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Εκτέλεση Προϋπολογισµού. 
 
Τα έσοδα του προϋπολογισµού της Αρµενίας ανήλθαν σε 328 δις AMD, ( 1 euro = 
540 AMD ), κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, έναντι 
323 δις για την αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου έτους, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Εσόδων. 
 
Κατά την διάρκεια του διµήνου Μαρτίου – Απριλίου, τα έσοδα ανήλθαν σε 178,3 
δις, έναντι 179,5 δις της ίδιας περιόδου του 2015. Περισσότερο από 95% των 
συνολικών εσόδων προέρχεται από φόρους και δασµούς. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρµενίας, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 τα έσοδα ανήλθαν σε 244,04 δις AMD και οι 
δαπάνες σε 281,9 δις. 
 
Εξέλιξη οικονοµικής δραστηριότητας και εξωτερικού εµπορίου. 
 
Η οικονοµική δραστηριότητα σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό 5,6% κατά την 
διάρκεια του Α΄ τετραµήνου του 2016, οφειλόµενη κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών κατά 26,3%, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν -15,9%, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Θετικές εξελίξεις υπήρξαν στους τοµείς των υπηρεσιών (9,6%), της βιοµηχανίας 
(8,9%), της ενέργειας (5%) και της γεωργίας (3,3%). 
 
Μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τοµείς των κατασκευών (-2,2%) και του λιανικού 
εµπορίου (-1,1%). 
 
Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 η συνολική αξία του εξωτερικού εµπορίου 
ανήλθε σε 997,1 εκ.$ παρουσιάζοντας µείωση σε ετήσια βάση κατά -3,8%. Οι 
εξαγωγές ανήλθαν σε 375,9 εκ.$ καταγράφοντας αύξηση 26,3% και οι εισαγωγές 
σε 621,2 εκ.$, µειωµένες κατά -15,9%.  
 
Εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα. 
 
Τα καθαρά κέρδη των αρµενικών τραπεζών ανήλθαν σε 6,4 εκ.$, κατά την διάρκεια 
του Α΄ τετραµήνου του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 33% σε ετήσια 
βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών. 



 
16 εµπορικές τράπεζες σηµείωσαν συνολικά κέρδη 13 εκ.$ και 5 τράπεζες 
συνολικές ζηµίες 6,6 εκ.$, µία από αυτές ευθυνόµενη για ποσοστό 64% των 
ζηµιών. 
 
Οι συνολικές δανειοδοτήσεις του τραπεζικού συστήµατος αυξήθηκαν κατά 6,3% 
στην περίοδο αναφοράς, οι επενδύσεις σε οµόλογα και λοιπούς τίτλους κατά 8,3% 
και οι καταθέσεις κατά 10,1%. 
 
Υπενθυµίζεται ότι από την 01/01/2017 το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο των 
τραπεζών αυξάνεται από 5 δις AMD σε 30 δις AMD, ήτοι περίπου 65 εκ.$ µε την 
τρέχουσα ισοτιµία του αρµενικού νοµίσµατος. 
 
Την 1η Απριλίου τρέχοντος έτους µόνο 6 εµπορικές τράπεζες, Ameriabank, ACBA-
Credit Agricole Bank, Ardshinbank, VTB Bank, HSBC και Inecobank έχουν 
εξασφαλίσει το ύψος αυτό.  
 
Πέντε τράπεζες χρειάζεται να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο κατά 5-7 δις 
AMD, τρείς κατά 9-11 δις AMD, µία κατά 15 δις AMD και δύο κατά 18-19 δις AMD. 
 
Αύξηση βιοµηχανικής παραγωγής. 
 
Η βιοµηχανική παραγωγή παρουσίασε άνοδο κατά 8,9% κατά την διάρκεια της 
περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2015, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται, κυρίως στον διπλασιασµό της εξόρυξης 
µεταλλευµάτων και την αύξηση της παραγωγής αλκοολούχων ποτών, ειδικά 
brandy κατά 50,9% καθώς και καπνών. 
 
Εξέλιξη εξαγωγών ορυκτών πρώτων υλών. 
 
Οι εξαγωγές µεταλλεύµατος χαλκού ανήλθαν σε 309,2 χιλιάδες τόνους, κατά την 
διάρκεια του 2015, έναντι 185 χιλ. το 2014, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 
67%, σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Αρµενίας.  
 
Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 316,7 εκ.$, έναντι 236 εκ.$, καταγράφοντας 
αύξηση 34,2% και κατευθύνθηκαν κυρίως προς Κίνα, Ελβετία Βουλγαρία, 
Ρουµανία και Γεωργία. 
 
Οι εξαγωγές µεταλλεύµατος µολυβδενίου ανήλθαν σε 959,7 τόνους, έναντι 900 για 
το προηγούµενο έτος και κατευθύνθηκαν προς την Ολλανδία. 
 
 



 
Οι εξαγωγές ψευδαργύρου ανήλθαν σε 14,1 χιλ. τόνους, έναντι 14,3 χιλ. για το 
2014, καταγράφοντας µείωση κατά -1,4% και κατευθύνθηκαν κυρίως προς Βέλγιο 
(70%) και εν συνεχεία προς Κίνα, Ολλανδία και Καζακστάν.  
 
Η συνολική παραγωγή της εξορυκτικής βιοµηχανίας, κατά την διάρκεια της 
περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 27,7%, σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Χορήγηση δανείου από την Παγκόσµια Τράπεζα στον ενεργειακό τοµέα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Τράπεζας ενέκρινε την χορήγηση 
δανείου 30 εκ.$ προς την Αρµενία για πρόγραµµα υποστήριξης του ενεργειακού 
τοµέα της οικονοµίας. 
 
Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για να 
εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε µειωµένες τιµές, βελτιώνοντας 
την οικονοµική διαχείριση των κρατικών εταιρειών παραγωγής ενέργειας και της 
ιδιωτικής επιχείρησης διανοµής. 
 
Το δάνειο χορηγείται µε µέσο κυµαινόµενο επιτόκιο 2,8%, περίοδο χάριτος 14 ετών 
και περίοδο αποπληρωµής 25 ετών. 
 
Επένδυση ρωσικής επιχείρησης στον εξορυκτικό τοµέα. 
 
Η ρωσική επιχείρηση Polymetal ανακοίνωσε την εξαγορά των ορυχείων χρυσού 
στην πόλη Kapan της Νότιας Αρµενίας από την καναδική επιχείρηση Dundee 
Precious Metals. 
 
H Polymetal πρόκειται να καταβάλει το ποσόν των 10 εκ.$ σε µετρητά και 15 εκ.$ 
σε νέες µετοχές που θα εκδοθούν στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Η Dundee θα 
λαµβάνει επίσης ποσοστό 2% από τα καθαρά κέρδη των εποµένων χρήσεων.  
 


