ՀՐԱԺԵՇՏ ՍՏԵՓԱՆ ԳԻՇՅԱՆԻՆ
22.03.2014
Հայաստանի բանկերի միությունը և անձամբ
կազմակերպության
նախագահ
Սամվել
Ճզմաչյանը խորը ցավով տեղեկացան վաղեմի
կոլեգա և ընկեր, «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ
բանկ» ՓԲԸ գլխավոր գործադիր տնօրեն
Ստեփան Գիշյանի անժամանակ մահվան
մասին:
Ստեփան Զավենի Գիշյանը ծնվել է 1964թ.
մայիսի 5-ին ք. Երևանում (կեսդարյա
հոբելյանին նրան չբավականացրեց մեկ ամսից
քիչ ավել): 1986թ. ավարտել է Երևանի
ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը և
1996թ-ից մինչ վերջին օրն աշխատել բանկային
ոլորտում: Գրեթե երկու տասնամյակ Ստեփան
Գիշյանը գլխավորում էր մի բանկ, որը, ինչքան
էլ բարձր չհնչի, դարձել է անկախ Հայաստանի վերածննդի խոսուն
խորհրդանիշը:
Մասնավորապես,
«ԱԿԲԱ
բանկը»
(մինչև
վերակազմակերպումը՝ «Հայգյուղփոխբանկ»), ինչպես նրան կարճ անվանում
էին մարդիկ, մեր երկրում առաջինն ուշադրություն դարձրեց գյուղացիների և
ֆերմերների կարիքներին, սկսելով ֆինանսավորել Հայաստանի տնտեսության
համար չափազանց կարևոր այդ ճյուղը: Բանկն այսօր էլ շարունակում է մնալ
գյուղացի աշխատավորի գլխավոր գործընկերը, օգնականն ու խորհրդատուն:
Բանկային աշխատանքի հետ մեկտեղ Ստեփան Գիշյանը տարբեր տարիներին
գլխավորել է այնպիսի կարևոր, իսկ շատ դեպքերում Հայաստանի համար և
նորարարական կառույցներ, ինչպիսիք են «ԱԳԲԱ-Լիզինգը», «Ալյանս
Ֆրանսեզ Հայաստանը», «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթը»: 2006-2007թթ.
նա նաև ղեկավարել է Հայաստանի բանկերի միությունը: Հայաստանի
նախագահը շնորհել է նրան «Անանիա Շիրակացի» մեդալ, իսկ Ֆրանսիայի
նախագահը՝ «Վաստակի համար» ազգային շքանշան:

Իր գործի մասնագետ, ով ոտքի կանգնեցրեց այսօրվա դրությամբ երկրի
լավագույն բանկերից մեկը և ընդհանուր առմամբ շատ բան ա րեց ի նպաստ
Հայաստանի տնտեսության, Ստեփան Գիշյանը միշտ մնում էր համեստ և
բարեհոգի: Ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի զարմանում ես ճակատագրի
անարդարության վրա, որը մեր շարքերից խլում է լավագույններին՝ ծաղկուն
տարիքում, լի տարբեր ծրագրերով և հույսերով:
Այս կյանքում Ստեփան Գիշյանը շատ բան չհասցրեց իրագործել, բայց և շատ
բան հասցրեց, իսկ «նրա բաժակը միշտ կմնա կիսով չափ լցված, ոչ թե կիսով
չափ դատարկ»: Նա ընդմիշտ կմնա մեր հիշողություններում որպես մեծ սրտի
տեր մարդ, հարգելի գործընկեր և հուսալի ընկեր՝ համեստ, սկզբունքային,
հետևողական և միշտ օգնության պատրաստ:
Հայաստանի բանկերի միությունն իր խորը և անկեղծ ցավակցություններն է
հայտնում Ստեփան Գիշյանի ընտանիքին, հարազատներին, բարեկամներին և
գործընկերներին՝ բոլորին, ում բախտ է վիճակվել ճանաչել նրան: Սա
իրականում մեծ կորուստ է բոլորիս համար:
Հայաստանի բանկերի միություն

ՀԻՇԱՏԱԿԻ ԽՈՍՔ
28.03.2014

* * *
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ Բ ԱՆԿԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ Մ ԱՍԻՆ.
Հայաստանի բանկերի միությունը Հայաստանի Հանրապետ ության տարածքում գործ ող
բանկերի միություն է: Միությունն իրավաբանական անձ է, որը հանդիսանում է շահույթ
ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացած շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող
ոչ առևտրային կազմակերպություն:
Միության հիմնական խնդիրներն են`
 պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական և մ իջազգային
կազմակերպություններում,
 նպաստել
միջբանկային
կապերի
զարգացմանը
և
ամրապնդմանը,
համակարգել
Միության
անդամների
գործունեությունը`
համատեղ
երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար,
 մասնակցել
Հայաստանի
Հանրապետությունում
բանկային
և
ֆինանսավարկային գործ ունեության մասին օրենսդրական և այլ նորմատիվային
ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց հասարակական փորձաքննությանը,
 մշակել և իրականացնել ծրագրեր` բանկային կադրերի վերապատրաստման
և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական
համապատասխանության ստ ուգման ուղղությամբ,
 կազմակերպել սեմինարներ, կոնֆերանսներ և գիտաժողովներ,
 իրականացնել Միության անդամների ընդհանուր շահերից բխող այլ խնդիրներ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել` +374 10 52 77 31, Էլ.
փոստ` uba@uba.am:

