետ տար բեր հար ցե րի շուրջ ա ռօր յա շփում նե րի: 

Յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յուն կա րող է շփվել իր հա
ճա խորդ նե րի հետ տար բեր ե ղա նակ նե րով, ինչ պի սիք են էլ. 
փոս տը, վեբ կայ քը, զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նը (Call 
Center), ինչ պես նաև մար քե թին գա յին և գո վազ դա յին մի ջոց
նե րը: 

CRMը միա վո րում է բո լոր վե րո հիշ յալ ե ղա նակ նե րը մեկ ընդ
հա նուր հա մա կար գի մեջ: Այն հա վա քագ րում է գոր ծառ նա
կան (օ րի նակ վա ճառ քի և  ին վեն տա րի զաց ման հա մա կար գե
րի) և վեր լու ծա կան հա մա կար գե րի միջև տվյալ նե րի հոս քը 
և  այդ ձայ նագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով օ րի նա չա փութ յուն ներ 
դուրս բե րում:  Այ նու հետև, ըն կե րութ յան վեր լու ծա բան նե րը 
ամ բող ջա կան պատ կեր են ներ կա յաց նում յու րա քանչ յուր հա
ճա խոր դի մա սին և մատ նան շում են բո լոր այն ո լորտ նե րը, 
որ տեղ բա րե փո խում նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն է նկատ վում: 
CRMի հիմ նա կան գա ղա փարն  է  օգ նել կազ մա կեր պութ
յուն նե րին հաս կա նալ հա ճա խորդ նե րի վար քը և դ րա նշա
նա կութ յու նը` օգ տա գոր ծե լով տար բեր տեխ նո լո գիա ներ և 
մարդ կա յին ռե սուրս ներ: Ե թե հա մա կարգն աշ խա տում է 
նա խա տես վա ծի պես, ա պա վեր ջինս կա րող է ա պա հո վել 
հա ճա խորդ նե րի ա ռա վել բարձ րո րակ սպա սար կում, զան
գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նի (Call Center) աշ խա տան քը և 
վա ճառ քի ի րա կա նա ցու մը դարձ նել էլ ա վե լի արդ յու նա վետ, 
նպաս տել գոր ծարք նե րի ա ռա վել ա րագ կնքմա նը, ինչ պես 
նաև մար քե թին գա յին ու վա ճառ քի գոր ծըն թաց նե րի պար
զեց մա նը և հա ճա խորդ նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը: 

CRM-իառավելություններըբանկերիհամար.

• կենտ րո նա ցում հա ճա խոր դի վրա,

• ընդ հա նուր շա հու թա բե րութ յուն,

• հա ճա խորդ նե րի գո հու նա կութ յուն,

• կենտ րո նաց ված տե ղե կատ վութ յուն,

• փոքր բան կե րի խթա նում,

• հա ճա խորդ նե րի տա րան ջա տում,

• նոր հա ճա խորդ նե րի ձեռք բե րում,

• խա չաձև վ ա ճառ քի ծրագ րի բա րե լա վում,

• գոր ծառ նա կան արդ յու նա վե տութ յան և հա մա գոր ծակ
ցութ յան բարձ րա ցում:

Զանգերի կառավարման կենտրոնի (Call Center)
ավտոմատացում

Զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նը (Call Center) կի րառ վում 
է ապ րանք ներ և ծա ռա յութ յուն ներ վա ճա ռող և հե ռա խո սը, 
որ պես հա ղոր դակց վե լու հիմ նա կան մի ջոց օգ տա գոր ծող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից:

Զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ
ներն են՝

• հա ճա խորդ նե րին ավ տո մատ զան գե րի կա տա րում,

• email, SMS հա ղոր դագ րութ յուն նե րի ավ տո մատ ու ղար
կում,

• ել քա յին և մուտ քա յին զան գե րի կա ռա վա րում,

• զան գե րի ձայ նագ րում և պահ պա նում,

• զան գե րի փո խան ցում,

• զան գե րի ժա մա նա կա ցույ ցի մշա կում,

• զան գե րի ամ փո փում նե րի և հաշ վետ վութ յուն նե րի 
կազ մում,

• ին տե րակ տիվ ձայ նա յին պա տաս խա նի  ա պա հո վում 
(Interactive Voice Response), 

• ձայ նի ճա նա չում,

• հա ճա խոր դի գո հու նա կութ յան բարձ րա ցում,

• ծախ սե րի կրճա տում,

• մո նի թո րին գի ի րա կա նա ցում:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, CRMի ին տեգր մամբ զան գե րի կա
ռա վար ման կենտ րո նի գոր ծըն թաց նե րը դառ նում են ա ռա
վել  արդ յու նա վետ ու կա նո նա կարգ ված: Օգ տա գործ ման 
տե սանկ յու նից դյու րին լու ծում նե րը օգ նում են օ պե րա
տոր նե րին ընդ լայ նել հա ճա խորդ նե րի հետ փո խազ դե
ցութ յու նը և բարձ րաց նել նրանց գո հու նա կութ յու նը: CRM 
հա մա կար գը հա մախմ բում է բո լոր գոր ծառ նութ յուն նե րը 
և տե ղե կատ վութ յու նը մեկ ընդ հա նուր ին տեր ֆեյ սի մեջ: 
Նախ կի նում մարդ կա յին ռե սուր սի մի ջամ տութ յամբ լուծ վող 
բազ մա թիվ խնդիր ներ այ սօր ավ տո մա տաց վել են, և տե
ղե կատ վութ յան հա սա նե լու թու նը ա վե լի ա րագ է դար ձել: 

Ավ տո մա տաց ման այս ծրա գի րը ըն ձե ռում է զան գե րի 
կա ռա վար ման կենտ րո նի ա նարդ յու նա վետ գոր ծըն թաց
նե րը բա րե լա վե լուհ նա րա վո րութ յուն : Այն կա րող է կի
րառ վել գոր ծա կա լի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման  և  ե կա մուտ նե րի ա ճի ա պա հով ման նպա
տա կով, ինչ պես նաև ա պա հո վել ղե կա վա րութ յա նը զան
գե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի մեջ ընդգ րկե լու 
գոր ծա ռույ թը,  ինչն էլ իր հեր թին կնպաս տի է գոր ծա կա
լի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը և 
կն վա զեց նի վե րա պատ րաստ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 
Ս րանք ըն դա մե նը մի քա նի օ րի նակ ներ են, թե ինչ պես 
մեր ա ռա ջար կած ծրագ րա յին հա մա կար գը կա րող է կա
տա րե լա գոր ծել աշ խա տան քի կա տա րո ղա կա նութ յու նը և 
կր ճա տել ու սուց մամբ ու սխալ նե րով պայ մա նա վոր ված 
ծախ սե րը: 

CRM Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñª ÇÝï»·ñ³óí³Í 
½³Ý·»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï



61

Â»Ù³  ²íïáÙ³ï³óí³Í ½³Ý·»ñÇ Ï»ÝïñáÝ

Ավտոմատացմանհիմնականուղղություններնեն՝

• հա ճա խորդ նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան պահ պա
նում և դ րա թար մա ցում մի քա նի հա մա կար գե րում 
միա ժա մա նակ,

• հա ճա խորդ նե րի պատ մութ յան,  վար կե րի մար ման, 
հաշ վե հա մար նե րի և փո խազ դե ցութ յան մա սին տե
ղե կատ վա կան դաշտ ան մի ջա կան մուտք գոր ծե լու  
հնա րա վո րութ յան ըն ձե ռում` ան կախ հա ճա խոր դի  
բան կի հետ շփման ձևի,

• ավ տո մատ ո րո նում բո լոր հա մա կար գե րով և ժա մա նա
կի խնա յում զան գի ըն թաց քում,

• մեկ ծրագ րում բո լոր տվյալ նե րի ամ փո փում, 

• օգ տա գործ ման ին տեր ֆեյ սի փո խում` գոր ծա կալ նե րի 
ան ցան կա լի գոր ծո ղութ յուն նե րը կան խե լու նպա տա կով,

• զան գի ըն թաց քում վա ճառ քի ա ռա ջարկ նե րի կա տա րում,

• հա ճա խա կի տրվող հար ցե րի ավ տո մատ պա տաս խա նի 
ա պա հո վում: 

Ամ փո փե լով այս ա մե նը, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ զան գե րի 
կա ռա վար ման կենտ րո նի ավ տո մա տաց ման հա մա կարգ չա
յին ծրա գի րը լու ծում է բան կե րի ու վար կա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի հետև յալ խնդիր նե րը:

Ծախսերիկրճատում

Զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նը կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում կա րող է ար դա րաց նել ինքն ի րեն, քան զի ըն ձե ռում 
է ա ռանց անձ նա կազ մի ա վե լաց ման ա վե լի շատ զան գեր ըն
դու նե լու հնա րա վո րութ յուն:   Այս պի սով, բան կե րը և բո լոր 
այն ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք օր վա ըն թաց քում մեծ ծա վա
լով զան գեր են ըն դու նում, տնտե սում են թե՛  ժա մա նակ և թե՛ 

գու մար: Մո նի թո րին գը և հաշ վետ վութ յուն նե րը կա րող են 
կան խել ո րա կի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Պատ մա կան 
տվյալ նե րը կա րող են կի րառ վել վե րա պատ րաստ ման և  աշ
խա տան քա յին գոր ծըն թաց նե րը կա ռա վա րե լու նպա տա կով: 
Այս ա մե նի արդ յուն քում բան կե րը կա րող են լուրջ  խնա յո
ղութ յուն ներ կա տա րել:

Հաճախորդներիսպասարկում

 Զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նի հիմ նա կան նպա տա
կը հա ճա խոր դի այն զգա ցու մի ա պա հումն է, որ ի րեն սպա
սար կե ցին արդ յու նա վետ և բար յա ցա կամ: Զան գի պահ ման 
ժա մա նա կի կրճա տու մը, հա ճա խոր դի միա ցու մը հա մա պա
տաս խան աշ խա տակ ցին կամ պար զա պես ճշգրիտ տե ղե
կատ վութ յան տրա մադ րու մը  (օ րի նակ՝ նախ կին շփում նե րը, 
կա տար ված գնում նե րի պատ մութ յու նը և  այլն) դրա կան ազ
դե ցութ յուն են  ու նե նում հա ճա խորդ նե րի վրա:

Հաշվետվողականություն

Զան գե րի կա ռա վար ման կենտ րո նի կար ևոր բա ղադ րիչ
նե րից է նաև հաշ վե տու լի նե լու կա րո ղութ յու նը ինչ պես 
հա ճա խորդ նե րի, այն պես էլ աշ խա տա կից նե րի հա մար: 
Հա ճա խորդ նե րի հետ փո խազ դե ցութ յուն նե րի արդ յուն
քում հա վա քագր ված տվյալ նե րը կա րող են օգ տա գործ վել 
մար քե թին գա յին ար շավ նե րի, աշ խար հագ րա կան ու սում
նա սի րութ յուն նե րի, սպա սարկ ման ա ռա ջարկ նե րի և  այլ նի 
հա մար: Այդ տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, թե որ քան ժա մա
նակ է ծախս վում յու րա քանչ յուր զան գի վրա, ինչ պի սի տե ղե
կատ վութ յուն է ս տա նում գոր ծա կա լը և  այլն: Չափ ման այս 
հա մա կար գե րը օգ նում են կա նո նա կար գել հա ճա խորդ նե րի 
հետ շփման գոր ծըն թաց նե րը, ինչն էլ իր հեր թին թույլ է տա
լիս, որ պես զի անձ նա կազմն ա ռաջ նորդ վի բան կի պա հանջ
նե րով ու շա հե րով: 
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The State Shall Not Enforce Against Itself: 
Issues of the Safety of Company Assets  
and the Risks Carried by the State

 In Armenia, the enforcement of the judicial acts of the
courts, thedecisionsofarbitral tribunals,andthedecisions
of themediatorof the financial systemaresecuredby the
compulsory enforcement accomplished by theCompulsory
EnforcementServiceoftheMinistryofJusticeoftheRepub-
licofArmenia(CEJA).Theserelationshipsaregovernedby
theRAlaw“Oncompulsoryenforcementofjudicialacts”(see
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին 1998թ. 
մայիսի 5ի ՀՕ221 ՀՀ օրենքը, ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), 
ԱԺ,19.03.2012,ՀՕ105Ն դրությամբ,hereinafterCEJAlaw).

This procedure also applies to the cases where the debtor is 
the State in face of its bodies, and the applicant is to demand 
the result of the judicial act from the state.

In the situations related to the business sphere, the state 
usually appears to be a debtor in administrative relations, 
especially, when as a result of the challenge of the inspec-
tion act the state is obliged to return the overpaid tax to the 
business. For example, when a lawsuit security measure was 
applied, an arrest has been posed on the company assets, 
afterwards, as a result of the appeal of the security measure, 
the arrest was removed. 

In the mentioned cases, according to the general procedure, 
one shall apply to the court of first instance, receive the execu-
tion sheet, submit it to CEJA for execution and wait for the ac-
complishment of enforcement proceedings against the state. 

The first issue relates to the receipt of the execution sheet 
from the court of first instance. To get an execution sheet, 
one shall present an application to the court of first instance 
(see article 18 of CEJA law). In practice, if the case has been 
reversed in a higher instance, then the court of first instance 
will not issue an execution sheet unless the case is deliv-
ered from the court of higher instance to the court issuing 
the execution sheet, regardless of the circumstance that the 
act of the court of higher instance has entered into force. In 
this situation, sending the execution sheet is a lengthy pro-
cess, which depends on the issue of when the court of higher 
instance will send the case due to internal workload of the 
office, when the post office will deliver the case (if the court 
of first instance is in a region, the delivery of the case will 
last even longer), as well as when the first instance court 
will review the application and will issue the execution sheet. 
During this process, the company assets are kept and thus 
cannot serve the business.

In parallel to this, there are cases, when CEJA does not treat 
properly the execution of the judicial act and the state body de-
lays the execution without any grounds. We are aware of such 
a delayed case, which was prolonged for some 6-8 months (the 
RA Ministry of Finance was refusing the removal of the details 
of the company from the list of the uncertified participants, as 
required by the judicial act). Recently, the taking of the arrested 
means as a deposit by CEJA is a new tendency. During this pro-
cess, the longer CEJA keeps the assets and gets late with their 
return, the longer the state benefits from them. 

In cases of Burdov vs Russia (CASE OF BURDOV v. RUSSIA 
(No. 2) Application no. 33509/04, ECHR 2009, §65), Metax-

as vs Greece  (AFFAIRE METAXAS c. GRÈCE, Requête no 
8415/02, CEDH 2004, §19), as well as a number of other 
cases, the European Court of Human Rights has addressed 
the issue of enforcement of the judicial acts in force under the 
light of article 6 (the right to a fair trial) of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(hereinafter European Convention of Human Rights).

The 1st sentence of the 1st part of article 6 of the European 
Convention of Human Rights guarantees the right to fair 
trial in a reasonable time (Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 1950, 
Europ.T.S. No. 5; 213 U.N.T.S. 221).

In the context of this norm, the European Court of Human 
Rights has righteously expressed the view that the protection 
of the right to fair trial does not end with the protection of the 
rights of the person in the court. Given, that the judicial act is 
not enforced consistently and remains on the paper, the right 
to fair trial is again violated (see e.g., CASE OF HORNSBY 
v. GREECE, Application no. 18357/91, ECHR 1997, §40).

In the cases of Burdov and Metaxas, the European Court of 
Human Rights has stated that in case when the state is the 
debtor (the state must perform some obligation based on the 
judicial act), it is not fair to demand that the person ensures 
additional enforcement proceedings. The responsible author-
ity of the state must instantly perform the judicial act without 
waiting for compulsory enforcement or other proceedings, 
right after it is notified about the judicial act (see above). 

With regard to Metaxas case the court has mentioned “...
Toutefois, la Cour ne saurait perdre de vue que le requérant 
a dû recourir à la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir 
le remboursement de sa créance. De l’avis de la Cour, il n’est 
pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une 
créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de 
devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée 
afin d’obtenir satisfaction...”

Following this logic, it turns out that the company incurs dam-
ages after a reasonable period, following the judicial act's en-
tering into force. A reasonable period is a period during which 
the state can reasonably perform the judicial act, e.g., in case 
of the obligation to return money this period is set as few days 
maximum. The delay, which has occurred as a result of an 
action or inaction attributable to this or that state body is not 
reasonable. We come to this conclusion again by application 
of the criteria of the European Court of Human Rights, which 
is the following: to decide the reasonableness, it is neces-
sary to evaluate complexity of the enforcement proceeding, 
the behavior of the applicant and the state authorities, and the 
amount and the nature of the court award (see, e.g., CASE OF 
RAYLYAN v. RUSSIA, Application no. 22000/03, ECHR 2007, 
§31). The workload, as one can notice, is not relevant.

Incase,whenbasedonajudicialacttheStateisobligedto
returnthedepositmoneytothebusinessanditprotractsitin
theabove-mentionedcontext, theStategroundlesslykeeps
themeansofthebusinessandusesthem.Accordingtoar-
ticle 1097 of RA Civil Code, the person shall compensate

By Gevorg Hakobyan, Senior Lawyer, Concern-Dialog Law Firm
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theaggrievedpartyandreturnalltheincomesthatithasor
wouldhavereceivedfromthoseassetsstartingfromtheday,
when ithasknownorought tohaveknown theenrichment
tobegroundless.At thesametime, intereston theamount
of themonetaryenrichment issubject toaccumulation(see
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998թ. մայիսի 5, ՀՕ
239, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), ԱԺ,12.11.2012,ՀՕ216Ն 
դրությամբ)*. Inassociationwithreturningthetaxes,theOr-
derandTimefortheReturnorSetOffoftheTaxesinRALaw
onTaxesdoesnotseemtobeinconformitywiththeapproach
oftheEuropeanCourtofHumanrights(seetheregulationsin
Հարկերիմասին1997թ.ապրիլի14-իՀՕ-107օրենք,ՀՀՊՏ
1997.05.20/11,ԱԺ,19.12.2012,ՀՕ-237-ՆդրությամբWewill
trytogetbacktothisissueseparatelyinthefuture).

The fact of keeping and using the company assets reflects 
on its stability and safety. However, the problem does not 
only relate to the business, since the state is under the se-
vere  risk with regard to the possibility of being obliged to 
pay money, which means that it also reflect on the financial 
stability and safety of the state.

Subsequently, the RA law on “Compulsory enforcement of ju-
dicial acts” is flawed. There shall be no compulsory enforce-
ment with regard to performing the state obligations, since it 
does not make sense for the state, in the face of its bodies, 
to force itself to comply with its own obligations. In this sense, 
the norms of CEJA and the exercised practice contradict the 
commentary of the European Convention of Human Rights 
by the European Court of Human Rights. In this context, the 
compulsory enforcement shall be substituted by another 
mechanism, namely the responsibility of the state authority 

officer and the compensation of damages caused by non-
compliance with the judicial act.

The judicial reforms cannot reach their goal without reform-
ing the mechanisms of their enforcement. Contrary to this, 
it seems that the reforms of the compulsory enforcement of 
judicial acts have been left out from 2012-2016 strategic plan 
of the legal and judicial reforms of RA (see the plan in RA 
MOJ website at   http://moj.am/storage/files/improvements/
improvements_5091018222_753.pdf). Even though a  partic-
ular section of the second plan is devoted to the reforms of the 
compulsory enforcement of judicial acts (see the description 
of the plan in RA MOJ website at http://moj.am/storage/files/
improvements/improvements_75697244_9.pdf), however it 
does not address the resolution of the discussed issue. Given 
this issue is in place, the business incurs significant  dam-
ages, which translate into large sums of money. We believe 
that in such situations the lack of effective remedies for the 
protection of the right has a negative impact on the safety of 
the business and is a serious obstacle to its stability.

Notes

* The provisions of the Civil Code are recalled with slight res-
ervation. When the judicial act enters into force, there are 
no administrative relations, but the situation is not itself clear 
whether is subject to regulation by the norms of the Civil 
Code. Provided that the enrichment has no legal grounds in 
public law, the norms of civil law are probably susceptible of 
application. And if this is not the case, there is another viola-
tion of the European Convention of Human Rights, article 13, 
as it will amount to lack of remedy.  
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 Հա յաս տա նում դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի, ինչ
պես նաև ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րի և 
Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շում նե րի կա
տա րումն ա պա հով վում է հար կա դիր կա տար մամբ ՀՀ Ար
դա րա դա տութ յան Նա խա րա րութ յան Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յութ յան (ԴԱՀԿ) 
մի ջո ցով։ Այս հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին ՀՀ օ րեն քի 
դրույթ նե րով (տես Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին 1998թ. մա յի սի 5ի ՀՕ221 ՀՀ օ րեն քը, ՀՀՊՏ 
1998.06.15/12(45), ԱԺ,19.03.2012,ՀՕ105Ն դրութ յամբ, 
այ սու հետ ԴԱՀԿ օ րենք)։

Կար գը տա րած վում է նաև այն դեպ քե րի վրա, երբ պար
տա պա նը պե տութ յունն է` ի դեմս իր մար մին նե րի, և դի մո ղը 
ակն կա լում է դա տա կան ակ տի արդ յուն քը պա հան ջել պե
տութ յու նից։

Բիզ նես ո լոր տին առնչ վող ի րա վի ճակ նե րում պե տութ յու
նը սո վո րա բար պար տա պան լի նում է վար չա կան հա րա
բե րութ յուն նե րում, մաս նա վո րա պես, երբ ստուգ ման ակ տի 
վի ճարկ ման արդ յուն քում պետք է ա վել վճար ված հարկ վե
րա դարձ վի բիզ նե սին կամ երբ օ րի նակ կի րառ վել է հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջոց, ար գե լանք է դրվել բիզ նե սի մի ջոց նե րի 
վրա, այ նու հետ և  ար գե լան քի մի ջո ցի բո ղո քարկ ման արդ
յուն քում ար գե լան քը վե րաց վել է։

Նշ ված դեպ քե րում, ընդ հա նուր կար գի հա մա ձայն, պետք է 
դի մել դա տա րան, ստա նալ կա տա րո ղա կան թերթ, թեր թը 
ներ կա յաց նել ԴԱՀԿ և ս պա սել կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
ի րա կա նաց մա նը պե տութ յան հան դեպ։

Ա ռա ջին խնդի րը ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նից կա
տա րո ղա կան թեր թի ստաց մանն է վե րա բե րում։ Կա տա րո
ղա կան թեր թի հա մար անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել դի մում 
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան (տես ԴԱՀԿ օ րեն քի 18րդ հոդ
վա ծը): Պ րակ տի կա յում, ե թե գոր ծը բե կան վել է վե րա դաս 
ատ յա նում, ա պա ան կախ այն հան գա ման քից, թե վե րա դաս 
դա տա րա նի ակ տը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ, ա ռա ջին ատ
յա նի դա տա րա նը կա տա րո ղա կան թերթ չի տա, մինչև գոր
ծը վե րա դաս դա տա րա նից չա ռաք վի կա տա րո ղա կան թերթ 
տվող դա տա րան։ Այս պի սի ի րա վի ճակ նե րում կա տա րո ղա
կան թեր թի տրա մադ րու մը ձգձգվող պրո ցես է, ո րը կախ ված 
է նրա նից, թե երբ վե րա դաս դա տա րա նը գրա սեն յա կի ներ
քին ծան րա բեռն վա ծութ յան պատ ճա ռով կու ղար կի գոր ծը, 
թե երբ փոս տը գոր ծը տեղ կհասց նի (երբ ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը մար զում է, սա ա վե լի եր կար է տևում), ինչ պես 
նաև նրա նից, թե երբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կանդ
րա դառ նա դի մու մին և կ տա կա տա րո ղա կան թերթ: Ս րա ըն
թաց քում բիզ նե սի դրա մա կան և գույ քա յին մի ջոց նե րը բիզ
նե սին չեն ծա ռա յում, շա րու նակ վում են պահ վել։

Ս րան զու գա հեռ, առ կա են դեպ քեր, երբ նույն ԴԱՀԿն պատ
շաճ հե տա մուտ չի լի նում դա տա կան ակ տի կա տար մա նը, և 
պե տա կան մար մինն ան տե ղի ձգձգում է դրա կա տա րու մը։ 
Մեզ հայտ նի է նման ձգձգման դեպք, ո րի տևո ղութ յու նը 68 
ա միս է ե ղել (ՀՀ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը հրա ժար
վում էր չո րա կա վոր ված մաս նա կից նե րի ցու ցա կի դա տա

կան ակ տի հի ման վրա հա նել Ըն կե րութ յան տվյալ նե րը)։Իսկ 
վեր ջերս նաև նոր եր ևույթ է ԴԱՀԿ կող մից ար գե լան քի 
վերց ված մի ջոց նե րը դե պո զիտ գան ձե լը։ Այս ըն թաց քում որ
քան եր կար է ԴԱՀԿն պա հում մի ջոց նե րը և  որ քան եր կար է 
ձգձգում դրանց վե րա դար ձը, այդ քան եր կար է պե տութ յունն 
օգ տա գոր ծում գանձ ված մի ջոց նե րը։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը Բուր դովն 
ընդ դեմ Ռու սաս տա նի (CASE OF BURDOV v. RUSSIA (No. 2) 
Application no. 33509/04, ECHR 2009, §65), Մե տաք սասն ընդ
դեմ Հու նաս տա նի (AFFAIRE METAXAS c. GRÈCE, Requête 
no 8415/02, CEDH 2004, §19), և մի շարք այլ գոր ծե րով անդ
րա դար ձել է ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րի կա տար ման 
հար ցին Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն
նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա) 6 հոդ վա ծի՝ 
ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի լույ սի ներ քո։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6 հոդ վա
ծի 1ին մա սի 1ին նա խա դա սութ յու նը ե րաշ խա վո րում է ար
դար դա տաքն նութ յան ող ջա միտ ժամ կե տի ի րա վունք (Con
vention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, Nov. 4, 1950, Europ.T.S. No. 5; 213 U.N.T.S. 221).

Այս նոր մի հա մա տեքս տում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա
կան դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն այն գա ղա փարն է ար տա
հայ տել, որ ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա
նութ յու նը չի ա վարտ վում դա տա րա նում ան ձի ի րա վուն քը 
պաշտ պա նե լով: Ե թե այդ դա տա կան ակ տը հե տա գա յում 
հետ ևո ղա կա նո րեն ի կա տար չի ած վում և մ նում է թղթի 
վրա, ա պա ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը նո րից 
խախտ վում է (տես օ րի նակ՝ CASE OF HORNSBY v. GREECE, 
Application no. 18357/91, ECHR 1997, §40)։

Բուր դո վի և Մե տաք սա սի գոր ծե րում Մար դու ի րա վունք
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քում երբ 
պար տա պա նը պե տութ յունն է, այ սինքն պե տութ յու նը պետք 
է դա տա կան ակ տով կա տա րի ո րո շա կի պար տա վո րութ յուն, 
ա պա ար դար չէ ան ձից պա հան ջել լրա ցու ցիչ կա տա րո ղա
կան վա րույթ նե րի ա պա հո վում։ Պե տա կան պա տաս խա նա
տու մար մի նը դրա մա սին ի մա նա լիս ան մի ջա պես պետք է 
կա տա րի դա տա կան ակ տը՝ ա ռանց սպա սե լու հար կա դիր 
կա տար ման կամ այլ ըն թա ցա կար գե րի։ Մե տաք սա սի գոր
ծում դա տա րա նը նշել է՝ «...Toutefois, la Cour ne saurait 
perdre de vue que le requérant a dû recourir à la procédure 
d’exécution forcée afin d’obtenir le remboursement de sa 
créance. De l’avis de la Cour, il n’est pas opportun de de-
mander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat 
à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite en-
gager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfac-
tion...» (տես վեր ևում):

Այս տրա մա բա նութ յամբ ա ռաջ նորդ վե լու դեպ քում ստաց
վում է, որ դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ մտնե լու պա հից ող ջա
միտ ժամ կե տից հե տո դա տա կան ակ տը չկա տա րե լը ար դեն 
իսկ ի րա վուն քի խախ տում է և բիզ նե սին վնաս է պատ ճա
ռում։ Ող ջա միտ ժամ կետն այն ժամ կետն է, ո րի ըն թաց քում 
պե տա կան մար մի նը ող ջամ տո րեն կա րող է կա տա րել դա
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տա կան ակ տը. օ րի նակ` գու մար վե րա դարձ նե լու պար տա
վո րութ յան դեպ քում դա ա ռա վե լա գույ նը մի քա նի օր է։ Ող
ջա միտ չէ այն ձգձգու մը, ո րը վե րագ րե լի է այդ պե տա կան 
մարմ նի կամ այլ պե տա կան մարմ նի գոր ծո ղութ յա նը կամ 
ան գոր ծութ յա նը։ Այս եզ րա կա ցութ յա նը հան գում ենք նո րից 
կի րա ռե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի չա փա նիշ նե րը, այն է, ող ջամ տութ յու նը ո րո շե լիս հարկ է 
գնա հա տել ակ տի կա տար ման բար դութ յու նը, դի մո ղի վար
քա գի ծը, պե տա կան մար մին նե րի վար քա գի ծը, դա տա րա նի 
բա վա րա րած պար տա վո րութ յան չա փը և բ նույ թը (տես օ րի
նակ՝ CASE OF RAYLYAN v. RUSSIA, Application no. 22000/03, 
ECHR 2007, §31)։  Ծան րա բեռն վա ծութ յունն էլ, ինչ պես կա
րե լի է տես նել, վե րա բե րե լի չէ։

Այն դեպ քում, երբ պե տութ յու նը դա տա կան ակ տով պար տա
վոր է դե պո զիտ վերց ված գու մա րը վե րա դարձ նել բիզ նե սին 
և դա ձգձգում է վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում, պե տութ յունն 
այդ ժամ կե տում ան հիմն պա հում է բիզ նե սի գու մար նե րը և  
օգ տա գոր ծում է դրանք։ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 
1097 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գույքն ան հիմն խնա յող սուբ յեկ
տը պար տա վոր է տու ժո ղին հա տու ցել կամ վե րա դարձ նել 
այն բո լոր ե կա մուտ նե րը, ո րոնք նա ստա ցել է կամ կա րող 
էր ստա նալ այդ գույ քից` սկսած այն օր վա նից, երբ ի մա ցել է 
կամ պետք է ի մա նար հարս տաց ման ան հիմն լի նե լու մա սին։ 
Միև նույն ժա մա նակ դրա մա կան հարս տաց ման գու մա րի 
վրա են թա կա են հա վե լագր ման ու րի շի մի ջոց նե րից օգտ վե
լու հա մար տո կոս ներ (տես ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիրք, 
1998թ. մա յի սի 5, ՀՕ239, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), 
ԱԺ,12.11.2012,ՀՕ216Նդ րութ յամբ)*։ Հար կե րի վե րա դար
ձի մա սով Հար կե րի մա սին ՀՀ օ րեն քի հար կե րի հաշ վանց
ման և (կամ) վե րա դարձ ման կարգն ու ժամ կետ նե րը կար ծես 
թե նո րից հա մա հունչ չեն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա
կան դա տա րա նի մո տեց մա նը (տես Հար կե րի մա սին 1997թ. 
ապ րի լի 14իՀՕ107 օ րեն քի կար գա վո րում նե րը, ՀՀՊՏ 
1997.05.20/11, ԱԺ,19.12.2012,ՀՕ237Ն դրութ յամբ: Այս 
խնդրին հե տա գա յում կփոր ձենք ա ռան ձին անդ րա դառ նալ)։

Բիզ նե սի մի ջոց նե րը պա հե լը և  օգ տա գոր ծե լը անդ րա դառ
նում է նրա կա յու նութ յան և  ա պա հո վութ յան վրա։ Սա կայն 
խնդի րը միայն բիզ նե սին չի վե րա բե րում: Պե տութ յունն ինքն 
ու նի պայթ յու նավ տանգ ռիսկ՝ կապ ված գու մար ներ վճա րե
լու պար տա վոր ված լի նե լու հետ։ Այ սինքն վեր ջին հան գա
ման քը նաև անդ րա դառ նում է պե տութ յան ֆի նան սա կան 
կա յու նութ յան և  ա պա հո վութ յան վրա։

Այս պի սով, Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման մե խա նիզմ նե
րը Հա յաս տա նում թե րութ յուն ու նեն։ Պե տա կան պար տա վո

րութ յուն նե րի մա սով հար կա դիր կա տա րում չպետք է նա խա
տես վի, ո րով հետև ա նի մաստ է, որ պե տութ յունն ի դեմս իր 
մար մին նե րի, ինքն ի րեն հար կադ րի կա տա րել իր իսկ պար
տա վո րութ յու նը։ Այս մա սով ԴԱՀԿ օ րեն քի նոր մե րը և ձ ևա
վոր ված պրակ տի կան հա կա սում են Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մեկ նա բա նութ յուն նե րին։ 
Այս հա մա տեքս տում հար կա դիր կա տա րու մը պետք է փո
խա րին վի այլ մե խա նիզ մով՝ պե տա կան մարմ նի ի րա վա սու 
պաշ տոն յա յի պա տաս խա նատ վութ յամբ և դա տա կան ակ տի 
չկա տար ման հետ ևան քով բիզ նե սին պատ ճառ ված վնաս նե
րի փոխ հա տուց մամբ։

Դա տա կան բա րե փո խում նե րը չեն կա րող հաս նել լիար ժեք 
արդ յուն քի ա ռանց դրանց կա տար ման մե խա նիզմ նե րի բա
րե փոխ ման։ Հա կա ռակ սրան դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման բա րե փո խում նե րը կար ծես թե դուրս 
են մնա ցել ՀՀ ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում նե րի 
20122016թթ. ռազ մա վա րա կան ծրագ րից (տես ծրա գի
րը ՀՀԱՆ կայ քում, առ ցան ց։ http://moj.am/storage/files/im
provements/improvements_5091018222_753.pdf)։ԴԱՀԿի 
բա րե փոխ ման խնդրին ո րո շա կի հատ ված է նվիր ված երկ
րորդ ծրագ րում (տես Ծ րագ րի նկա րագ րութ յու նը ՀՀԱՆ 
կայ քում, առ ցանց։ http://moj.am/storage/files/improvements/
improvements_75697244_9.pdf), սա կայն  դա ուղղ ված չի 
քննարկ վող խնդրին լու ծում ներ տա լուն։  Մինչև այս ի րա
վի ճա կը չփոխ վի, բիզ նե սը մեծ գու մար նե րի վնաս ներ է կրե
լու: Կար ծում ենք, որ այս պա րա գա յում նշված ի րա վուն քի 
պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված արդ յու նա վետ լու ծում նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում բիզ նե սի 
պաշտ պան վա ծութ յան վրա և հան դի սա նում է դրա կա յու
նութ յան ա պա հով ման լուրջ խո չըն դոտ:

Advertise with AMCHAM
Reach the leading businesses in 
Armenia with a print run of over 
1000 copies
Call (374 10) 599187 or e-mail us at amcham@arminco.com for details.

* Քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները վկայակոչված 
են որոշակի վերապահումներով։ Երբ առկա է վերջնական 
դատական ակտ, վարչական հարաբերություններ 
չկան, սակայն ինքնին պարզ չէ, թե արդյոք իրավիճակի 
կարգավորումը Քաղաքացիական օրենսգրքի առարկա է։ 
Հաշվի առնելով, որ տվյալ իրավիճակում հարստացումը 
չունի հանրային իրավական հիմք, այն հավանաբար 
քաղաքացիական իրավունքով է կարգավորվում։ Իսկ 
եթե այդպես չէ, դա կհանգեցնի Մարդու իրավունքների 
եվրոպական կոնվենցիայի մեկ այլ՝ 13 հոդվածի խախտման, 
քանի որ հավասարազոր կլինի արդյունավետ միջոցի 
բացակայության։ 
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Banking&Insurance

Ameria
ArmSwissBank
ByblosBankArmenia
FINCA
FirstMortgageCompany
GoodCredit
HSBCBankArmenia
IngoArmeniaInsurance
KfW
ResolutionApahovagrakanBroker
Rosgosstrakh-Armenia

Business&FinancialServices

AlphaPlusConsulting
AmberCapital
Armenbrok
BakerTillyArmenia
BoozAllenHamilton
BusinessSupportCenter
Citadel
ConcernDialog
ErebuniPlaza
Ernst&Young
GrantThorntonAmyot
Harutiunian&PartnersLawFirm
KPMG
Legelata
NasdaqOMX
PriceWaterhouseCoopers
Prudence

ConsumerGoods

Arsoil
ArtsakhBrandy
British-AmericanTobacco
Coca-ColaHBCArmenia
ImperialTobacco
JapanTobaccoInternational
MaryKay
MegerianCarpet
OriflameArmenia

Pepsi-ColaBottlerArmenia
PhilipMorrisArmeniaLLC
Stalker

Energy&Mining

ArmenianCopperProgram
BlackstairsEnergyArmenia
DenoGold
GeoProMiningGroup
Geoteam

InformationTechnologies

Altacode
ApagaTechnologies
Fine
Hylink
LCDistribution
LTX-CredenceArmenia
MentorGraphics
Microsoft
NationalInstruments
OSGRecordsManagement
StudioOne
SynergyInternationalSystems
SynopsysArmenia
Unicomp

InfrastructureDevelopment

AtlasCopco
RENCOS.P.A.
ZeppelinArmenia

Marketing&Promotion

AntaresMediaHolding
DeemCommunications
JanoschkaStolte
McCannErickson
MinehPrintingCompany
PublicisHeptaArmenia

Moving&Transportation

Fedex
Globalink

GosselinYerevan
Unitrans

NGOs&International
Organizations

ArmeniaTreeProjectCharitableFounda-
tion(ATP)

CenterforAgribusinessandRural
Development(CARD)

ChildrenofArmeniaFund(COAF)

EurasiaPartnershipFoundation

FoundationforthePreservationofWild-
lifeandCulturalAssets(FPWC)

FundforArmenianReliefofAmerica(FAR)

HabitatforHumanityArmenia

IDeAFoundation

InternationalCenterforAgribusiness
ResearchandEducation(ICARE)

Internews

InternationalResearch&Exchanges
Board(IREX)

PragmaCorporationArmeniaBranch

SavetheChildren

UnitedNationsChildren'sFund(UNICEF)

WorldVisionArmenia

Tourism&HospitalityServices

ArmeniaInternationalAirports

ArmeniaMarriottHotel

AustrianAirlines

BestWesternCongressHotel

GoldenTulipHotelYerevan

Jazzve

LevonTravel

Rumea

TufenkianHospitality

Miscellaneous/Other

ArmobilSecurityService

LUXURY

PanteraSecurityAgency

AmCham Members  by Sector

AmCham Gold Members
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