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Ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας της Αρµενίας, η αύξηση 
του ΑΕΠ για το 2016 θα ξεπεράσει το 3%, έναντι στόχου 2% που έχει τεθεί στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. 
 
Η αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη οφείλεται στην αναµενόµενη αύξηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας κατά 5%, παρά την εκτιµώµενη µείωση των µεταναστευτικών 
εµβασµάτων από την Ρωσία κατά 9-12%. 
 
Αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να επιφέρει και η 
αναζωπύρωση των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραµπάχ, αν και το ∆.Ν.Τ 
εκτιµά ότι αυτές δεν θα είναι σηµαντικές. 
 
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού της Αρµενίας για την περίοδο 
Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2015 ανήλθε σε 231,2 δις AMD, ήτοι περίπου 478 εκ.$, 
2,5 φορές µεγαλύτερο από το έλλειµµα του 2014, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Τα έσοδα ανήλθαν σε 1.147 τρις AMD (τρέχουσα ισοτιµία 1 ευρώ = 535 AMD) 
σηµειώνοντας οριακή αύξηση 0,9%, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν σηµαντικά σε 
ποσοστό 12,2% ανερχόµενες σε 1.378 τρις AMD. 
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 το έλλειµµα προσέγγισε τα 28,7 
εκ.$, παρουσιάζοντας αύξηση επίσης κατά 2,5 φορές σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015. 
 
Τα έσοδα µειώθηκαν σε ποσοστό -2% για την περίοδο αναφοράς και οι δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 4%. Αναλυτικότερα, τα φορολογικά έσοδα µειώθηκαν κατά -2%, 
τα έσοδα από ΦΠΑ κατά -7,7%, από φόρους πολυτελείας κατά -11%, από 
τελωνειακούς δασµούς κατά -25% και από τα τέλη χρήσης φυσικών πόρων σε 
ποσοστό  -51,7%. 
 
Τα έσοδα από φορολογία εισοδήµατος αυξήθηκαν κατά 3,5%, από φορολογία 
κύκλου εργασιών 31,6% και από πάγιες υποχρεώσεις κατά 6,1%. 
 



 
Εξέλιξη εξωτερικού εµπορίου. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρµενίας, ο όγκος του 
εξωτερικού εµπορίου µειώθηκε κατά -3,8% κατά την διάρκεια του πρώτου 
τετραµήνου του 2016. 
 
Το εµπόριο µε την Ε.Ε αντιπροσωπεύει ποσοστό 25,1% του συνόλου, 
καταγράφοντας µείωση κατά -3,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
 
Ποσοστό 25,1% του συνόλου αντιπροσωπεύει και το εµπόριο µε τις χώρες της 
Ευρωασιατικής Ένωσης, καταγράφοντας όµως σηµαντική µείωση κατά -28,3% σε 
σχέση µε το 2015. 
 
Η Ε.Ε είναι ο πρώτος εξαγωγικός προορισµός των αρµενικών προϊόντων, 
απορροφώντας 28,6% του συνόλου ενώ οι περισσότερες εισαγωγές, σε ποσοστό 
24,7% προέρχονται από την Ρωσία. 
 
Ο όγκος του εµπορίου µε την Ελλάδα ανήλθε σε 4.86 εκ.$ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 87,6% και οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 4,56 εκ.$. 
 
Μείωση τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου από Ρωσία. 
 
Κατά την διάρκεια της συνάντησης των Προέδρων της Ρωσίας και της Αρµενίας 
τον Μάρτιο συµφωνήθηκε η µείωση της τιµής του φυσικού αερίου κατά 9%. 
 
Η νέα τιµή διαµορφώνεται σε 150$ ανά 1.000 cm3, έναντι 165$. 
 
Η αρµενική κυβέρνηση ανέµενε µεγαλύτερη µείωση, µε δεδοµένο ότι η 
Λευκορωσία πλήρωσε τον Απρίλιο 2016 132$ ανά 1.000 cm3. 
 
Παραµένει αδιευκρίνιστο αν και πόσο θα ωφεληθούν τα νοικοκυριά από την 
µείωση αλλά αναµένεται να µειωθεί η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, γεγονός που 
θα έχει θετικές επιπτώσεις στην µείωση του κόστους παραγωγής των αρµενικών 
προϊόντων και θα τα καταστήσει πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. 
 
Η Ρωσία κατέχει µονοπωλιακή θέση στην αρµενική αγορά ενέργειας, δεδοµένου 
ότι οι περιορισµένες εισαγωγές φυσικού αερίου της Αρµενίας από το Ιράν 
πραγµατοποιούνται µε ανταλλαγή εξαγωγών ηλεκτρισµού. 
 
 
 
 
 



 
Συνεργασία µε κινεζική εταιρεία για κατασκευή αυτοκινητοδρόµου. 
 
Ο Υφυπουργός Μεταφορών της Αρµενίας κ. Arakelyan και ο Αντιπρόεδρος της 
κινεζικής κατασκευαστικής εταιρείας «Sinohydro Ltd» υπέγραψαν συµβόλαιο, 
ύψους 60 εκ.$, για την κατασκευή τµήµατος 18,7 χιλιοµέτρων του 
αυτοκινητοδρόµου Βορρά – Νότου. 
 
Οι εργασίες κατασκευής αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι το 2018. 
 
Κατηγορίες για κακοδιαχείριση στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων. 
 
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού κατηγόρησε την ρωσική εταιρεία που 
διαχειρίζεται τους αρµενικούς σιδηροδρόµους για υπερτιµολόγηση των 
επενδύσεων κεφαλαίου που πραγµατοποίησε. 
 
Βάσει της συµφωνίας παραχώρησης της διαχείρισης του 2007, η κρατική 
επιχείρηση σιδηροδρόµων της Ρωσίας δεσµεύτηκε να επενδύσει 230 εκ.$ στο 
δίκτυο της Αρµενίας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας και επιπλέον 240 
εκ.$ στα επόµενα χρόνια. 
 
Η έρευνα άρχισε µετά από άρνηση της Επιτροπής να εγκρίνει αύξηση των 
τιµολογίων µεταφοράς προϊόντων και τα ευρήµατα αποδεικνύουν ότι, επί σειρά 
ετών, ηµερήσια έξοδα παρουσιάζονται σαν επενδύσεις. 
 
Συµµετοχή Αρµενίας στον Οργανισµό Συνεργασίας της Σαγκάης. 
 
Η Αρµενία έλαβε το καθεστώς του παρατηρητή στον Οργανισµό Συνεργασίας της 
Σαγκάης που ιδρύθηκε το 2001 και έχει 6 µέλη, Κίνα, Ρωσία, Καζακστάν, 
Τατζικιστάν, Ουζµπεκιστάν και Κιργιστάν. 
 
Η αρµενική κυβέρνηση θεωρεί ότι η συµµετοχή παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη του 
διµερούς εµπορίου µε την Κίνα, που αποτελεί βασική αγορά – στόχο για την 
προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. 


