
Αύξηση των καταθέσεων στο εθνικό νόμισμα .  

  

 Οι καταθέσεις που έγιναν στις εμπορικές τράπεζες της Αρμενίας τον 

Ιούλιο του 2012 ήταν αυξημένες μέχρι και 34,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο 

του 2011, φτάνοντας σε συνολικό ύψος 1.081 δισ. AMD (2.651 εκατ. δολ. ) 

μέχρι την 1 Αυγούστου 2012. 

             Το μερίδιο των καταθέσεων σε AMD στο σύνολο των καταθέσεων 

ήταν 30,1% ή 325,8 AMD (799 εκατ. δολ.). Ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 

1,4% για τον Ιούλιο του 2012 και 26,3% για την ίδια περίοδο του 2011. Το 

μερίδιο των καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα ήταν 69,9% ή 755 εκατ. δολ. 

(1.852.000.000 AMD). Η αύξηση για τον Ιούλιο ήταν 0,8% και σε σχέση με την 

ίδια περίοδο του 2011 ήταν 38,6%. Το μερίδιο των καταθέσεων σε AMD 

συνολικά ήταν κατά 0,1 μονάδες για τον Ιούλιο καθώς μάλιστα καταγράφηκε 

παρόμοια μείωση των καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα. 

           Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας 

και από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, το μερίδιο των 

καταθέσεων των μη κατοίκων ήταν 22% (237,7 δισ. DRAM- 5,6% αύξηση για 

τον Ιούλιο και 83,7% για την ίδια περίοδο του 2011). Το μερίδιο των 

καταθέσεων μη κατοίκων σε DRAM αυξήθηκε 6,8% τον Ιούλιο σε 15,3 δισ. 

DRAM (63% αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011). Το μερίδιο των 

καταθέσεων των μη κατοίκων σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 

222.400.000.000 DRAM (5,5% αύξηση τον Ιούλιο και 85,6% αύξηση σε σχέση 

με το πρώτο εξάμηνο του 2011). 

          Οι καταθέσεις κατοίκων της Αρμενίας ανήλθαν μέχρι το 78% του 

συνόλου των καταθέσεων ή 843.1 δις DRAM συμπεριλαμβανομένων 310,5 

δις AMD καταθέσεων που αφορούν το επίσημο νόμισμα της Αρμενίας (1,2% 

αύξηση για τον Ιούλιο και 24,9% αύξηση έναντι Ιουλίου 2011).                

          Οι καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα ανήλθαν σε 532,6 δις DRAM 

(1% μείωση για τον Ιούλιο και 25,3% αύξηση έναντι Ιουλίου 2011). 

Παράλληλα το μερίδιο των καταθέσεων με συσχετισμένο επιτόκιο (στο σύνολο 

των καταθέσεων των κατοίκων) ήταν 32,6% ή 274,5 δις AMD (2,2% πτώση 

τον Ιούλιο και 2,2% έναντι αύξησης Ιουλίου 2011). Το μερίδιο των 

προθεσμιακών καταθέσεων ήταν 67,4% ή 568,6 δισ. AMD (0,7% αύξηση και 

αύξηση 40,4%, αντίστοιχα). 



            Το υπόλοιπο των καταθέσεων, από μη κατοίκους και άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, της 1ης Αυγούστου 2012 ανήλθε σε 562.7  εκατ. DRAM ($ 

1,380 δισ.), με πτώση 0,6% για τον Ιούλιο (3.457 εκατ. DRAM) και 35,9% 

αύξηση έναντι Ιουλίου 2011 (148,7 εκατ. DRAM). Τα επιτόκια των 

καταθέσεων όσον αφορά τις καταθέσεις σε αρμενικό νόμισμα DRAM ήταν 

υψηλότερα κατά 1,06 μονάδες στο 10,09% για τον Ιούλιο του 2012, με μια 

αύξηση 1,14 μονάδες σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011.  

 


