
Διάψευση σχέσεων ιρανικών τραπεζών με αρμένικες.  

          H Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου 

να απαντήσει σε δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου 

Reuters που τιτλοφορείτο “το Ιράν φαίνεται να αναζητά καταφύγιο στην 

Αρμενία για να αντιμετωπίσει τις τραπεζικές κυρώσεις". Το Reuters 

δημοσίευσε το παραπάνω άρθρο στις 21 Αυγούστου αναφέροντας ότι 

σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και σχετικά έγγραφα, με τις διεθνείς 

κυρώσεις να συμπιέζουν το Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να 

επεκτείνει τα ερείσματά της στο τραπεζικό σύστημα της Αρμενίας για να 

ανταπεξέλθει στις δυσχέρειες που προέκυψαν στις σχέσεις της με χώρες που 

μέχρι πρόσφατα στηρίζονταν οι συναλλαγές της για να διαχειριστεί τις 

επιχειρηματικές και λοιπές πρωτοβουλίες.  

Η Κεντρική Τράπεζα στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά, αναφέρει 

ότι η Αρμενική Οικονομική Ρυθμιστική Αρχή παρακολουθεί προσεκτικά κάθε 

εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την οικονομική σταθερότητα της 

Αρμενίας. Η δήλωση αναφέρει επιπροσθέτως ότι όλες οι τράπεζες που 

λειτουργούν στην Αρμενία είναι υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και 

διέπονται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αρμενίας.  Η Κεντρική 

Τράπεζα υπογραμμίζει ότι απαιτεί από όλες τις τράπεζες και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κοινοποιούν σε αυτήν, μέσω συγκεκριμένων 

διαύλων επικοινωνίας, όλες τις συναλλαγές, σε επίπεδο αιτιολογίας 

προελεύσεως, χωρίς άρση απορρήτου, ώστε να αποφεύγονται ύποπτες 

οικονομικές συναλλαγές.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας αναφέρθηκε και στην ιδιωτική 

τράπεζα Mellat,  η οποία από το 1996, οπόταν και ιδρύθηκε, μείωσε το 

ενεργητικό της πάνω από 50% (από 88 εκατ. δολ. σε 40 εκατ. δολ.) μεταξύ 

31.12.10 και 1.7.12. Πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας είναι κατά κύριο 

λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο εμπόριο προϊόντων 

μεταξύ Αρμενίας και Ιράν, καθώς και στην εξυπηρέτηση τουριστών και 

φοιτητών των δυό χωρών. Η τράπεζα δεν έχει λογαριασμούς ανταποκριτές με 

οποιοδήποτε άλλη στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ ή με αρμενικές τράπεζες. Η 

μακροσκελής ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας αναφέρει ότι 

δεν υπάρχει αρμενική τράπεζα που να σχετίζεται με ανταποκρίτριες τράπεζες 



ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένες στο 

Ιράν.  

Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας κατηγορηματικά ότι η 

Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας θα εξακολουθήσει την εποπτεία της στην εν 

γένει συμπεριφορά και τις πρακτικές συναλλαγών όλων των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους στην Αρμενία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί το ευρύτερο οικονομικό σύστημα  από τυχόν 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην Αρμενία 

ιρανικές τράπεζες έχουν επενδύσει και διαθέτουν χαρτοφυλάκια σε τράπεζες 

που λειτουργούν στην χώρα.  

 


