
           Ο δηεζλήο νίθνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηνινγήζεσλ Moody’s αλα-

θνίλσζε ηελ ππνβάζκηζε ηεο Αξκελίαο θαηά έλα επίπεδν, αλαθνξηθά κε 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζε Ba2 θαη εθηηκά ζπλνιηθά ηελ πξννπηη-

θή ηεο πνξείαο ηνπ λνκίζκαηνο (Armenian Drum) απφ ζηαζεξή ζε αξλεηη-

θή. 

Οη αλαθνηλσζείζεο κεηαβνιέο ζηελ αμηνιφγεζε αληαλαθινχλ ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο Αξκελίαο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα ιφγσ ηεο αλακελφκελεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο ζηελ Επξσ-

πατθή Έλσζε θαη ηελ Ρσζία, ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο, θα-

ζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ πξννπηηθά αζζελέζηεξσλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

πξντφλησλ εμφξπμεο ησλ νξπρείσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ βηνκεραληψλ κε-

ηάιισλ, αλαθέξεη ην δειηίν ηχπνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νίθν Moody’s. 

Η αξλεηηθή εμέιημε εμαξηάηαη επίζεο απφ ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ επη-

δείλσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Αξκελίαο θαη ηελ εμσηεξηθή ζέζε ηεο 

ρψξαο κεηά ηελ χθεζε ηνπ 2009 θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθάιεζε ζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο, θαζψο πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ηελ εχζξαπζηε 

ηζνξξνπία κηαο αλαπηπζζφκελεο ρψξαο ζηε θάζε απνξξφθεζεο ηνπ 

ζνθ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, κε ηηο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηεο ρψξαο 

πνπ δελ έρεη αθφκα δηακνξθψζεη ξσκαιένπο ζεζκνχο    ζςν. ζελ. 4 
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Γ. Κλάδορ Ισθςηπών. 

Η δπλαηφηεηα γηα παξαγσγή ςαξηψλ (ηρζπνθαιιηέξγεηεο) θαη 

επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ςαξηψλ ζηελ Αξκελία είλαη ζεκαληηθή, παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη αλαπηπρζεί ζπζηεκαηηθά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ρεδφλ 290 

ρψξνη ηρζπνθαιιηέξγεηαο ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή απνθαινχκελε θνηιάδα ηνπ 

Αξαξάη (πέξημ ηνπ Όξνπο Αξαξάη πνπ βξίζθεηαη κεηά ηα Αξκελν-Σνπξθηθά 

ζχλνξα) θαη νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηνλ βηνπνξηζκφ 3.500 νηθνγελεηψλ ζηελ 

πεξηνρή. Η επηβάξπλζε γηα ηελ ελνηθίαζε ησλ πδάηηλσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη εθκεηάιιεπζε γηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο, είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη έρεη 

νξηζηεί απφ ην θξάηνο ζε έλα ζελη αλά 100 θπβ. κέηξα λεξνχ. Οη πνιιέο ιίκλεο 

θαη ηα πνηάκηα έρνπλ ζεκαληηθφ πινχην ςαξηψλ, αιιά δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε 

εθκεηάιιεπζε ηνπο. Αμηνζεκείσηε εθκεηάιιεπζε σζηφζν γλσξίδνπλ είδε φπσο 

ηα θαβνχξηα, ε πέζηξνθα θαη ν νμχξξπγρνο. Καβνχξηα αιηεχνληαη ειεχζεξα απφ 

ηελ ιίκλε Sevan, θαζψο θαη άιια είδε ζνινκνχ. 

Η πεξίπησζε ησλ θαξαβίδσλ είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα πξνψζεζεο 

ησλ εμαγσγψλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

λα εμαζθαιίζνπλ πνηνηηθά πξφηππα. Οη εμαγσγέο θαξαβίδαο ζηελ ΕΕ είραλ 

θαζεισζεί ζε επίπεδα πεξίπνπ 250.000 δνι. ΗΠΑ γηα ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, ε 

ΕΕ κε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, γηα ηερληθή βνήζεηα ζηνπο παξαγσγνχο, 

βνήζεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθήο αιπζίδαο κε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ επίβιεςε ηεο Saniped (εμνπζηνδνηεκέλεο ππεξεζίαο 

απφ ηελ ΕΕ γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαη  επηδεκηνινγηθή επηζεψξεζε ησλ ηρζπεξψλ) 

δεκηνπξγήζεθε ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο ΕΕ. Απνηέιεζκα ήηαλ λα απμεζνχλ νη εμαγσγέο ησλ θαξαβίδσλ 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2008-2010 θαηά 60%. Αληίζηνηρε εμέιημε ππήξμε θαη κε ηελ 

αγνξά ηεο Ρσζίαο ζηελ νπνία εμήρζεζαλ 500 ηφλνη ηρζπεξψλ ην 2010, κεηά ηελ 

έιεπζε θαη πηζηνπνίεζε απφ ξψζνπο εκπεηξνγλψκνλεο.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο ηεο Αξκελίαο, εθηηκάηαη φηη ην 

ππάξρνλ δπλακηθφ ηνπ θιάδνπ κπνξεί λα απνθέξεη 4.500 ηφλνπο ςαξηψλ 

εηεζίσο. Αληηζηνίρσο ν θιάδνο επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ πξντφλησλ δελ 

μεπεξλά ηνπο 20-30 ηφλνπο εηεζίσο, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηελ πψιεζε ησλ 

λσπψλ αιηεπκάησλ (είηε ειεπζέξαο είηε ειεγρφκελεο παξαγσγήο) ζε ρακειέο 

ηηκέο.                                                                                                ζςν. ζελ. 3 
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ζςν. από ζελ. 2 

Μάιηζηα νη εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη 

ηεο θαηαλάισζεο θφθθηλνπ θξέαηνο, παξφηη παξαδνζηαθά ε Αξκελία θαη ε θνπδίλα ηεο 

έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηα πξντφληα θξέαηνο. 

Η εηήζηα παξαγσγή ηεο πέζηξνθαο θαη νμχξξπγρνπ εθηηκάηαη φηη είλαη 2000 θαη 

400 ηφλνη αληηζηνίρσο. Οη πνζφηεηεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή πηψζε α-

πφ ηελ παξαγσγή ςαξηψλ πνπ είρε ζεκεησζεί θαηά ηε ζνβηεηηθή επνρή. Ωζηφζν, ε πα-

ξαγσγή απμάλεηαη θαη ε βηνκεραλία εθηηκά φηη ε παξαγσγή κπνξεί λα απμεζεί αξθεηά, 

αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ θαη είλαη 

αρξεζηκνπνίεηα ζεκαληηθά απνζέκαηα πδάηηλσλ πφξσλ, θπξίσο ιηκλψλ, αιιά θαη πνηα-

κψλ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη κεηαπνηεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηα πξφηππα αζθά-

ιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ απνηειεζκαηη-

θά. Έρεη ππνινγηζηεί φηη κνλάρα ε αγνξά ηεο Οπθξαλίαο ζα κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη 

πεξίπνπ 300 ηφλνπο νμχξξπγρνπ εηεζίσο. Ελ ησ κεηαμχ, ε κεηαπνίεζε ηρζχσλ 

(θνλζέξβεο θιπ) κπνξεί λα απεπζπλζεί πξνο ηελ εγρψξηα αγνξά, φπνπ ε δήηεζε απμά-

λεηαη ξαγδαία, αλ θαη ε εμαγσγή ζηηο μέλεο αγνξέο είλαη πην θεξδνθφξα. Η δηαθνξά ησλ 

ηηκψλ εμαγσγήο ζα κπνξνχζε λα είλαη 4-6 δνι. ΗΠΑ πςειφηεξε αλά θηιφ απφ ηελ ηνπη-

θή ηηκή ησλ 3-4 δνι. ΗΠΑ αλά kg. γηα νμχξξπγρν.  

Σα θέξδε είλαη πςειφηεξα θπζηθά αλαιφγσο ηεο κεγαιχηεξεο επεμεξγαζίαο θαη 

ηεο αληίζηνηρεο αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο. Σφζν ε πέζηξνθα φζν θαη ν νμχξξπγρνο παξά-

γνπλ απγά θαη΄ αλαινγίαλ πεξίπνπ 10% ηνπ βάξνπο ηνπο. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απγψλ νμπξχγρνπ παξάγεηαη ραβηάξη, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά θπκαίλε-

ηαη ζηα 1.000 δνι. ΗΠΑ ην θηιφ, ελψ αληηζηνίρσο γηα ηελ πέζηξνθα 35-45 δνι. ήκεξα 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ραβηαξηνχ ζηελ Αξκελία θαη νη παξαγσ-

γνί εμάγνπλ ηελ πξψηε χιε γηα επεμεξγαζία ζηελ Ρσζία, ζε ρακειέο ηηκέο. 

Πξφζεζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο ηρζχσλ είλαη ε δηακφξθσζε ζηαζε-

ξψλ ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηεο μέλεο αγνξέο θαη ηελ πξνψζεζε κέζσ κάξθεηηλγθ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ηνπο, ψζηε καθξνπξφζεζκα λα εμαζθαιηζηεί 

πςειή αμηνπηζηία ζηνπο αγνξαζηέο θαη πςειέο ηηκέο πψιεζεο. Σα θέξδε ζα κπνξνχζαλ 

ήδε λα είλαη πςειφηεξα, σζηφζν νη ιίγνη ηρζπνθαιιηεξγεηέο πιεξψλνπλ 20% δαζκνχο 

επί ησλ εηζαγνκέλσλ ηρζπνηξνθψλ.  

                                                                                             ςν. ελ. 4            



ζςν. από ζελ. 1 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, θάζε θνξά πνπ εηζέξρεηαη ζε πεξίν-

δν απμεκέλεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ζηνλ κηθξννηθνλνκηθφ θαη κα-

θξννηθνλνκηθφ ρψξν. 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο λέσλ πιαηζίσλ νηθνλνκηθήο 

δξάζεο θαη λννηξνπίαο, ζηα πιαίζηα εκπέδσζεο θαζεζηψηνο πιήξνπο 

αληαγσληζκνχ, ζεκεηψλεη ε Moody’s, ε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα κέηξα πνπ πεξηέρν-

ληαη ζην ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2012 πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην 3,1% ηνπ ΑΕΠ 

ην επφκελν έηνο, θαίλεηαη ηζρλψλ πνιηηηθψλ πξνζέζεσλ, θαζψο ην επφ-

κελν έηνο ζα δηεμαρζνχλ εζληθέο εθινγέο. Σα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ δηα-

ιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθηηκάηαη φηη είλαη εθηφο ησλ  δπλα- 
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Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε 
δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ 
επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ 
προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς 
ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες 
Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας 
αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη 
παραηερήζεης ζας . 

ηνηήησλ πινπνίεζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ ηειηθή ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο είζπξα-

μεο θφξσλ. Ο αληίθηππνο ησλ κέηξσλ απηψλ, σζηφζν ζα παξακείλεη αζαθήο γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη  νη θίλδπλνη εθαξκνγήο ζην ζρέδην δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο είλαη ζεκαληηθνί, δεδν-

κέλεο θπξίσο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Αξκελίαο. Όπσο πξν-

αλαθέξζεθε, ε αλακελφκελε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζηελ Επξψπε θαη ηε Ρσζία δεκηνπξγεί θηλδχ-

λνπο γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο Αξκελίαο θαη επηηαρχλεη ηηο παξάιιειεο πξνζπάζεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί ζηαζε-

ξφο ξπζκφο αλάπηπμεο ζε απηή ηελ θνκβηθή θάζε ηεο νηθνλνκίαο.  

ζςν. από ζελ. 3 

Τπνινγίδνληαο ζην έλα θηιφ ηηο ηρζπνηξνθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο θηινχ 

ςαξηψλ, ηειηθψο ε αμία ησλ ηρζπνηξνθψλ αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην 60% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  

Ωζηφζν, εάλ μέλνο αγνξαζηήο-επελδπηήο παξέρεη ηρζπνηξνθέο ζε έλαλ ληφπην παξαγσγφ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν παξαγσγφο εμάγεη ηα παξαγφκελα πξντφληα ςάξηα ή ηα ςάξηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

επελδπηή, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απαιιάζζεηαη ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο ηρζπνηξνθψλ, πνπ είλαη 

κηα ηεξάζηηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.  
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Η πλήπηρ μελέηη βπίζκεηαι ανηπηημένη ζηην ιζηοζελίδα ηος Γπαθείος ΟΕΤ Επεβάν 
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