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Περίοδος 28/03/2016- 08/04/2016. 

 
 

Προβλέψεις ∆.Ν.Τ για εξέλιξη οικονοµίας Αρµενίας. 
 
Το ∆.Ν.Τ αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της αρµενικής 
οικονοµίας κατά την διάρκεια του 2016 σε θετικό ρυθµό 2,25-2,5%, έναντι 
προηγούµενης εκτίµησης για 2,2%, σύµφωνα µε δηλώσεις του νέου επικεφαλής 
της διαπραγµατευτικής οµάδας κας Samiei. 
 
Η Παγκόσµια Τράπεζα προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης 2,5%, η E.B.R.D 2%, ενώ η 
Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε την πρόβλεψή της από 3,2 – 3.9% σε 1,6 – 2,7%. 
 
Ο κρατικός προϋπολογισµός έχει συνταχθεί µε πρόβλεψη της τάξης του 2,2% και 
υπενθυµίζεται ότι η αύξηση του Α.Ε.Π για το 2015 ανήλθε σε 3%, έναντι 3,5% για 
το 2014. 
 
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. 
 
Ο συνολικός όγκος εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε προσέγγισε τα 138,8 εκ.$, 
παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό -5,6%. Με την Ρωσία ανήλθε σε 182,4 εκ.$ 
καταγράφοντας αύξηση 7,8%. 
 
Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 225,7 εκ.$ παρουσιάζοντας αύξηση 23,6% σε 
ετήσια βάση και οι εισαγωγές σε 388,5 εκ.$ καταγράφοντας µείωση -12,2%.  
 
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε προσέγγισαν τα 62,7 εκ.$, αυξηµένες κατά 
5,5% και οι εισαγωγές τα 76,1 εκ.$, µειωµένες κατά -13,1%. Οι εξαγωγές προς 
Ρωσία ανήλθαν σε 40,3 εκ.$, διπλάσιες σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2015 και οι εισαγωγές σε 142 εκ.$, µειωµένες κατά -4,8%. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο συνολικός όγκος εµπορίου µε 
την Ελλάδα ανήλθε σε 2,98 εκ.$, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση σε 
ποσοστό 95%. 
 
 



 
Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ανήλθαν σε 2,96 εκ.$, καταγράφοντας 
αύξηση 95,2% και αρµενικές εξαγωγές ανήλθαν σε 224 χιλ.$, αυξηµένες κατά 
7,8%. 
 
Εξέλιξη ελλείµµατος προϋπολογισµού. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού της Αρµενίας ανήλθε σε 28,7 εκ.$ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
2,5 φορές σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 

 
Τα δηµόσια έσοδα µειώθηκαν σε ποσοστό -2% κατά την περίοδο αναφοράς και οι 
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,1%. Τα έσοδα από Φ.Π.Α µειώθηκαν κατά -7,7%, και 
από φορολόγηση χρήσης φυσικών πόρων κατά -51,7% ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα 
επί των κερδών των επιχειρήσεων κατά 17,1% και φόρους πολυτελείας κατά 11%. 
 
Τα έσοδα από την φορολογία εισοδήµατος αυξήθηκαν κατά 3,5% και αυτά από 
εισαγωγικούς δασµούς µειώθηκαν σε ποσοστό -25%. 
 
Οι δαπάνες για µισθούς αυξήθηκαν κατά 5,1%, για αποπληρωµή δηµοσίου χρέους 
κατά 16%, για συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα κατά 5,5% και 
πενταπλασιάστηκαν αυτές για επιδοτήσεις. 
 
Μειώθηκαν οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά -33,8% και για µη 
χρηµατοοικονοµικής µορφής πάγια κατά -18,3%. 
 
Εξέλιξη εξωτερικού χρέους. 
 
Κατά την διάρκεια του 2015 το εξωτερικό χρέος της Αρµενίας αυξήθηκε κατά 476 
εκ.$, ήτοι κατά 6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου 2012-2015 το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε 
κατά 1,3 δις$, ήτοι ποσοστό 17% και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8,9 δις$. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος αυτού, 43,2%, οφείλεται σε δανεισµό της κυβέρνησης, 
παρουσιάζοντας αύξηση 14,7% σε ετήσια βάση, 23,6% οφείλεται σε δάνεια που 
έλαβε ο ιδιωτικός τραπεζικός τοµέας, 16,8% σε δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
6,7% σε δανεισµό της Κεντρικής Τράπεζας. 
 
 
 
 



 
∆άνεια διεθνών τραπεζικών οργανισµών. 
 
Η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης IBRD ενέκρινε την χορήγηση  
21 εκ.$ για την υλοποίηση του τρίτου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του 
δηµόσιου τοµέα της Αρµενίας. 
 
Το πρόγραµµα αποβλέπει στην υποστήριξη της Κυβέρνησης για την βελτίωση της 
ποιότητας του ελέγχου των δηµοσίων οικονοµικών και την αξιοποίηση της 
πρόσβασης σε επιλεγµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης EBRD αποφάσισε την 
χορήγηση δανείου 5,5 εκατ. ευρώ προς την Αρµενία για την εφαρµογή συγχρόνων 
µεθόδων διαχείρισης των υδάτων στις περιοχές Kotayk και Gegharkunik. 
 
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των 
υδάτων σε 12 επαρχίες µε συνολικό αριθµό 500.000 κατοίκων. 
 
Εξέλιξη βιοµηχανικής παραγωγής. 
 
Η αξία της βιοµηχανικής παραγωγής στην Αρµενία, κατά την διάρκεια της 
περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, ανήλθε σε 396,3 εκ.$, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 9,9% σε σχέση µε το 2015, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
 
Η θετική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην δραστηριότητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας 
που παρουσίασε αύξηση παραγωγής σε ποσοστό 41,6%. 
 
Επαναλειτουργία τσιµεντοβιοµηχανίας. 
 
Ο Υπουργός Οικονοµίας της Αρµενίας κ. Minasyan δήλωσε ότι, η Κυβέρνηση και 
οι πιστωτές, εκ του τραπεζικού τοµέα, της τσιµεντοβιοµηχανίας στην πόλη Hrazdan 
κατέληξαν σε συµφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της µονάδας, 
δεύτερη µεγαλύτερη στην χώρα. 
 
Η Κυβέρνηση θα απαλλάξει την επιχείρηση από οφειλόµενο πρόστιµο 510 εκ. 
AMD, ήτοι περίπου 1 εκ.$ και η κύρια πιστώτρια τράπεζα VTB Bank θα χορηγήσει 
δάνειο λειτουργίας ύψους 4,6 εκ.$. 
 
Προβλέπεται να απασχοληθούν άµεσα 450 εργαζόµενοι και θα παράγονται 
ετησίως 200 χιλιάδες τόνοι που θα κατευθύνονται κυρίως σε εξαγωγές. 
 
 
 



 
Επενδύσεις Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον κατασκευαστικό τοµέα. 
 
Οι επενδύσεις της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον κατασκευαστικό τοµέα, 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 11,7 εκ.$, 
αυξηµένες πέντε φορές σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 75% 
των αµέσων αλλοδαπών επενδύσεων, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Αρµενίας. 
 
Τα δάνεια της Παγκόσµιας Τράπεζας την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 580 χιλ.$, 
καταγράφοντας µείωση κατά -69,6%,  του Αρµενικού Ταµείου «Hayastan» σε 204 
χιλ.$ και της EBRD σε 24 χιλ.$. 
 
 
 
 


