
 

 

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Tigran Sargsyan δήλωσε την Πέμπτη 1 

Νοεμβρίου, κατά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού 2013 

στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας είναι αποφασισμένη να 

επιδιώξει για το επόμενο έτος ανάπτυξη 6,2%. Ο αρμένιος 

πρωθυπουργός τόνισε ότι εντός της προσεχούς 5ετίας, πρωταρχικός 

ρόλος για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα 

διαδραματίσουν τα έσοδα του προϋπόλογισμού, καθώς η διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης και οι αναπτυξιακοί ρυθμοί θα δημιουργήσουν πηγές 

φορολογικών εσόδων σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το παρελθόν. 

Προτεραιότητα των οικονομικών μεγεθών και των πολιτικών που 

καταγράφονται στον προϋπολογισμό είναι να διασφαλιστεί η 

μακροοικονομική σταθερότητα το επόμενο έτος, κάτι και θα είναι πολύ 

σημαντικό και κρίσιμο, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η παγκόσμια 

οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση, τόνισε ο αρμένιος 

πρωθυπουργός. Όπως δήλωσε ενώπιον της Βουλής, λήφθηκαν υπόψην 

οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, οι οποίες θεωρούν ενδεχόμενη υποβάθμιση των προοπτικών 

ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2013, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρισμα ότι ενώ μέχρι τώρα οι υπό ανάπτυξη χώρες ήταν 

περισσότερο μάρτυρες της οικονομικής κρίσης και της επιδείνωσης των 

βασικών οικονομικών δεικτών στις ανεπτυγμένες χώρες, γίνεται πλέον 

φανερό, ότι η νέα κρίση θα επεκταθεί και σε αυτές τις ίδιες. Για το λόγο 

αυτό και ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης για το 2013 περιορίζεται 

στο 6,2% του ΑΕΠ σε σχέση με την εκτίμηση για επίτευξη 7% το τρέχον 

έτος. Η κυβέρνηση παρά ταύτα, παραμένει πιστή στο πρόγραμμα 

ανάπτυξης της οικονομίας για την 5ετία 2012-2017, που προβλέπει 

ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ 5%-7%, αφήνοντας πίσω τις αναπτυγμένες 

χώρες. Μέγαλη βαρύτητα στον νέο προϋπολογισμό δίνεται στη βελτίωση 

του εμπορικού ισοζυγίου, πρωτίστως μέσω πολιτικών αύξησης των 

εξαγωγών έναντι των εισαγωγών.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ  

Ο κλάδος ιχθυηρών στην Αρμενία. 

       Στην Αρμενία σαφώς οφείλει να συμπεριλάβει κανείς τα ιχθυηρά στην 

κατηγορία των προϊόντων που ο μέσος καταναλωτής συμπεριλαμβάνει στις 

αγορές του παρότι δεν είναι στις ημερήσιες προτιμήσεις του. Ωστόσο 

καταγράφονται σταθερά στη μηνιαία κατανάλωση στο καλάθι κάθε νοικοκυριού. 

Ο καταναλωτής στην Αρμενία, παραδοσιακά προσηλωμένος στην κατανάλωση 

κρέατος, έχει ήδη αρχίσει να παραλλάσει τις παγιωμένες προτιμήσεις τους. Τα 

λογής ιχθυηρά είναι πλούσια σε διάφορα οργανικά στοιχεία και βιταμίνες και η 

θρεπτική αξία τους διαφέρει συγκρινόμενη με τα όσα προσφέρουν στη 

διατροφική αλυσίδα τα είδη κρέατος, από τα οποία λαμβάνεται γενικά το 

σημαντικότερο ποσοστό πρωτείνης. Στην Αρμενία η εγχώρια κατανάλωση των 

προϊόντων αλιείας εξαρτάται κυρίως από την τοπική παραγωγή, ωστόσο, ολοένα 

και περισσότερο εισάγονται αρκετά ιχθυηρά. 

 Επί του παρόντος, η μηνιαία μέση κατανάλωση των προϊόντων ψαριών 

ανά κάτοικο στον κόσμο είναι 1,55 κιλά, ενώ ο ίδιος δείκτης στην Αρμενία είναι 

μονάχα 140 γραμμάρια. Μάλιστα μεταξύ των πιο ασθενέστερων οικονομικά 

ομάδων του πληθυσμού, η κατανάλωση είναι ακόμα χαμηλότερη. Είναι ωστόσο 

σχετικά υψηλότερο στην ομάδα των συνταξιούχων με μέσο όρο 180 γραμμάρια, 

ενώ στα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά είναι μόλις 100 γραμμάρια. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο ενδεείς ομάδες αναγκάστηκαν να 

αφαιρέσουν από τη διατροφή τους, σχεδόν πλήρως, την κατανάλωση ψαριών 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ενώ οι πιο εύπορες καταναλώνουν κατά 

μέσο όρο 300 γραμμάρια ανά κάτοικο. 

 Την τελευταία πενταετία τα προϊόντα ιχθυηρών (κυρίως ψάρια) 

περιλαμβάνονται και στο καλάθι υγιεινής διατροφής καταναλωτή που έχει 

διαμορφώσει, για στατιστικούς λόγους και παρακολούθησης της αγοράς εξ΄ 

επόψεως υγιεινών προτιμήσεων, το Υπουργείο Υγείας της Αρμενίας. Σύμφωνα 

με την ισχύουσα σύνθεση αυτού του καλαθιού, η προτεινόμενη μηνιαία 

κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων που είναι 900 γραμμάρια ανά κάτοικο 

υπερβαίνει τις πραγματικές μέσες ποσότητες κατανάλωσης περίπου 6 φορές. 

Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων στόχων και υποκειμενικών 

παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι η οικονομική προσιτότητα των αλιευτικών 
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προϊόντων και των διακυμάνσεων των τιμών, αλλά σε κάθε περίπτωση υποδηλώνει και την 

κρατική πρόθεση να αναδιαταχθεί το υγιειονομικό καταναλωτικό προφίλ για όλους τους 

κατοίκους, τη στιγμή βέβαια που ακόμα στην Αρμενία η καταπολέμιση της φτώχειας και του 

υποσιτισμού, σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, αποτελεί αναγκαία 

προτεραιότητα όλων των συναφών πολιτικών. 

 Περίπου 2,6 χιλιάδες τόνοι αλιευτικών προϊόντων παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

πρώτου τριμήνου του 2012, στην Αρμενία, ποσό που υπερέβη την παραγωγή σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 κατά 20%. Η παραγωγή αυξήθηκε επίσης και κατά τη 

διάρκεια του 2011 κατά περίπου 26% φθάνοντας τους 7.000 τόνους προϊόντων. Θετικές 

τάσεις καταγράφονται ήδη από το 2001, ωστόσο, σημαντική αύξηση πραγματοποιήθηκε το 

2008 καθώς η παραγωγή ανήλθε σε 5,7 χιλ. τόνους ή 3,5 φορές περισσότερο από ό,τι το 

2007. Ως εκ τούτου, η εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αλιείας αυξήθηκε περισσότερο 

από δέκα φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Η Αρμενία παραδοσιακά είχε 

αλιευτική παραγωγή ψαριών και κατά τη διάρκεια των σοβιετικών ετών, καθώς παρά την 

μικρή έκταση της χώρας, οι λίμνες και οι ποταμοί είναι πλούσιοι σε διάφορα είδη ψαριών. 

Όμως, η βιομηχανία επεξεργασίας των αλιευμάτων παρουσίασε δραστική συρρίκνωση μετά 

την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς η παραγωγή το 2000 αντιπροσώπευε 

μονάχα το 15% της παραγωγής του 1997.  

 Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10 φορές φτάνοντας τους 1,3 χιλιάδες τόνους το 2011. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012, περίπου 290 τόνοι αλιευτικών προϊόντων 

εξήχθησαν από την Αρμενία, ποσό το οποίο είναι 6 φορές υψηλότερο από ό, τι οι εξαγωγές 

ψαριών κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι εισαγωγές το ίδιο 

διάστημα αυξήθηκαν επίσης, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους 

(περίπου 2,5 φορές), με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις εξαγωγές. 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι συγκρίνοντας τα στοιχεία εξαγωγών και εισαγωγών σε 

δασμολογικές αξίες, οι εξαγωγές εμφανίζονται να είναι διπλάσιες των εισαγωγών. 

 Η εξήγηση εν προκειμένω έγκειται στη διαφορά τιμών των διαφορετικών ειδών 

ψαριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα κατεψυγμένα ψάρια, τα οποία ως επί το 

πλείστον εισάγονται στην Αρμενία καθώς η εγχώρια βιομηχανία είναι ακόμα σε νηπιακή 

κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία (πρώτο τρίμηνο 2012) από τις τελωνειακές υπηρεσίες 

της Αρμενίας, 1 kg κατεψυγμένων ψαριών, κοστίζει περίπου 1,3 δολάρια, ενώ αντιστοίχως η 

τιμή εξαγωγής του είναι 5 φορές μεγαλύτερη. Γι' αυτό, ενώ η εισαγωγή 864 τόνων 

κατεψυγμένων ψαριών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, κόστισε 1,160 εκ. δολ., ενώ για την 
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εξαγωγή 79 τόνων αρμενικών κατεψυγμένων ψαριών εισέρρευσε 

συνάλλαγμα 540 χιλ. δολ. Η αλματώδης αύξηση των εξαγωγών 

τα τελευταία χρόνια ως επί το πλείστον εξηγείται από την 

περαιτέρω επέκταση και διείσδυση στην αγορά της Ρωσίας. Επί 

του παρόντος, περίπου το 98% των συνολικών εξαγωγών 

κατευθύνεται στη Ρωσία, ενώ το υπόλοιπο 2% στη Γεωργία, 

Ουκρανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την άποψη των 

εισαγωγών, ο κατάλογος των χωρών είναι μακρύς καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών προέρχεται από το Βιετνάμ, 

το Μαρόκο, τη Νορβηγία και τον Καναδά.  
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    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

Παραγωγή ιχθυηρών, εισαγωγές και εξαγωγές την περίοδο 2005-2012 (τόνοι) 
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Αναστολή εισαγωγής πολυμερών από Ιράν. 

 Η Αρμενική κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει τους αρμόδιους μηχανισμούς συννενόησης, σε ανώτατο 

επίπεδο, προκειμένου να διαπραγματευτεί με το Ιράν σχετικά με τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος που 

ανέκυψε, με την αναστολή εξαγωγών πρώτων υλών πολυμερών από το Ιράν, η οποία μονομερώς απεφασίστηκε εκ 

μέρους των ιρανικών αρχών. Το Ιράν έχει σταματήσει με διάφορες προφάσεις, τελωνειακού κυρίως χαρακτήρα, την 

εξαγωγή περίπου 52 πρώτων υλών (πολυμερή), γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή του εφοδιασμού 

της αγοράς της Αρμενίας με βασικά στοιχεία της επιμέρους παραγωγικής διαδικασίας (κύρια πρώτη ύλη για την 

κατασκευή πλαστικών και καουτσούκ) για τις τελευταίες δύο εβδομάδες. 

 Οι αρμενικές εταιρείες της βιομηχανίας συσκευασιών, που παράγουν δοχεία παντός τύπου για χρήση από 

βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, χυμών και λοιπών τροφίμων, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω 

της διακοπής παροχής πολυμερών από το Ιράν. Η κατάσταση αυτή στρεβλώνει την αγορά και δημιουργεί πρόσθετες 

επιπλοκές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, για τον κύκλο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων και κυρίως ευρύτερα, 

καθώς η εισαγωγή των προϊόντων αυτών από άλλες χώρες θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο και θα είναι πιο ακριβή η 

τελική επιβάρυνση, καθώς το χαμηλό κόστος τους από το Ιράν, ήταν πάγια και προνομιακά εξασφαλισμένο. 

 Μοιραία ορισμένοι αναλυτές έχουν ήδη αρχίσει να μιλούν για ενδεχόμενη αύξηση 7%, στις τιμές των τροφίμων, 

αν τελικώς τα συγκεκριμένα πολυμερή εισαχθούν από άλλες χώρες. Παράλληλα υπάρχει η ελπίδα ότι οι φιλικές σχέσεις 

και τα πολυάριθμα οικονομικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ της 

Αρμενίας και του Ιράν θα συμβάλουν στη διευθέτηση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό. 

 Η Ένωση Κατασκευαστών και Επιχειρηματιών ήδη με ανακοίνωσή της παρενέβει προς αρμόδια όργανα της 

κυβέρνησης, εκτιμώντας παράλληλα ότι η αναστολή των συγκεκριμένων εισαγωγών μπορεί να εξελιχτεί σε μείζον 

πρόβλημα, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα για τη γεωργία της Αρμενίας. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 30-40 ημέρες για να αρχίσει η εισαγωγή πρώτων υλών πολυμερών από άλλες χώρες, ενώ 

εκτός αυτού η τιμή αυτών των πολυμερών θα είναι υψηλότερη, πράγμα που θα προκαλέσει νέα αύξηση των τιμών για 

όλα τα εμπορεύματα. Η Ένωση των Κατασκευαστών και Επιχειρηματιών της Αρμενίας ζήτησε την άμεση παρέμβαση 

του Πρωθυπουργού της χώρας Tigran Sargsyan προς τις ομόλογες αρχές του Ιράν, καθώς απαιτείται πλεον η 

μεσολάβηση στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε να επιταχυνθεί η επίλυση του θέματος, δίχως περαιτέρω επιπλοκές.  
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 Μέγαλη βαρύτητα στον νέο προϋπολογισμό δίνεται στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, 

πρωτίστως μέσω πολιτικών αύξησης των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών.  

 Τα έσοδα του ενοποιημένου προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,59 τρις AMD 

(περίπου 3,030 δις ευρώ), οι δαπάνες σε  1,83 τρις AMD (περίπου 3,488 δις ευρώ) και το έλλειμμα 

σε 124 εκ. AMD (236 χιλ. ευρώ) ή 2,6% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση αναμένεται να 

ανέλθει στο 4% (εκτίμηση απόκλισης ±1,5%). Σημειώνονται τα χαμηλά επίπεδα προϋπολογισμού 

και για το 2012 αναφορικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς προβλέπονται έσοδα που θα 

ανέρχονται σε 97,5 δις. AMD (σχεδόν 18,6 εκ. ευρώ) και δαπάνες 101,7 δις AMD (περίπου 194 εκ. 

ευρώ), διαμορφωνοντας έλλειμμα ύψους 4.2 δις AMD (περίπου 8 εκ. ευρώ).  


