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Εξελίξεις στο τραπεζικό σύστηµα. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τα δάνεια σε ξένο συνάλλαγµα αυξήθηκαν 
κατά 50% και καλύπτουν ποσοστό 41,3% του συνόλου των τραπεζικών 
δανειοδοτήσεων, ενώ τα δάνεια σε εθνικό νόµισµα αυξήθηκαν µόλις κατά 3,8% και 
καλύπτουν ποσοστό 15,7% του συνόλου, σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης 
Τραπεζών. 
 
Κατά την διάρκεια του 2015 λειτουργούσαν 21 τράπεζες στην Αρµενία, µε συνολικό 
κεφάλαιο 3,5 τρις AMD ( 1 euro = 540 AMD ). Το σύνολο των δανείων που έχουν 
χορηγηθεί ανέρχεται σε 2,3 τρις AMD και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 18,3 δις 
AMD, µειωµένα κατά -54% την τελευταία τριετία. 
 
Το ύψος των « κόκκινων δανείων » ανήλθε σε 567,6 εκ.$ και το ποσοστό αυτών 
επί του συνόλου αυξήθηκε από 4,1% σε 12%, υπερβαίνοντας το ελάχιστο διεθνές 
όριο ασφαλείας που κυµαίνεται περί το 10%. 
 
Υπενθυµίζεται ότι από 01/01/2017 οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο 
µετοχικό κεφάλαιο 30 δις AMD για να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας τους, έναντι 5 
δις που ίσχυε µέχρι τώρα. 
 
Χορήγηση δανείου από Γερµανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 
 
Εκπρόσωποι της Γερµανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας KfW και της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αρµενίας υπέγραψαν συµφωνία για χορήγηση δανείου 20 εκατ. 
ευρώ, µε σκοπό την χρηµατοδότηση προγραµµάτων ενεργειακής αυτάρκειας, 
εφαρµοζοµένων από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Η Γερµανική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει χρηµατοδοτήσει συνολικά 14 
προγράµµατα, κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ύψους 500 εκ. ευρώ, 
στους τοµείς της γεωργίας, της ενέργειας, της ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε και της 
οικολογίας. 
 
Την 1η Ιανουαρίου 2016 το χρέος της Αρµενίας προς την KfW ανήρχετο σε 189,9 
εκ.$ και αντιστοιχούσε σε ποσοστό 4,4% του συνολικού εξωτερικού χρέους της 
χώρας. 
 
 



 
Το συνολικό ύψος των γερµανικών επενδύσεων στην Αρµενία για τους πρώτους 
εννέα µήνες του 2015 ανήλθε σε 62 εκατ.$, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 
100% έναντι του προηγουµένου έτους, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Εξέλιξη οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 η οικονοµική 
δραστηριότητα στην Αρµενία παρουσίασε αύξηση κατά 4,7% σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου έτους, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Η δραστηριότητα στην βιοµηχανία κατέγραψε άνοδο κατά 9,9%, στις υπηρεσίες 
κατά 9,8%, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7%, στην γεωργία κατά 
2,5% και στις κατασκευές κατά 2,1%. 
 
Εξέλιξη εξωτερικού εµπορίου. 
 
Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου της Αρµενίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2016, ανήλθε σε 614,2 εκ.$, καταγράφοντας µείωση κατά -1,7% σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 225,7 εκ.$ παρουσιάζοντας αύξηση 23,6% σε ετήσια 
βάση και οι εισαγωγές σε 388,5 εκ.$ καταγράφοντας µείωση -12,2%. 
 
Κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου ο όγκος αυξήθηκε κατά 53,3%, οι εξαγωγές 
κατά 53% και οι εισαγωγές κατά 53,5%, έναντι του προηγουµένου µηνός. 
 
Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2016 οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων 
ανήλθαν σε 198.000 ευρώ, καταγράφοντας µείωση σε ποσοστό -74% σε σχέση µε 
τον Ιανουάριο 2015. 
 
Κατασκευή πρώτου διυλιστηρίου Αρµενίας. 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ενεργειακής επιχείρησης « Armoil » ανακοίνωσε ότι 
σύντοµα πρόκειται να πραγµατοποιηθούν τα εγκαίνια κατασκευής του πρώτου 
αρµενικού διυλιστηρίου στην πόλη Yeghvard της περιφέρειας Kotayk. 
 
Το επενδυτικό πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια και το συνολικό ύψος 
ανέρχεται σε 35 εκ.$. Η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή και ο 
εξοπλισµός θα είναι γερµανικής, ιταλικής και ιρανικής προέλευσης. 
 



 
Το πρώτο στάδιο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τον Αύγουστο του 2016 και ο 
προϋπολογισµός του προσεγγίζει τα 15 εκ.$ 
 
Σε αρχική φάση θα καθίσταται δυνατή η επεξεργασία 15 χιλ. τόνων πετρελαίου 
µηχανών ( engine oil ) και 6 χιλ. τόνων πετρελαίου πίσσας ( tar oil ) σε ετήσια 
βάση, ενώ µελλοντικά θα ανακυκλώνονται τα κατάλοιπα και θα µετατρέπονται σε 
πρώτη ύλη λειτουργίας. 
 
Η αρχική έκταση των εγκαταστάσεων θα είναι 5.000 τ.µ και αργότερα θα επεκταθεί 
σε 15.000 τ.µ και θα υπάρχουν επίγειες και υπόγειες αποθήκες συνολικής 
χωρητικότητας 20.000 τόνων.  
 
Άµεσα µετά την έναρξη της λειτουργίας θα απασχοληθούν περίπου 150 
εργαζόµενοι και ο αριθµός αυτός θα ανέλθει σε 350 µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης. 
 
Το επενδυτικό πρόγραµµα ενεκρίθη από την Κυβέρνηση της Αρµενίας και 
χορηγήθηκε στην επιχείρηση απαλλαγή από τον Φ.Π.Α για την αρχική τριετία. 
 
Η επιχείρηση « Armoil » έχει αναπτύξει δραστηριότητες από το 2013 στην αγορά 
της Αρµενίας και των χωρών ΚΑΚ και εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα από τα ΗΑΕ 
ενώ είναι επίσης ο επίσηµος αντιπρόσωπος της επιχείρησης « Lubrex ». 
 
∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Επενδυτικού Forum. 
 
∆ιοργανώνεται στις 22 Απριλίου στο Ερεβάν διεθνές επενδυτικό φόρουµ, µε τον 
τίτλο « INVEST ARMENIA 2016 », από τον φορέα BPA (Business Partners of 
Armenia) σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Επιχειρηµατιών και Βιοµηχάνων. 
 
Το φόρουµ θα αποτελείται από 4 θεµατικές ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη θα 
αφορά τις προοπτικές συνεργασίας της Ε.Ε µε την Αρµενία και το Ιράν και ζητείται 
η συµµετοχή οµιλητών εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, σχετικά 
µε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην χώρα µας. 
 
Συνηµµένα περικλείεται η ηµερήσια διάταξη του Φόρουµ και παρακαλούνται τυχόν 
ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν µε το Γραφείο µας για παροχή κάθε δυνατής 
συνδροµής προς διευκόλυνση της συµµετοχής. 


