
 

 

 Μετά την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών και την αναμενώμενη 

από τους οικονομικούς αναλυτές αναζωπύρωση των πληθωριστικών 

πιέσεων η προσοχή όλων στρέφεται στην επανεκτίμηση για τους ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης της Αρμενίας μετά την διοχέτευση στην αγορά 

σημαντικών κεφαλαίων είτε από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων είτε 

από έμμεσες μεταβιβαστικές πληρωμές για την στήριξη της ζήτησης και της 

οικονομικής δραστηριότητας. Το Γραφείο της Ευρασιατικής Τράπεζας στο 

Ερεβάν εκτιμά ότι η κρίση στην ΕΕ θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη καθώς 

το 45% των εξαγωγών της χώρας κατευθύνεται σε αυτή την οικονομική ζώνη 

η οποία έχει σημαντικά προβλήματα που κάνουν αισθητή την επίπτωσή τους 

στο διεθνές εμπόριο.  

 Σύμφωνα με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα η οικονομία της 

Αρμενίας θα αναπτυχθεί φέτος κατά 4,6% καθώς και αυτοί διαπιστώνουν ότι 

η οικονομική επιβράδυνση μπορεί να προκληθεί από την αποδυνάμωση της 

εξωτερικής ζήτησης και τις χαμηλότερες τιμές για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, 

τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τις τιμές εξόρυξης και επεξεργασίας της 

Αρμενίας σε τομείς, με πρωταρχικό  εξαγωγικό προσανατολισμό. Άλλωστε οι 

εξωρυκτικές βιομηχανίες είναι από τις πλεόν εξωστρεφείς και συμβάλλουν 

σημαντικά στα φορολογικά  έσοδα της χώρας και στην μακροοικονομική 

σταθερότητα. 

 Από την άλλη πλευρά, η εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομίας 

μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομίες των χωρών που αποτελούν την 

κύρια πηγή των εμβασμάτων και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει ένας πρόσθετος κίνδυνος εξασθένησης της εγχώριας 

καταναλωτικής ζήτησης. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αρμενίας, το σύνολο των ξένων επενδύσεων στον πραγματικό τομέα της 

οικονομίας το 2012 σε σύγκριση με την το 2011 μειώθηκε κατά 35,2% σε 

391.1 εκατ. δολ. , ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ήταν περίπου 221,3 

εκατ. δολ., κάτω από τα 479,4 εκατ. δολ. το 2011  
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Αύξηση τιμών ψαριών στην Αρμενία.  

Οι τιμές χονδρικής ψάρια αναμένεται να ανέβουν έως και 100 αρμε΄νικα 

δράμια (25 λεπτά ευρώ) ή 8% ενόψει του Πάσχα (το οποίο εορτάζεται ένα 

σύμφωνα με το καθολικό προσδιορισμό της ισημερίας) και εκτιμάται ότι οι τιμές 

θα έχουν περαιτέρω αύξηση άλλα 300 δράμια αμέσως μετά τις πασχαλινές 

διακοπές ενόψη του θέρους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Arthur Atoyan, 

επικεφαλής της Αρμενικής Ένωσης Ιχθυοκαλλιεργητών.  

Σήμερα ένα κιλό ψάρια πωλείται 1.450 δράμια , δηλαδή περίπου 3,5 

ευρώ. Αύξηση περίπου 11% σε σχέση με το 2011 και διπλάσια σχεδόν από το 

μέσο πληθωρισμό. 

Η ελλειψη ψαριών θα αυξηθεί μετά τις γιορτές, δεδομένου ότι περίπου 

57 εταιρείες να σταμάτησαν να λειτουργούν τους επομένους μήνες ένεκα 

έλλειψης πόρων και πολλά εκτροφεία ψαριών θα μειώσουν την παραγωγή 

τους με αποτέλεσμα να ανέβουν και άλλο οι τιμές. Η μη ισχυρή εσωτερική 

ζήτηση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για σταθερές τιμές. Παράλληλα οι 

εταιρείες δεν είχαν μεγάλες παραγγελίες από ρωσικές εταιρείες με αποτέλεσμα 

το διαθέσιμο αποθεματικό να οδηγείται σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας 

κονσερβοποιίες της Ουκρανίας. 

Η Αρμενία εξήγαγε 1.530 τόνους ψαριών το 2012, 800 τόνους το 2011 

και 600 το 2010. Η παραγωγή ψαριών στην Αρμενία ανήλθε σε 8.151 τόνους 

την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Γεωργίας της Αρμενίας. Το 2009 η 

παραγωγή ψαριών στην Αρμενία ανήλθε σε 5.280 τόνους, το 2010 ανήλθε σε 

5.420 τόνους, και το 2011 ήταν 6.814. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που 

ανακοινώθηκαν η παραγωγή ψαριών έφτασε τελικά τους 8.151 τόνους παρά 

τις συγκρατημένες εκτιμήσεις μέχρι το τέλος του 2012 του Υπουργείου που 

υπολόγιζε την τελική ποσότητα να αγγίξει τους 8,900 τόνους, υπερβαίνοντας 

κατά 27% το ύψος της παραγωγής του 2011. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι 

εκτιμήσεις των κυβερνητικών υπηρεσιών δεν έλαβαν υπόψη τους την έλλειψη 

χρηματοδότησης που αντιμετώπισαν οι εταιρείες του κλάδου που συνήθως στο 

τέλος του έτους οδηγεί σε σημαντικές περικοπές σε ανθρώπινους πόρους και 

πρώτες ύλες για τροφή των γόνων σε ιχθυοτροφεία.  
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Διαπιστώσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης. 

Η Αρμενία, η οποία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και περιορισμένη 

πρόσβαση σε γειτονικές αγορές, χρειάζεται σημαντική αναμόρφωση του 

επιχειρηματικού κλίματος της, ενίσχυση του ανταγωνισμού και  βελτίωση των φυσικών 

υποδομών, ετονίζει για μια ακόμα φορά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ ), στην έκθεσή της για τις εξελίξεις στην οικονομία το 2012. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης 

παραμένουν αβέβαιες. Η οικονομία της χώρας, η οποία ξεχώρισε για σχετικά υψηλό 

βαθμό μονοπώλησης και περιχαράκωσης των αγορών έως πρόσφατα, εξακολουθεί να 

εξαρτάται από την εξαγωγή των πρώτων υλών με χαμηλή προστιθέμενη αξία, η οποία  

σαφώς την καθιστά ευάλωτη στις διεθνείς μεταβολές τιμών και στις ασταθείς ισοτμίες 

και μεταβολές ζήτησης στις διεθνείς αγορές των βασικών εταίρων της. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση ότι οι οικονομικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον 

επισκιάστηκαν από την αβεβαιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, και τη διατήρηση της 

οικονομικής ανάπτυξης κοντά στο 4% το 2012 και το 2013. Τούτο είναι απαραίτητο 

καθώς η βασική προϋπόθεση ότι τα ποσά των χρηματικών μεταβιβάσεων (εμβάσματα)

θα παραμείνουν σε αντιστοιχία με τα δεδομένα του 2012 και η ζήτηση από τους 

βασικούς εταίρους στο εξωτερικό, κυρίως την Ρωσία, θα παραμείνει υψηλή. Περαιτέρω 

καθώς και τις τιμές για τις πρώτες ύλες που εξάγονται παραμένουν σε υψηλά επίπεδα η 

αναπτυξιακή ροπή θα παραμείνει σταθερή. Η Έκθεση σύμφωνα με τους 

εμπειρογνώμονες διαπιστώνει ότι αυτό που θα βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας 

της Αρμενίας μετά την ύφεση δεν είναι ένα άλλο μίγμα πολιτικής, καθώς έχει ήδη 

επιταχυνθεί η ανάπτυξη, αλλά κυρίως η προώθηση βασικών κλάδως της οικονομίας και 

οπωσδήποτε η εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών από τα ορυχεία της χώρας. 

Η αγροτική οικονομία ανέκτησε μετά το 2010 σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

χάρη στις καλύτερες καιρικές συνθήκες και την μεταβίβαση πόρων για έργα υποδομών. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος δεν αποτέλεσε εξαίρεση από τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά 

αλλά μετά το 2009 οι τάσεις δεν ήταν καταστροφικές για την παρούσα φάση της 

αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η έκθεση αναφέρει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις 

προσπάθειες για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και τη συγκράτηση του 

δημόσιου χρέους σε ένα αποδεκτό επίπεδο κάτω από το υποστηριζόμενο από το ΔΝΤ 

πρόγραμμα. Η αύξηση των χορηγήσεων ήταν σημαντική και αυτό αντικατοπτρίζεται σε 

χαμηλό επίπεδο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.  Οι εξωτερικές ανισορροπίες 

εξακολουθούν καθώς το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό στο 11% του ΑΕΠ. 



 

 

Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην 

Αρμενία. 

O Πρωθυπουργός της Αρμενίας Tigran Sargsyan 

εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετήσια Έκθεση 

Ανταγωνιστηκότητας για τον τουρισμό του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ η οποία αναβίβασε κατά 11 θέσεις την 

Αρμενία στην 79η θέση ανάμεσα σε 140 χώρες. Η θετική αυτή 

εξέλιξη θα αναλυθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ώστε 

να τύχει προβολής και να υπογραμμιστούν και να ενταθούν οι 

ενέργειες που οδήγησαν στην επίτευξή τους που κυρίως 

αφορούσαν σε αυστηροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και 

βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στον οικείο κλάδο.  Το 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής 

οργανισμός που επιδιώκει τη βελτίωση της κατάστασης του 

επιχειρηματικιού κλίματος στον κλάδο του τουρισμού 

παγκοσμίως με τη συμβολή επιχειρήσεων, πολιτικών, 

ακαδημαϊκών και άλλων επιφανών ηγετών των τοπικών 

κοινωνιών  
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Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

προώθηση των προϊόντων τους στην 

αναπτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

παρατηρήσεις σας . 

Αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ξενοδοχειακές υποδομές η Αρμενία βελτίωσε τη 

θέση της κατά 12 θέσεις καταλαμβάνοντας την 88η κατάταξη τελικά. Μία από τις κύριες αδυναμίες 

της Αρμενίας είναι ο αριθμός των δωματίων σε ξενοδοχεία. Η Αρμενία κατατάσσεται 11η σε αυτήν 

την κατηγορία. Η Αρμενία ωστόσο περιέπεσε σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το 2011 

αναφορικά με το κόστος των αεροποτικών εισητηρίων και τη διαθεσιμότητα έκδοσής τους ακόμα και 

τις τελευταίες ώρες πριν το ταξίδι. Η προβολή της χώρας (ανθρώπινη προσέγγιση, πολιτιστικοί και 

φυσικοί πόροι) επίσης βελτιώθηκε κατά 13 θέσεις σε θέση ανεβαίνοντας στην 94η θέση λόγω 

ευελιξίας χρήσης μέσων στη διεθνή αγορά.  

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Έκθεση για την διμόρφωση των όρων εργασίας στις 

ξενοδοχειακές υποδομές, καθώς τονίζεται ότι η χώρα έχει ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο και χαμηλές 

μισθολογικές αποδοχές και γι ατο λόγο αυτόν είναι ελκυστική για επενδύσεις σημαντικού μεγέθους 

που μπορούν να διασφαλίσουν σημανιτκές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

 Η Έκθεση ωστόσο αναφέρεται στη δυσκολία μεταβίβασης ακινήτων και στις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν οι επενδυτές παρά την ύπαρξη οργανωμένου κτηματολογίου σε πολλές περιοχές 

ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος .  
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συν. από σελ. 3 

 Η Έκθεση επίσης συνιστά επίσης στην κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για 

την ανάπτυξη των τοπικών κεφαλαιαγορών. Ο μεγάλης κλίμακας στόχος είναι η αποδολαριοποίηση 

της οικονομίας που θα πρέπει να συνοδεύεται από μια συνεπή άσκηση νομισματικής πολιτικής με 

ρεαλιστικό συνδυασμό συναλλαγματικής ισοτιμίας για απόσβεση των πληθωριστικών πιέσεων με 

παράλληλη δημιουργία αναπτυξιακών ροπών.  

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από την 

κυβέρνηση επίσης υπογραμμίζεται ως προτεραιότητα για το 2013. Η αλλαγές θα πρέπει σαφώς να 

περιάβουν τη δυνατότητα αύξησης της ιδιωτικής ασφάλισης ως επιλογής και των αποδόσεων που 

θα προσφέρουν σε σχέση με τις υπεραξίες σε άλλους τομείς της οικονομίας. Σε συνάρτηση με αυτό 

τονίζεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν στρατηγικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εγχώριων 

αγορών κινητών αξιών, ώστε οι τραπεζικές καταθέσεις και μετοχές χάρη των θεσμικών επενδυτών, 

να εξασφαλίζουν βιώσιμη ζήτηση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις -  

Αναζωπύρωση διαφορών με ρωσικές υγιεονομικές υπηρεσίες. 

  Οι προσωρινοί περιορισμοί που επιβάλλονται από την Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
για τους κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους είχε ήδη οδηγήσει σε απογόρευση στις 
εξαγωγές τεσσάρων αρμενικών εταιριεών ιχθυοκαλλιέργειας στη Ρωσία από τον περασμένο 
Οκτώβριο. Ήδη η απαγόρευση ισχύει για μία μόνο εταιρεία  όπως ανακοίνωσε ο Arthur Atoyan, 
επικεφαλής της Ένωσης Αρμενίων Ιχθυοκαλλιεργητών. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για τα 
ψάρια που εξάγονται από τις εταιρείες Aquatekhautomatica, Unifish, Dimitri και Gos στις 27 
Σεπτεμβρίου 2012 λόγω του υπερβολικού επιπέδου κολοβακτηριδίων που βρίσκονται στα ψάρια 
που εισάγονται στη Ρωσία από την Αρμενία και Ισλανδία. 

 Αργότερα, η ρωσική υπηρεσία επιτήρησης προέβη σε άρση των περιορισμών από τα 
προϊόντα των τριών από τις εταιρείες που αναφέρονται διατηρώντας μόνον την απαγόρευση γι 
ατην εταιρεία Dimitri.  Παρ 'όλα αυτά, η Ρωσία συνεχίζει να εφαρμόζει προληπτικά μέτρα κατά των 
Αρμενίων εξαγωγών ιχθηυρών ανά τακτά διαστήματα με αποτέλεσμα να μην είναι εξασφαλισμένοι 
οι έμποροι και παραγωγοί της Αρμενίας από μελλοντικές απαγορεύσεις. Αυτό οφείλεται καθώς 
παρότι οι έλεγχοι πριν την εξαγωγοί είναι τυπικοί τελικά οι ρωσική υπηρεσία επανηλλημμένα ασκεί 
το δικαιώμά της να επανελέγχει δειγματοληπτικά και απαγορεύει αρκετά φορτία με όχι επαρκή 
στοιχεία υγειονομικής επιβάρυνσης των ιχθυηρών από την Αρμενία. 

 Οι αρμένιοι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που επιβάλλει 
απαγόρευση στις εισαγωγές ψαριών λόγω της κολοβακτηριδίων, παρότι είναι γνωστό ότι αυτό 
μπορεί να  εμφανιστεί σε ένα ψάρι ακόμα και αν πέσει στο πάτωμα, αλλά εξαφανίζονται μετά όταν 
το ψάρι ξεπλένεται ή υφίσταται θερμική επεξεργασία. 

 Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών με την ρωσική υγειονομική 
υπηρεσία. Αλλά ολοένα και περισσότερο η αρμενική πλευρά δυσπιστεί για τους πραγματικούς 
λόγους απαγόρευσης καθώς εκτιμά ότι διαμορφώνεται καθεστώς δυσμένές για τα προϊόντα τους. 
Σήμερα  215 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται στην Αρμενία τώρα αντί για 180 το 
2011. Η Αρμενία εξήγαγε 1.530 τόνους ψαριών το 2012, 800 τόνους το 2011 και 600 το 2010. 
Στη Ρωσία εξάγεται το 80% με 90% των εξαγωγών των ψαριών της Αρμενίας και το υπόλοιπο 
προορίζεται για τη Γεωργία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες  


