
 

 

Αύξηση χρήσης πιστωτικών καρτών.  

 Το σύστημα πληρωμών με πιστωικές κάρτες στην Αρμενία 

αυξάνεται διαρκώς και μονάχα τον Οκτώβριο εκδόθηκαν 37.709 

πλαστικές κάρτες, αριθμός που είναι 3,2% υψηλότερος από το 

προηγούμενο έτος το ίδιο διάστημα. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κεντρικό σύστημα διαχείρισης και 

έκδοσης πιστωτικών καρτών ACRA, είχε επίσης εγκρίνει 13.831 κάρτες 

τον  Σεπτέμβριο (23,2% μείωση από το Σεπτέμβριο του περασμένου 

έτους), 12.045 κάρτες Visa (αύξηση 58,8%) και 11.833 κάρτες Master-

Card (αύξηση 8%). 

 Ο αριθμός των ενεργών πιστωτικών καρτών αυξήθηκε 33,2% 

φτάνοντας τις 963.000 τον Οκτώβριο. Ο αριθμός των καρτών 

συναλλαγής εντός της αναφερόμενης περιόδου ανήλθε σε 658.916 από 

479.259 εκ των οποίων 342.755 ήταν πισωτικές εκδοθείσες από το 

σύστημα ARCA αύξηση 28,3%, εκ των οποίων 171.629 κάρτες Visa, 

(40,5% αύξηση) και 144.532 - MasterCard (60,6% αύξηση). Επίσης, 

σύμφωνα με την εταιρεία, το μερίδιο της συναλλαγής όλων των 

πλαστικών καρτών στον αριθμό των ενεργών καρτών όλων των τύπων 

ήταν 68% τον Οκτώβριο, άνοδο 25% σε σχέση με το 2011. Το σύστημα 

ARCA ιδρύθηκε στις 16 Μαρτίου 2000 ως εθνικό σύστημα για τις 

πληρωμές που πραγματοποιούνται από πλαστικό χρήμα. Σήμερα 19 

από τις 21 εμπορικές τράπεζες της Αρμενίας με διαφορετικούς όρους 

χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. Τα χρηματοοϊκονομικά προϊόντα 

πληρωμής που το σύστημα Arca έχει προωθήσει στην αγορά είναι 

αρκετά (Arca Debit, Arca Classic, Arca Gold, Arca Επιχειρήσεων, Arca 

Affinity, Arca Co-branded, Arca Platinum) και δίδουν δινατότητες σε 

όλους τους καταναλωτές να κάνουν χρήση τους. Η εταιρεία είναι πλήρες 

μέλος της MasterCard Europe διεθνούς συστήματος. Εξυπηρετεί επίσης 

κάρτες VISA και American Express.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ  

  Εξελίξεις σε Αρμενο-ιρανικές οικονομικές σχέσεις. 

 Η Αρμενία έχει αρκετές φορές εκφράσει αντίθεση στα πλαίσια 

διαβουλεύσεων τόσο με την ΕΕ όσο και τη ΚΑΚ αναφορικά με τις κυρώσεις που 

έχουν επιβληθεί και αναμένονται για το Ιράν. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Tigran 

Sargsyan σε συναντήσεις του πρόσφατα με δημοσιογράφους που συμμετείχαν 

σε συνέδριο στο Ερεβάν, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις, οι 

οποίες σε κάθε περίπτωση θα προκαλέσουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στη χώρα. 

 Το ενδιαφέρον της Αρμενίας για την ολοκλήρωση των εργασιών προς την 

εγκαθίδρυση τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, δεν αναστέλει την σταθερή 

προοπτική των σχέσων της χώρας με το Ιράν, καθώς είναι κομβικό να μην 

δημιουργηθεί τελικώς και προς τη χώρα αυτή πρόβλημα στη διαχείριση των 

ροοών εμπορίου και όχι μόνο. Με δεδομένο άλλωστε ότι στο μεσοπρόθεσμο 

διάστημα δεν αναμένεται θεαματική εξέλιξη στην άρση του καθεστώτος κλειστών 

συνόρων με Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία κινδυνεύει να περιοριστεί 

μονάχα στις οδούς επικοινωνίας με τη Γεωργία. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε 

ότι η αμερικανική και ευρωπαϊκή διπλωματία πρέπει να λάβει υπόψη της τη 

δύσκολη οικονομική θέση της Αρμενίας, καθώς οι αυστηρές κυρώσεις στο Ιράν, 

είναι ευθέως επιβλαβείς και για την αρμενική οικονομία. Αυτή η δυσμενής 

κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την αρμενική κυβέρνηση και θα 

επιφέρει μη επανορθώσιμες βλάβες και καθυστερήσεις στην αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας, όταν μάλιστα έγιναν τόσες προσπάθειες για να μετριαστούν οι 

επιπτώσεις της ύφεσης των ετών 2008-2010. 

 Η Αρμενία πρόκειται να υπογράψει μια συμφωνία για "μια σφαιρική και σε 

βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών" με την ΕΕ το 2013, καθώς στις 27 

Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εμπορίου αποφάσισε να ξεκινήσει τις  

διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 

με την Αρμενία. Μετά την επικύρωση της συμφωνίας, η Αρμενία θα έχει την 

ευκαιρία να διαφοροποιήσει τη δομή των εξαγωγών της και να εισέλθει στην 

ευρωπαϊκή αγορά κάτω από τις ευνοϊκές συνθήκες. Στον τρίτο γύρο συνομιλιών 

με την ΕΕ οι τομείς και θα συζητηθούν (τέσσερα προσχέδια) καλύπτουν το 

εμπόριο, τον τομέα των υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις, και την ενέργεια η 

οποία και αποσπά σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος της Αρμενίας. συν. σελ. 3                   
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       συν. από σελ. 2    

 H Αρμενία και το Ιράν έχουν ξεκινήσει μια μακροχρόνια προσπάθεια για την 

κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Άραξο, στη σήμανση και οργάνωση 

των τελωνείων των συνόρων τους, και την ενίσχυση περαιτέρω των ήδη αυξανόμενων με 

σημαντικούς ρυθμούς οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών λαών. Ο ίδιος ο 

Πρόεδρος της Αρμενίας Serge Sargsyan και οι Υπουργοί Ενέργειας της Αρμενίας και του 

Ιράν θέτοντας στα τέλη Νοεμβρίου το θεμέλιο λίθο για το κομβικής σημασίας  έργο 

κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού, το οποίου θα κοστίσει κατ' εκτίμηση 330 εκατ. 

δολ.,  έδωσαν ιδιαίτερο συμβολισμό στην έναρξη των εργασιών. Η τελετή που έγινε κοντά 

στην αρμενική πόλη Meghri στα σύνορα με το Ιράν, σε λίγο καιρό θα είναι ενεργειακό κέντρο 

στην περιοχή με το εργοστάσιο 130 MW που θα φιλοξενείται. Η ιρανική εταιρεία που 

πρόκειται να χτίσει το εργοστάσιο, σε διάστημα πέντε ετών, θα χρησιμοποιήσει όλη την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτό για 15 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα το 

εργοστάσιο θα περιέλθει και ουσιαστικά στην αποκλειστική διαχείριση της Δημοκρατίας της 

Αρμενίας. Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Αρμενίας και του Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά 

εδώ και τέσσερα χρόνια, όταν κατασκευάστηκε ένας αγωγός μέσω του οποίου το ιρανικό 

φυσικό αέριο παρέχεται στην Αρμενία. Με την προκαταρκτική συμφωνία, κάθε ένας από 

τους σταθμούς  που θα δημιουργηθεί θα παράγει 793 εκατ. KW με συνολική ικανότητα 

παραγωγής του εργοστασίου στο Meghri περίπου τα 130 MW. Η Αρμενία παράλληλα έχει 

προγραμματίσει να επιστρέψει τα χρήματα που επενδύονται σε 15 χρόνια από την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας με 230 γραμμές. Η κατασκευή του Ιράν-Αρμενίας αγωγού πετρελαίου 

είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2011 και να ολοκληρωθεί το 2014. 

Ενίσχυση εξαγωγών μέσω χρηματοδότησης. 

 Η Αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη δημιουργία 

ενός οργανισμού δανεισμού σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Ο Υπουργός Οικονομίας Tigran 

Davtyan σε τακτική συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η ασφάλιση των 

εξαγωγών, μέσω της χορήγησης απευθείας σχετικών πιστώσεων είναι μια πρακτική 

απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη των 

εξαγωγέων.  Δεοδμένου ότι αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο έχει αποδειχθεί και σε 

άλλες χώρες αποτελεσματικό η κυβέρνηση σκοπεύει σύντομα να το υλοποιήσει μέσω της 

δημιουργίας ενός οργανισμού που θα είναι όργανο της κυβέρνησης για τη στήριξη των 

εξαγωγέων. Ο κ. Davtyan δήλωσε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα σύστημα 

αυτοχρηματοδότησης, και θα λειτουργήσει με βάση τις αρχές της αγοράς.   



 

 

Αύξηση πωλήσεων λιανικής. 

 Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου καταναλωτικών αγαθών 

στην πρωτεύουσα της Αρμενίας έφτασε περίπου 100 εκατ. δολ.  

(40 δισ. AMD). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν 90 δολ. το 

μήνα, σύμφωνα με έρευνα της America Bank.  

 Αυτά τα 90 δολ.  του μέσου καταναλωτή επιμερίζονται σε 

περίπου 66 δολ. δαπανών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 

και σε περίπου 11 δολ. για αλκοόλ, ενώ περίπου 13 δολ. 

αφορούσαν αγορές οικιακών αγαθών. 

 Βασική διαπίστωση ήταν επίσης ότι η κατανάλωση των 

νοικοκυριών με μηνιαίο προϋπολογισμό 600-1.200 δολ. 

υπερβαίνει την κατανάλωση εκείνων με 300-600 δολ.. Οι 

οικογένειες με εισόδημα άνω των 1.000 δολ. ανά μήνα ξοδεύουν 

49% περισσότερο από ό,τι οι οικογένειες που έχουν χαμηλότερο 

διαθέσιμο εισόδημα από αυτές. 
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

Εκτιμήσεις για παραγωγή κρασιού στην Αρμενία.  

 Η Αρμενία παράγει περίπου 8.000 είδη του κρασιού, ανέφερε στο φετινό φεστιβάλ οίνου 

Areni (τοποθεσία ιστορικής σημασίας για την εγχώρια παραγωγή) ο πρόεδρος οινοπαραγωγών 

αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει προβολή τους με αποτέλεσμα την ανεπαρκή προώθησή τους 

στις αγορές του εξωτερικού. Βέβαια ένα από τα βασικά προβλήματα τονίστηκε ότι εξακολουθεί να 

είναι η πιστοποίηση των οίνων, δήλωσε ο ειδικός από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων Karo 

Hakobyan. Μόνο 2-3 παραγωγοί οίνου και μπράντυ έχουν πιστοποίηση ISO, ανέφερε γεγονός 

που αυτόχρημα καθιστά τα προϊόντα αυτά μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

διεθνούς αγοράς. Η μόνη υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή του σχετικού πιστοποιητικού για 

την εξαγωγή προϊόντων προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ, είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων στο 

Υπουργείο της Αρμενίας Οικονομίας, αλλά δίχως να έχει αντίστοιχη ισοτιμία με το ISO, γεγονός 

που έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση των σχεδίων για επιβολή υποχρεωτικής λήψης 

πιστοποίησης από όλους τους οινοπαραγωγούς, ώστε να επιταχυνθεί η προσαρμογή τους στις 

ανάγκες της αγοράς.  
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 Εξελίξεις σε κλάδο πληροφορικής Αρμενίας.  

 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας το τέλος του 2011 το 28,7% των νοικοκυριών στην Αρμενία είχαν τουλάχιστον 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ τον Ιούνιο 2012 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 31%. Ο αριθμός των υπολογιστών σε νοικοκυριά έχει τριπλασιαστεί 

από το 2008. Ειδικότερα δε 39% των αστικών νοικοκυριών διαθέτουν υπολογιστές, σε σύγκριση με 12,4% σε περιοχές της επαρχίας. Μόνιμη χρήση 

internet μονάχα από την κατοικία τους κάνει το 19,1% των νοικοκυριών, 3,1% εξασφαλίζουν περιστασιακή/προσωρινή πρόσβαση, ενώ το 24,8% 

κάνουν χρήση του διαδικτύου από πηγές εκτός οικίας και από κινητά τηλέφωνα και λοιπές φορητές συσκευές.  Όλες οι εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών 

διαδικτυακής πρόσβασης, έχουν σταδιακά μειώσει τα τιμολόγια τους, ώστε να δωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς και περισσότεροι πολίτες να 

μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σημαντικές πρωτοβουλίες για να προωθήσει τόσο τη χρήση 

ηλεκτορνικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών μονάχα από το διαδίκτυο. Έχει ξεκινήσει η εισαγωγή 

δικτύων 4G, ενώ ήδη οι χρήστες των 128 και 256KB/s θα αναβαθμιστούν σε συνδέσεις 512 KB/s, παράλληλα χορηγούνται πακέτα για δωρέα χρήση 

4.096 KB/s και 6.144 KB/s ανάλογα με τον κάθε συνδρομητή.   

 Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιος για τη διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων σε όλο το δημόσιο τομέα της Αρμενίας κ. David Sargsyan, ανακοίνωσε πρόγραμμα που θα ξεκινήσει η υλοποίησή του άμεσα, σύμφωνα με το 

οποίο κάθε πολίτης της Αρμενίας θα λάβει μια ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε δοσολοηψία του με την κυβέρνηση. Ο κ. Davtyan 

κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του προγράμματος ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόνισε ότι το 78% των δημοσίων 

υπηρεσιών είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διασυνδεδεμένες στο e-gov που ήδη εδώ και τέσσερα έτη έχει αρχίσει να λειτουργεί, 

με σχεδιασμό και χρηματοδότηση της ΕΕ, σε υλοποίηση προγράμματος προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαμόρφωσης συνθηκών 

διαφάνιας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπογραφών, οι πολίτες 

της Αρμενίας θα είναι σε θέση να λαμβάνουν γενικές ανακοινώσεις και προσωπικά μηνύματα από όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα θα 

μπορούν να στέλνουν και τα δικά τους μηνύματα, τα οποία θα απαντώνται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

 Η ανάπτυξη των λογισμικών συστημάτων υποστήριξης των δημοσίων λειτουργιών στηρίζεται σε συνεργασίες της Αρμενίας με ιδιωτικούς 

φορείς, στη βάση παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω της Ε.Ε., Παγκόσμιας Τράπεζας, Ασιατικής 

Τράπεζας κ.α. Ωστόσο οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση και προώθηση στην αγορά όλων των ειδικών εφαρμογών 

λογισμικού, καθώς η κυβέρνηση κατά προτεραιότητα επιδοτεί τον κλάδο πληροφορικής και συναφών δράσεων. Το 2011 είχε καταγραφεί αύξηση 

125%, σε σχέση με το 2003, του κύκλου εργασιών του συγκεκριμένου κλάδου φτάνοντας συνολικά το 1,3 εκ. ευρώ.  

 Αρκετές αρμενικές εταιρειες έχουν κερδίσει βραβεία καινοτομίας σε διεθνείς διαγωνισμούς, με πιο πρόσφατη επιτυχία εκείνην που έλαβε 

χώρα στα πλαίσια forum, στο χρηματοδοτούμενο από την USAID συνέδριο πληροφορικής της Τιφλίδας. Πέντε ιδιωτικές εταιρείες και αρμενικοί 

δημόσιοι οργανισμοί βραβεύτηκαν για τις καινοτόμες εφαρμογές που παρουσίασαν. Η Κρατική Επιτροπή Κτηματολογίου, η CityBugs, Χ-Tech,  E-Agro 

(του Υπουργείου Γεωργίας) Business Solution ήταν ανάμεσα στους  βραβευθέντες, καθώς κρίθηκε ότι τα εφαρμοσμένα προγράμματα που 

παρουσίασαν, είχαν σαν αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό του έργου των επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών και τη δημιουργία υπεραξιών στη 

βάση της διαμόρφωσης οικονομιών κλίμακας σε περιορισμένη μάλιστα μακροοκονομική βάση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου συνεδρίου, η αρμενική 

αντιπροσωπεία έκανε συνολικά έντεκα παρουσιάσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καθώς μάλιστα ανακοινώθηκε ότι 

συνήφθησαν αρκετά προσύμφωνα συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η συμμετοχή της αρμενικής αντιπροσωπείας στην εκδήλωση, 

συντονίστηκε από την Ένωση Αρμενικών Εταιρειών Πληροφορικής (UITE) και κατέστη δυνατή με την χρηματοδότηση και υποστήριξη της USAID, σε 

μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ικανότητα των εξαγωγών των Αρμενικών εταιρειών πληροφορικής και να αυξήσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες στην 

επικοινωνία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.  Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2006 η 

Αρμενία, μαζί με άλλες 40 χώρες, υπέγραψε τη σύμβαση κατά των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να υπάρξει 

περιορισμός που μπορεί να επιβληθεί σε μια ιστοσελίδα, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει δικαστική απόφαση. Η φιλελευθεροποίηση της διακίνησης 

της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, είναι άλλωστε βασικό προαπαιτούμενο εκ μέρους των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν σχετικά 

προγράμματα στην Αρμενία. Η υιοθέτηση τον περασμένο Ιούλιο από τη Δούμα της Ρωσίας του νόμου «περί της πληροφορίας», ο οποίος θα επιτρέψει 

τον περιορισμό πρόσβασης στο περιεχόμενο του Internet, χωρίς δικαστικές διαδικασίες, δημιούργησε ερωτηματικά, καθώς υπήρξαν ανεξάρτητοι 

εμπειρογνώμονες που θεώρησαν ότι μπορεί να επηρεαστεί και η αρμενική νομοθεσία, καθώς υπήρξαν και στην τοπική Βουλή υποστηρικτές ενός 

σχεδίου τροποποιήσεων που εκτιμούν ότι θα είναι δυνατό να ελέγξει τα υλικό πορνογραφικού περιεχομένου, προπαγάνδα των ναρκωτικών, κλπ. Όσοι 

είναι κατά του νομοσχεδίου θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε λογοκρισία, επειδή ο έλεγχος θα γίνεται από επιχειρήσεις που έχουν άδεια από την 

κυβέρνηση. Η ΜΚΟ «Κοινωνία του Διαδικτύου» των Αρμενίων είναι ενάντια σε κάθε τέτοια εξέλιξη και θεωρεί ότι τελικά θα αποτελέσει πλήγμα στην 

ανάπτυξη του κλάδου πληροφορικής αλλά και για το δημόσιο διάλογο. Σημειώνεται ότι η Αρμενία μόνον μία φορά επέβαλε περιορισμούς στο διαδίκτυο, 

στις 3-20/3/2008, όταν είχε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αρμενία.   


