Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիլմարտադրության ոլորտի բարեփոխումների
մասին
Հարգարժան նախարար, սիրելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ:
Ձեզ եմ ներկայացնում կինոոլորտի ներկա իրավիճակը և բարեփոխումների
համալիր ծրագիրը:
Հարգե՛լի հանձնաժողովի անդամներ, մենք բավական երկար ուսումնասիրել ենք
ներկայիս կինոոլորտը և հանգել ենք հետևյալին.
Մեր ներկա իրավիճակը սա է. առկա է ենթակառուցվածքների պակասություն, ինչը
բավական դժվար իրավիճակ է ստեղծում երկրում, որպեսզի կինոարտադրությունը
առաջ գնա: Նաև չկան օրենքներ ՀՀ-ում կինոներդրողների համար, որպեսզի նրանք
իրենց ապահով զգան: Չունենք նաև կինոոլորտի հետ կապված հարկային արտոնության
և կրթության ծրագրեր, որոնք կհամապատասխանեն համաշխարհային շուկայի
պահանջներին:
Մեր ծրագիրը սա է. մենք մշակել ենք կինոոլորտի զարգացման հետ կապված
հարցերը, որոնք համապատասխանում են թե՛ համաշխարհային, թե՛ Հայաստանի
ներկա օրենքներին: Մենք ներկայացրել ենք նոր կառույց, որը կոչվում է «Ֆիլմ
հանձնաժողով»: Աշխարհի տարբեր երկրներում գոյություն ունեն ավելի քան 140 ֆիլմհանձնաժողովներ, որոնք համագործակցում են միմյանց հետ: Հայաստանում դեռ չկա
այդպիսի ծրագիր, մենք առաջինն ենք, որ ձեռնամուխ եղանք իրականացնելու և
ներկայացնելու այն, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանին՝ ներգրավվելու
համաշխարհային
հանդիսանա

կինոարտադրության
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համար

կինոարտադրության իրականացման կենտրոն:
Այս ընթացքում մենք ներկայացրել ենք մի նոր բան համաշխարհային շուկայում:
Մենք ներկայացնում ենք աշխարհին առաջին Instant Cash back Program-ը: Սա
հնարավորություն

է

տալիս

օտարազգի

կինոարտադրողներին

իրենց

ֆիլմերը

նկարահանել Հայաստանում՝ օգտվելով ֆինանսական արտոնությունների ծրագրից:
Մասնավորապես, երբ կինոարտադրողը գալիս է Հայաստան և իր ֆիլմի նկարահանման
վրա Հայաստանում ծախսում է 100,000,000 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է մոտավորապես
200,000 ԱՄՆ դոլարին, ՀՀ կինոլորտը սպասարկող կազմակերպությունները վերջինիս
տրամադրում են 20 տոկոս զեղչ, ինչը շահավետ և գրավիչ է կինոարտադրողի համար:
Այնուհետև, այս ամենը իրականացնելուց հետո, մենք կստեղծենք մի բիզնես ցանց,
որով մենք կկարողանանք ստեղծել նոր ստուդիա-սիստեմ Հայաստանում: Բավական
հետաքրքվածություն

կա

համաշխարհային

շուկայից,

և

արդեն

ունենք

արտասահմանում մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն ներդրումներ իրականացնել այս
ծրագրում, և մենք ուզում ենք բոլորս միասին իրականացնել այս գործընթացը:
Իսկ ի՞նչ է «Ֆիլմ հանձնաժողով»-ը. այն աջակցության կենտրոն և կապող օղակ է
հանդիսանում կինոարտադրողի և պետական կառույցների միջև: Կառույցը օգնում է
իրականացնել Հայաստանում նկարահանվող բոլոր կինոնախագծերի նկարահանման
իրավունքները: «Ֆիլմ հանձնաժողով»-ը հանդիսանում է նաև միջնորդ մարմին
արտասահմանյան կինոընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են որևէ ֆիլմ
նկարահանել Հայաստանում հասարակական և/կամ մասնավոր տարածքներում կամ
այլ վայրերում:
Ինչո՞ւ Հայաստանը. մեր տարածքը շատ ունիկալ է և տարբերվում է այլ տեղերից
նաև՝ սեզոնային առումով: Հայաստանը նոր պայմաններ է ստեղծում կինորատադրողի
համար:

Հայաստանում

կան

պատմություններ,

որոնք

դեռ

պատմված

չեն

և

հետաքրքրում են կինոարտադրողներին՝ հնարավորություն ստեղծելով, որպեսզի
Հայաստանը համաշխարհային կինոշուկա դուրս գա: Հայաստանը կարող է լինել
կենտրոնական վայր տուրիզմի և կինորարտադրության համար: Նոր պայմաններ են
ստեղծվում ներսի և դրսի կինոարտադրողների և նրանց համագործակցության համար:
Ստեղծվելու է նաև Հայաստանի կինոգործիչների database՝ Հայաստանի կինոլորտի
մասնագետների տվյալների բազա, նման IMDB-ի համաշխարհային database-ին, որտեղ
տեղ են գտել կինորարվեստի մասնագետները: Սակայն հայկական տվյալների բազան
նախատեսում է պարունակել ավելի շատ տեղեկատվություն:
Ֆիլմ-հանձնաժողովն ունի մի նորություն ևս, որը, իմ կարծիքով, չունեն այլ
երկրների հանձնաժողովները: Ստեղծում ենք Distribution center, որն աջակցում է
կինոարտադրողին: Կինոն միայն ստեղծվելու համար չէ, այն նաև պետք է վաճառվի:
Մենք նախատեսում ենք ունենալ պայմանագրեր տարբեր շուկաների հետ՝ ամերիկյան,
եվրոպական, ասիական, ներկայացնում ենք պրոյեկտները և աջակցում, որպեսզի դրանք
վաճառվեն: Նաև ցանկանում ենք առաջիկա «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի ընթացքում
կազմակերպել

կինոշուկա,

որը

հնարավորություն

կստեղծի

ներքին

կինոարտադրողների համար վաճառելու իրենց կինոարտադրանքը համաշխարհային
շուկայում:
Շնորհակալություն:

Արսեն Բաղդասարյան
Կինոպրոդյուսեր

