
 

 

 Τον Δεκέμβριο του 2012, οι αρμενικές τράπεζες προέβησαν στην 

έκδοση συνολικά 43.598 καρτών τραπεζικών εργασιών (πιστωτικές, cash 

cards κ.α.) από το κέντρο κρατικής επεξεργασίας ARCA, που από τον 

περασμένο Σεπτέμβριο έχει αναλάβει την κεντρική διαχείριση και 

επεξεργασία των δεδομένων έκδοσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης της Αρμενίας, πρόκειται για αύξηση 

κατά 40,7% περισσότερο από ό,τι το Δεκέμβριο του 2011. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2013, ο συνολικός αριθμός των ενεργών τραπεζικών καρτών 

στην Αρμενία ήταν 1.072.000 έναντι 764,6 χιλ την 1.1.2012, αύξημένες 

δηλαδή κατά 32% σε ετήσια βάση. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τον Δεκέμβριο του 2012, οι τράπεζες 

έχουν εκδόσει 22.510 κάρτες ARCA, για συναλλαγές μονάχα πληρωμής 

μέσω διαδικτύου υπηρεσιών (65,9% αύξηση σε ετήσια βάση), 12.529 

MasterCards (26,1% ετήσια αύξηση) και 8.559 κάρτες Visa (14,6% 

ετήσια αύξηση). 

 Σύμφωνα με το ARCA, το Δεκέμβριο του 2012 έγιναν εργασίες με 

675,1 χιλ. κάρτες ή το 67% του συνολικού αριθμού των ενεργών καρτών 

(26,3% αύξηση σε ετήσια βάση). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν 349,4 

χιλ. Arca κάρτες, 176,9 χιλ. κάρτες Visa και 148,8 χιλ. MasterCards. Από 

1.1.2013, υπήρχαν 6068 POS ενταγμένα στο σύστημα εξυπηρέτησης 

πελατών με πιστωτικές κάρτες (28% αύξηση σε ετήσια βάση) και 960 

ΑΤΜ (14,7% αύξηση σε ετήσια βάση). Όλα τα ΑΤΜ δέχονται τοπικές 

κάρτες Arca, ενώ 878 ΑΤΜ εξυπηρετούν κάρτες Visa και 872 ΑΤΜ 

εξυπηρετούν MasterCards.  Η κυβέρνηση επιθυμεί την ολοένα και 

μεγαλύτερη αύξηση των συναλλαγών μέσω αυτού του τρόπου ώστε να 

χειραγωγηθεί η υψηλή παραοικονομία.  

Παρασκευή  1/2/2013 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Διεύρυνση χρήσης πιστωτικών καρτών. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πρώτη έκδοση εταιρικών ομολόγων . 

Στις 29 Ιανουαρίου του 2013 το χρηματιστήριο της Αρμενίας NASDAQ OMX, 

ανακοίνωσε την πρώτη έκδοση εταιρικών ομολογών για λογαρισμό της επιχείρισης 

σούπερ μάρκετ SAS Group LLC. 

 Ξεκινώντας 29 του Ιανουαρίου του 2013, οι ονομαστικές ομολογίες που 

εκδίδονται από το κουπόνι SAS Group LLC θα εισαχθούν και θα περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο του Bbond NASDAQ OMX Αρμενία. Η εταιρεία εξέδωσε συνολικά  

700.000 κουπόνια ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10 δολ. ΗΠΑ, διάρκειας 24 μηνών 

και ετήσια απόδοση 10,1%. Ανάδοχος της έκδοσης ήταν η αρμενική Ameriabank 

CJSC, η οποία έχει δημιουργήσει υπηρεσίες υποστήριξης τέτοιων 

χρηματοοικονομικών ενεργειών. 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη χρηματιστηριακή αγορά η αλυσίδα 

καταστημάτων λιανικής πώλησης SAS πρόκειται να τα διαθέσει για την επέκταση 

και ανάπτυξη της αλυσίδας των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Stepan Sa-

hakyan, γενικός διευθυντής της αλυσίδας των σούπερ μάρκετ SAS Group, δήλωσε 

νωρίτερα. Από την πλευρά του, ο Arno Mosikyan, Διευθυντής Επενδυτικής 

Τραπεζικής λειτουργία της Ameriabank, ως ανάδοχος της έκδοσης, δήλωσε ότι  

ξένοι επενδυτές από τη Σουηδία, τη Ρωσία και άλλες χώρες με μεγάλο αριθμό 

Αρμενίων της Διασποράς ενδιαφέρθηκαν για τα συγκεκριμένα ομόλογα. Η έκδοση 

εταιρικών ομολόγων είναι διαδικασία που μόλις το 2012 εισήλθε στα σχέδια των 

εταιρειών, καθώς αφενός υιοθετήθηκε το σχετικό πλάισιο δράσης και αφετέρου 

διαμορφώθηκαν συνθήκες ωρίμανσης στην οργάνωση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

της Αρμενίας.  

Από την άλλη πλευρά η εταιρεία SAS επέλεξε να κάνει το πρώτο βήμα για 

την υλοποίηση σοβαρών έργων αντλώντας ρευστό από την αγορά, μια πρακτική 

που θα αποτελέσει μια καλή αρχή για πολλές επιχειρήσεις και γι’ αυτό δόθηκε 

μεγάλη δημοσιότητα στην   

Βασική κατεύθυνση των επιχειρήσεων του SAS Group είναι οι λιανικές 

πωλήσεις. Ο όμιλος εταιρειών διατηρεί μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αρμενία, SAS  και έχει θέσει σε λειτουργία το πρώτο 

online σούπερ μάρκετ στην Αρμενία, sas.am.  
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Η εταιρεία έχει ήδη εισέλθει στις αγορές της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και των 

ΗΠΑ και εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε άλλες περιοχές. Η SAS Group συμμετέχει 

επίσης σε αλυσίδες εμπορίας ενδυμάτων franchising, οι οποίες έχουν γίνει από τους 

πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους του επιχειρηματικού ομίλου τα τελευταία 

χρόνια. Η εταιρεία έχει υπογράψει αποκλειστικές συμβάσεις franchise με τα 

παγκοσμίου φήμης εμπορικά σήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, NEXT, Debenhams, 

και River Island, καθώς και τη διεθνώς γνωστή μάρκα υποδημάτων ALDO. 

 Τον Νοέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας αξιολόγησε με G+ (τρίτη 

κλίμακα της αξιολόγησης) την SAS Group. Η σχετική κατάταξη των επιχειρήσεων  

Εμπορίου και Υπηρεσιών της Αρμενίας διαμορφώνεται με βάση την εξέλιξη σε 

βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και αντανακλά τις προοτπικές ανάπτυξής τους.  

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η SAS Group διέθετε περιουσιακά στοιχεία που  ανήλθαν 

σε 7,9 δισ. AMD το 2011, αύξηση 7% σε σχέση με το 2010. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανήλθε 933,3 εκατ. AMD. Τα συνολικά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 108,2 

εκατ. AMDγια το 2011, πτώση 68,7% σε σχέση με το 2010 και 58,4% μείωση έναντι του 

2009 και 31,5% έναντι του 2008, ποσοστά που καταδεικνύουν την μετα-υφεσιακή 

περίοδο. Τα εισοδήματα της εταιρείας ανήλθαν 28,9 δισ. AMD το 2011, αύξηση κατά 

1/3 στη διάρκεια του έτους. Το υποχρεωτικά δεσμευμένο κεφάλαιο του ομίλου 

ανέρχεται σε  825,1 εκατ. AMD και μερίζεται εξίσου σε δύο αδέλφια, τον Artak Sargsyan 

(βουλευτή από το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα) και τον Aram Sargsyan. 

Πρέπει να υπογραμμιστεί σχετικώς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 

Τράπεζας της Αρμενίας εξέδωσε απόφαση σχετικά με το θέμα των ομολόγων 

νομίσματος σε σχέση με δολάρια ή ευρώ στις 20 Ιουνίου 2012, προκειμένου να 

αναζωογωνεί την αγορά των εταιρικών ομολόγων μετά την κρίση που διαρκώς 

προκαλείται από αύξηση και μείωση των συναλλαγματικών κινδύνων. Παράλληλα 

επιχειρείται να διεμβολιστεί η κεφαλαιακή βάση μεγάλων εταιρειών και να υπάρξει 

διάχυση της εταιρικής τους βάσης, ώστε να λειτουργήσει η αγορά με πιο συναφείς με τη 

διεθνή εμπειρία όρους. 



 

 

Νέα προβληματα για τη χημική βιομηχανία. 

Το θέμα της κατάσχεσης της περιουσίας του εργοστασίου 

πλαστικών Nairit περιήλθε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας 

αναγκαστικών εκτελέσεων δικαστικών αποφάσεων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής 

Mihran Poghosyan δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 

την Παρασκευή ότι η εταιρεία ArmRusGazprom και VTB Bank 

(Αρμενία) έχουν υποβάλει αίτηση κατά του Nairit για την 

κατάσχεση της περιουσίας της. Το συνολικό χρέος ανέρχεται σε 

περίπου 120 εκ. δολ. Σύμφωνα με τον κ. Poghosian 

καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί πρόγραμμα 

αποπληρωμής και μη κατάσχεσης, ώστε να η εταιρεία 

διαχείρισης του Nairit να είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη της 

σταδιακά, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτού του 

εργοστασίου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό 

σύστημα της Αρμενίας. Βέβαια η υπόθεση σε κάθε περίπτωση 

ήδη έχει προκαλέσει επιπλοκές στην προσπάθεια εξασφάλισης 

χρηματόδοτησης από την Ασιατική Τράπεζα, ώστε να υπάρξει 

πλήρης αναβάθμιση και παραγωγική λειτουργία της ιστορικής 

αυτής βιομηχανίας. 
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

προώθηση των προϊόντων τους στην 

αναπτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

παρατηρήσεις σας . 

Επενδυτικά προγράμματα στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ. 

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει ένα πρόγραμμα επενδυτικών 

κεφαλαίων για το 2013 ύψους 11,5 δισ. AMD (20,9 εκ. ευρώ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 

αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. 

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και επισκευή κατοικιών, την κατασκευή 

σχολείων, την αποκατάσταση ζημιών σε οικιστικά τετράγωνα και δημόσιες εγκαταστάσεις, σε 

επισκευές ανάπλασης αστικών χώρων στην πρωτεύουσα Στεπανακέρτ και στις λοιπές περιφέρειες. 

Αρμόδιοι παράγοντες για την υλοποίηση του προγράμματος ανέφεραν παράλληλα θα 

διατεθούν ξεχωριστοί πόροι ώστε να προχωρήσει με επιτυχυνόμενους ρυθμούς η δημιουργία και 

βελτίωση, αναλόγως, του δικτύου ύδρευσης στην πρωτεύουσα Stepanakert και άλλους οικισμούς. Η 

διαμόρφωση εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων έργων για το 2013 είχε ανακοινωθεί και κατά 

την επίσκεψη του αρμένιου προέδρου στο Στεπανακέρτ το περασμένο Δεκέμβριο. Το σχέδιο 

προσδιορίζει τα υπεύθυνα πρόσωπα, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων η οποία καταγράφεται εξαιρετικά φιλόδοξη.  
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Συμφωνία ΗΠΑ - Αρμενίας για επενδύσεις. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προτίθεται να υπογράψει μια νέα συμφωνία για την παροχή βοήθειας 

για τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση στην Αρμενία η οποίο θα είναι μοναδική στο είδος της στην 

Ευρώπη και την περιοχή της Ευρασίας. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκθέσεις αρμενικών μέσων ενημέρωσης ότι η επικεφαλής του 

Γραφείου του Ερεβάν για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) Karen Hilliard δήλωσε  κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Tigran Sargsyan ότι η 

μορφή της συμφωνίας έχει προσαρμοστεί στην ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων στόχων στην 

Αρμενία και για αυτό δεν έχει ακολουθήσει κανέναν παρόμοιο προηγούμενο. 

Σημείωσε ότι ο στόχος της υποστήριξης της δημοκρατίας και της διαχείρισης στην Αρμενία 

είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της πιο αποτελεσματικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης του 

συστήματος διοίκησης, της αύξησης των ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

κοινωνίας των πολιτών και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην αγορά. 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, η USAID πρόκειται να διαθέσει 32 εκ. δολ. στην 

Αρμενία ως οικονομική βοήθεια για την ενίσχυση των συγκεκριμένων τομέων που έχουν ανάγκη 

άμεσης μεταρρύθμισης, στα επόμενα 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο 

συνεργασίας που θα οδηγήσεις σε αναβάθμιση όλων των τομέων οι οποίοι έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο ειδικότερων δράσεων. Μάλιστα σκοπός είναι η συμφωνία αυτή να παράδειγμα για τις 

υπόλοιπες χώρες της περιοχής, τόσο για το σχεδισμό του όσο και για τα αποτελέσματα που η 

υλοποίησή του θα αποφέρει για την Αρμενία.  

Η αρμενική πλευρά χαιρέτισε το νέο πρόγραμμα της USAID με ιδιαίτερο ενθουσιασμό 

σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για την επέκταση και την εμβάθυνση της συνεργασίας με 

τις ΗΠΑ και την USAID ώστε να διαμορωθεί νέα πιο ουσιαστική βάση συνεργασίας στον τομέα των 

επενδύσεων, αλλά κι στους λοιπούς τομείς ενδιαφέροντος της χώρας. Η συμφωνία αναμένεται να 

υπογραφεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.  

Νέα καθυστέρηση για γαλλική επένδυση. 

Η έναρξη λειτουργίας του σουπερμάρκετ της γαλλικής αλυσίδας Carrefour, έχει αναδειχθεί σε πεδίο 

αναμέτρησης των απαιτήσεων της αγοράς και των νέων επενδυτών με τις δομές της υπάρχουσας 

γραφειοκρατίας της Αρμενίας. Παρότι μόλις προ μηνός ανακοινώθηκε ότι ξεπεράστηκαν και τα τελευταία 

εμπόδια για την λειτουργία του πρώτου σουπερμάρκετ της γαλλικής αλυσίδας εντός του 2012, νέες 

ανακοινώσεις εκατέρωθεν αναβάλουν για το 2013 αυτή την εξέλιξη. Ο λόγος που αυτή την φορά προκαλεί 

προστριβές είναι ότι η εταιρεία προτίθεται να εισάγει βιολογικά προϊόντα και επιθυμεί την εφαρμογή 

προτιμησιακού τελωνειακού καθεστώτος, αντιστοίχου με γειτονικές χώρες (π.χ. Γεωργία). Παράλληλα υπάρχει 

αντίδραση και για τη προοπτική διάθεσης μειωμένου κόστους προϊόντων με ετικέττα της εταιρείας. 


