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- Ի՞նչ նպա տա կով է ստե-
ղծ վել Ար ցա խի նե րդ րու մային 
հիմ նադ րա մը, ինչ պի սի՞ կա ռա-
վար ման հա մա կա րգ ու նի:

- Ար ցա խի նե րդ րու մային 
հիմ նադ րա մն ստե ղծ վել է 
2007թ.՝ կոչ ված լի նե լով ի րա կա-
նաց նել ԼՂՀ-ում ձեռ նար կա տի-
րու թյան զար գաց մա նն ուղղ ված 
եւ քա ղա քա ցի նե րի բնա կա րա-
նային պայ ման նե րի բա րե լավ-
ման պե տա կան ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րը:

 Հիմ նադ րա մի կա ռա վար ման 
բա րձ րա գույն մար մի նը հո գա-
բար ձու նե րի խոր հո ւրդն է: Այն 
գլ խա վո րո ւմ է խո րհր դի նա-
խա գա հը, որն ի պաշ տո նե ԼՂՀ 
վար չա պե տն է: Հիմ նադ րա մի 
ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյու նը ղե-
կա վա րո ւմ է գլ խա վոր տնօ րե նը:

-  Շո ւրջ 9 տա րի է, ինչ գոր-
ծո ւմ է այս հիմ նադ րա մը, ար-
դյու նա վե տու թյան ի՞նչ ցու ցա նիշ 
եք գրան ցել:

-  Հիմ նադ րա մի գոր ծու-
նե ու թյան շո ւրջ ի նը տա րի նե րի 
ըն թաց քո ւմ տա րեց տա րի ընդ-
լայն վո ւմ են պե տա կան ա ջակ-
ցու թյան ձեւե րը, ծա վալ նե րն ու 

աշ խար հագ րու թյու նը, կա տա-
րե լա գո րծ վո ւմ են ա ջակ ցու թյան 
տրա մա դր ման մե խա նի զմ նե րը 
եւ ըն թա ցա կար գե րը:

 Հիմ նադ րա մի կող մից ի րա-
կա նաց վող պե տա կան ա ջակ-
ցու թյան ծրագ րե րի գե րա կա 
ուղ ղու թյո ւն նե րից է «ՓՄՁ սո-
ւբյե կտ նե րին տրա մա դր ված 
վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի 
մաս նա կի սո ւբ սի դա վոր մա ն» 
ծրա գի րը, ո րի շ նոր հիվ ՓՄՁ 
սո ւբյե կտ նե րի ն հ նա րա վո րու-
թյո ւն է ըն ձե ռ վո ւմ ստա նալ 8 
տո կո սա նոց վար կեր՝ նոր բիզ-
նես ստեղ ծե լու կամ գոր ծող 
բիզ նե սն ընդ լայ նե լու նպա տա-
կով: Հիմ նադ րա մի կող մից այս 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րո ւմ գոր-
ծա կալ բան կե րի եւ վար կային 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի կող-
մից ա վե լի քան 730 ՓՄՁ սո-
ւբյեկ տի տրա մա դր վել են շո ւրջ 
23.2 մլրդ. դրա մի չա փով բիզ նես 
վար կեր, տո կո սադ րույք նե րի 
սո ւբ սի դա վոր մա նն է ուղղ վել 4.1 
մլրդ .դրամ,ո րի շնոր հի վ ս տե-
ղծ վել եւ պահ պան վել են ա վե լի 
քան 3000 աշ խա տա տե ղեր:

ԼՂՀ բնա կա րա նային պայ-
ման նե րը բա րե լա վե լու նպա-
տա կով 2008թ.-ից գոր ծո ւմ 

են հի փո թե քային պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր: Շո ւրջ 
ի նը տա րի նե րի ըն թաց քո ւմ հիմ-
նադ րա մի ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցու թյա մբ ա վե լի քան 3500 ըն-
տա նիք ձե ռք է բե րել, կա ռու ցել 
կամ վե րա նո րո գել  բնա կա րան-
նե րն ու բնա կե լի տնե րը ինչ պես 
Ստե փա նա կե րտ քա ղա քո ւմ, 
այն պես էլ շրջ կե նտ րոն նե րո ւմ ու 
գյու ղե րո ւմ: 

Ար ցա խի նե րդ րու մային հիմ-
նադ րա մը նե րդ րո ւմ ներ է կա-
տա րել նաեւ սն ան կաց ման եզ-
րին գտն վող ըն կե րու թյո ւն նե-
րո ւմ՝ զա րկ տա լով նրա նց գոր-
ծու նե ու թյանը, նպաս տե լով ար-
տադ րու թյան ա ճին եւ շա հույ թի 
ստաց մա նը: 2008թ.-ից հիմ նադ-
րա մը ձե ռք է բե րել  «Ար մա տ» 
ՍՊԸ, «Ս տե փա նա կե րտ-Սեր-
վի ս» ՓԲԸ, «Ար ցախ Ֆրո ւթ» 
ՓԲԸ բաժ նե տոմ սե րն ու բաժ-
նե մա սե րը՝ կա տա րե լով մոտ 
3.5 մլրդ. դրա մի նե րդ րո ւմ ներ, 
ին չի շնոր հիվ վե րոն շյալ ըն կե-
րու թյո ւն նե րո ւմ ստե ղծ վել եւ 
պահ պան վել են ա վե լի քան 250 
աշ խա տա տե ղեր, տա րեց տա րի 
ա վե լա նո ւմ են ար տադ րու թյան 
եւ ի րաց ման ծա վալ նե րը՝ ա պա-
հո վե լով շա հույթ:
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 Հիմ նադ րա մի կող մից ի րա-
կա նաց վո ւմ են նաեւ ռազ մա վա-
րա կան նշա նա կու թյան ծրագ-
րեր, ո րոն ցից կա րե լի է ընդ գծել 
«Բեյզ Մե թլս» ՓԲԸ-ի նե րդ րու-
մային ծրագ րի ֆի նան սա վո-
րու մը՝ 95.7 մլն. ԱՄՆ դո լա րի 
չա փով, ո րի շնոր հիվ  Կա շե-
նի բա ցա հան քին կից կա ռո ւց-
վել է տա րե կան 1.8 մլն. տոն նա 
հան քա քա րի վե րամ շակ ման 
ար տադ րո ղա կա նու թյա մբ հա-
րս տա ցու ցիչ գոր ծա րան, ին չի 
շնոր հիվ ստե ղծ վել եւ պահ պան-
վել են մոտ 1400 աշ խա տա տե-
ղեր:

- Հիմ նադ րա մը բա վա կա-
նին մեծ աշ խու ժու թյո ւն մտց րեց 
վար կա վոր ման հա մա կար գո ւմ, 
այժմ ի՞նչ ցու ցա նիշ ներ են գրա-
նց վո ւմ՝ նվազ մա՞ն, թե՞ ընդ լայն-
ման մի տո ւմ է նկատ վո ւմ:

- Սկ սած 2008 թվա կա նից 
թե ՓՄՁ վար կա վոր ման, թե° 
հի փո թե քային վար կե րի գծով 
աշ խու ժու թյո ւն էր նկատ վո-
ւմ: Տա րեց տա րի ա վե լա նո ւմ է ր 
հիմ նադ րա մի հետ հա մա գոր-
ծակ ցող բան կե րի եւ վար կային 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի թի վը: 
Ներ կայո ւմս հիմ նադ րա մը հա-
մա գոր ծակ ցո ւմ է հայ կա կան 
վեց բան կե րի եւ ե րեք վար կային 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի հետ՝ 
սո ւբ սի դա վո րե լով նրա նց կող-
մից տրա մա դր ված վար կե րի 
տա րե կան տո կո սադ րույք նե րի 
6-10 տո կո սը՝ դրա նով իսկ թեթ-
եւաց նե լով ՓՄՁ սո ւբյե կտ նե րի 
եւ քա ղա քա ցի նե րի վար կային 
բե ռը: 

2008-2011թթ. ՓՄՁ ա ջակ ցու-
թյան ծրագ րով վար կա վոր ման 
տա րե կան մի ջին ա ճը կազ մել է 
11%, իսկ հի փո թե քային  ա ջակ-
ցու թյան ծրագ րով՝ մոտ 30%: 
2012-2013թթ. վար կա վոր ման 
մի ջին մա կար դա կը պահ պան-
վել էր, իսկ 2014թ.-ից սկ սած՝ 
վար կա վոր ման ծա վալ նե րը 
նվազ ման մի տո ւմ են ցու ցա բե-
րել, ին չը պայ մա նա վոր ված է 

հա մա գոր ծակ ցող բան կե րի եւ 
վար կային կազ մա կեր պու թյո ւն-
նե րի կող մից ֆի նան սա վոր ման 
կտ րո ւկ ան կմամբ: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ օ րե ցօր ա ճո ւմ էր 
ՓՄՁ սո ւբյե կտ նե րի ու քա ղա-
քա ցի նե րի պա հան ջար կը վար-
կային ռե սո ւրս նե րի նկատ մա մբ, 
իսկ ֆի նան սա կան ռե սո ւրս նե րը 
սահ մա նա փակ են, 2009 թվա-
կա նին հիմ նադ րա մն ստեղ ծել 
է «Ֆի դես հի փո թե քային ըն-
կե րու թյո ւն» ու նի վեր սալ վար-
կային կազ մա կեր պու թյու նը, 
ո րը նույն պես տրա մադ րո ւմ է 
բնա կա րան նե րի, բնա կե լի տնե-
րի ձեռքբեր ման, կա ռո ւց ման, 
վե րա նո րոգ ման եւ բիզ նես վար-
կեր: Ըն կե րու թյան վար կային 
պո րտ ֆե լը 2016թ. սեպ տեմ բե-
րի 30-ի դրու թյա մբ կազ մո ւմ էր 
ա վե լի քան 2.0 մլրդ. դրամ:

2009 թվա կա նից Հիմ նադ-
րա մը ԼՂՀ շրջ կե նտ րոն նե րո ւմ 
եւ գյու ղաբ նակ քա ղա քա ցի նե-

րին բնա կա րան կամ բնա կե լի 
տան ձե ռք բեր ման, կա ռո ւց ման 
եւ վե րա նո րոգ ման նպա տա կով 
տրա մադ րո ւմ է ար տո նյալ պայ-
ման նե րով փո խա ռու թյո ւն ներ: 

- Ար ցա խի նե րդ րու մային 

հիմ նադ րա մի նպա տակ նե րից է 
հի փո թե քային վար կա վոր մա մբ 
բնա կա րան, /ա ռա նձ նա տո ւն/ 
ձե ռք բե րե լու կամ վե րա նո րո-
գե լու ֆի նան սա կան ա ջակ ցու-
թյան ծրագ րեր: Հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ սա ար-
ցա խաբ նակ նե րի հա մար շատ 
կար եւոր ծրա գիր է, խնդ րո ւմ 
ենք ման րա մա սն ներ կայաց նել 
ծրագ րի նպա տա կը եւ կար եւո-
րու թյու նը:  

- ԼՂՀ քա ղա քա ցի նե րի բնա-
կա րա նային պայ ման նե րի բա-
րե լավ ման եւ ԼՂՀ-ում բնա կա-

րա նա շի նու թյան զար գաց ման 
նպա տա կով հիմ նադ րա մը 2008 
թվա կա նից ի րա կա նաց նո ւմ 
է բան կե րի կող մից հի փո թե-
քային վար կա վոր մա մբ բնա կա-
րան ձե ռք բե րե լու պե տա կան 
ֆի նան սա կան  ա ջակ ցու թյան 
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ա պա հով ման ծրա գի րը, ո րի է ու-
թյու նը կայա նո ւմ է նրա նո ւմ, որ 
հիմ նադ րա մի հետ հա մա գոր-
ծակ ցող բան կե րն ու վար կային 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րը քա-
ղա քա ցի նե րին տրա մադ րո ւմ 
են հի փո թե քային վար կեր, իսկ 
հիմ նադ րա մը մաս նա կի սո ւբ-
սի դա վո րո ւմ է հի փո թե քային 
վար կե րի տա րե կան տո կո-
սադ րույք նե րը եւ տրա մադ րո ւմ 
նպա տա կային փո խա ռու թյա մբ 
կան խավ ճար ներ: Այս ծրագ րի 
գոր ծա րկ ման ըն թաց քո ւմ բ նա-
կա րա նի գն ման, կա ռո ւց ման եւ 
վե րա նո րոգ ման նպա տա կով 
ա ջակ ցու թյո ւն է ստա ցել 2239 
ըն տա նիք` 17.8 մլն. ԱՄՆ դո լար 
եւ 8.8 մլրդ. դրամ գու մա րի չա-

փով վա րկ ստա նա լու մի ջո ցով: 
Ա վե լի քան 120 ըն տա նի քի տրա-
մա դր վել է նաեւ հի փո թե քային 
վար կե րի ստաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ կան խավ ճա րի 50 
տո կո սը՝ ան տո կոս փո խա ռու-
թյա մբ:

 Բա ցի նշ ված ա ջակ ցու թյան 
ձեւե րից, հիմ նադ րա մն ի րա-
կա նաց նո ւմ է նաեւ ի րաց նե լու 
նպա տա կով բնա կա րան նե րի 
եւ բնա կե լի տնե րի կա ռու ցո-
ւմ: Նշ ված ծրագ րի շր ջա նա կո-
ւմ կա ռո ւց վել են ա վե լի քան 53 
հա զար քառ. մե տր ընդ հա նո ւր 
բնակ տա րած քով 725 նոր բնա-
կա րան ներ եւ բնա կե լի տներ 
Ստե փա նա կե րտ, Շու շի, Մար-
տա կե րտ, Մար տու նի, Հադ րո-
ւթ քա ղաք նե րո ւմ, ինչ պես նաեւ 
Քա շա թա ղի շր ջա նի Ա ղավ նո 
գյու ղո ւմ, ին չի հա մար ծա խս վել 
է ա վե լի քան 14 մլրդ. դրամ:

ԼՂՀ շրջ կե նտ րոն նե րո ւմ նո-
րա կա ռույց բնա կա րան նե րը 
հի փո թե քային վար կա վոր մա մբ 
վա ճառ վո ւմ են քա ղա քա ցի նե-
րին ա ռա վել մատ չե լի պայ ման-
նե րով` մի նչեւ 18 տա րի մար ման 
ժամ կե տով, տա րե կան 1% տո կո-
սադ րույ քով: Այս ծրագ րից օգտ-
վել է 83 ըն տա նիք: 

Ել նե լով այն հան գա ման քից, 
որ ԼՂՀ գյու ղա կան բնա կա-
վայ րե րո ւմ ապ րող քա ղա քա ցի-
նե րին առեւտ րային բան կե րի 
եւ վար կային կազ մա կեր պու-
թյո ւն նե րի կող մից վար կեր չեն 
տր վո ւմ՝ հիմ նադ րա մը ԼՂՀ 
գյու ղաբ նակ քա ղա քա ցի նե րին 
բնա կա րան կամ բնա կե լի տան 
ձե ռք բեր ման, կա ռո ւց ման կամ 
վե րա նո րոգ ման նպա տա կով 
2009 թվա կա նից սկ սած, տրա-
մադ րո ւմ է 5 տո կոս տա րե կան 
տո կո սադ րույ քով փո խա ռու թյո-
ւն ներ: Առայ սօր ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյո ւն է ցու ցա բեր վել 
559 գյու ղաբ նակ ըն տա նի քի, 
ո րո նց տրա մա դր վել է 1.2 մլրդ. 
դրամ գու մա րի չա փով փո խա-
ռու թյո ւն: 

Ամ փո փե լով վե րոն շյալ թվե-
րը` ակն հայտ է դառ նո ւմ ծրագ-
րի կար եւո րու թյու նը. Ար ցախ 
աշ խար հո ւմ ա վե լի քան 3500 
ըն տա նիք պե տա կան ա ջակ-
ցու թյա մբ բա րե լա վել է բնա կա-
րա նային պայ ման նե րը` ձե ռք է 
բե րե լ սե փա կան նոր ան կյու նը 
կամ վե րա նո րո գել է բնա կա-
րան նե րն ու բնա կե լի տնե րը:

- Ար ցա խի նե րդ րու մային 
հիմ նադ րա մի ներ կայա ցու ցիչ-
նե րը նաեւ տա րա տե սակ ցու-
ցադ րու թյո ւն նե րի են մաս նակ-
ցո ւմ, ի՞նչ դեր են ու նե նո ւմ այդ 
ցու ցադ րու թյո ւն նե րը մա սնակ-
ցող կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի 
հա մար:

Տն տես վար ման ներ կա պայ-
ման նե րո ւմ գոր ծա րա րու թյան 
հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ-
ված է  նաեւ շու կայո ւմ ար-
տադ րան քի ծա ռայու թյան, ներ-
կայաց ման մա կար դա կից: Այդ 
նպա տա կով հիմ նադ րա մը, 
ՓՄՁ սո ւբյե կտ նե րի կող մից թո-
ղա րկ վող ար տադ րա նք նե րի շու-
կա նե րո ւմ ա ռա ջմղ ման ա ջակ-
ցու թյան ծրագ րի շր ջա նա կո ւմ, 
ՓՄՁ սո ւբյե կտ նե րին ցու ցա բե-
րո ւմ է ա ջակ ցու թյո ւն` ա պա հո-
վե լով նրա նց մաս նակ ցու թյու նը 
տար բեր ցու ցա հան դես նե րի, 
տո նա վա ճառ նե րի, հա մա ժո-
ղով նե րի եւ այլ մի ջո ցա ռո ւմ նե-
րի` նպաս տե լով ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը, ՓՄՁ 
սո ւբյե կտ նե րի կող մից թո ղա րկ-
վող ար տադ րան քի ( մա տո ւց վող 
ծա ռայու թյո ւն նե րի) մր ցու նա կու-
թյան եւ ՓՄՁ սո ւբյե կտ նե րի հե-
ղի նա կու թյան բա րձ րաց մա նը:

 Տար վա կտր ված քով հիմ-
նադ րա մն ա ջակ ցո ւմ է ՓՄՁ 
սո ւբյե կտ նե րի մա նակ ցու թյա նը 
ԼՂՀ, ՀՀ եւ ար տե րկ րյա ցու ցա-
հան դես նե րի, տո նա վա ճառ նե-
րի ու հա մա ժո ղով նե րի աշ խա-
տա նք նե րին:


