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Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας Αρµενίας για πορεία οικονοµίας. 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Αρµενίας προβλέπει ότι η οικονοµία θα παρουσιάσει 
ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 1,5 – 2,6% για το 2016, µε καθοριστικούς 
παράγοντες την χαµηλή ανάπτυξη των γειτονικών χωρών και της Ρωσίας, την 
µείωση των µεταναστευτικών εµβασµάτων κατά 9 – 12% και τις µειωµένες τιµές 
των ορυκτών πρώτων υλών. 
 
Ο τοµέας της βιοµηχανίας θα σηµειώσει ελαφρά αύξηση, σε ποσοστό 1,3 - 2,1%, 
κατά την διάρκεια του 2016, κυρίως λόγω της µειωµένης ζήτησης πρώτων υλών 
από την Κίνα. 
 
Ο τοµέας των κατασκευών αναµένεται να καταγράψει αύξηση της δραστηριότητας 
κατά 0.8 – 0,2%, λόγω της µείωσης των µεταναστευτικών εµβασµάτων από την 
Ρωσία που τροφοδοτούν παραδοσιακά τις αγορές ακινήτων στην Αρµενία. 
 
Στον τοµέα των υπηρεσιών προβλέπεται αύξηση της τάξης του 1,8 – 2,4%, 
χαµηλότερη από τον µέσο όρο των τελευταίων ετών, µε δεδοµένο ότι η εσωτερική 
ζήτηση παραµένει περιορισµένη. 
 
Μεγαλύτερη αισιοδοξία καταγράφεται στον τοµέα της γεωργίας, µε αναµενόµενο 
ρυθµό ανάπτυξης 4,2 – 5%, λόγω βελτίωσης των µεθόδων παραγωγής και 
καλύτερης οργάνωσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 
 
Σε ότι αφορά το εξωτερικό εµπόριο, εκτιµάται ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν σε 
ποσοστό 2 – 4%, λόγω της συγκρατηµένης ανάπτυξης σε βιοµηχανία και γεωργία 
και οι εισαγωγές θα µειωθούν 6 – 8%, λόγω της µειωµένης εσωτερικής ζήτησης. 
 
Μεγαλύτερη αισιοδοξία εκφράζεται για την εξέλιξη της οικονοµίας κατά την διάρκεια 
του 2017 και αναµένεται ρυθµός ανάπτυξης 3 – 4,5%. 
 
Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία πάντως ότι, εφόσον δεν υπάρξει σηµαντική 
βελτίωση στην οικονοµία της Ρωσίας, θα σηµειωθεί περαιτέρω µείωση των 
µεταναστευτικών εµβασµάτων και το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το 
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και την καταναλωτική ζήτηση, επιφέροντας 
έντονες δυσµενείς επιπτώσεις στην οικονοµία της Αρµενίας. 
 
Λήψη δανείων από Ευρωασιατικό Ταµείο Σταθερότητας. 
 
Το Ευρωασιατικό Ταµείο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (EFSD), ευρισκόµενο υπό 
την διοίκηση της Ευρωασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EDB), αποφάσισε να 
επενδύσει το 10% των καθαρών κερδών του, υπό µορφή δανείων, σε 
προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα. 



 
Οι λήπτριες χώρες αναµένεται να είναι η Αρµενία, το Τατζικιστάν και το Κιργιστάν 
και τα προγράµµατα θα αφορούν κυρίως τους τοµείς της ασφάλειας τροφίµων, της 
ανάπτυξης αρδευτικών συστηµάτων για βελτίωση του γεωργικού τοµέα και της 
συνεργασίας µεταξύ φορέων. 
 
Η Ευρωασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 2006 από την Ρωσία και το 
Καζακστάν και συµµετέχουν η Αρµενία, η Λευκορωσία, το Τατζικιστάν και το 
Κιργιστάν. Σκοπός της Τράπεζας είναι η ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των 
µελών της, µέσω χρηµατοδότησης προγραµµάτων διεύρυνσης της συνεργασίας. 
 
Το Ευρωασιατικό Ταµείο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε τρέχον µετοχικό 
κεφάλαιο 8,5 δις$, ιδρύθηκε το 2009 από τις ίδιες χώρες και βοηθάει στην 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, διασφαλίζοντας 
την σταθερότητα των οικονοµικών των µελών. 
 
Εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, οι µεταφορές 
χρηµάτων, µέσω τραπεζών, για εµπορικούς η µη σκοπούς, ανήλθαν σε 165 εκ.$, 
καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 3,4% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
Οι συναλλαγµατικές εισροές από την Ρωσία µειώθηκαν, κατά την διάρκεια του 
2015, σε 719 εκ.$, έναντι 1,3 δις$ του 2014, ξεπερνώντας τα χαµηλότερα επίπεδα 
του έτους 2009, ήτοι 760 εκ.$. 
 
Αναθεώρηση επενδυτικού σχεδίου στον ενεργειακό τοµέα. 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Galstyan δήλωσε 
ότι, η σχεδιαζόµενη δυναµικότητα του νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην 
πόλη Meghri, θα µειωθεί από 130 σε 100 MW. 
 
Αιτία της αναθεώρησης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι, η στάθµη υδάτων του 
ποταµού Αράκς έχει σηµαντικά µειωθεί, λόγω αυξηµένων λήψεων υδάτων από την 
Τουρκία. 
 
Το εργοστάσιο θα κατασκευασθεί µε ιρανική χρηµατοδότηση και θα παραδοθεί 
στην Αρµενία µετά από 15ετή περίοδο εκµετάλλευσης. Οι εργασίες έχουν αρχίσει 
από το 2102 και αναµενόταν ολοκλήρωση εντός του 2017, αλλά έχουν υπάρξει 
σηµαντικές καθυστερήσεις. 
 
Εξέλιξη πληθωρισµού. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 παρατηρήθηκε 
αποπληθωρισµός της τάξης του 1,1% κυρίως λόγω της πτώσης της τιµής των 
τροφίµων σε ποσοστό -4,4%, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Σε ετήσια βάση ο πληθωρισµός τρέχει µε ρυθµό 5,4%, οι τιµές των τροφίµων 
αυξήθηκαν κατά 6,6% και των υπηρεσιών κατά 4%. 



 
Σχέδια Ιράν για ενεργοποίηση διαδρόµου προς Βουλγαρία και Ελλάδα, µέσω 
Αρµενίας και Γεωργίας. 
 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονοµικής Συνεργασίας µε 
την Βουλγαρία, ο Ιρανός Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι η χώρα του 
ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση του οδικού διαδρόµου προς την Βουλγαρία και 
την Ελλάδα, για διευκόλυνση της µεταφοράς ιρανικών και ινδικών εµπορευµάτων 
προς την Ευρώπη. 
 
Τα φορτηγά µπορούν να διασχίζουν την Τουρκία ή να µεταφέρονται τα containers, 
µέσω συνδυασµένων οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών, από και προς το 
εµπορικό λιµάνι του Πότι της Γεωργίας.  
 
Ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας – Γεωργίας – Αρµενίας – Ιράν. 
 
Ο Υπουργός Ενέργειας της Γεωργίας κος Kaladze ανακοίνωσε ότι, όπως και τα 
προηγούµενα χρόνια, η Γεωργία θα λάβει για το 2016 το 10% του φυσικού αερίου 
που εξάγει η Ρωσία προς την Αρµενία, ως τέλη διέλευσης. Η ποσότητα αυτή 
υπολογίζεται σε 295 εκ. cm3. 
 
Η Γεωργία έχει υπογράψει συµφωνία µε την κρατική ενεργειακή επιχείρηση 
SOCAR του Αζερµπαϊτζάν για προµήθεια περαιτέρω 500 εκ. cm3 ετησίως και µε 
τον τρόπο αυτό καλύπτεται η συνολική ετήσια εσωτερική ζήτηση που εκτιµάται ότι 
ανέρχεται σε 2 δις cm3. 
 
Με σκοπό την διαφοροποίηση των προµηθευτών διαπραγµατεύεται πάντως και µε 
το Ιράν συµφωνία για προµήθεια 200 εκ. cm3 ετησίως, µέσω Αρµενίας. 
 
∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Έκθεσης. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου 27 – 29/ 05/ 2016, διοργανώνεται στο Ερεβάν η 
∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και Σχεδιασµού από την επιχείρηση PromExpo. 
Αναµένεται να συµµετάσχουν περισσότερες από 120 επιχειρήσεις από την 
Αρµενία, την Ρωσία, την Γεωργία, το Ιράν κ.α. 
 
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε το Γραφείο µας για 
παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο +374 91 
777051. 
 
 
 


