
Հարցազրույց 

 

Արթուր Հակոբյան. Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության 

նախագահ 
 

 

1. Կրթությունը ստացել եք թե Հայաստանում թե արտերկրում. ի՞նչ եք կարծում, 
Ձեր կրթությունը Ձեզ նախապատրաստել է վերջին մի քանի տարիների 
ընթացքում երկրում տեղի ունեցող արագընթաց փոփոխություններին: Ինչու՞: 

 
1990-1995թվականներին Երևանի պետական համալսարանի 

տնտեսագիտության ֆակուլտետը,  և մասնավորապես, տնտեսագիտական 
կիբեռնետիկա մասնագիտացումը, կարծում եմ, լավագույններից էը երկրում, մենք 
հնարավորություն ունեցանք ստանալու շուկայական տնտեսավարման այն 
գիտելիքները, գործիքակազմը, համակարգային մտածողությունը, որն շատ կարևոր 
էր այդ տարիներին տնտեսությունում տեղի ունեցող կտրուկ փոփոխությունների 
պարագայում: Ես երջանիկ եմ, որ և՛ Ֆինանսների նախարարությունում, իսկ 
հետագայում նաև առևտրային բանկերում այն թիմերը, որոնց մաս եմ կազմել ես, 
միշտ էլ հնարավորություն են ունեցել աշխատել այն խնդիրների վրա, որոնք նոր էին 
երկրում, մենք սովորում էինք և միաժամանակ կիրառում այդ գիտելիքները, տեսնում 
էինք դրանց իրականացումը:  

Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից աշխարհում կրթությունը, նոր գիտելիքների 
ձեռք բերումը դա անընդհատ գործընթաց է: Ես ինքս աշխատում եմ տարեկան գոնե 
մեկ անգամ մասնակցել արտերկրում տարբեր հեղինակավոր հարթակներում տեղի 
ունեցող սեմինարների, քննարկումների. դա շատ կարևոր է տեղի ունեցող 
փոփոխությունների տենդենցներին համապատասխան նորարար մոտեցումներ 
կիրառելու, արդիական որոշումներ կայացնելու համար: Այս առումով շատ կարևոր 
էր Գործարար կառավարման մագիստրոսի (Executive MBA) ծրագրին 
մասնակցությունը Մոսկվայի "Սկոլկովո" կառավարման միջազգային դպրոցում: Այս 
ծրագրին ես մասնակցեցի ունենալով արդեն 17 տարվա բարձր ղեկավարության 
աշխատանքային փորձ և թվում էր, թե սովորելու քիչ բան կարող էր լինել, սակայն 
այն նոր գիտելիքները ստացել եմ Սկոլկովոյում, թույլ տվեցին տիրապետել 
մենեջմենթի շատ ու շատ նոր գործիքների, էլ ավելի համակարգել գիտելիքները: 

 
2. Համաշխարհային լավագույն փորձն ազդեցություն ունի՞ Կոնվերս Բանկի 

գործունեության վրա, և ինչպե՞ս եք այն կիրառում: 
 

Համաշխարհային լավագույն փորձն առաջին հերթին կիրառվում է բանկերի 

գործունեության կանոնակարգման ոլորտում: Մենք կարող ենք փաստել, որ 

բանկային գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրական և նորմատիվային 

դաշտն առավելագույնս համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, ինչը 



փաստվում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրված 

բարձր գնահատականներով: Համաշխարհային լավագույն փորձը կիրառվում է մեր 

ամենօրյա գործունեության մեջ՝ մեր ծառայությունները նախագծելիս և մատուցելիս: 

Ընդհանրապես, ՀՀ բանկային համակարգը միջազգային գլոբալ ինդուստրիայի մասն 

է, մենք աշխատում ենք նույն կանոններով, նույն չափանիշներով, մենք 

համագործակցում ենք ինչպես միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների, այնպես 

էլ արտերկրի բարձր վարկանիշ ունեցող առևտրային բանկերի հետ:   Այդ 

համագործակցությունն անընդհատ է և հնարավորություն է տալիս մեր 

հաճախորդների մատուցել բոլոր ծառայություններն այն որակով և ծավալով, որ 

համապատասխանում է ժամանակակից ամենաբարձր միջազգային չափանիշներին: 

Ես մեկ օրինակ բերեմ. այս ամիս Կոնվերս Բանկն արժանացավ Վերակառուցման և 

զարգացման Եվրոպական Բանկի ,,Տարվա գործարք- Կանաչ վարկավորում,, 

մրցանակին: Նախագիծը, որը մենք ֆինանսավորել էինք Հայաստանում, իր 

էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի ազդեցության չափանիշներով 

ճանաչվեց լավագույնը.սա նշանակում է, որ ծրագիրն իրականացնելիս և այն 

ֆինանսավորելիս կիրառել ենք համաշխարհային լավագույն չափանիշները և 

հաջողությամբ մրցակցել տարբեր երկրների մեր գործընկերների հետ: 

 
3. Ինչպիսի՞ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր ունի 

Կոնվերս Բանկը կրթության ոլորտում: Հատկապես ինչպիսի նախագծերի եք 
նախընտրում մասնակցել և ինչն  եք կարևորում կրթական նախագծերին աջակցելիս 

 

Մի քանի տարի առաջ Կոնվերս Բանկը վերանայեց իր կորպորատիվ 

սոցիալական պատասխանատվության ծրագիրը՝ այն համապատասխանեցնելով 

Բանկի զարգացման տեսլականին, հաշվի առնելով այն, թե ինչիպիսին ենք մենք 

տեսնում Կոնվերս Բանկի դերը հանրային կյանքում, ակտիվությունն այս կամ այն 

ոլորտում: 

 

Ըստ այդմ,  կրթության մրցունակության բարձրացմանն աջակցումը,  նորարար 

մտածելակերպի խրախուսումը Բանկի կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության ծրագրի կարևորագույն ուղղություններից է: Մենք ելնում 

ենք այն բանից, որ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող, մրցունակ 

կրթություն ստացած, նորարար մտածելակերպ դրսևորող և նոր ճանապարհներ 

հարթելու, նոր լուծումներ գտնելու ունակ երիտասարդներն են կերտելու մեր երկրի 

ապագան: Մենք նախընտրում ենք մասնակից լինել այն ծրագրերում, որոնք 

ծառայում են վերը նշված նպատակին՝ աջակցում են սեփական տեսակետը 

պաշտպանելու  ունակությունների  զարգացմանը, ստեղծում են նորարարական 

նախագծերի առաջադրման, քննարկման, նոր գաղափարների իրականացման 

հարթակներ: Միայն նախորդ տարի մենք ներգրավված ենք եղել մոտ մեկ տասնյակ 

նախաձեռնությունների, որոնք ուղղված են եղել  կրթական պայմանների և որակի 



բարելավմանը: Մեզ  հավասարաչափ հոգեհարազատ է տարբեր հովանավորչական 

նախագծերի շրջանակում համագործակցությունը թե դպրոցների, թե բուհերի, թե այն 

երիտասարդների հետ, ովքեր գնահատում նորարարական մտածելակերպը: 

Ծրագրերի ընտրության առումով  մենք ունենք ևս մեկ ելակետային սկզբունք։ Մենք 

կարծում ենք, որ մասնավոր հատված և հանրային հատված համագործակցության 

ամենարդյունավետ ձևաչափը այն համատեղ նախաձեռնություններն են, որոնք 

միտված ենք կրթության, ինչպես նաև արվեստի ու մշակույթի մասսայականացմանը, 

հնարավորություն են տալիս ավելի ու ավելի շատ մարդկանց հանդիսանալ 

ծրագրերի շահառուներ։  

Սա է մոտավորապես այն շրջանակը, որի սահմաններում մենք կատարում ենք 

հովանավորչական, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի 

ընտրությունը և նախագծումը։ 

 
4. Տեխնոլոգիաները և տեղեկատվությունը կարևոր հմտություններ են 21-րդ դարում: 

Որքանո՞վ է Հայաստանի բանկային համակարգը և, մասնավորապես, Կոնվերս 

Բանկը համընթաց քայլում ՏՏ ոլորտի նոր զարգացումների հետ: 

 

Այո, մենք ապրում ենք աննախադեպ տեխնոլոգիական նորարարությունների 

դարաշրջանում, դրանք մեր կյանքի ամեն ոլորտում են, մարտահրավերներ են, իսկ 

ավելի շատ՝ նոր հնարավորություններ: Հատկապես ֆինանսական հատվածում 

դրանց կիրառումն իրագործվում է ավելի սրընթաց տեմպերով և ունի բիզնես 

գործընթացների վերափոխման, զարգացման, գործարքների անվտանգության 

բարձրացման և գործառնական ծախսերի կրճատման մեծ ներուժ: Օրինակ, Բլոկ-

շղթա տեխնոլոգիայի կիրառումը արժեթղթերով առևտրի, վճարահաշվարկային 

համակարգերում և պետական ու ֆինանսական ծառայությունների մի շարք այլ 

ոլորտներում կարծում եմ մոտ ապագայի խնդիր է: Այսօր, բանկերի վարկանշման 

համակարգերի աշխատանքը, վարկավորման որոշումների կայացումը արդեն իսկ 

հիմնված է  մեծածավալ տվյալների մեքենայական մշակման վրա, բանկային 

պրոդուկտների պայմանների առաջարկները ձևավորվում են առանց մարդկային 

միջամտության: Այս միտումը մոտակա տարիներին գերակշռող կդառնա հատկապես 

մանրածախ վարկավորման ոլորտում: 

 Այս ոլորտում կարծում եմ միակ սահմանափակումը ներքին շուկայի չափերն են, 

սակայն մյուս կողմից  էլ, հենց նորարարական տեխնոլոգիաները են հաղթահարում 

տարբեր շուկաների միջև սահմանները, վերացնում խոչընդոտները: Այս առումով, 

վստահ եմ, որ, օրինակ, կարճաժամկետ հեռանկարում  աշխարհի ցանկացած կետից, 

ցանկացած անձի կողմից  թվային հարթակների և հավելվածների միջոցով 

հայաստանյան թողարկողների արժեթղթերը ձեռք բերելը կամ ավանդ ներդնելը 

կդառնան ամենասովորական, արագ, քիչ ծախսատար գործարքներ: 

 Ինչ վերաբերվում է Կոնվերս Բանկին, ապա թվային տեխնոլոգիաները մեր 

զարգացման գերակա ուղղություններից է: Դեռևս 2014 թվականին մենք ներդրեցինք 

Հայաստանում առաջին թվային բանկինգը, mConverse բջջային հավելվածը: 



Հաճախորդների շրջանում մեծ պահանջարկ ունեն online վարկավորման և 

CardToCard փոխանցումների թվային հարթակները: Ներկայումս մեր օրակարգում են 

նոր բանկային պրոդուկտների թվայնացման, քարտային բիզնեսի զարգացման, 

հեռահար մատուցվող ծառայությունների և հաճախորդների սպասարկման 

հարմարավետության բարձրացմանը միտված մի շարք ծրագրեր, որոնք հիմնված են 

ՏՏ նորագույն տեխնոլոգիաների վրա: Առաջիկայում կներդրվեն թվային 

հարթակներում մի քանի առաջարկները, նորույթներ,  որոնք հաճելի անակնկալ 

կդառնան ոչ միայն մեր հաճախորդների համար: 

 

 

5. Ձեր կարծիքով, ապագայում ինչպիսի՞ հմտություններ կարևոր կլինեն 

Հայաստանի բանկային և ֆինանսական ոլորտում: Ի՞նչ խորհուրդ կտաք բանկային 

համակարգում կարիերայով հետաքրքրված երիտասարդ սերնդին 

 

Ցանկացած խորը մասնագիտացման հետ միասին կարևոր է հարակից 

ինդուստրիաների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ ունենալը: Մշտապես նոր 

գիտելիքներ ստանալու ցանկություն, ինքնազարգանալու հմտություններ, 

համակարգային մոտեցումը ցանկացած գործընթաց գնահատելիս և որոշումներ 

կայացնելիս: Սրանք այն հատկություններն են, որոնք կարևոր են արագ փոփոխվող 

միջավայրում հաջողություններ ունենալու և նոր արժեք ստեղծելու համար: 

 

 

 Կոնվերս Բանկի մասին 

 

Կոնվերս Բանկը հիմնադրվել է 1993թ. եւ գործում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 57 

լիցենզիայի հիման վրա:  

Բանկը մատուցում է ունիվերսալ բանկային ծառայություններ՝ առանձնակի 

կարեւորելով մանրածախ բանկային ծառայությունների մատուցումը եւ զարգացումը: 

 

Բանկը հանդիսանում է SWIFT վճարահաշվարկային, VISA միջազգային քարտային 

վճարային համակարգերի լիիրավ անդամ, ArCa տեղական քարտային վճարային 

համակարգի հիմնադիր անդամ եւ MasterCard միջազգային քարտային վճարային 

համակարգի աֆիլացված անդամ: Համագործակցում է MoneyGram, Unistream 

վճարային համակարգերի հետ: Հանդիսանում է Converse Transfer վճարային 

համակարգի օպերատորը եւ հաշվարկային բանկը: 

 

Բանկը թողարկում եւ սպասարկում է VISA, MasterCard միջազգային քարտային 

վճարային եւ ArCa տեղական քարտային վճարային համակարգերի քարտեր: 

 

ՀՀ պետական գանձապետական կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության եւ 

երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի շուկայում պետական պարտքի 



կառավարման գործակալ է, Հայաստանի ֆոնդային  բորսայի մասնակից: 

 

«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հաշվարկային եւ հաշվառման 

միասնական համակարգի անդամ է:  

 

Կոնվերս Բանկն ունի 35 մասնաճյուղ, որոնցից 14-ը՝ Երեւանում, 19-ը` Հայաստանի 

մարզերում եւ 1-ը`ԼՂՀ-ում, ինչպես նաեւ 119 բանկոմատ եւ 

60 տերմինալ Հայաստանի ամբողջ տարածքում:  

 

«Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ բաժնետերերն են` «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷլԷլՍի-ն 

(80,94%), «ՀայՓոստ Թրասթ Մենեջմենթ Բի. ՎԻ.» ընկերությունը (14,06%) 

Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին (5%): 

 

 

2019 թ. մարտի 31 դրությամբ, բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմել է 40,701,001  

հազ. րամ , ակտիվները՝ 287,617,011 հազ. դրամ, պարտավորությունները՝ 246,916,010  

հազ. դրամ: 

 

Արթուր Հակոբյան 

 Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Գլխավոր գործադիր տնօրեն, Տնօրինության նախագահ  

 

Ծնվել է 1969 թվականի հունիսի 24-ին ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։  

1990-1995թթ․ սովորել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության 

ֆակուլտետում, ստացել տնտեսագետ-մաթեմատիկոսի որակավորում։ 

1996թ.-ի հունիսից մինչև 2000թ.-ի հունվար ամիսը աշխատել է ՀՀ ֆինանսների, 

ինչպես նաև վերակազմավորված ՀՀ ՖԷ նախարարություններում։ Աշխատանքային 

գործունեությունը սկսել է նախարարության Դրամավարկային քաղաքականության 

վարչությունում, աշխատել է առաջատար մասնագետի, այնուհետ նույն վարչության 

վարչության պետի տեղակալ - բաժնի պետի պաշտոններում։ Հետագայում, 1998թ. 

նշանակվել է նախարարության Պետական մասնակցության կառավարման 

վարչության պետի, հետագայում՝ Ֆինանսական ծրագրերի գլխավոր վարչությունում՝ 

վարչության պետի պաշտոնում: 

2000-2014թ.թ. աշխատանքային գործունեություն է ծավալել ՀՀ բանկային 

համակարգում:  

2000թ.-ի հունվարից մինչև 2002թ.-ի մայիսը հանդիսացել է Հայխնայբանկի գործադիր 

տնօրենի տեղակալը, հետագայում՝ մինչև 2006թ.-ի օգոստոսը աշխատել է 

Հայէկոնոմբանկի գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնում։ 

2006թ.-ի հոկտեմբերից աշխատել է ԱրարատԲանկի գործադիր տնօրեն-վարչության 

նախագահի տեղակալի, 2009-ից մինչև 2012թ՝․նույն բանկի գործադիր տնօրեն-



վարչության նախագահի առաջին տեղակալի պաշտոններում: 2012-2014թթ. ապրիլ 

ամիսը հանդիսացել է Կոնվերս Բանկի գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի 

առաջին տեղակալը։ 

2014-2016թթ. եղել է "Դիլիջան Ինտերնեշնլ Սքուլ Պրոփերթիզ" և "Դիլիջան 

Դեվելոփմենթ" հիմնադրամների գործադիր տնօրենն է և "Հայաստանի զարգացման 

նախաձեռնություններ" հիմնադրամի Դիլիջանի զարգացման ծրագրի ղեկավարը։ 

2014-2016թթ․ սովորել է Մոսկվայի "Սկոլկովո" կառավարման դպրոցում, ստացել 

Գործարար կառավարման մագիստրոսի (Executive MBA) որակավորում։ 

2016թ-ից Կոնվերս Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրենն է, Տնօրինության նախագահը 

 

 


