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Εκτιµήσεις ∆.Ν.Τ για πορεία µεταναστευτικών εµβασµάτων. 
 
Ο επικεφαλής της ∆ιαπραγµατευτικής οµάδας του ∆.Ν.Τ µε την Αρµενία κ. Samiei 
εκτίµησε ότι, κατά την διάρκεια του 2016, οι εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων 
από Ρωσία θα παραµείνουν σταθερές στο ύψος του 2015. 
 
Το συνολικό ποσόν των µεταναστευτικών εµβασµάτων, κατά την διάρκεια του 
2015, ανήλθε σε 1,6 δις $ παρουσιάζοντας µείωση κατά -24% προς το 
προηγούµενο έτος. Ποσοστό 63% αυτών προέρχεται από Ρωσία και σηµειώνεται 
ότι κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών έχουν µειωθεί κατά 730 εκατ.$. 
 
Εξέλιξη αµέσων αλλοδαπών επενδύσεων. 
 
Οι άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις στην οικονοµία της Αρµενία (FDI), κατά την 
διάρκεια του 2015, ανήλθαν σε 145,6 εκατ.$, καταγράφοντας µείωση -39,9% σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Κύριες επενδύτριες χώρες, κατά την περίοδο αναφοράς, ήταν η Αργεντινή µε 97,3 
εκατ.$, η Ελβετία µε 89,1 εκατ.$, η Ρωσία µε 66,1 εκατ.$, το Λουξεµβούργο µε 58,7 
εκατ.$, η Γερµανία µε 55,5 εκατ.$, τα ΗΑΕ µε 25,2 εκατ.$ και οι ΗΠΑ µε 23,5 
εκατ.$. 
 
Αρνητικές τάσεις υπήρξαν στις επενδύσεις από Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Κύπρο, 
Καναδά, Ολλανδία, Βέλγιο κ.α 
 
Οι άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις κατευθύνθηκαν κυρίως στον εξορυκτικό τοµέα, 
στον τοµέα της ενέργειας, στις αεροπορικές µεταφορές, στο λιανεµπόριο, στην 
γεωργία, στην παραγωγή τροφίµων και ποτών, στον τουρισµό και στην 
φαρµακοβιοµηχανία. 
 
Εξέλιξη πληθωρισµού. 
 
Κατά την διάρκεια του ά τετραµήνου του 2016 ο πληθωρισµός έτρεχε µε ρυθµό 
0,4%, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρµενίας. 
 
Οι τιµές των τροφίµων αυξήθηκαν κατά 1,3% και των υπηρεσιών κατά 0,5%, ενώ 
οι τιµές των λοιπών προϊόντων µειώθηκαν σε ποσοστό -1,3%. Κατά την διάρκεια 



του Μαρτίου οι τιµές των τροφίµων µειώθηκαν κατά -0,5%, των υπηρεσιών -0,3% 
και των λοιπών προϊόντων -0,2% 
 
Μείωση τιµής εισαγωγής φυσικού αερίου. 
 
Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αρµενίας κ. Yolyan ανακοίνωσε 
ότι, κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Ρώσου Π/Θ κ. Medvedev στο 
Ερεβάν, συµφωνήθηκε η µείωση της τιµής εισαγωγής του φυσικού αερίου από 165 
σε 150 $ ανά 1.000 µ3. 
 
Το γεγονός αυτό δεν αναµένεται πάντως να επηρεάσει τις τελικές τιµές που 
επιβαρύνονται οι ιδιώτες καταναλωτές και µεγάλες επιχειρήσεις, ανερχόµενες σε 
318 και 277 $ ανά 1.000 µ3, αντίστοιχα. 
 
∆ιαµόρφωση ανεργίας. 
 
Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ανέργων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, ανήλθε σε 79,4 χιλ. κατά την διάρκεια του Μαρτίου 2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σχέση µε το 2015. Οι γυναίκες άνεργοι ανήλθαν 
σε 54,2 χιλ, ποσοστό αύξησης 9,2% και οι άνδρες σε 25,2 χιλ., ποσοστό αύξησης 
24,7%. 
 
Το ποσοστό ανεργίας κατά την διάρκεια του 2015 ανήλθε σε 18,5%, έναντι 17,6% 
για το 2014. 
 
Εξελίξεις στον τοµέα των µεταφορών. 
 
Η δραστηριότητα στον τοµέα των µεταφορών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2016 ανήλθε στον συνολικό όγκο των 1.942 χιλ. τόνων και αυξήθηκε 
σε ποσοστό 48% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο όγκος των οδικών µεταφορών ανήλθε σε 386,6 χιλ. τόνους, καταγράφοντας 
αύξηση σε ποσοστό 33,6%, των αεροπορικών µεταφορών σε 142,9 χιλ. τόνους, 
καταγράφοντας αύξηση 70% και του φυσικού αερίου σε 344,6 χιλ. τόνους, 
παρουσιάζοντας µείωση κατά -10,5%. 
 
Οι συνολικές µεταφορές επιβατών παρουσίασαν µείωση κατά -2,7%, οι οδικές 
µεταφορές µειώθηκαν κατά -2,7%, οι σιδηροδροµικές κατά αυξήθηκαν κατά 8,4% 
και οι αεροπορικές κατά 8,4% επίσης. 
 
 
 
 



 
Εξέλιξη εµπορίου πολυτίµων λίθων. 
 
Ο όγκος του εµπορίου διαµαντιών σηµείωσε πτώση κατά την διάρκεια του 2015 σε 
σχέση µε το 2014, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 95,5 χιλ. καράτια καταγράφοντας 
µείωση κατά -403% και οι εισαγωγές σε 242 χιλ. καράτια, µειωµένες -30%, 
σύµφωνα µε στοιχεία της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Αρµενίας. 
 
Η Αρµενία δεν διαθέτει ορυχεία διαµαντιών και εισάγει ακατέργαστα τα οποία 
επεξεργάζονται και στην συνέχεια επανεξάγονται.  
 
Η αξία των εισαγωγών ακατέργαστων διαµαντιών κατά την διάρκεια του 2015 
ανήλθε σε 87,2 εκατ.$, έναντι 148,3 εκατ.$ το 2014, παρουσιάζοντας µείωση σε 
ποσοστό -41,2%. Ο µεγαλύτερος όγκος εισαγωγών, ποσοστό 39%, 
πραγµατοποιήθηκε από τα ΗΑΕ, 26% από το Βέλγιο, 7,6% από την Ινδία, 6% από 
Ρωσία, 5,7% από Ισραήλ, 4,7% από Ελβετία. 
 
Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 67,4 εκατ.$ το 2015, έναντι 117,8 εκατ.$ το 2014, 
παρουσιάζοντας µείωση -42,8%. Ποσοστό 27% κατευθύνεται προς τα ΗΑΕ, 21% 
προς το Βέλγιο, 15,3% προς Ρωσία, 8,6% προς ΗΠΑ και 8% προς Καναδά. 
 
∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ στο Ερεβάν. 
 
Το Παναρµενικό Κογκρέσο και η Ένωση Αρµενίων Ρωσίας, µε την υποστήριξη της 
Κυβέρνησης της Αρµενίας και της Ευρωασιατικής Οικονοµικής Επιτροπής, 
πρόκειται να οργανώσουν Ευρωασιατικό Περιφερειακό Οικονοµικό Φόρουµ στο 
Ερεβάν την περίοδο 05-08 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι επιχειρηµατικοί φορείς και εταιρείες που τυχόν ενδιαφέρονται µπορούν να 
επικοινωνούν µε το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ερεβάν, ή 
απευθείας µε τους διοργανωτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
forum@armcongress.am 
 
 


