
 

 

 

     Είκοσι μία αρμενικές τράπεζες πραγματοποίησαν συνολικά 31,2 δισ. 

AMD (59,9 εκ. ευρώ) καθαρά κέρδη το πρώτο 9μηνο 2012. Πρόκειται για 

ποσό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2011 που ήταν 24,5 δις. AMD. H Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας η 

οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, σημείωσε ότι τα στοιχεία 

περιέλαβαν όλες τις δραστηριότητες που οι τράπεζες πραγματοποιούν 

για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.  

 Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πραγματοποίησαν έσοδα προ φόρων 39,8 

δισ. AMD. αυξημένα σε σχέση με τα 31,4 δισ. AMD που ήταν το ίδιο 

χρονικό διάστημα του 2011. Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους των 

τραπεζών ανήλθαν σε 166,3 δισ. AMD, ενώ τα έξοδα, ένεκα καταβολής 

τόκων, ανήλθαν σε 79,9 δισ. AMD. Τα λοιπά έσοδα, πλην εισροών 

τόκων, ανήλθαν σε 39,4 δισ. AMD, ενώ τα λοιπά έξοδα ανήλθαν σε 68,4 

δισ. AMD.  

 Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους 

των τραπεζών για τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν 

σε περισσότερα από 86,3 δισ. AMD (μια αύξηση του 25,6% σε σύγκριση 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2011) και των καθαρών εσόδων, εκτός 

τόκων ήταν μειωμένα κατά 29 δισ. AMD,  έναντι μείωσης 22,8 δις. AMD 

κατά την ίδια περίοδο του 2011. Την ίδια στιγμή, ως αποτέλεσμα των 

υποχρεωτικών καταβολών, που πραγματοποιήθηκαν από τις τράπεζες 

το αποθεματικό που υποχρεούνται να τηρούν για την περίπτωση 

κάλυψης κινδύνων, ανήλθε σε 96.2 δις. AMD και 78,67 δις AMD για 

εγγυήσεις, ανεβάζοντας το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών. Οι 

καθαρές υποχρεωτικές εισφορές ανήλθαν σε 17.5 δις AMD (έναντι 14,5 

δισ. AMD  που ήταν την περίοδο Ιαν.-Σεπτ. 2011). Στην Αρμενία 

λειτουργούν 21 τράπεζες, που διατηρούν 465 καταστήματα.  (ισοτιμία : 1 

€ = 520,59 AMD). 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ  

Ξενοδοχειακές υποδομές στο Ερεβάν. 

 Ένα ζήτημα που τίθεται διαρκώς από παράγοντες του τουρισμού στην Αρμενία 

είναι η αναγκαιότητα να αυξηθούν τα ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου της Αρμενίας. Ο 

αριθμός των επώνυμων ξενοδοχείων στην Αρμενία αναμένεται να αυξηθεί σε δέκα  

εντός της επομένης 5ετίας, ανέφερε ο Υπουργός Tigran Davtian. Σήμερα τα επώνυμα 

ξενοδοχεία στην Αρμενία είναι το Marriott και το Golden Tulip στο Ερεβάν. Μάλιστα 

πρόκετια να κατασκευαστεί και δεύτερο ξενοδοχείο Marriott στην πόλη θέρετρο του 

Tsakhkadzor.  Υπάρχουν επίσης τέσσερα ξενοδοχεία της διεθνούς αλυσίδας Best West-

ern και πρόκειται να ανοίξει άλλο ένα το επόμενο έτος. Επίσης το 2013, η Αρμενία θα 

αποκτήσει τις επώνυμες ξενοδοχειακές μονάδες των εταιρειών Hyatt και Kempinski. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εποχιακή ζήτηση για δωμάτια ξενοδοχείων στην Αρμενία 

υπερβαίνει την προσφορά, γεγονός που είναι ένα καλό κίνητρο για το άνοιγμα νέων 

ξενοδοχείων. Είπε, επίσης, ότι οπωσδήποτε πρέπει να κατασκευαστούν ξενοδοχεία 

πέντε, τριών και δύο αστέρων και ίσως η κυβέρνηση να πρέπει να ευνοήσει αυτή την 

εξέλιξη και με επενδυτικά κίνητρα. Νωρίτερα αυτόν το μήνα η Hyatt Hotels Corporation 

ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία Ginekar σχετικά με τη διαχείριση 

του πρώτου, στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, Hyatt Place στο Ερεβάν, που 

έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του στην αρμενική πρωτεύουσα την άνοιξη 

του 2013. 

 Παράλληλα στις 4 Οκτωβρίου τ.ε. η κυβέρνηση της Αρμενίας έδωσε το πράσινο 

φως για την πώληση ενός κυβερνητικού κτιρίου στην κεντρική πλατεία του Ερεβάν, το 

οποίο στεγάζει τα Υπουργεία Εξωτερικών και Διασποράς. Το ιστορικό κτίριο πωλήθηκε 

στην εταιρεία αρμενικών συμφερόντων Tango, ιδιοκτησίας του αμερικανο-αρμενίου Edu-

ard Eurnekian, αντί του ποσού των 51,271 εκατ. δολ. Το κτίριο κτίστηκε το 1940 και έχει 

συνολική επιφάνεια 14.000 τετραγωνικά μέτρα. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο αγοραστής 

έχει δεσμευτεί να επενδύσει όσο απαιτείται για να ανακαινίσει το κτίριο σε ξενοδοχείο 

πέντε αστέρων με διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής εμφάνισή του. Εικάζεται ότι 

ο όμιλος Kempinski Hotels ή η Hilton International θα οικοδομήσουν ξενοδοχειακή 

μονάδα. Στα τέλη του 2011 υπήρχαν 200 ξενοδοχεία στην Αρμενία, με τον μεγαλύτερο 

όγκο να συγκεντρώνεται στο Ερεβάν και στις πόλεις θέρετρα Tsakhkadzor, Sevan, και 

Dilijan Jermuk. Το Hyatt Place Ερεβάν θα διαθέτει 96 δωμάτια. Το ξενοδοχείο θα 

βρίσκεται δίπλα στην πλατεία Δημοκρατίας, στην καρδιά του κέντρου της πόλης Ερεβάν 

και θα απασχολεί αρχικά 30 υπαλλήλους με προοπτική, ανάλογα με τις εποχιακές 

ανάγκες ακόμα και 80 άτομα. Παράλληλα η εταιρεία έχει ενδιαφερθεί για την κατασκευή 

ξενοδοχείου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στο οποίο λειτουργούν σήμερα 32 ξενοδοχεία 

τριών και τεσσάρων αστέρων. 
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Αποζημιώσεις αρμενικής κυβέρνησης.  

 Η κυβέρνηση της Αρμενίας θα διαθέσει 1,6 δις. AMD (περίπου 3 εκ. ευρώ) το 2013, 

προκειμένου να καλύψει αποζημιώσεις σε ιδιώτες των οποίων οι καταθέσεις παρέμειναν 

παγωμένες στην Sberbank της πρώην ΕΣΣΔ. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Artem Asatryan κατά την ώρα του Πρωθυπουργού σε 

σχετική ερώτηση στο αρμενικό κοινοβούλιο την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου. 

 Όπως δήλωσε ο υπουργός, από τον Οκτώβριο του 2012, 53.500 άτομα που είχαν 

καταθέσεις έχουν λάβει αποζημιώσεις, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Κατά τα τελευταία 

έξι χρόνια οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τις αποζημιώσεις αυτές ανήλθαν σε 

5,5 δις. AMD (10,5 εκ. ευρώ) είπε. Η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος θα έχει 

τελειώσει το 2013. Μετά από αυτή, τα αρμόδια όργανα θα συνεχίσουν την εφαρμογή του, και 

το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο του πληθυσμού. Στις 16 Μαρτίου 2006, η 

κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε το πρόγραμμα για την αποζημίωση των καταθετών της 

τράπεζας Sberbank που λειτουργούσε στην Αρμενία κατά τη διάρκεια της σοβιετικής 

οργάνωσης του κράτους. Η ρύθμιση για τους καταθέτες που περιέλαβε εκείνη η κυβερνητική 

παρέμβαση αφορούσε όσους είχαν καταθέσει τα χρήματά τους μέχρι τις 10 Ιουνίου 1993.  

 Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόνισε ότι μόνον οι 

αποδεδειγμένα καταθέτες της Sberbank, οι οποίοι παράλληλα ελάμβαναν οικογενειακά 

επιδόματα από 1ης Ιουλίου 2005 έως την 1η Απριλίου 2006, είναι επιλέξιμοι για τις 

αποζημιώσεις που απεφάσισε να καταβάλει η κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι που ανήκουν σε 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες θα λάβουν την αποζημίωση νωρίτερα από τις άλλες ομάδες. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα άνω των 70 ετών, που περιλαμβάνονται σε δικαιούχους 

οικογενειακών επιδομάτων του προγράμματος, θα λάβουν αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια 

της πρώτης φάσης του προγράμματος. Η σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο αρμενικό 

κοινοβούλιο αφορούσε πρόταση για να διευρυνθεί ο αριθμός και οι κατηγορίες των 

καταθετών της εν λόγω τράπεζας, που θα είχαν δικαίωμα στις καταβαλλόμενες 

αποζημιώσεις. Ωστόσο ο κ. Asatryan απέκλεισε παρέμβαση στην ήδη υλοποιούμενη 

κυβερνητική απόφαση, καθώς δεν μπορούν να αποδειχθούν ορισμένα από τα κριτήρια που 

τέθηκαν, παρότι οι πολίτες της Αρμενίας που απώλεσαν τις καταθέσεις τους είναι 

περισσότεροι από αυτούς που ήδη έχουν καλυφθεί εν μέρει από τη νομοθετική ρύθμιση.  

 Η Sberbank ήταν μέχρι το 1992 η μεγαλύτερη τράπεζα της Σοβιετικής Ενώσεως και 

με την υλοποίηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων (περεστρόικα) αποφασίστηκε να   
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συν. από σελ. 3 

ιδιωτικοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό έγινε ανώνυμη εταιρεία και 

κατόπιν διαχωρίστηκε σε 76 περιφερειακές τράπεζες, ώστε να 

καταστεί ευχερέστερη και η ιδιωτικοποίησή της. Ωστόσο καθώς ο 

κρατικός έλεγχος του επιπέδου των τιμών άρθηκε το 1992, ο 

πληθωρισμός άρχισε να κινείται με υψηλότατους ρυθμούς, 

γεγονός που οδήγησε την Sberbank σε πάγωμα των 

καταθέσεων για να ανασχέσει τη ρευστότητα της αγοράς. 

Τελικώς η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης δεν προχώρησε, αλλά 

σταδιακά η τράπεζα αναδιοργανώθηκε, κλείνοντας τις 

περιφερειακές τράπεζες που δεν ανήκαν πλέον στο νέο ρωσικό 

κράτος. Στην διαδικασία αυτή και η αρμενική θυγατρική της 

έκλεισε διατηρώντας παγωμένες τις καταθέσεις των πολιτών του 

νέου κράτους της Αρμενίας.  
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Πρεσβεία Ερεβάν 
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    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 . 

Διυπουργική συνάντηση Αρμενίας-Λευκορωσίας. 

 Στις 6 Νοεμβρίου στο Μίνσκ έλαβε χώρα η 9η συνεδρίαση της Μικτής Διυπουργικής 

Συνόδου μεταξύ Λευκορωσίας και Αρμενίας. Επικεφαλέις των δυο αντιπροσωπειών ήταν ο Υπ. 

Οικονομίας της Αρεμενίας κ. Tigran Davtyan, και ο Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικών Πόρων 

και Δασών κ. Mikhail Amelyanovich. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο διαρκής πολιτικός διάλογος, 

συνέβαλε στην οικονομική συνεργασία και την πραγματοποίηση της 9
ης

 Συνόδου μεταξύ των δυό 

χωρών, ανοίγει νέες προοπτικές εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσων. Πρόσθεσε ότι, ήδη μετά 

την όγδοη συνεδρίαση της επιτροπής, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και επιτελέστηκε σημαντικό 

έργο για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.    συν. σελ. 5 

Τα δυο υποκαταστήματα της Sberbank στην Αρμενία πωλήθηκαν σε νεα τραπεζικά σχήματα που 

δημιουργήθηκαν στην χώρα μετά την ανεξαρτησία της, τα οποία όμως δεν ήταν διάδοχα των 

υποχρεώσεων της σοβιετικής τράπεζας, αλλά ούτε και της θυγατρικής της στην Αρμενία. 

Αποτέλεσμα ήταν οι καταθέτες να κινηθούν κατά της μητρικής νέας ρωσικής τράπεζας, η οποία 

όμως δεν αναγνώρισε τις υποχρεώσεις των θυγατρικών της παρότι ξεπάγωσε τις καταθέσεις όλων 

των ρώσων πολιτών. Σήμερα η Bank of Russia έχει το 57,74% της Sberbank. Σημειώνεται ότι ρώσοι 

πολίτες (δίχως να έχουν και την υπηκοότητα της Αρμενίας), που την εποχή λειτουργίας της Sber-

bank είχαν καταθέσεις σε αυτήν (στην αρμενική θυγατρική) και δεν είναι κάτοικοι σήμερα της 

Αρμενίας, δεν δικαιούνται την ένταξή τους στη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, γεγονός που 

επίσης τέθηκε στη χθεσινή συζήτηση της Βουλής, μετά από σχετικά αιτήματά τους στην Κεντρική 

Τράπεζα της Αρμενίας. 
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συν. από σελ. 4  

  Έτσι το 2000 - 2011 το εμπόριο μεταξύ των χωρών αυξήθηκε 14 φορές από 2,3 εκατ. δολ. σε 

32,4 εκατ. δολ. ανέφερε ο υπουργός, προσδοκώντας στη συνέχιση της δυναμικής, καθώς, 

υποστήριξε, το διμερές εμπόριο θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Το οικονομικό δυναμικό, 

σύμφωνα με τον κ. Amelyanovich, δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως στους κοινούς 

προσανατολισμούς των δυο χωρών. Ως εκ τούτου, οι αμοιβαίες προσπάθειες πρέπει να ενταθούν 

και σε κάθε περίπτωση, πιστεύει ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή Λευκορωσίας-Αρμενίας για το 

εμπόριο και την οικονομική συνεργασία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση αμοιβαία 

επωφελών σχέσεων και προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών. 

 Η Λευκορωσία είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της Αρμενίας, καθώς κατατάσσεται 

στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΚΑΚ (μετά τη Ρωσία και την Ουκρανία), σε σχέση με το 

διμερές εμπόριο. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012 το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών 

ανήλθε σε 28,4 εκ. δολ., 60,6% υψηλότερο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Οι εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο διάστημα έφτασαν τα 24,1 εκατ. δολ., 

καταγράφοντας αύξηση 57,2%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 4,3 εκατ. δολ, αύξηση 82,5%. 

 Οι κυριότερες εξαγωγές της Λευκορωσίας στην Αρμενία είναι τα ελαστικά, τα φορτηγά, το 

γάλα και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα εξαρτήματα/μηχανικά μέρη 

για φορτηγά και τρακτέρ. Στην Αρμενία υπάρχει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο διανομής 

εμπορευμάτων επιχειρήσεων της Λευκορωσίας, με δραστηριοποιούμενες πάνω από 25 εταιρείες. 

Παράλληλα τρεις αρμενικές επιχειρήσεις έχουν ανοίξει στη Λευκορωσία.  

 Οι κυριότερες εισαγωγές στην Λευκορωσία από την Αρμενία είναι ποτά υψηλής αλκοόλης 

(κονιάκ και βότκα), ορυκτά υλικά (πυρίτιο κ.α.), φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα καπνού. 

 Το 2011 οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Αρμενίας στην Λευκορωσία ανήλθαν σε 8,4 εκατ. 

δολ.. Τον Ιούλιο του 2012 μάλιστα ξεκίνησε η από κοινού παραγωγή κονιάκ Αρμενίας και στο Μίνσκ, 

σε παραγωγική μονάδα που δημιουργήθηκε. Ανάμεσα σε άλλα εκκρεμή ζητήματα, η αρμενική 

πλευρά εντατικοποιείται αυτή την περίοδο για την έναρξη εργασιών ενός Επιμελητηριακού Γραφείου 

στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση των συναλλαγών αρμενίων 

και λευκορώσων επιχειρηματιών. 

 Οι δυο συμπρόεδροι της συνόδου κ.κ. Amelyanovich και Davtyan εξέφρασαν την πεποίθηση 

ότι η διμερής συνεργασία της Λευκορωσίας και της Αρμενίας θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται καθώς 

σημαντικό δυναμικό, ειδικότερα δε, για την ανάπτυξη του εμπορίου, την υλοποίηση των επενδυτικών 

σχεδίων και τις διπλωματικές συμφωνίες σε τομείς κοινών στόχων. Τέλος αμφότεροι συνυπέγραψαν 

το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ανάμεσα στα άλλα προβλέπει και ορίζει ότι η επόμενη σύνοδος 

της επιτροπής πρόκειται να λάβει χώρα στο Ερεβάν τον Οκτώβριο του 2013.  


