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Εκτέλεση Προϋπολογισµού 2015. 
 
Το Κοινοβούλιο της Αρµενίας ενέκρινε την έκθεση της Κυβέρνησης για την ορθή 
εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2015, µε 88 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 
14 αποχές. 
 
Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών κ. 
Janjughazyan ανέφερε ότι το Α.Ε.Π αυξήθηκε σε ποσοστό 3% κατά την διάρκεια 
του 2015, έναντι στόχου 4% και απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην αρνητική πορεία 
των διεθνών τιµών των βασικών µετάλλων και την µείωση των µεταναστευτικών 
εµβασµάτων από Ρωσία. 
 
Η ιδιωτική κατανάλωση µειώθηκε κατά -6,5%, οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό 
εξοπλισµό κατά -5.1% και οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα των κατασκευών 
κατά -8,9%. 
 
Ο πληθωρισµός διατηρήθηκε εντός του στόχου περί το 3,7%, ο µέσος µισθός στην 
οικονοµία αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και η ανεργία 
παρέµεινε στο επίπεδο του 18,5%. 
 
Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου, κατά την διάρκεια του 2015, ανήλθε σε 4.740 
δις$, παρουσιάζοντας µείωση κατά -20,6% σε σχέση µε το 2014, οι εξαγωγές 
προσέγγισαν το 1.486 δις$ καταγράφοντας µείωση κατά -3,9% και οι εισαγωγές τα 
3.253 δις$, µειωµένες κατά -26,5% 
 
Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισµού ανήλθαν σε περίπου 2,43 δις$ 
καλύπτοντας ποσοστό 93,5% των προϋπολογισθέντων και οι δαπάνες σε περίπου 
3.12 δις$, καλύπτοντας ποσοστό 99,6%. 
 
Εξελίξεις µακροοικονοµικών µεγεθών. 
 
Η οικονοµική δραστηριότητα κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 
2016 σηµείωσε αύξηση κατά 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
 
Το γεγονός αυτό αναµένεται να επιφέρει µείωση του ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού του 2016 στο επίπεδο του 3,5% του Α.Ε.Π και σε 2% για το 
2017, έναντι 4,8% του 2015. 
 



 
Η αναµενόµενη, κατά την διάρκεια του έτους, ισχυροποίηση του ρουβλίου και η 
ανάκαµψη των τιµών των βασικών µετάλλων αναµένεται να επιδράσουν θετικά 
στην βελτίωση της αρµενικής οικονοµίας. 
 
Το εξωτερικό χρέος αναµένεται να προσεγγίσει, εντός του τρέχοντος έτους, τα 4,4 
δις ευρώ, ήτοι ποσοστό 42,8% του Α.Ε.Π, γεγονός που δεν δηµιουργεί ανησυχίες 
χρηµατοδότησης. 
 
Εισροή πόρων από την Ευρωασιατική Ένωση. 
 
Η εισροή πόρων από την Ευρωασιατική Ένωση για το 2015 ανήλθε σε µόλις 37 
εκ.$, έναντι αρχικών προβλέψεων, πριν την πλήρη ένταξη, για ποσό που θα 
προσέγγιζε τα 300 εκ.$, βάσει του ποσοστού 1,13% των εισαγωγικών δασµών 
που δικαιούται η Αρµενία. 
 
Το αρνητικό αυτό γεγονός οφείλεται στην µεγάλη µείωση των εισαγωγών λόγω της 
οικονοµικής κρίσης και των απαγορευτικών µέτρων που επέβαλαν οι ρωσικές 
αρχές. 
 
Αµερικανική βοήθεια προς την Αρµενία. 
 
Το σχέδιο Προϋπολογισµού των Η.Π.Α για το έτος 2017 προβλέπει ότι η 
οικονοµική βοήθεια προς την Αρµενία θα ανέλθει σε 22 δις$, αυξηµένη κατά 22% 
σε σχέση µε το 2016. 
 
Σηµαντικό µέρος της βοήθειας θα κατευθυνθεί προς τις περιφέρειες, µε σκοπό την 
ενδυνάµωση και εκσυγχρονισµό των διοικητικών υπηρεσιών αυτών. 
 
Εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής. 
 
Ο τοµέας της πληροφορικής κατέγραψε αύξηση κατά 17% κατά την διάρκεια του 
2015, µε δραστηριοποίηση περίπου 400 επιχειρήσεων, 15.000 θέσεις εργασίας και 
κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 550 εκ.$. 
 
Οι νέες επιχειρήσεις ( start ups ) απολαµβάνουν απαλλαγής φόρου επί των 
κερδών µέχρι το 2019 και χαµηλότερων συντελεστών φόρου εισοδήµατος για τους 
µετόχους. Κατά την διάρκεια του 2015 δηµιουργήθησαν 79, προσθέτοντας 329 
νέες θέσεις εργασίας. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Επιχειρήσεων Πληροφορικής, οι εξαγωγές του 
τοµέα αυξάνονται σε ποσοστό περίπου 20%, σε ετήσια βάση, µετά το 2008. 
 
 



 
Εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα. 
 
Μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αναµένεται να παραµείνουν σε λειτουργία 
17 ή 18 τράπεζες στην Αρµενία, µετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να 
αυξήσει το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο σε 64 εκ.$, έναντι 10,5 εκ.$. 
 
Εξελίξεις στον τοµέα των µεταφορών. 
 
Ο όγκος των εµπορευµατικών µεταφορών, κατά την διάρκεια της περιόδου 
Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, ανήλθε σε 4.804,7 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας 
αύξηση σε ποσοστό 77,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Οι οδικές µεταφορές ανήλθαν σε 3.429, 9 χιλ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας 
ποσοστό 71,4% του συνόλου, οι σιδηροδροµικές µεταφορές σε 803 χιλ. τόνους, 
αυξηµένες κατά 19,1% και οι αεροπορικές µεταφορές σε 3,9 χιλ. τόνους. Οι 
µεταφορές επιβατών παρουσίασαν µείωση σε ποσοστό -0,9%. 
 
Εξελίξεις στον τοµέα του τουρισµού. 
 
Ο επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού του Υπουργείου Οικονοµίας της 
Αρµενίας κ. Apresyan δήλωσε ότι, αναµένεται, για το σύνολο του έτους 2016, να 
αυξηθούν οι τουριστικές αφίξεις κατά 5%. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τετράµηνο του 2016 
αφίχθησαν στην Αρµενία 1.252.506 τουρίστες, ποσοστό αύξησης 8,6% σε σχέση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και αναχώρησαν στο εξωτερικό 1.227.449, 
ποσοστό αύξησης 5,9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
 
Επενδύσεις στον εξορυκτικό τοµέα. 
 
Η Κυβέρνηση της Αρµενίας αποφάσισε να δώσει τελική άδεια στην επιχείρηση 
Lydian International για την λειτουργία των ορυχείων χρυσού της περιοχής 
Amulsar της Νοτίου Αρµενίας. 
 
Η επιχείρηση έχει ήδη επενδύσει περί τα 80 εκ.$ για εξορυκτικές δραστηριότητες 
και σκοπεύει να επενδύσει περαιτέρω 370 εκ.$ στην διάρκεια της επόµενης διετίας, 
δηµιουργώντας 1.300 νέες θέσεις εργασίας. Οι πρώτες εξαγωγές χρυσού 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν το 2018. 
 
 


