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 ԲԱՆ ԿԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ  
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 Դի տար կե լով բան կային հա մա կար գի հիմ նա կան բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քը և ան կա խու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում կար-
գա վոր ման ու վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի ար դի ա կա նա ցու մը՝ հարկ 
է ը նգ ծել, որ այդ բա րե փո խում ներն ի րա կա նաց վե ցին բա ցա ռիկ պայ ման-
նե րում: Հի պերգ նա ճի ժա մա նա կա հատ վա ծում (1992-1994թթ.) վար կա ռու-
նե րի շր ջա նում ի հայտ ե կան վար քագ ծային նոր տրա մադ րու թյուն ներ: 
Ե րկ րում ակ տիվ ներն ար ժեզրկ վում է ին գրե թե ա մեն օր, և դրա պատ ճա-
ռով մի շարք վար կա ռու ներ փոր ձե ցին հե տաձ գել ի րենց պար տա վո րու-
թյուն նե րի մա րու մը: Օ րենսդ րա կան դաշ տը թե րի էր, ար դյու նա վետ դա-
տա կան    հա մա կարգ չկար: 1994թ. ազ գային ար ժույ թի ներդ րու մից հե տո 
տե ղի ու նե ցավ խորհր դային    ռուբ լու դե նո մի նա ցի ան, բան կե րի ակ տիվ-
ներն ու կա պի տալն ամ բող ջո վին ար ժեզրկ վե ցին, և այս պի սով փլուզ վեց 
ամ բողջ տն տե սու թյու նը, նե րա ռյալ՝ դեռ նոր ձևա վոր վող բան կային հա-
մա կար գը: Հա սու նա ցավ նոր սե փա կա նա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման և տն տե սու թյան պե տա կան    կար գա վոր ման շու կա յա կան հա-
մա կար գի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ան ցու մը շու կա յա կան տն տե-
սու թյա նը սպաս վա ծից շատ ա վե լի դժ վար էր: Ա նհ րա ժեշտ էր լու ծել բարդ 
հա մա կար գային խն դիր ներ, և դրա հա մար ժա մա նակ գրե թե չկար: Կար-
ևոր է նշել նաև, որ ի տար բե րու թյուն տն տե սու թյան մյուս ճյու ղե րի, ո րոնք 
նույն պես կանգ նած է ին ար դի ա կա նաց ման խնդ րի ա ռաջ, ֆի նան սա կան 
ո լոր տը պետք է ստեղծ վեր զրոյից այն պատ ճա ռով, որ սո ցի ա լիս տա կան   
տն տե սա կան հա մա կար գը չէր են թադ րում ֆի նան սա կան հատ վա ծի առ-
կա յու թյուն:

 Խորհր դային Մի ու թյան փլուզ ման նա խա շե մին՝ 80-ա կան նե րի վեր ջե-
րին, ԽՍՀՄ-ո ւմ գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման ժա մա նա կաշր ջա նում տե ղի 
ունե ցավ ֆի նան սա կան միջ նորդ նե րի, նե րա ռյալ՝ բան կային ի նս տի տուտ-
նե րի օ րենսդ րա կան և վար քագ ծային բնու թագ րե րի ամ բողջ հա մա կար գի 
զգա լի վե րաի մաս տա վո րում: ԽՍՀՄ բան կային հա մա կար գի բա րե փո խումն 
սկս վեց 1987-ից, ե րբ, նախ, ԽՍՀՄ կենտ կո մը և ԽՍՀՄ նա խա րար նե րի խոր-
հուրդն ըն դու նե ցին թիվ 821 հա մա տեղ բա նաձ ևը ե րկ րում բան կե րի հա մա-
կար գը կա տա րե լա գոր ծե լու վե րա բե րյալ, ո րի հա մա ձայն՝ ստեղծ վե ցին Պե-
տա կան   (Կենտ րո նա կան) բանկն ու մի շարք պե տա կան    մաս նա գի տաց ված 
բան կեր, և հա ջորդ տա րում՝ 1988-ին «ԽՍՀՄ-ո ւմ կոո պե րա ցի այի մա սին» 
օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո սկ սե ցին ստեղծ վել ա ռա ջին կոո պե րա տիվ 
բան կե րը փա յա տի րա կան հի մունք նե րով: Սա, փաս տո րեն, եր կաս տի ճան 
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բան կային հա մա կարգ ստեղ ծե լու հիմքն է ր՝ հե ղա փո խա կան փուլ ի նչ պես 
բան կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այն պես էլ մարդ կանց մտա ծե լա կեր պի 
հա մար: Սկս վեց սո ցի ա լիս տա կան տն տես վար ման ձևա կար գին նոր, խորթ 
կա ռույց նե րի՝ ա ռևտ րային բան կե րի ձևա վո րու մը: Հենց դրանք է ին, որ հե տա-
գա յում հիմք ստեղ ծե ցին բան կային ո լոր տում շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի ձևա վոր ման հա մար: Կոո պե րա տիվ նե րի կար գա վի ճա կը բան կե րին 
զգա լի ան կա խու թյուն տվեց վար կա վոր ման նպա տակ նե րի, պայ ման նե րի 
և ժամ կետ նե րի, տո կո սադ րույք նե րի մա կար դա կի, բան կե րի տար բեր ձևե-
րի զար գաց ման, շա հույթ նե րի տնօ րին ման, նյու թա տեխ նի կա կան բա զայի 
ամ րապնդ ման և մի շարք այլ խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում: Հայտնվե ցին 
ա ռևտ րային բան կե րի գոր ծու նե ու թյան օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներ, 
և ԽՍՀՄ պե տա կան    բան կը սկ սեց գրան ցել ոչ պե տա կան    բան կեր: Ի նչ պես 
ԽՍՀՄ բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րում, Հա յաս տա նում ևս սկ սե ցին ին տեն-
սիվ ստեղծ վել ա ռևտ րային բան կեր:

 Հա յաս տա նում ա ռա ջին ոչ պե տա կան   բան կը « Հայք» կոո պե րա տիվ 
բանկն էր, ո րը ԽՍՀՄ պե տա կան բան կից լի ցեն զի ա ստա ցավ 1989թ. հոկ-
տեմ բե րի 6-ին: 1989-ից ի վեր՝ մինչև 1990թ., ԽՍՀՄ պե տա կան    բանկն ար տո-
նագ րեր տվեց նաև հետ ևյալ ա ռևտ րային բան կե րին՝ «Եր ևան», «Հայկական 
ա ռևտ րային բանկ», «Ա նե լիք», « Մա սիս», «Գ լա ձոր», «Պ րո մեթևս»: Այ նու-
հետև, մինչև 1994 թվա կա նը, բա վա կա նին ին տեն սի վո րեն ստեղծ վում և 
ար դեն ՀՀ ԿԲ-ի կող մից լի ցեն զա վոր վում է ին տար բեր ա ռևտ րային բան-
կեր՝ փակ և նույ նիսկ բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև Ռու սաս տա նի ա ռևտ րային բան կե րի մաս նա ճյու ղե րի տես քով: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն էր, որ մի 
կող մից բան կային հա մա կար գը ներգ րա վում էր հիմ նա կա նում պե տա կան   
 ձեռ նար կու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա շիվ ներն ու կա պի տա լը, 
ի սկ մյուս կող մից՝ ի րենց են թա կա յու թյան տակ գտն վող ձեռ նար կու թյուն նե-
րի մի ջոց նե րի հաշ վին բան կեր է ին ստեղ ծում ա ռան ձին նա խա րա րու թյուն-
նե րը: 

Տար բեր պատ ճառ նե րով չէր գոր ծում դա սա կան «սե փա կա նա տեր-բաժ -
նե տեր-կա ռա վա րիչ» սխե ման, ին չը են թադ րում է շա հա բա ժին նե րի բաշ-
խում՝ բան կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա: Դա սա կան 
սխե մայի տե ղը գրա վողն ա մեն ևին էլ կա պի տա լի ձևա վոր ման շու կա յա կան 
սխե ման չէր: Պե տա կան   ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը, կան խա տե-
սե լով ԽՍՀՄ-ի մո տա լուտ փլու զումն ու սե փա կա նու թյան սո ցի ա լիս տա-
կան  հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա ցու մը, սկ սե ցին աշ խա տել «ի րենց հա մար»: 
Շատ հա ճախ, բան կե րի կա պի տա լա ցումն ու ղեկց վում էր «ատ կատ նե րով» 
և մի ան վագ գոր ծարք նե րով՝ ել նե լով պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե-
կա վար նե րի ան ձնա կան շա հե րից: Այս պի սով, տե ղի ու նե ցավ հե ռա ցում 
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սե փա կա նա տի րոջ դա սա կան գոր ծա ռույ թից՝ օ րենսդ րա կան դաշ տի և սե-
փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի մշա կույ թի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճառով:

1991-ից մինչև 1993 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը Հա յաս տա-
նում բնու թագր վում էր ե րկ րի տն տե սու թյան հա մար ցա վոտ վե րա փո խում-
նե րով և դրանց հետ ևանք նե րով: Այս պի սով, 1991թ. ա վար տին դա դա րեց 
գոր ծել ԽՍՀՄ վճա րային հա մա կար գը, ի սկ 1992-ին գնե րի և ար տա քին կա-
պե րի ա զա տա կա նա ցու մը հան գեց րեց հի պերգ նա ճի, ո րը Հա յաս տա նում, ի 
դեպ, հետ խորհր դային տա րած քի բո լոր ե րկր նե րի շար քում ա մե նա բարձ րե-
րից մեկն էր: 

Այս պի սով, մինչև 1994 թվա կա նը բան կե րի մեծ մա սը ֆի նան սա պես 
անվճա րու նակ դար ձավ մի շարք պատ ճառ նե րով, ո րոն ցում գե րակշռում է ին 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը, տն տե սա կան խոր ճգ նա ժա մը և այլն: Դրանց 
թվում է ին խո շո րա գույն բազ մա մաս նա ճյու ղային պե տա կան    բան կե րը՝ «Արդ-
շին բան կը», «Բ նակ սոց բան կը», «Ագ րո բան կը», «Խ նայ բանկը», «Ար տա քին 
ա ռևտ րի բան կը»:

Դ րա նից բա ցի, հիմ նախն դիրն ա վե լի սր վեց ԽՍՀՄ Խնայ բան կի կող-
մից մի ջոց նե րի սա ռեց ման պատ ճա ռով, ին չը հան գեց րեց Հայխ նայ բան-
կի ակ տիվ նե րի կորս տի։ Նմա նա տիվ վի ճա կում հայտն վեց նաև Ար տա քին 
ա ռևտրի բան կը, ո րի ակ տիվ նե րը նույն պես ա ռգ րա վեց ԽՍՀՄ Վնե շէ կո նոմ-
բան կը՝ հա մա պա տաս խա նա բար ձեռ նար կու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ար տար ժու թային հա շիվ նե րի սա ռեց ման պատ ճա ռով: Ի սկ նոր 
բան կե րը, ո րոնք ստեղծ վել է ին տար բեր պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին, 
որ պես կա նոն՝ հայտն վե ցին կամ ա նար դյու նա վետ գոր ծա դիր ղե կա վար նե-
րի կամ, այս պես կոչ ված, « կար միր տնօ րեն նե րի» ձեռ քում, ո րոնք զուրկ է ին 
տար րա կան գի տե լիք նե րից և բան կային մե նեջ մեն թի հմ տու թյուն նե րից: Այս 
գոր ծըն թաց ներն ստեղ ծե ցին ա ռա վել մեծ ա նո րո շու թյուն և հա րա կից ռիս-
կեր: Բան կերն աշ խա տում է ին ա նար դյու նա վետ, հիմ նա կա նում ծա ռայե լով 
ի րենց ին սայ դե րա կան հե տաքրք րու թյուն նե րին: Պե տա կան    բան կե րը, կա-
ռա վա րու թյան հրա հանգ նե րով, տրա մադ րում է ին ա նար դյու նա վետ, չա պա-
հով ված և կաս կա ծե լի վար կեր՝ տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծը փր կե լու 
նպա տա կով. ա ռա ջին հեր թին՝ ար դյու նա բե րու թյու նը, է ներ գե տի կայի ո լոր-
տը, քա ղա քային և մար զային տն տե սու թյու նը, ագ րոար դյու նա բե րա կան հա-
մա լի րը և այլն: Այ սինքն, ի սկզ բա նե այս վար կե րը սո ցի ա լա կա նաց վե ցին և 
քա ղա քա կա նաց վե ցին: 

Այս պի սով, մինչև 1994 թվա կա նը բո լոր պե տա կան    բան կերն ար դեն ամ-
բող ջու թյամբ կորց րել է ին սե փա կան կա պի տա լը: Սա կայն Կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից վե րահս կո ղու թյան հիմ նա կան տար րե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով, ի նչ պի սիք ե ն՝ ակ տիվ նե րի դա սա կար գումն ու հա վա նա կան 
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կո րուստ նե րի պա հուստ նե րի ձևա վո րու մը, ան հու սա լի ակ տիվ նե րի հար-
կա դիր դուրսգր ման մե խա նիզմ նե րը և այլն, այս բան կե րը շա րու նա կում է ին 
գոր ծել: Ոչ պե տա կան    բան կե րի մե ծա մաս նու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կը 
նույն պես ծանր էր: 

Երկ րում առ կա տն տե սա կան և քա ղա քա կան խոր ճգ նա ժա մի հետ ևան քը 
ե ղավ այն, որ բան կային հատ վա ծը հայտն վեց այն պի սի ի րա վի ճա կում, ե րբ 
իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձե ցին կա ռա վա րել բան կե րի ակ տիվ նե րը և ազ դել 
ակ տիվ նե րի բաշխ ման քա ղա քա կա նու թյան վրա՝ ան կախ դրանց սե փա կա-
նու թյան ձևից, օգ տա գոր ծե լով վար չա կան ռե սուրս նե րը։ Բան կային հա մա-
կար գի նկատ մամբ բնակ չու թյան վս տա հու թյունն ամ բող ջու թյամբ վե րա ցել 
էր, ին չին նպաս տեց նաև ո րոշ բան կե րի կող մից ֆի նան սա կան բուր գե րի կա-
ռու ցու մը: Միջ բան կային վար կե րի շու կան չէր գոր ծում: 

Չ նա յած բան կե րի ստեղծ ման ըն թա ցա կար գը բազ մա թիվ պա հանջ ներ 
էր ներ կա յաց նում բան կային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար, սա կայն 
կար գա վոր ման և վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գը բո լո րո վին հա մար ժեք 
չէր։ Բան կե րի մաս նա կից նե րի և հա ճա խորդ նե րի կազ մի ու կա պի տա լի հա-
մալր ման աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ Կենտ րո նա կան բանկ ներ կա յաց վող 
հաշ վետ վու թյուն նե րում, որ պես կա նոն, լի նում է ին ա նար ժա նա հա վատ տե-
ղե կու թյուն ներ, բիզ նես-պ լան նե րը ձևա կան է ին կազմ վում՝ ստեղ ծե լով ան-
վե րահս կե լի ի րա վի ճակ։

 Հարկ է նաև նշել, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում զգա լի ի րա դար-
ձություն ներ են տե ղի ու նե ցել տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում: 
1992թ. հուն վա րի 1-ից Հա յաս տա նում գոր ծարկ վեց « շո կային թե րա պի ա»-ի 
քա ղա քա կա նու թյուն՝ գնե րի և ար տա քին ա ռևտ րի ա զա տա կա նա ցում: Ը ստ 
այդմ, հիմ նա րար փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան պե տու թյան հար կային 
քա ղա քա կա նու թյան մեջ, սկս վեց պե տա կան    գույ քի մաս նա վո րեց ման գոր-
ծըն թա ցը: Բնա կա նա բար, պա կա սուր դային տն տե սու թյան պայ ման նե րում 
գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը դար ձավ այն ցն ցու մը, ո րի ազ դե ցու թյան տակ 
սպա ռո ղա կան շու կայի ու սե րին ըն կավ հե տաձգ ված վճա րու նակ պա հան-
ջար կի հս կա յա կան հոսք՝ սպա ռո ղա կան շու կա յում կու տակ ված 80-ա կան-
նե րի վեր ջից սկ սած, ե րբ ԽՍՀՄ-ո ւմ ի րա կա նաց վում է ին բնակ չու թյան 
ե կամուտ նե րի ան նա խա դեպ ա ճի պատ ճառ դար ձած գոր բա չո վյան բա րե-
փո խում նե րը:

1992թ. վեր ջին սկս վե ցին հի պերգ նաճն ու ռուբ լու ան նա խա դեպ ար ժեզր-
կու մը: 1993-ին վճա րա հաշ վար կային հա մա կարգն ամ բող ջո վին կաթ վա ծա-
հար ե ղավ, ան կան խիկ դրա մաշր ջա նա ռու թյու նը դա դա րեց: Հի պերգ նա ճը 
Հա յաս տա նում շա րու նակ վեց նաև ազ գային ար ժույ թը շր ջա նա ռու թյան մեջ 
դնե լուց հե տո՝ մինչև 1995 թվա կա նը, ե րբ հնա րա վոր ե ղավ լու ծել պե տա կան   
 բյու ջե ի հա վա սա րակշռ ման խն դի րը և դա դա րեց նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
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է մի սի ոն վար կա վո րու մը: Ար ժույ թի ա րագ ար ժեզրկ ման պայ ման նե րում շատ 
ձեռ նար կու թյուն ներ ան ցնում է ին բար տե րային գոր ծարք նե րի՝ հատ կա պես 
ար տա քին ա ռևտ րի ո լոր տում: Ար դյուն քում, մինչև 1994-ի կե սե րը գրե թե բո-
լոր բան կե րը կորց րել է ին ակ տիվ նե րի և սե փա կան կա պի տա լի զգա լի ծա-
վալ ներ: Բա վա կան է նշել, որ 1994թ. հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ ՀՀ բան կային 
հա մա կար գի փաս տա ցի հա մալր ված կա նո նադ րա կան կա պի տա լի հա մա-
խառն ար ժե քը կազ մել է մոտ 2,5 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար, ի սկ, այս պես կոչ ված, 
սե փա կան մի ջոց նե րը (ը նդ հա նուր կա պի տա լը)՝ մոտ 9.0 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար: 
Ը նդգ ծենք նաև, որ ակ տիվ նե րի գրե թե 75%-ը և սե փա կան կա պի տա լի 70%-ը, 
չհաշ ված « Հայխ նայ բան կը», գտն վում է ին նախ կին խորհր դային չորս հիմ-
նա կան բան կե րում՝ «Արդ շին բանկ», « Հա յագ րո բանկ», « Հայէ կո նոմ բանկ» 
(նախ կի նում՝ «Բ նակ սոց բանկ») և « Հայ նե րարտ բանկ» («Ար տա քին ա ռևտ րի 
բանկ»), ը նդ ո րում՝ դրանք զգա լի ո րեն ար ժեզրկ վել է ին: Բան կային ակ տիվ-
նե րի ծա վալ ներն այն քան փոքր է ին, որ դրանք չէ ին գոր ծում որ պես դա սա-
կան բան կային ի նս տի տուտ ներ, բա վա րար վե լով մի այն փոքր միջ նոր դային 
գոր ծառ նու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք է ին՝ ար տար ժույ թի առ քու վա ճառ քը, ոչ 
մեծ միջ նոր դու թյուն նե րը և այլն: 

ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի նոր՝ 1994թ. ձևա վոր ված ղե կա վա րու թյու նը 
շատ ին տեն սի վո րեն զբաղ վեց ակ տիվ նե րի ո րա կի ու բան կե րի ֆի նան սա-
կան կեն սու նա կու թյան, ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին բան կային կա ռա-
վար ման և տեխ նո լո գի այի ո րա կի հա մա պա տաս խա նու թյան հիմ նախն դիր-
նե րով: Պարզ վեց՝ գրե թե բո լոր բան կե րը կամ կորց րել է ին ի րենց ամ բողջ 
կա պի տա լը և ֆի նան սա պես ան վճա րու նակ է ին, կամ բախ վել է ին դրա մա-
կան ակ տիվ նե րի զգա լի պա կա սու թյա նը: Տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա-
ծում ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճա կը հան գեց րել էր վար կային հա մընդ հա նուր 
դե ֆոլ տի: Դրա նից բա ցի, կա նո նադ րա կան կա պի տալ ձևա վո րե լիս՝ բան-
կե րի մեծ մա սում ոչ դրա մային գոր ծառ նու թյուն ներ է ին ի րա կա նաց վել կա-
պի տա լում գույ քային ներդ րում նե րի ձևով: Այն ժա մա նակ օ րենսդ րու թյու նը 
դեռ թույլ էր տա լիս կա պի տա լաց ման այս ձևը: Տե ղի է ին ու նե ցել նաև կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լում ոչ նյու թա կան ակ տիվ նե րի ներդ րում նե րի դեպ քեր 
(հա մա կարգ չային ծրագ րեր, տեխ նո լո գի ա ներ, նոու հաու և այլն):

Գ րե թե բո լոր բան կե րի կա պի տալ նե րը կորս վել է ին, մի ջոց նե րի սա կա-
վու թյուն էր նկատ վում և ի րաց վե լի ու թյան կո րուստ (նյու թա կան և ոչ նյու-
թա կան ակ տիվ նե րում ամ րագր ված)՝ ակ տիվ նե րի մեծ տե սա կա րար կշռի 
պատճա ռով: Ի հար կե, բան կային հա մա կար գի ակ տիվ նե րի փաս տա ցի 
կորս տի հիմ նա կան պատ ճա ռը հի պերգ նաճն էր ու խորհր դային    ռուբ լու դե-
նո մի նա ցի ան, ո րին հա ջոր դեց 1993-ի վեր ջին ազ գային ար ժույ թի ներդ րու մը: 
1994-ին, բա ցա ռու թյամբ 5 պե տա կան և 1 մա սամբ պե տա կան    բան կե րի, մնա-
ցած բո լո րը նույ նիսկ չու նե ին ի րենց սե փա կան տա րած քը՝ հա րիր բան կային 
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գոր ծու նե ու թյա նը: Բան կե րը նե րառ ված չէ ին մի ջազ գային վճա րա հաշ վար-
կային հա մա կար գում (SWIFT), ար տա քին վճա րում նե րը կա տար վում է ին 
Կենտ րո նա կան բան կի կամ տե լեք սի մի ջո ցով, ի սկ ներ քին վճա րում նե րը՝ 
թղ թային «ա վի զո նե րի» հա մա կար գի մի ջո ցով: Ոչ պե տա կան բան կե րի մե-
ծա մաս նու թյունն ու ներ ըն դա մե նը 50-70 հա ճա խորդ, ի սկ աշ խա տա կից նե րի 
թի վը տա տան վում էր 7-ից 30 մի ջա կայ քում, ո րոն ցից շա տե րը չու նե ին ան-
գամ հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում:

 Պետք է նշել, որ գրե թե բո լոր բան կե րը չէ ին ա պա հո վում կա նո նադ րա-
կան կա պի տա լի սահ ման ված նվա զա գույն մա կար դա կը, չու նե ին հա մա-
պա տաս խան ի րաց վե լի ու թյուն, վճա րու նակ չէ ին, ի սկ Կենտ րո նա կան բան-
կը չու ներ բա վա րար լծակ ներ՝ այս գոր ծըն թաց նե րի վրա ազ դե լու հա մար: 
Այս պի սով, նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռևտ րային բան կե րի լի ցեն զի-
ա նե րի ու ժը կորց րած ճա նա չե լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րից է ին՝ պա տաս-
խա նա տու մար մին նե րի կող մից լի ցեն զա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի ա նար-
դյու նա վե տու թյու նը, բան կի ո րա կյալ կա ռա վար ման և աշ խա տա կազ մի հա-
մա պա տաս խան ո րա կա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ակ տիվ նե րի մեծ 
կորուստ ներն ին սայ դե րա կան գոր ծարք նե րի պատ ճա ռով և այլն: 

Ան կախ Հա յաս տա նի բան կային հա մա կար գի գո յու թյան ո ղջ ըն թաց քի 
տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծել է 88 բանկ, ո րոն ցից զա նա զան 
պատ ճառ նե րով (ս նան կու թյուն կամ մի ա ձու լում ներ) 1994-2003թթ. բան կային 
հա մա կար գից դուրս է մնա ցել 67 բանկ, ը նդ ո րում՝ 1994-1997 թվա կան նե րին՝ 
53, ի սկ 1998-2003թթ.՝ 14: Վեր լու ծե լով 1994-1997 թվա կան նե րին ա ռևտ րային 
բան կե րի լի ցեն զի ա նե րի չե ղարկ ման պատ ճառ նե րը, դրանք կա րող ե նք բա-
ժա նել ե րեք պայ մա նա կան խմ բե րի:

1-ին խումբ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է ա սել, որ բան կե րի մեծ մա-
սը ֆի նան սա կան ան վճա րու նա կու թյան կամ պար զա պես կա պի տա լի ան-
բա վա րա րու թյան պատ ճա ռով հայտն վել է ին ան հու սա լի ի րա վի ճա կում, քա-
նի որ ի րենց գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր ման նոր կա նոն նե րի հաս տա տու մը 
հան գեց րել էր նոր մա տի վային պա հանջ նե րի շա րու նա կա կան խախ տում-
նե րի1: Հատ կա պես բարձր պա հանջ ներ է ին սահ ման վել ը նդ հա նուր կա պի-
տա լի, կա պի տա լի հա մար ժե քու թյան, ի րաց վե լի ու թյան, բան կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի պար տա դիր պա հուս տա վոր ման նկատ մամբ: Բան կային 
1 Բանկերի ցանկ, որոնց լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել 1994-2002 թվականներին. 

1994թ.՝ ААА, Հայկ, Ակտոն, Արաբկիր, Արագած, Արարատ, Արի, Արմավիր, Արմենբանկ, Հա-
յաստան, Հայկոմբանկ, Բյուրական, Վան, Արևելահայերեն, Գամմա, Գառնի, Գոլդ, Դիա-
բանկ, Դրամ, Երևան, Լադա-Արարատ, Նաիրի-92, Նոյ, Առաջին համահայկական, Պրո-
գրեսս բանկ, Տուրս, Ֆինիստ, Էլեկտրոբանկ, ռուսական բանկերի մասնաճյուղեր, որոնք 
օժտված չէին կապիտալով. Արմինտերբանկ, Պետրովսկի, Ռուսական, Հիփոթեքային, 
Տոկոբանկ։ 1995թ.՝ Դելտա, Կապիտալ, Լիցք, Սպիտակ, Տրանսբանկ, Ֆելիքս, Էլիտա: 1996թ.՝ 
Էխո, Արեգ, Արմավիա, Գևորգ, Օրիոն, Սփեյս, Սփյուռք։ 1997թ.՝ Սիփան։ 1999թ.՝ Դավիթ: 
2001թ.՝ Կրեդիտ-սերվիս, Միացյալ, ՌիԱ բանկ, Էկոնոմինվեստբանկ։ 2002թ.՝ Ագրոբանկ, 
Ադանա, Ակունք, Արդշինբանկ, Լենդ, Կրեդիտ-Երևան, Թրասթ: 
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հա մա կարգն «ա ռող ջաց նե լու» հրա տա պու թյու նը՝ բան կային լի ցեն զի ա նե-
րի չե ղարկ ման մի ջո ցով, ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի, պայ մա նա վոր ված էր 
ֆինան սա կան շու կա յում բո լոր տե սա կի ռիս կե րի առ կա յու թյամբ և չհա ջող-
ված բան կե րի մե ծա մաս նու թյան ցան կու թյամբ՝ ի րենց հիմ նախն դիր նե րը 
լու ծել ան հիմն բարձր տո կո սադ րույք նե րով պար տա վո րու թյուն նե րի բուր-
գային մե խա նիզ մով ներգ րավ ման մի ջո ցով, ի նչ պես նաև կա պի տա լաց ման 
խնդ րի «ոչ ստան դարտ» լու ծում նե րի ո րոն մամբ:

2-րդ խումբ: Մեր կող մից ե րկ րորդ խմ բին դաս ված բան կերն ա ռանձ-
նա նում է ին նրա նով, որ ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում թույլ է ին տվել 
օ րեն քի զգա լի խախ տում ներ: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում մի քա նի ոչ բան-
կային ֆի նան սա կան բուր գեր գոր ծում է ին ա ռանց պե տա կան    լի ցեն զի այի 
(«JMZ», « Նո րին վեստ», «Ա ռա գաստ» և այլն): Բայց բուր գեր գո յու թյուն ու նե ին 
նաև բան կե րի շար քում՝ « Հա յաս տան», « Նոյ», «Ա ռա ջին հա մա հայ կա կան», 
«Ար ևե լա հայ կա կան»: Վե րո հի շյալ ֆի նան սա կան բուր գե րի սնան կա ցու մը 
խռո վու թյուն նե րի ա լիք ա ռա ջաց րեց ամ բողջ ե րկ րի բնակ չու թյան շր ջա նում: 
Սա լուրջ ցն ցում էր Հա յաս տա նի փխ րուն բան կային հա մա կար գի հա մար, և 
եր կար ժա մա նակ չէր վե րա կանգն վում բնակ չու թյան վս տա հու թյու նը բան-
կային կա ռույց նե րի հան դեպ: 

Օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան ա ռու մով նմա նա տիպ 
ի րա վի ճակ էր տի րում նաև «Եր ևան», « Հայկ», « Նաի րի-92» բան կե րում, որ-
տեղ, ի նչ պեսև վե րը նշ ված բան կե րում, ֆի նան սա կան ան վճա րու նա կու թյա-
նը զու գըն թաց կա տար վել են ի րա վա խախ տում ներ:

3-րդ խումբ: Այս բան կե րը ստեղծ վել են որ պես ռու սա կան ա ռևտ րային 
բան կե րի մաս նա ճյու ղեր: Վեր ևում ար դեն նշե ցինք, որ դրանք, ի նչ պես գրե-
թե բո լոր բան կե րը, նույն պես վա ղուց ար դեն կորց րել է ին ի րաց վե լի ու թյունն 
ու ակ տիվ նե րը գրե թե ամ բող ջու թյամբ: Ը նդ ո րում, այդ բան կերն ի սկզ բա-
նե ստեղծ վել է ին որ պես մաս նա ճյու ղեր (ա ռանց ա ռանձ նաց ված կա պի-
տա լի), ի սկ ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից հե տո մայր բան կե րը դա դա րել է ին ներ կա-
յաց նել դրանք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րին և 
ի րա կանաց նել նոր օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րը: Մաս նա ճյու ղե րը դար ձել 
է ին ի բրև թե ան կախ կա ռույց ներ՝ ա ռանց կա նո նադ րա կան հիմ նադ րա մի 
և, ի հար կե, չու նե ին ի րա վա բա նա կան ան ձի վա վե րա պայ ման ներ: Մի այն 
« Մե նա տեպ» և «Ին կո» բան կե րը կա րո ղա ցան 1996թ. վե րագ րանց վել որ պես 
ան կախ բան կեր (« Մե նա տե պը» դար ձավ մոս կո վյան « Մե նա տեպ» բան կի 
դուստր բանկ, ի սկ «Ին կո»-ն դար ձավ ան կախ բանկ՝ նոր բաժ նե տե րե րով, 
վե րան վան վե լով «Ի նե կո»):

Ն շենք, որ 1994-1997թթ. ըն թաց քում տե ղի ու նե ցան նաև բան կե րի մի ա-
ձու լում ներ և սե փա կա նա տե րե րի կազ մի փո փո խու թյուն ներ՝ վե րան վա նում-
նե րով հան դերձ: ՀՀ բան կային հա մա կար գի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
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ե րկ րորդ փուլն ի րա կա նաց վել է 1998-2003թթ., ե րբ ա վարտ վեց լի ցեն զի ա-
նե րի չե ղար կում նե րի գոր ծըն թա ցը: Այս ըն թաց քում ու ժը կորց րած է ճա նաչ-
վել 14 լի ցեն զի ա: Ի նչ վե րա բե րում է 5 պե տա կան    բան կե րին, ա պա պետք 
է ա սել, որ բա ցա ռու թյամբ « Հա յագ րո բանկ»-ի և «Արդ շին բանկ»-ի, ո րոնք 
ճա նաչ վե ցին ան վճա րու նակ, և դրանց մի ա ձուլ ման ու լրա ցու ցիչ կա պի-
տա լաց ման մի ջո ցով ստեղծ վեց նոր «Արդ շի նին վեսթ բան կը» (հե տա գա-
յում վե րան վան վեց «Արդ շին բանկ»), մնա ցա ծի դեպ քում կա պի տա լաց ման 
խն դիր նե րը լուծ վել են նոր մաս նա վոր բաժ նե տե րե րի ներգ րավ ման շնոր-
հիվ (« Հայէ կո նոմ բանկ» – նախ կի նում՝ «Բ նակ սոց բանկ», «Ա մե րի ա բանկ» – 
նախ կի նում՝ « Հայ նե րարտ բանկ» – նախ կին «Ար տա քին տն տե սա կան բանկ» 
(Внешэкономбанк), «ՎՏԲ-Հա յաս տան» – նախ կին « Հայխ նայ բանկ»), և բո-
լորն էլ հա ջո ղու թյամբ գոր ծում են: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նի բան կային հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան 
սկզբնա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը (1991-1993թթ.) բնու թագր վում էր վե-
րահս կո ղու թյան և կար գա վոր ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի բա ցա կա յու-
թյամբ, տն տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծում բարձր ռիս կե րի առ կա յու թյամբ 
և օ րենսդ րա կան դաշ տի բա ցա կա յու թյամբ, ո րը մի կող մից կպաշտ պա-
ներ բան կե րի, մյուս կող մից՝ բնակ չու թյան ու գոր ծա րար հա մայն քի շա հե-
րը, բան կե րում կոր պո րա տիվ մշա կույ թի սա կա վու թյամբ և կա ռա վար ման 
ցածր ո րա կով, բան կե րի ոչ թա փան ցի կու թյամբ և այլն: Հա յաս տա նի բան-
կային հա մա կար գի հե տա գա զար գաց ման տե սան կյու նից այս փու լը թո ղել է 
հետևյալ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը.

1.  Տե ղի է ու նե ցել հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան կո րուստ բան կային 
հա մա կար գի նկատ մամբ: Հարկ է նշել, որ բնակ չու թյան պատ մա կան հի շո-
ղու թյու նը բան կային հատ վա ծի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռու մով՝ ա ռա-
վել պահ պա նո ղա կան տար րե րից մեկն է բան կային ո լոր տի ար դյու նա վետ 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:

2. Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում խորհր դային տա րի նե րին կու տակ-
ված բան կային հա մա կար գի ակ տիվ ներն ու կա պի տա լը գրե թե ամ բող ջու-
թյամբ ար ժեզրկ վել են:

3.  Տե ղի է ու նե ցել մարդ կանց մի ամբո ղջ սերն դի ան նա խա դեպ բա րո-
յա կան ան կում՝ մինչ 1994թ. ֆի նան սա կան շու կա յում տի րող ա պօ րի նի և «ոչ 
շու կա յա կան» գոր ծարք նե րի հա մար կա մա յա կա նու թյուն նե րի և ան պատ ժե-
լի ու թյան գե րիշ խա նու թյան հետ ևան քով:

 Հա յաս տա նի ի նք նու րույն բան կային հա մա կար գը սկ սեց ձևա վոր վել 
1993թ. ապ րի լին «ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի» և « Բան կե րի և բան կային գոր-
ծու նե ու թյան» մա սին օ րենք նե րի ըն դու նու մից և 1993թ. նոյեմ բե րին ազ գային 
ար ժույ թի ներդ րու մից հե տո՝ ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի ի նս տի տու ցի ո նալ 
բա րե փոխ մամբ: Ար դեն 1994-ին սկս վեց սկզ բուն քո րեն նոր մե խա նիզմ նե րի 
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կա յա ցու մը՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա մա վար կային, վճա րա հաշ վար կային 
և վե րահս կիչ քա ղա քա կա նու թյան, դրա մա վար կային շրջա նա ռու թյան կար-
գա վոր ման, ար տա քին ակ տիվ նե րի և մի ջազ գային պա հուստ նե րի կա ռա-
վար ման հա մար: 1995-ին հա ջող վեց հաղ թա հա րել հի պերգ նա ճը, հա մե մա-
տա բար կա յու նաց նել սպա ռո ղա կան գնե րի մա կար դակն ու ազ գային ար ժույ-
թի փո խար ժե քը, հիմ նա կա նում վե րա կա ռու ցել և «ա ռող ջաց նել» բան կային 
հա մա կար գը: Ստեղծ վեց վճա րաք լի րին գային ժա մա նա կա կից հա մա կարգ՝ 
հա մա պա տաս խան ցան ցային լու ծում նե րով, ձևա վոր վեց և սկ սեց զար գա-
նալ ազ գային է լեկտ րո նային վճա րային հա մա կար գը: Կենտ րո նա կան բան-
կի ջան քե րով և շու կա յա կան մր ցակ ցու թյան արդյուն քում է ա կա նո րեն ամ-
րապնդ վեց բան կային հա մա կար գը, բարձ րա ցավ հայ կա կան բան կե րի վճա-
րու նա կու թյան և ի րաց վե լի ու թյան ը նդ հա նուր մա կար դա կը, ձեռք բեր վե ցին 
բա վա րար մա կար դա կի գոր ծառ նա կան և տեխ նո լո գի ա կան կա րո ղու թյուն-
ներ, ներդր վե ցին ժա մա նա կա կից բան կային պրո դուկտ ներ և այլն: 

Բան կային հա մա կար գի զար գաց ման ա ռու մով խիստ կար ևոր էր բան-
կային օ րենսդ րու թյան զար գա ցու մը, նոր խմ բագ րու թյամբ «ՀՀ Կենտ րո նա-
կան բան կի» և « Բան կե րի և բան կային գոր ծու նե ու թյան» մա սին օ րենք նե րի 
ըն դու նու մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա է ին բան կային գաղտ նիք պա րու նա կող 
տե ղե կու թյուն նե րի ար տա հոս քի հետ կապ ված զգա լի խն դիր ներ՝ նե րա ռյալ 
այն պատ ճա ռով, որ ի րա վա պահ մար մին նե րը, հար կային ծա ռա յու թյու նը 
կա րող է ին ա զա տո րեն տե ղե կատ վու թյուն հայ ցել բան կե րից հարկ վճա րող-
նե րի մա սին, ին չը հան գեց րեց տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի և հա սա րա կու-
թյան բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քին բան կե րի նկատ մամբ: Դրա նից բա ցի, 
խորհր դային ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ հար կային ծա ռա յու թյունն ի րա վունք 
ու ներ կա լանք դնե լու բան կային հա շիվ նե րի վրա, ի նչ պես նաև մի ջոց ներ 
ա ռգ րա վե լու պե տու թյան օգ տին՝ ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ձեռ նար կու թյուն ներն ու ան հատ ձեռ նե րեց նե րը փոր ձում է ին 
զգա լի մի ջոց ներ չպա հել ի րենց բան կային հա շիվ նե րում, և սա մեծա պես ազ-
դեց ներգ րավ վող դրա մա կան մի ջոց նե րի ծա վալ նե րի վրա: 1996-ին ըն դուն-
վեց « Բան կային գաղտ նի քի մա սին» օ րեն քը, ո րով սահ ման վում էր պե տա-
կան մար մին նե րի և այլ եր րորդ ան ձանց հա մար հա ճա խորդ նե րի բան կային 
հա շիվ նե րի ու վար կա ռու նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյու նը 
բա ցա ռա պես ա վան դա տո ւի (վար կա ռո ւի) հա մա ձայ նու թյամբ և/ կամ դա-
տա րա նի ո րոշ մամբ: Բան կային հա շիվ նե րի մնա ցորդ նե րը հա վա սա րեց վե-
ցին սե փա կա նու թյա նը, և ը ստ այդմ՝ դրանց ա ռգ րա վու մը հնա րա վոր դար-
ձավ մի այն դա տա րա նի ո րոշ մամբ կամ հաշ վե տի րոջ ակ ցեպ տի հի ման վրա: 
Մեկ այլ հե ղա փո խա կան օ րենսդ րա կան ո րո շում էր ա ռևտ րային բան կե րի 
մաս նա գի տա կան    գոր ծու նե ու թյան ստու գում նե րի ի րա կա նաց ման, վե րահս-
կո ղու թյան և այլ ստու գո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման բա ցա ռիկ 
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լի ա զո րու թյուն նե րի պատ վի րա կու մը Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան բան կին 
(« Կենտ րո նա կան բան կի մա սին» ու « Բան կե րի և բան կային գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք ներ), ի նչն է ակա նո րեն ազ-
դեց բան կային հա մա կար գի զար գաց ման վրա և ար մա տա պես նվա զեց րեց 
բան կե րի տրան սակ ցի ոն ծախ քե րը պե տա կան    մար մին նե րի, հատ կա պես 
ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Այս պի սով, հնա րա-
վոր ե ղավ ա ռևտ րային բան կե րին ա զա տել ի րենց գոր ծու նե ու թյան մեջ պե-
տա կան պաշ տո նյա նե րի ան մի ջա կան մի ջամ տու թյու նից: 

Որ պես բան կային հա մա կար գի բա րե փոխ ման ա ռա ջին քայ լեր ներ-
կայաց վել են հետ ևյալ պա հանջ նե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը կա տար վել է 
1994-1998թթ.։

1.  Պար տա դիր տե ղե կատ վու թյուն կա պի տա լի աղ բյուր նե րի վե րա բե րյալ։
2.  Կա պի տա լի աղ բյուր նե րը պետք է ստու գի Կենտ րո նա կան բան կը։
3.  Կենտ րո նա կան բան կը պետք է ան կախ լի նի գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից՝ 

ի նչ պես դրա մա վար կային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման, այն պես է լ՝ 
բան կային գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր ման և վե րահս կո ղու թյան ո լորտ նե րում։

4.  Բան կի կա նո նադ րա կան կա պի տա լում ներդ րում նե րը կա րող են ի րա-
կա նաց վել բա ցա ռա պես փո ղով:

5.  Բան կի կա նո նադ րա կան կա պի տա լը չի    կա րող ձևա վոր վել փո խա ռու 
մի ջոց նե րով:

6.  Բան կի լի ցեն զա վոր ման ըն թա ցա կար գի պա հանջ նե րը. կա նո նադ րու-
թյան նա խա գիծ, ա ռա ջարկ վող կազ մա կերպ չա կան կա ռուց վածք, ա ռա ջին 
3 տար վա գոր ծու նե ու թյան բիզ նես պլան, բաժ նե տե րե րի վե րա բե րյալ ֆի-
նան սա կան տե ղե կատ վու թյուն, ա պա գա գոր ծա դիր տնօ րե նի աշ խա տան քի 
պայ ման ներ և փորձ, ա պա գա մե նե ջեր նե րի աշ խա տան քային պայ ման ներ և 
փորձ, նոր բան կի կա պի տա լաց ման աղ բյուր ներ, թի րա խային շու կա, բան կի 
բարձ րաս տի ճան ղե կա վա րու թյան և բաժ նե տե րե րի համ բա վի ու մաս նա գի-
տա կան    գի տե լիք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն:

7.  Կա պի տա լում մեկ սե փա կա նա տի րոջ մաս նակ ցու թյան ա ռա վե լա գույն 
մա կար դա կի սահ մա նա փա կում:

8.  Բաժ նե տե րե րի և բարձ րաս տի ճան ղե կա վար նե րի փոխ կա պակց վա-
ծու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայ տում:

9.  Բա զե լի հիմ նա րար սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան հիմ նա կան 
կա պի տա լը չա փե լիս հաշ վի են ա ռն վում ռիս կով կշռ ված ակ տիվ նե րը:

10.  Կա պի տա լում նե րառ ված ստո րա դաս փո խա ռու թյուն նե րին ներ կա-
յաց վող պա հանջ ներ:

11.  Բան կի կա պի տա լի հա մար ժե քու թյու նը չա փե լիս հիմ նա կան և լրա ցու-
ցիչ կա պի տա լից նվա զե ցում նե րի ի րա կա նա ցում՝ Բա զե լյան չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խան:
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12.  Վար կե րի, ներդ րու մային ար ժեթղ թե րի և դե բի տո րա կան պարտ քե րի 
պար տա դիր դա սա կար գում և դրանց հնա րա վոր կո րուստ նե րի հա մար պա-
հուս տի ձևա վո րում: 

13. Ար ժու թային ռիս կե րի կա ռա վար ման Բա զե լյան ստան դարտ նե րի 
կիրա ռում:

14.  Պար տա դիր ար տա քին ան կախ աու դիտ, աու դի տո րա կան կազ մա-
կեր պու թյան ը նտ րու թյան չա փա նիշ ներ (լի ցեն զա վոր ված և հա վա տար-
մագր ված): 

15. Աու դի տո րը պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում Կենտ րո նա կան բան կին 
տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցել պար տա կա նու թյուն նե րի ան բա վա րար կա-
տար ման և բան կի ղե կա վար նե րի/տ նօ րեն նե րի ան փու թու թյան մա սին:

16.  Բան կային ակ տիվ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման նկատ մամբ պա հանջ ներ: 
17. Ի րաց վե լի ու թյան և կա պի տա լի հա մար ժե քու թյան, մեկ վար կա ռո ւի և 

բո լոր խո շոր վար կա ռու նե րի հա մար գոր ծառ նա կան ռիս կե րի, ին սայ դե րա-
կան գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նոր մա տի վային չա փա նիշ ներ:

18.  Բան կի սնան կու թյան դեպ քում բնակ չու թյան ա վանդ նե րի ա պա հո-
վագ րու թյուն՝ ա վանդ նե րի փոխ հա տուց ման սահ մա նա չա փե րով:

19.  Բան կի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի կոն սո լի դա ցում՝ ը նդ-
գրկե լով բո լոր դուստր բան կային և ոչ բան կային ֆի նան սա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը:

20.  Վե րահս կիչ մարմ նին ար տա հաշ վեկշ ռային հոդ ված նե րի վե րա բե-
րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա ցում:

21.  Պար տա դիր ե ռամ սյա կային հաշ վետ վու թյուն ներ՝ օ րեն քով սահ ման-
ված ձևե րով և բո վան դա կու թյամբ:

22.  Ներ քին ռիս կե րի կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գե րի բա ցա հայ տում:
23.  Բան կի ղե կա վար նե րի ան ձնա կան ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու-

թյուն ա նար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու կամ Կենտ րո նա-
կան բան կին մո լո րեց նե լու հա մար:

24.  Վե րահս կիչ մարմ նի կող մից շա հա բա ժին նե րի բաշխ ման վե րա բե-
րյալ բան կե րի ո րո շում նե րի կա սեց ման ի րա վա սու թյան սահ մա նում:

25.  Բան կի սնան կու թյան, ֆի նան սա կան ան վճա րու նա կու թյան և ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման խիստ օ րենսդ րու թյան առ կա յու թյուն՝ խնդ րա հա րույց 
բան կի կա պի տա լում ո րոշ կամ բո լոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի կա-
սեց ման ի րա վուն քով:

26. Վ ճա րու նա կու թյան սահ մա նում և վե րահս կող մարմ նի կող մից ան-
հա պաղ և չվի ճարկ վող մի ջամ տու թյան ի րա վա սու թյան սահ մա նում։

 Պետք է նշել, որ ար դեն 1990-ա կան նե րի վեր ջում ՀՀ բան կային օ րենս-
դ րու թյու նը, ի նչ պես ար ժու թային կար գա վոր ման ու վե րահսկ ման, կա պի-
տա լի շար ժի և ըն թա ցիկ հաշ վի լի բե րալ ռե ժիմ նե րի, այն պես էլ բան կային 
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գոր ծու նե ու թյան վե րահս կո ղու թյան, լի ցեն զա վոր ման և կար գա վոր ման հա-
մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյան ա ռու մով, ը նդ հա նուր առ մամբ, ըն դուն-
ված է գնա հա տել ի բրև լա վա գույն նե րից մե կը ոչ մի այն ան ցու մային տն տե-
սու թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի հա մե մա տու թյամբ, այլ նաև որ պես աշ խար հում 
հա ջող ված նե րից մե կը:

 Մաս նա վո րա պես, ա ռա վել հա ջող ված ո րո շում նե րի շար քին են դաս վում 
բան կային գաղտ նի քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում օ րենսդ րա կան դաշ տի 
ստեղ ծու մը, ակ տիվ նե րի դա սա կար գու մը և դրանց հնա րա վոր կո րուստ նե րի 
պա հուս տա վոր ման մե խա նիզ մի ստեղ ծու մը, ար ժու թային կար գա վո րու մը, 
հաշ վառ ման ստան դարտ նե րը, հաշ վետ վու թյուն ներն ու վե րահս կո ղու թյու նը: 
ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կին հա ջող վել է ի րա կա նաց նել այն պի սի խիստ ար-
դյու նա վետ ի նս տի տու ցի ո նալ լու ծում ներ, ի նչ պի սիք են բան կային ա վանդ-
նե րի ա պա հո վագ րու թյան ի նս տի տու տի և վար կային ռե գիստ րի ստեղ ծու մը: 
Նման քայ լե րը, ան կաս կած, հան գեց րին Հա յաս տա նի բան կե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան աս տի ճա նի և բան կե րի կող մից ռիս կե րի 
կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան զգա լի բարձ րաց մա նը1:

 Բան կային հա մա կար գի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը նպաս տել են 
նաև 1990-ա կան նե րի ե րկ րորդ կե սին ի րա կա նաց րած բան կային գոր ծու նե-
ու թյան հարկ ման օ րենսդ րա կան լու ծում նե րը, մաս նա վո րա պես.

 ½ « Շա հու թա հար կի» մա սին ՀՀ օ րեն քում սահ ման վեց, որ բան կե րի շա-
հույ թի հարկ վող բա զան հաշ վար կե լիս հա մա խառն ե կա մուտ նե րից 
նվա զեց վող ծախ սե րը նե րա ռում են ակ տիվ նե րի հնա րա վոր կո րուստ-
նե րի պա հուստ նե րը, ին չը բո լո րո վին հա տուկ չէ այլ ե րկր նե րի բան-
կային օ րենսդ րու թյա նը,

 ½  Բան կե րի շա հույ թի հարկ ման են թա կա բա զան ո րո շե լիս թույ լատր-
վեց հա մա խառն ե կա մու տը նվա զեց նել ակ տիվ նե րի կո րուստ նե րի և 
չստաց ված տո կո սային ե կա մուտ նե րի չա փով, 

 ½ Թույ լատր վեց հա մա կարգ չային սար քա վո րում նե րի ա րա գաց ված 
ա մոր տի զա ցի ա,

 ½ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» օ րեն քում կի րառ վեց ան նա-
խա դեպ ար տո նյալ մե խա նիզմ՝ բան կե րի սե փա կա նու թյու նը դար ձած 
նախ կի նում գրա վադր ված ան շարժ գույ քի վա ճառ քից շր ջա նա ռու-
թյան հարկ ման նկատ մամբ,

 ½  Սահ ման վեց, որ ար տար ժու թային ակ տիվ նե րի, ի նչ պես նաև հիմ նա-
կան մի ջոց նե րի վե րագ նա հատ ման դրա կան ար դյուն քը չի ար տա ցոլ-
վում հա մա խառն ե կամ տի մեջ,

1 Э.М.Сандоян, Общий анализ и перспективы развития банковской системы Армении//Эко но-
мический еженедельник «Деловой Экспресс», 2003, 15-21 мая, №19 (523).
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 ½  Բաժ նե տոմ սե րի ան վա նա կան և տե ղա բաշխ ման ար ժեք նե րի միջև 
դրա կան տար բե րու թյու նը չի ար տա ցոլ վում հա մա խառն ե կամ տի մեջ,

 ½  Ֆի զի կա կան ան ձանց բան կային ա վանդ նե րի դի մաց ստաց ված տո-
կո սային ե կա մուտ նե րի նկատ մամբ սահ ման վեց ար տո նյալ ե կամ տա-
հար կի դրույ քա չափ (մինչև 2001թ. հու լի սը ե կամ տա հարկ ը նդ հան րա-
պես չէր կի րառ վում: 2001թ. հու լի սից մինչև 2002թ. հու լի սը ե կամ տա-
հար կը գանձ վում էր 5% տո կո սադ րույ քով, ի սկ 2002թ. հու լի սից սկ սած՝ 
կի րառ վում է ար տո նյալ դրույ քա չափ՝ 10%): Դրա նից բացի, բան կային 
հա մա կար գի կա յաց մա նը նպաս տեց նաև պե տա կան ար ժեթղ թե րից 
ֆի զի կա կան ան ձանց ե կա մուտ նե րի չհար կու մը: 

Այս պի սով, ար դեն 1990-ա կան նե րի վեր ջին և 2000-ա կան նե րի ա ռա ջին 
տա րի նե րին Հա յաս տա նը դրա կան հե ռան կար ու ներ բան կային հա մա կար գի 
զար գաց ման հա մար՝ ի նչ պես մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե-
լավ ման, այն պես էլ բիզ նե սի այս տե սա կի գոր ծու նե ու թյան հու սա լի ու թյան և 
ին սայ դե րա կան գրավ չու թյան ա ռու մով:

Է ԴՈ ՒԱՐԴ ՍԱՆ ԴՈՅԱՆ 
1994-1998թթ. ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղու թյան, 

կար գա վոր ման և լի ցեն զա վոր ման գլ խա վոր վար չու թյան պետ
1998-1999թթ. ՀՀ ֆի նանս նե րի և է կո նո մի կայի նա խա րար


