
 

 

 Η Κεντρική τράπεζα της Αρμενίας προβλέπει αύξηση 4.7-5.7% 

αναφορικά με την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας το 2013. 

Η έκθεση για την εφαρμογή της νομισματική και πιστωτική πολιτική για το 

2013 που εκδόθηκε έχει λάβει υπόψη τις σχετικές δεσμεύσεις της 

Αρμενίας στα πλαίσια συνεργασίας με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια 

Τράπεζα.  

 Παρόμοια έκθεση για το τρίτο τρίμηνο του 2012 έχει περιλάβει  

προβολή προβλέψεων για την ανάπτυξη της αρμένικης οικονομίας στο 

επίπεδο του 5-6% για το 2013. Η προς τα κάτω αναθεώρηση έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση στη 

χώρα και την πιθανή επιβράδυνση της εξωτερικής και της εγχώριας 

ζήτησης, σύμφωνα με την έκθεση. 

 Η βιομηχανική ανάπτυξη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 7% και 

9%. Η εκτιμώμενη αύξηση του κατασκευαστικού κλάδου θα ανέλθει στο 

2.5 - 4.5%. Η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών και της γεωργίας 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4.2 - 6.2% και 2-4% αντίστοιχα. Οι 

ονομαστικοί μισθοί μπορεί να αυξηθούν κατά 7,4% λόγω της αύξησης 

της παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της ανεργίας και του 

πληθωρισμού.  

 Παράλληλα η έκθεση αναφέρει ότι σταθεροποιήθηκε η αύξηση των 

μισθών σε ορισμένους κρατικά χρηματοδοτούμενους οργανισμούς. Η 

αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη θα τονώσει τη ζήτηση στην αγορά 

εργασίας που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην πάγια 

προτεραιότητα της κυβέρνησης για μείωση της ανεργίας. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, το μέσο ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να μειωθεί κατά 0,6% σε 

16,5% το 2013 σε σύγκριση με το 2012, αναφέρει η έκθεση.  Σύμφωνα 

με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, η αύξηση του ΑΕΠ της Αρμενίας 

για το 2013 θα είναι είναι 6,2%.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων Αρμενίας-Λετονίας. 

Η Αρμενία και η Λετονία μπορούν να επιτύχουν σημαντική επέκταση 

των εμπορικών τους σχέσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λετονίας κ. An-

dris Berzins ο οποίος έδωσε συνέντευξη σε τοπικό ειδησεογραφικό 

πρακτορείο. Η ανάπτυξη μιας σταθερής βάσης συμβατικών διμερών 

συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της προστασίας των επενδύσεων, 

θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των σχέσεων με 

την Αρμενία, τόνισε σε μέλη Ένωσης Δημοσιογράφων από τις χώρες της 

Βαλτικής και της ΚΑΚ. Ο κ. Berzins υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές έχουν 

επιβεβαιώσει την ετοιμότητά του και την ανάγκη τους να αυξήσουν τον κύκλο 

εμπορικών συναλλαγών, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές επαφές. 

Ωστόσο, τόνισε ότι οι επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ των δύο κρατών θα 

πρέπει να εμβαθυνθεί, όταν αυτοί οι δεσμοί είναι αμοιβαία επωφελής, 

σύμφωνα δε με τον ίδιο η αμοιβαία επωφελής, ρεαλιστική αναβάθμιση των 

οικονομικών σχέσεων πρέπει να είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές.  Ο κ. 

Berzins πρόσθεσε επίσης ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την οικονομική 

συνεργασία μεταξύ της Αρμενίας και της Λετονίας, ούτε καν και η εκτιμώμενη 

μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δυο χωρών. Σύμφωνα με την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου 

μεταξύ της Αρμενίας και της Λετονίας ανήλθε σε 1337,8 εκατ. δράμια ή 

3.599.500 δολ. το 2011. Οι εξαγωγές στη Λετονία από την Αρμενία ανήλθαν σε 

408,4 εκατ. δράμια ή 1.09 εκ. δολ. (379,7 τόνοι), και οι εισαγωγές 929,4 εκ. 

δράμια ή 2.45 εκ. δολ. (731,2 τόνοι).  

 Έναρξη νέων καλλιεργειών σίτου. 

 Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αρμενίας θα δοκιμάσει την ποιότητα νέων 
σπόρων, ενόψει της νέας καλλιεργιτικής περιόδου της άνοιξης. Ήδη διενέμει 
σπόρους υψηλής ποιότητας (elit) αγρότες, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Hrach Berberyan. Η Κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε πρόγραμμα 
καλλιέργειας νέων σπόρων στα πλαίσια του οποίου οι αγρότες θα προμηθεύονται 
υψηλής ποιότητας σπόρους σε χαμηλές τιμές. Ένα μέρος των σπόρων εισάγονται, 
ενώ το μεγαλύτερο αγοράστηκε από εγχώριους παραγωγούς. Συνολικά, οι αγρότες 
θα πρέπει να λάβουν 850 τόνους σπόρων κριθαριού, 11 τόνους καλαμπόκι, 37 
τόνους τριφυλλιού, 530 τόνους ασιατικών λαχανικών (πολυετείς πόες της οικογένειας 
των ψυχανθών). Εκτιμάται ότι από τους 850 τόνους σπόρων που θα φυτευθούν θα 
προκύψει παραγωγή 4.000 τόνων σπόρου το επόμενο έτος. η Αρμενία παρήγαγε 
455.000 τόνους σιτάρι και δημητριακά το 2012 που ήταν 3,3% υψηλότερο από το 
2012. Η γεωργία στην Αρμενία κατέγραψε ανάπτυξη 9,5% το περασμένο έτος.  
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Προτάσεις διευκόλυνσης αύξησης εξαγωγών. 

Η Κυβέρνηση της Αρμενίας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της μείωσης των 

απροσδιόριστων παραγόντων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι παραγωγοί, ώστε να 

μπορούν να αναλαμβάνουν σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας της αρμενικής οικονομίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε ο Vaz-

gen Safaryan, επικεφαλής της Ένωσης των εγχώριων παραγωγών της Αρμενίας, 

δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. Πρότεινε ειδικότερα την ενίσχυση των 

εξαγωγών, μέσω της επιδότησης των εξαγωγών με χαμηλότερα επιτόκια δανειακών 

επιδοτήσεων, στο ύψος του 8-9% αντί  του σημερινού 11% -12%.  

Επιπλέον, ζήτησε την επέκταση της εξαίρεσης του φόρου επί των κερδών από 3 

σε 5-6 χρόνια για τις οικονομικές μονάδες που παράγουν προϊόντα τα οποία εξάγουν 

σημαντικά ποσοστά της παραγωγής τους ενώ επίσης εισάγουν προϊόντα τα οποία μετά 

από επεξεργασία (τελειοποίηση) τα επανεξάγουν. Καθώς μάλιστα οι εισαγωγές στην 

Αρμενία ανήλθαν σε 4,2 δισ. δολ. το 2012, και οι εξαγωγές 1,4 δισ. δολ.  και σύμφωνα 

με εκτιμήσεις τουλάχιστον 900 εκ. δολ. εκ των εξαγωγών ήταν προϊόντα που 

αφορούσαν επανεξαγωγή, ο κ. Safaryan εκτιμά ότι στην παρούσα φάση ανάπτυξης της 

αρμενικής οικονομίας, οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. 

Ειδικότερα δε τόνισε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί και κάποιο σύστημα διαχείρισης των 

εισαγωγών (αναφέρθηκε και στο καναδικό μοντέλο των μονοπωλίων), ώστε κρατικές 

υπηρεσίες να επιλέγουν το είδος των εισαγωγών και να μην υπάρχουν ανεξέλεγκτες 

εισαγωγές προϊόντων που θα επανεξαχθούν και θα έχουν καλύτερου όρους 

ανταγωνισμού των αντίστοιχων αρμενικών προϊόντων. Ο όγκος του εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας το 2012 αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

σε πάνω από $ 5694,9 εκατ. Το έλλειμμα ανήλθε σε 2838,7 εκατ. δολάρια  

Ο επικεφαλής της ένωσης των εγχώριων παραγωγών της Αρμενίας, εκτίμησε ότι 

επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών, άνω των 58 εκατ. δολ. θα πρέπει να μειωθεί 

από 3,5% σε 3%, τονίζοντας ότι ακόμα και το 0,5% μπορεί να κάνει τη διαφορά στον 

ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προωθηθούν 

μέτρα για  την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Αρμενίας. 

Σύμφωνα με τον κ. Safaryan, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δύσκολη οικονομική 

κατάσταση στην Αρμενία, όταν υπάρχουν λίγα επιμέρους κίνητρα για τις μικρές και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι μονόδρομος και απαραίτητο να απαλλαγούν από 

τους φόρους οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν μόνο 4-5 υπαλλήλους. 

        συν. σελ. 4 



 

 

συν. από σελ. 3 

Οι προτάσεις όλων των οικονομικών παραγόντων 

συμπίπτουν σε αυτό το θέμα και επικεντρώνονται στην πρόταση 

απαλλαγής φόρων για  επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν ξεπερνούν τα 12 με 13.000.000 αρμενικά 

δράμια (22.000-25.000 ευρώ), ειδικά νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, ο φόρος κύκλου εργασιών έχει 

επιβληθεί στις οικονομικές οντότητες με ετήσιο κύκλο εργασιών 

έως 58.350.000 δράμια, ανεξαρτήτως αν επιβαρύνονται με φόρο 

επί των κερδών ή εν γένει εισοδήματος. Προκειμένου δε για 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ισχύει φορολογία 3,5% επί του 

ετήσιου εισοδήματός τους, για γραφεία παροχής νομικών 

υπηρεσιών 20%, για εταιρείες ενοικιάσης ακινήτων, αυτοκινήτων 

και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 10% και για λοιπές 

δραστηριότητες  5%. 
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

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 . 

Συμφωνία Αρμενίας-Γερμανίας για προστασία περιβάλλοντος. 

Ο Υπουργός της Αρμενίας για το Περιβάλλον υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη στο 

Βερολίνο μαζί με τον γερμανό ομόλογό του κοινή δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να εργαστούν 

από κοινού για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή 

του Καυκάσου. Η ασφαλής χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής, απασχολεί ολοένα και 

περισσότερο καθώς αυξάνονται οι παρεμβάσεις επιχειρήσεων και νέων επενδυτών από το 

εξωτερικό, οι οποίοι ευνοούν πρακτικές μειωμένου κόστους και εκτός προδιαγραφών προστασίας 

του περιβάλλοντος. Η Γερμανία υποστηρίζει δράσεις του αρμενικού Υπουργείου Περιβάλλοντος ήδη 

από το 2000 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Ανάμεσα στα άλλα η Γερμανία 

υλοποίησε, μέσω twinning προγράμματος τη προστασίας των βιο-εδαφών στην επαρχία Syunik της 

Αρμενίας. Μάλιστα αυτό το πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα και καθώς ολοκληρώνεται η 

υλοποίησή του, υπάρχει η πρόθεση να διαμορφωθούν τέσσερα ακόμα παρόμοια προγράμματα από 

τη γερμανική πλευρά.  Η διαμόρφωση έδαφος με οργανικά χαρακτηριστικά στο Syunik ήρθε ως 

μέρος της λεγόμενης πράσινης οικονομίας και με χρηματοδότηση ύψους  8,2 εκ. ευρώ. 

Ο Υπουργός της Αρμενίας ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται να συνεργαστεί και με το 

συμβουλίου της Ένωσης Διατήρησης Βιοποικιλότητας της Γερμανίας, ώστε να διερευνηθούν 

περαιτέρω δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων και προσέλκυσης πράσινων επενδύσεων..  
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 Αναβάθμιση εργοστάσιου παραγωγής μπαταριών. 

 Ένα εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στο Ερεβάν, πρόκειται σε λίγο καιρό να παράγει ένα 

νέο προϊόν μπαταρίας για τους αυτοκινητιστές στην Αρμενία, το οποίο εκτιμάται ότι θα 

υποκαταστήσει τις εισαγωγές που μέχρι τώρα πραγματοποιούνται για την ικανοποίηση της 

εσωτερικής ζήτησης. Η εταιρεία Elbat ξεκινά την παραγωγή μπαταριών αυτοκινήτων και 

μοτοποδηλάτων με προοπτική να υπερνικήσει τη σχέση τιμής ποιότητας των ανταγωνιστικών 

προϊόντων.  Σκοπός μάλιστα είναι να υπάρξει μέχρο το τέλος του έτους και δυνατότητα 

πραγματοποίησης εξαγωγών στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου και στην ΕΕ.  

 Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια του εργοστασίου είχαν κάνει το 2011 ο ίδιος ο Πρόεδρος Σερζ 

Σαργκσιάν, μαζί με τον δήμαρχο της πόλεως του Ερεβάν και τον υπουργό οικονομικών της 

Αρμενίας , αλλά και τον  γερμανό πρέσβη στην Αρμενία καθώς το 51% των μετοχών της Elbat 

ανήκει στην γερμανική εταιρεία εξόρυξης Chronimet και το 49% κατέχεται από την αρμενική πλευρά. 

Η γερμανική εταιρεία έχει εισέλθει στην αρμενική αγορά στον κλάδο εξόρυξης συμμετέχοντας σε 

διαφορερικά επιχειρηματικά σχήματα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας. 

 Περισσότερες από 180.000 νέες μπαταρίες παράγονται για την εσωτερική κατανάλωση της 

Αρμενίας ετησίως. Στην ευρύτερη περιοχή του Ερεβάν δεν λειτουργούσε μέχρι παρόμοια 

επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μικρές χημικές βιομηχανίες.  Η συγκεκριμένη Αρμενική-

γερμανική εταιρεία που εδρεύει στο Ερεβάν είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο ευρωπαϊκό εξοπλισμό 

και τεχνολογία, για την παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, καθώς και να παρέχει συντήρηση 

κατά την περίοδο εγγύησης και  όχι μόνον. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, ο εξοπλισμός και οι τεχνολογίες που προέρχονται 

από διάφορες ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις και έχει ενταχθεί στην παραγωγική δομή 

του εργοστασίου, εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης 

συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες κατασκευής. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα παροχής 

σταθερότητας στην παραγωγή και έλεγχο της ποιότητας καθώς εξασφαλίζεται τούτο από τα 

εξοπλισμένα εργαστήρια με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα. Η εταιρεία απασχολεί 120 

εργαζομένους οι οποίοι έχουν δυνατότητα για πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής ικανότητας 

(έως 500.000 μονάδες ανά έτος) και συνεπώς θα είναι σε θέση όχι μόνο να ικανοποιήσει τη ζήτηση 

για μπαταρίες στην Αρμενία, αλλά και μέρος της ζήτησης από τις γειτονικές χώρες. Ο νέος τύπος 

μπαταρίας εκτιμάται ότι θα προωθήθεί ακόμα και στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.  

 Σήμερα η Αρμενία εισάγει μπαταρίες αυτοκινήτου που ως επί το πλείστον παράγονται ή 

συναρμολογούνται, στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία και αλλού στην Ευρώπη. Μια τυπική τιμή για 

τέτοιες μπαταρίες ξεκινά στην εγχώρια αγορά από 70 δολ. και σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί και να 

κατέλθει πλέον και στα 55 δολ.  


