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Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν. 
 
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της Αρµενίας κ. Chsmaritian πραγµατοποίησε 

επίσηµη επίσκεψη στο Ιράν, συνοδευόµενος από οµάδα περίπου 65 

επιχειρηµατιών. 

 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε µε τον Ιρανό Υπουργό 

Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Εµπορίου, τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Υπουργό 

Επικοινωνιών και Τεχνολογίας και τον Πρόεδρο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου. 

 

Τον κ. Chsmaritian συνόδευσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός ∆ιασποράς και οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι των Οργανισµών 

Προσέλκυσης Επενδύσεων, Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και Εθνικού 

Κέντρου Ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε καθώς και εκπρόσωποι λοιπών Υπουργείων. 

 

Οι επίσηµες συνοµιλίες επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση και υλοποίηση νέων 

µορφών συνεργασίας, µετά την επίσηµη ένταξη της Αρµενίας στην Ευρωασιατική 

Ένωση, την προώθηση σύστασης µεικτών επιχειρήσεων στους τοµείς της 

πληροφορικής και καινοτοµίας, την πραγµατοποίηση κοινών ενεργειακών σχεδίων 

και την διευκόλυνση των αρµενικών εξαγωγών προς το Ιράν. 

 

Κατά την διάρκεια του διαστήµατος Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2015 ο όγκος του 

διµερούς εµπορίου προσέγγισε τα 202,8 εκατ.$, παρουσιάζοντας σταθερότητα 

έναντι του 2014. Οι αρµενικές εξαγωγές ανήλθαν σε 56,9 εκατ.$ καταγράφοντας 

ελαφρά αύξηση κατά 1% και οι ιρανικές εξαγωγές σε 145,8 εκατ.$, µειωµένες κατά 

-2%. 

 

 



 

Με σκοπό την ανάπτυξη της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας 

πραγµατοποιήθηκε στην Τεχεράνη Οικονοµικό Φόρουµ και εξετάστηκαν οι 

προοπτικές πραγµατοποίησης ιρανικών επενδύσεων στους τοµείς της ενέργειας, 

των µεταφορών, του τραπεζικού συστήµατος και των υπηρεσιών. 

 

Κατά την διάρκεια του Φόρουµ υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του 

Οργανισµού Ασφάλισης  Εξαγωγών της Αρµενίας και του Αναπτυξιακού Ταµείου 

του Ιράν και πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες b2b συναντήσεις. 

 

Πρόσβαση αρµενικών επιχειρήσεων στην κοινοτική αγορά. 
 
Εκπρόσωποι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της εδώ αντιπροσωπείας παρουσίασαν σε αρµενικές επιχειρήσεις τις δυνατότητες 

πρόσβασης στην κοινοτική αγορά που παρέχει το Σύστηµα Γενικευµένων 

Προτιµήσεων GSP+. 

 

Τα Σ.Γ.Π έχει τεθεί σε ισχύ για την Αρµενία από την 1η Ιανουαρίου 2014 και 

επιτρέπει εισαγωγή στην Ε.Ε προϊόντων 6.000 δασµολογικών κλάσεων µε 

µηδενικούς ή µειωµένους δασµούς. Προς το παρόν µόνο 14 χώρες απολαµβάνουν 

των προνοµίων αυτών. 

 

Οι Αρµενικές εξαγωγές προς την Ε.Ε για το διάστηµα Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 

2015 ανήλθαν σε 330,5 εκατ.$, µειωµένες κατά -2,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014 και αποτελούνται κυρίως από ορυκτά, κλωστοϋφαντουργικά και 

πολύτιµους λίθους. 

 
Εξέλιξη ισοτιµίας εθνικού νοµίσµατος και πληθωρισµού. 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 το αρµενικό ντιράµ υποτιµήθηκε 

κατά 1,9% σε σχέση µε το ∆ολλάριο Η.Π.Α, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρµενίας. 

 

 



 

Κατά την διάρκεια µόνο του µηνός Οκτωβρίου η υποτίµηση ανήλθε σε 1,8%, ενώ 

σε ετήσια βάση προσέγγισε το 15,2%, λόγω της έντονης αρνητικής τάσης που 

παρατηρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2014. 

 

Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, παρατηρήθηκε αποπληθωρισµός της τάξης 

του 2,4%, 0,4% κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου 2015, ενώ σε ετήσια βάση ο 

πληθωρισµός έτρεχε µε 4,4%. 

 

Οι τιµές των τροφίµων µειώθηκαν σε ποσοστό -8,4% κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, σε σχέση µε το 2014, ενώ οι τιµές των αλκοολούχων 

ποτών και τσιγάρων κατά -7,5%. 

 

Αύξηση συναλλαγµατικών αποθεµάτων. 
 
Κατά την διάρκεια των πρώτων εννέα µηνών του έτους 2015 τα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα της Αρµενίας αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 

του 2014, ανερχόµενα σε 1,62 δις$, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. 

 
Μείωση µεταναστευτικών εµβασµάτων. ∆ιαµόρφωση Α.Ε.Π. 
 
Κατά το διάστηµα της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2015 οι εισροές 

µεταναστευτικών εµβασµάτων από την Ρωσία ανήλθαν σε 750 εκ.$, 

καταγράφοντας µείωση σε ποσοστό -38% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2014, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αρµενίας. 

 

Οι συνολικές εισροές από τρίτες χώρες ανήλθαν σε 1,2 δις$, µειωµένες κατά -27% 

και τα εµβάσµατα από Ρωσία αποτέλεσαν το 63% του συνόλου (έναντι 75% το 

2014).  

 

Η Κεντρική Τράπεζα αναµένει ότι, για το 2015 θα υπάρξει συνολική µείωση σε 

ποσοστό -25% και, µε βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιµά ότι θα καταγραφεί αύξηση του 

Α.Ε.Π κατά 2,8-3,6%, προηγούµενη εκτίµηση 1,6-2,6%. 

 



 

Ο Προϋπολογισµός του 2015 προέβλεπε αύξηση κατά 4,1%, το ∆.Ν.Τ 2,5%, η 

Παγκόσµια Τράπεζα 0,8%, η E.B.R.D 2,3%, η Moody’s 2,3%, o Fitch 1,5%, η 

Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα 1,6% και η Ευρωασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

0,8%. 

 
Εξελίξεις στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 
 
Η µείωση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών οδηγεί τους καταναλωτές να 

προτιµούν τις υπαίθριες και λαϊκές αγορές έναντι των πολυκαταστηµάτων. Κατά 

την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2015 ο κύκλος εργασιών των 

υπαιθρίων και λαϊκών αγορών αυξήθηκε σε ποσοστά 4,8% και 3,4%, αντίστοιχα, 

ενώ των πολυκαταστηµάτων µειώθηκε κατά -10,7%, παρά το γεγονός ότι άνοιξαν 

162 καινούργια καταστήµατα. 

 

Τα πολυκαταστήµατα συνεχίζουν πάντως να διακινούν ποσοστό 71% του 

συνολικού όγκου του λιανικού εµπορίου, έναντι 72,4% για το 2014, ενώ οι 

υπαίθριες και λαϊκές αγορές διακινούν ποσοστό 7,5%, έναντι 6,6% του 

προηγουµένου έτους. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός όγκος του 

λιανικού εµπορίου µειώθηκε κατά -7,6% στην περίοδο αναφοράς, ο όγκος του 

χονδρεµπορίου κατά -1,9% και οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων κατά -8,6%. 

 

Χορήγηση δανείου Παγκόσµιας Τράπεζας στον ενεργειακό τοµέα. 
 
Η Παγκόσµια Τράπεζα αποφάσισε την χορήγηση δανείου 40 εκατ.$ προς την 

Αρµενία, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των υποσταθµών ηλεκτρικής ενέργειας των 

πόλεων Vanadzor, Haghtanak και Charentsavan. 

 

Το δάνειο χορηγείται µε δεκαετή περίοδο χάριτος και 25ετή διάρκεια 

αποπληρωµής, ενώ και η Κυβέρνηση της Αρµενίας θα συµβάλλει µε 10 εκατ.$ 

στην πραγµατοποίηση των εργασιών, όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Ενέργειας κ. Shahverdyan. 



 

Εξέλιξη εργασιών κατασκευής οδικού άξονα Βορρά – Νότου. 
 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αρµενίας κ. Baglaryan δήλωσε ότι 

πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 7 προγράµµατα κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόµου Βορρά – Νότου, κατά την διάρκεια του 2016, συνολικού ύψους 

14,7 δις AMD ( τρέχουσα ισοτιµία 1 ευρώ = 520 AMD ). 

 

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 2019 και 

χρηµατοδοτείται από την Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε 500 εκατ.$, την 

Ευρωασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε 150 εκατ.$ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων µε 60 εκατ. ευρώ. 

 

Οι ενδιαφερόµενες µελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις µπορούν να 

βρίσκουν αναλυτικές πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και να 

επικοινωνούν µε το Γραφείο µας για παροχή κάθε δυνατής συνδροµής. 

http://northsouth.am/en 

 

 


