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Συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας µεταξύ Αρµενίας και Ιράν. 
 
Η Αρµενία και το Ιράν συµφώνησαν να τριπλασιαστούν οι εξαγωγές ιρανικού 
φυσικού αερίου στο επόµενο διάστηµα και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον 
τοµέα της παραγωγής και ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Ο επικεφαλής της Ιρανικής Επιχείρησης φυσικού αερίου (NIGEC) κος Kameli 
δήλωσε ότι, επί του παρόντος, το Ιράν εξάγει 1 εκατ. cm3 φυσικού αερίου προς την 
Αρµενία, σε ηµερήσια βάση και η ποσότητα αυτή θα αυξηθεί σε 3 εκατ. cm3. 
 
Κατά την διάρκεια του 2015 υπεγράφη διµερής συµφωνία για την κατασκευή τρίτης 
γραµµής µετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυναµικότητας 400 kV, µε το ύψος της 
σχεδιαζόµενης επένδυσης να αναµένεται να υπερβεί τα 107 εκατ. ευρώ. 
 
Το µήκος της γραµµής εκτείνεται σε 275 χιλιόµετρα και η κατασκευή θα αναληφθεί 
εξ’ ολοκλήρου από την ιρανική πλευρά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο 
όγκος ανταλλαγών θα ανέλθει από 300 σε περίπου 1.000 megawatts. 
 
Η νέα γραµµή θα καταστήσει ευκολότερη την διασύνδεση των δικτύων του Ιράν και 
της Αρµενίας µε την Γεωργία και εν συνεχεία την Ρωσία, ενισχύοντας την 
ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. 
 
Εξέλιξη εκτέλεσης προϋπολογισµού. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού της Αρµενίας ανήλθε σε 157,4 εκ.$, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 56,6% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Τα έσοδα παρουσίασαν κατέγραψαν αύξηση κατά 1,2% και οι δαπάνες σε 
ποσοστό 6,7%. 
 
Εξέλιξη ισοτιµίας εθνικού νοµίσµατος. 
 
Κατά την διάρκεια του 2015 η µέση ισοτιµία του Αρµενικού ∆ηναρίου (AMD) 
υποχώρησε έναντι του Αµερικανικού ∆ολαρίου σε 482 AMD/1 USD, έναντι 477 
κατά την διάρκεια του 2014, ενισχύθηκε έναντι του Ευρώ σε 529 AMD/ 1 EUR, 
έναντι 571,5 και έναντι του Ρωσικού Ρουβλίου σε 6,9 AMD/ 1 RUR, έναντι 8,2. 
 



 
Την 1η Ιουλίου 2016 η ισοτιµία του Αρµενικού ∆ηναρίου ήταν 477 AMD/ 1 USD, 
529 AMD/ 1 EUR και 7,5 AMD/ 1 RUR. 
 
Εξέλιξη οικονοµικής δραστηριότητας και εξωτερικού εµπορίου. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 η οικονοµική 
δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 5,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Η βιοµηχανία κατέγραψε αύξηση κατά 8,8%, οι υπηρεσίες κατά 8,6%, η γεωργία 
4,7%, ενώ το εµπόριο παρουσίασε µείωση -0,1% και οι κατασκευές -7,9%. 
 
Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου ανήλθε σε 1.892,7 εκ.$, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 6,8% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές προσέγγισαν τα 656,9 εκ.$ 
καταγράφοντας σηµαντική αύξηση κατά 20,1% και οι εισαγωγές τα 1.235,8 εκ.$, 
αυξηµένες κατά 0,9%. 
 
Κατά την διάρκεια του µηνός Μαΐου 2016 ο όγκος του εµπορίου αυξήθηκε σε 
ποσοστό 2,1%, σε σχέση µε τον Μάιο 2015, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,4% και 
οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά -1,1%. 
 
Εξέλιξη εσωτερικού εµπορίου. 
 
Κατά την διάρκεια του πρώτου πενταµήνου του 2016 ο κύκλος εργασιών του 
εµπορικού τοµέα, στο εσωτερικό της χώρας, ανήλθε σε 1,6 δις$, παρουσιάζοντας 
ανεπαίσθητη µείωση κατά 0,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
 
Ο όγκος του λιανικού εµπορίου σηµείωσε µείωση κατά -4,2% και ο όγκος του 
χονδρεµπορίου αύξηση σε ποσοστό 6,8%. 
 
Το εµπόριο διεξάγεται κυρίως σε καταστήµατα και πολυκαταστήµατα σε ποσοστό 
75,5%, σε άλλους χώρους κατά 13,7%, σε υπαίθριες αγορές κατά 6,6%, σε κιόσκια 
κατά 2,5% και σε µικρές αγροτικές αγορές κατά 1,7%. 
 
Οι αγοραπωλησίες αυτοκινήτων ανήλθαν σε 56 εκ.$, καταγράφοντας αύξηση κατά 
10,7%, ειδικά την περίοδο του Μαΐου ανήλθαν σε 16,8 εκ.$, παρουσιάζοντας 
αύξηση 26,4% 
 
Στην συνολική διάρθρωση του εµπορίου, ο όγκος του λιανικού εµπορίου καλύπτει 
το 56,8%, του χονδρεµπορίου το 39,7% και οι αγοραπωλησίες αυτοκινήτων το 
3,5%. 
 
 



 
Εξέλιξη βιοµηχανικής παραγωγής. 
 
Κατά την διάρκεια του α΄ πενταµήνου του 2016 η αξία της βιοµηχανικής 
παραγωγής ανήλθε σε 1,1 δις$, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,8%, έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2015, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Κατά την διάρκεια του µηνός Μαΐου 2016 µόνο, η βιοµηχανική παραγωγή 
κατέγραψε αύξηση κατά 9,1% σε σχέση µε τον Μάιο 2015. 
 
Εξέλιξη δηµοσίου χρέους. 
 
Το δηµόσιο χρέος της Αρµενίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 
ανήλθε σε 5,3 δις$, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4% σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Το εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 4,4 δις$, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3% και το 
εσωτερικό χρέος σε 838,5 εκ.$, αυξηµένο κατά 10,1%. 
 
Ποσοστό 89% του συνολικού δηµοσίου χρέους βαρύνει την Κυβέρνηση, αυξηµένο 
κατά 11,4% σε ετήσια βάση και 11% την Κεντρική Τράπεζα, αυξηµένο κατά 
12,6%..  
 
Χορήγηση δανείου από Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευξείνου Πόντου. 
 
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα Ευξείνου Πόντου υπέγραψε συµφωνία µε την αρµενική 
τράπεζα Ardshinbank για χορήγηση δανείου 10 εκ.$, µε σκοπό την χρηµατοδότηση 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Επένδυση σε ελεύθερη οικονοµική ζώνη. 
 
Η Κυβέρνηση της Αρµενίας ενέκρινε την επένδυση της επιχείρησης KG Diamond 
στην ελεύθερη οικονοµική ζώνη Meridian. Η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί στον 
τοµέα της επεξεργασίας πολυτίµων λίθων και το συνολικό ύψος της επένδυσης 
αναµένεται να ξεπεράσει τα 7,5 εκ.$ στο διάστηµα της επόµενης πενταετίας, ενώ 
αναµένεται να δηµιουργηθούν και 20 νέες θέσεις εργασίας. 
 


