
 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 

α΄ τριμήνου 2013, καταγράφεται αύξηση των ελληνκών εξαγωγών προς 

την Αρμενία κατά 37,9%. Ειδικότερα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 

2013 οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς την Αρμενία ανήλθαν σε 

2.366.666 ευρώ, σε σχέση με 1.469.037 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο 

διάστημα του 2012.  

 Το 2012 το σύνολο του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας (στοιχεία 

από www.armstat.am) αυξήθηκε κατά 3.9% φτάνοντας συνολικά τα 5.69 

δις δολ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2.9% υπερβαίνοντας τα 4.2 δις δολ. 

και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7% φτάνοντας τα 1.42 δις δολ.  

 Ωστόσο το α΄ τρίμηνο του 2013 οι εξαγωγές της Αρμενίας 

αυξήθηκαν σε 108 εκ. ευρώ,  κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2012, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 9,7% στα 832 εκ. 

ευρώ.  

 Η σταθερή άνοδος των ελληνικών εισαγωγών οφείλεται πρωτίστως 

σε προϊόντα τροφίμων, τα οποία έχουν αρχίσει να αποκτούν σταθερή 

ζήτηση σε συγκεκριμένα αναγνωρίσιμα σημεία πώλησης της Αρμενίας και 

κυρίως στην πρωτεύουσα Ερεβάν. Η αναδιάρθρωση των ελληνικών 

εξαγωγών προς την Αρμενία την τελευταία διετία, καθώς έχει πλέον 

επικεντρωθεί εκτός των μέχρι το 2011 κυρίαρχων εξαγώγιμων ελληνικών 

προϊόντων (κυρίως τηλεπικοινωνιακό υλικό), τα οποία προορίζονταν για 

ελληνικές θυγατρικές και ακολούθως επανεξάγονταν, δίνει  τη δυνατότητα 

για αισιοδοξία σχετικά με την εξέλιξη και των προσπαθειών άλλων 

ελληνκών εταιρειών να εισέλθουν στην αγορά της Αρμενίας. 

 Το 2012 η ποσότητα των εξαγωμένων προϊόντων ανήλθε σε 

3.205.735 μονάδες, ενώ το 2011 ήταν 1.738.718 μονάδες.  Το α΄ τρίμηνο 

του 2013  οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,7% με βάση τις εξαγώμενες 

μονάδες, καθώς καταγράφηκαν 813.456, έναντι 490.070  την αντίστοιχη 

περίοδο του 2012.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

6ο Digitech Forum στο Ερεβάν. 

 Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Αρμενία φιλοξένησε το διεθνές 

επιχειρηματικό φόρουμ Digitec. Η  Digitech 2013 διοργανώθηκε από την 

Ένωση Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (UITE) και 

χρημοτοδοτήθηκε από την Alliance (επιχείρηση διαχείρισης της Ζώνης 

Ελευθέρων Οικονομικών Συναλλαγών της Αρμενίας) και πρόκειται για μια 

προσπάθεια διαμόρφωσης πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας με 

εκπροσώπους του δυναμικού κλάδου της τεχνολογιάς πληροφορικής της 

Αρμενίας με διεθνείς συνεργάτες. Η εκδήλωση έχει συμβάλλει τα τελευταία έξι 

έτη στη δημιουργία σταθερών δεσμών με μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό 

και στην αναβάθμιση των προσπαθειών της εγχώριας βιομηχανίας 

πληροφορικής, ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες ανάληψης εργασιών ως 

outsourcing από διεθνείς οίκους είτε να υπάρξει συνεργασία στην παραγωγή 

συγκεκριμένων προγραμμάτων λογισμικού και τεχνική υποστήριξη.    

 Μια σημαντική λειτουργία του ετήσιου φόρουμ είναι η δημιουργία μιας 

ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ της πληροφορικής στην Αρμενία με τους 

άλλους τομείς της οικονομίας, ώστε σε ένα άμεσο περιβάλλον που επιτρέπει 

παραγωγική συνεργασία να αυξηθεί ο δείκτης υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε 

όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και να αυξηθεί η ποιότητα και ποσότητα 

της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια και της φετινής Έκθεσης εγχώριες και ξένες 

εταιρείες συνήψαν σημαντικές συνεργασίες και επαφές που θα αποδώσουν 

στο άμεσο μέλλον σύμφωνα με τον πρόεδρο της UITE κ. Vardahanian. 

 Η θεματική ενότητα που ειδικότερα απασχόλησε το Επιχειρηματικό 

Φόρουμ Digitech 2013 ήταν "Έξυπνες λύσεις για έξυπνες χώρες. Φέτος 

περίπου 48 καινοτόμες εφαρμογές παρουσιάστηκαν στο φόρουμ, μεταξύ 

άλλων από 12 ξένες εταιρείες. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές έχουν 

σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης των θερμοκηπίων και τη 

βελτιστοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. 

Το φόρουμ είχε τεθεί υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού Tigran Sargsyan και 

με την αρωγή της USAID και του βραχίονά της υλοποίησης προγραμμάτων 

ανάπτυξης στην Αρμενία Enterprises Development and Market Competitive-

ness Project                                                                                   συν. σελ. 3 
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Υψηλή απόδοση κρατικών ομολόγων. 

 Η δεύτερη για το 2013 έκδοση 20ετών κρατικών ομολόγων συνολικού ύψους 4,5 

δισ. AMD (8,4 εκ. ευρώ) με απόδοση 13% στη λήξη εξάμηνης περιόδου έλαβε χώρα 

στις 13 Ιουνίου, με μέριμνα της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας. Πρόκειται για την 

υψηλότερη προτεινόμενη απόδοση στην αγορά κινητών αξιών της χώρας από το 2008, 

οπότε και πραγματοποιήθηκε η κυκλοφορία του πρώτου κρατικού ομολόγου 20ετούς 

διάρκειας, ενώ είναι η δεύτερη σε όγκο κεφαλαίου. Η διαφορά είναι ότι η σταθμισμένη 

μέση απόδοση της νέας έκδοσης θα είναι 16,44%, ενώ το πρώτο 20ετούς διάρκειας 

ομόλογο κυκλοφορίας Φεβρουαρίου 2008 (συνολικού ύψους 4 δις AMD) είχε 

σταθμισμένη μέση απόδοση 10,98%. Κατά κανόνα, η ζήτηση για τα εν λόγω 

μακροχρόνια ομόλογα υπερβαίνει την προσφορά σχεδόν σε διπλάσιους ρυθμούς, 

καθώς είναι ελκυστική όχι μόνο λόγω της μακροχρόνιας περιόδου παράλληλης 

κυκλοφορίας, αλλά και για την υψηλή κερδοφορία. Οι επόμενες δύο δόσεις των 20ετών 

κρατικών ομολόγων θα εκδοθούν στις 12 Σεπτεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου 2013. Ο 

σκοπός αυτών των κρατικών ομολόγων είναι η χρηματοδότηση του ελλείμματος του 

κρατικού προϋπολογισμού και έχει υπάρξει έγκριση για την έκδοσή τους από την 

Παγκόσμια Τράπεζα. 

συν. από σελ. 2 

 Η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής από τις αρμενικές επιχειρήσεις έχει 

ποιοτικά και ουσιαστικά αναβαθμιστεί στην Αρμενία την τελευταία 5ετία. Σύμφωνα με 

στοιχεία της UITE πριν από έξι χρόνια το 80% των προϊόντων των επιχειρήσεων 

πληροφορικής της Αρμενίας εξάγονταν και μάλιστα κυρίως προς τις χώρες ΚΑΚ και 

μόνον το υπόλοιπο αφορούσε απορρόφηση από την εγχώρια αγορά. Σήμερα η 

αναλογία έχει μεταβληθεί και το 60% εξάγεται και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά προς 

χώρες με αναπτυγμένο κλάδο πληροφορικής. Παράλληλα οι επιχειρήσεις στην 

Αρμενία πλέον ξεκινούν τη σχεδίαση και ανάπτυξη των δράσεών τους με βάση τις 

δυνατότητες που η οργάνωση με σύγχρονα  εργαλεία της πληροφορική μπορεί να 

προσδώσει στην επιτυχή εξέλιξη των προσπαθειών τους. Η αναζήτηση εξωστρέφειας 

και αναβάθμισης της ποιότητας που και η κυβέρνηση ενθαρρύνει έχει στρέψει όλες τις 

επιχειρήσεις στην αναζήτηση των κατάλληλων εφαρμογών και έχει συγκεντρώσει στον 

κλάδο υψηλού επιπέδου στελέχη που πραγματοποιούν τις σπουδές τους στα εγχώρια 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Στη φετινή εκδήλωση έλαβαν μέρος 62 αρμενικές 

επιχειρήσεις και 19 ξένες, συνολικά 15 περισσότερες σε σχέση με το 2012. 



 

 

Αύξηση εξαγωγών προβάτων προς το Ιράν. 

Το Ιράν προτιμά σταθερά την αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων από την 

Αρμενία. Ήδη μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2013 είχαν εξαχθεί στο Ιράν περίπου 30.000 

πρόβατα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπ. 

Γεωργίας της Αρμενίας. Σύμφωνα με τον ίδιο εκτιμάται ότι φέτος η εξαγωγή 

προβάτων προς το Ιράν θα αγγίξει τις 150.000, που θα είναι το υψηλότερο μέχρι 

σήμερα. Το 2012, η Αρμενία εξήγαγε μόνον 61.000 πρόβατα στο Ιράν λόγω 

3πλασιασμού της ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ιρανικού νομίσματος. Το 

μέσο πρόσθετο κόστος εισαγωγής ανά πρόβατο για το Ιράν ήταν σχεδόν 52 δολ.. Η 

εξαγωγή προβάτων στο Ιράν αύξησε την κτηνοτροφική δραστηριότητα στην 

Αρμενία, καθώς στο παρελθόν η χώρα όταν δεν εξήγαγε τα πρόβατα, ήταν δύσκολο 

να πουληθούν στην εγχώρια αγορά και οι αγρότες αρνούνταν να τα εκθρέψουν. 

Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών επέφερε και αύξηση των κερδών των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μειωμένο κόστος ανά πρόβατο. Παράλληλα, 1 κιλό 

μαλλί ανεπεξέργαστο κόστιζε 4,000-4,500 AMD, ενώ κατόπιν η τιμή διαμορφώθηκε 

στα 2,800-3,000 AMD, λόγω της αυξημένης προσφοράς. Το Ιράν προτιμά την 

εισαγωγή προβάτων από την Αρμενία, γιατί ζυγίζουν κατά μέσο όρο 40-50 κιλά, 

ενώ εκείνα της Γεωργίας 30-35 kg. Ο αριθμό των προβάτων και αιγών στην Αρμενία 

αυξήθηκε κατά 84.500 (14,3%) σε 674.700 το 2012.   
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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 . 

Αύξηση των ιδιωτικών εμβασμάτων το α΄ τετράμηνο 2013. 

Το ποσό των ιδιωτικών εμβασμάτων που απεστάλλησαν στην Αρμενία τον Απρίλιο του 2013 μέσω 

των τραπεζών για μη εμπορικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 18,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012, 

καθώς ανήλθαν σε 131.4 εκ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας. Στο ίδιο 

χρονικό διάστημα οι μεταφορές χρηματικών ποσών από ιδιώτες στην Αρμενία προς το εξωτερικό ανήλθαν 

σε 29 εκ. δολ. από 22,9 εκατ. δολ. τον Απρίλιο του 2012. Το καθαρό ποσό των εμβασμάτων στην Αρμενία 

τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 102.4 εκ. δολ. υψηλότερα σε σχέση με τα 87.8 εκ. δολ. που 

ήταν τον ίδιο μήνα το 2012. Ως συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος των εμβασμάτων από το εξωτερικό ήρθε 

από τη Ρωσία - (109.6 εκ. δολ.), ενώ το ποσό των χρηματικών μεταβιβάσεων από την Αρμενία προς τη 

Ρωσία ήταν 17.6 εκ. δολ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, συνολικά 436.9 εκατ. δολ. 

είχαν εισρεύσει στην Αρμενία κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, ενώ το ποσό των 

εμβασμάτων από την Αρμενία προς τις άλλες χώρες ανήλθε σε 99 εκατ. δολ. Πρόκεται για αύξηση της 

εισροής εμβασμάτων κατά 23.2% και 6,5% των εκροών. Αν ληφθεί υπόψη ότι την περίοδο του θέρους 

καταγράφεται σταθερά η υψηλότερη εισροή εμβασμάτων λόγω του τουρισμού των μελών της αρμενικής 

διασποράς, είναι σαφές ότι και φέτος η εισροή των εμβασμάτων θα εισφέρουν σημαντικό μερίδο στο ΑΕΠ, 

καθώς ήδη για το α΄ τετράμηνο 2013 τα εμβάσματα εξωτερικού αποτελούσαν το 3,5% του ΑΕΠ, 

υψηλότερα κατά 1,5% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 2ετίας. Η διαπίστωση αυτή είναι ενθαρρυντική 

καθώς μάλιστα οι άμεσες ξένες επενδύσεις εμφανίζουν αρνητικά στοιχεία για το πρώτο 4μηνο του έτους. 



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 90ο  1-6/7/2013 

 Διεύρυνση τραπεζικού συστήματος. 

 Η πελατειακή βάση του αρμενικού τραπεζικού συστήματος ανήλθαν σε 1.620.303 ιδιώτες και 

72.563 νομικά πρόσωπα έως την 1η Απριλίου 2013. Από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Αρμενικής 

Κεντρικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν και από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, 

1.692.866 πελάτες είχαν 2.846.363 τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

2.687.477 ιδιωτικών λογαριασμών και 158.477 εταιρικών λογαριασμών. Για το 1ο τρίμηνο 2013, η 

πελατειακή βάση της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,5% (17,5% αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2012), με τον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμών να αυξάνεται κατά 48,6% (σχεδόν 

διπλασιάστηκε στη διάρκεια του έτους). Οι καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες τον Μάιο 2013 

μειώθηκαν κατά 2,5% σε 1,315.7 δις AMD σε σχέση με τον Απρίλιο 2013, ενώ από τα 

προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, αυξήθηκαν 27,3% συνολικά σε ετήσια βάση. 

 Το μερίδιο των καταθέσεων όσον αφορά το αρμενικό DRAM στο σύνολο ήταν 30% ή 394. 

700.000.000 δράμια (άνοδος 3% για τον Απρίλιο και 20,6%, σε σχέση με την 1η Μαίου 2012), το 

μερίδιο των καταθέσεων σε συνάλλαγμα ήταν 70% ή 920.900.000.000 (πτώση 4,6% για τον Απρίλιο 

και έως 30,4% σε σύγκριση με τον Μάιο 2012). 

 Το μερίδιο των καταθέσεων των μη κατοίκων ήταν συνολικά 23,6% ή 310,5 δισ. AMD (πτώση 

10% για το μήνα Απρίλιο, έως 34,5% σε σύγκριση με τον Μάιο 2012). Το μερίδιο των καταθέσεων 

των κατοίκων ήταν 75,4% ή 1.005,2 δισ. AMD (κατά 0,1% υψηλότερα τον Απρίλιο και 25,3% έναντι 

1.5.2012). 

 Το μερίδιο των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 29,7% ή 298.600.000.000 ADM (αύξηση 1,4% 

τον Απρίλιο και 7,4% αύξηση σε σχέση με τον Μάιο 2012). Το μερίδιο των προθεσμιακών 

καταθέσεων ήταν 70,3% ή 706.600.000.000 ADM (πτώση 0,4%  για τον Απρίλιο και 34,8% αύξηση 

σε σύγκριση με τον Μάιο 2012). 

 Το υπόλοιπο των καταθέσεων μέχρι την 1η Μαΐου 2013 ανήλθε σε 690 εκατ. ADM που 

αυξάνεται κατά 0,9% για τον Απρίλιο και 33,6% έναντι του Μαΐου 2012. Τα επιτόκια των καταθέσεων 

σε αρμενικό νόμισμα DRAM ήταν 0,02 μονάδες υψηλότερα σε 10,01% για το μήνα Απρίλιο 2013 και 

κατά 1,05 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με τον Μάιο 2012.  

Αρμενο-Πολωνικές οικονομικές σχέσεις. 

 Η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας με την Πολωνία είναι πρωταρχικής 
σημασίας  για τη χώρα του, δήλωσε ο Πρόεδρος της Αρμενίας κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψεώς του 
στην Βαρσοβία. Σε συνάντηση με τον Πολωνό ομόλογό του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της 
διμερούς οικονομικής συνεργασίας και πρόσθεσε ότι για την Αρμενία η Πολωνία είναι ένας αξιόπιστος 
εταίρος. Όσον αφορά την αύξηση του όγκου εμπορίου (42,4 εκ. δολ. το 2012, εκ των οποίων 41,8 εκ. δολ. 
εξαγωγές της Πολωνίας), ο Αρμένιος Πρόεδρος ανέφερε ότι η διεξαγωγή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης θα 
συμβάλλει, μαζί με τις πρωτοβουλίες του Αρμενο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στη δρομολόγηση 
συγκεκριμένων δράσεων προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης των εμπορικών σχέσεων. Στο Αρμενο-
Πολωνικό Business Forum που διεξήχθη συμμετείχαν 30 αρμένιοι και 110 πολωνοί επιχειρηματίες. 


