
 

 

 Ο συνολικός όγκος του εγχώριου κύκλου εργασιών εμπορίου της 

Αρμενίας το Νοέμβριο αυξήθηκε το 2012 κατά 4,7% σε 206,2 

δισεκατομμύρια αρμένικα δράμια (AMD) επιτυγχάνοντας νέο υψηλό , 

σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας. 

 Το λιανικό εμπόριο αντιπροσώπευε το 61,7% ή 125,9 

δισεκατομμύρια δράμια. Τον Νοέμβριο ο όγκος του λιανικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση. 

 Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών χονδρικού εμπορίου 

αντιπροσώπευε το 34,1% ή περίπου 72,1 δισεκατομμύρια δράμια του 

συνολικού κύκλου εργασιών. 

 Τα υπόλοιπα στοιχεία της ίδιας έρευνας καταγράφουν ειδικότερα 

ότι οι εμπορικές πράξεις που έγιναν σε εμπορικά καταστήματα 

αντιπροσώπευαν το 65,5% ή 83,6 δισεκατομμύρια δράμια του συνολικού 

εμπορίου Το εμπόριο σε αγορές (παλαιού τύπου ανοιχτές αγορές) 

απέσπασε το 8,7% ή 10,2 δισεκατομμύρια δράμια του συνολικού όγκου 

εμπορίου.  

 Μόλις πριν από 10 έτη τα ποσοστά ήταν σχεδόν αντίστροφα και 

χριεάστηκε επίμονη προσπάθεια της Αρμενικής Διοίκησης να οργανώσει 

και να διαμορφώσει θεσμικό πλαίσιο υπέρ των οργναωμένων χώρων 

διεξαγωγής εμπορικών πράξεων. Σήμερα, μετά και την μεγάλη 

μεταρρύθμιση του 2011, με την κατάργηση των από τη σοβιετική εποχή 

αδειών για λειτουργία κιοσκιών, η αγορά ολοένα και περισσότερο αποκτά 

ευρωπαϊκού τύπου χαρακτηριστικά($ 1 - 403,58 δράμια). 
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Ο τουρισμός σε διαρκή ανάπτυξη στην Αρμενία. 

Η συνολική τουριστική ανάπτυξη που θα καταγραφεί κατά το 2012 

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 9,2% και 10%, σύμφωνα με στοιχεία που 

παρουσίασε ο  αρμένιος Υπουργός Οικονομίας Tigran Davtyan.. 

Στις αρχές του έτους υπήρξαν ανησυχίες ότι η προβλεπόμενη αύξηση 

δεν ήταν ρεαλιστικό σενάριο, καθώς η εισροή τουριστών από το Ιράν, λόγω 

των πολιτικών εξελίξεων είχε σημειώσει πτώση. Ωστόσο, η τουριστική 

ανάπτυξη δεν ανακόπηκε και τελικά αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 

830.000 τουρίστες που είναι να υψηλό για την Αρμενία.  Ο Τουρισμός 

αναπτύσσεται καθώς υποδομές, οδικό δίκτυο, υπηρεσίες επικοινωνίας και 

βελτίωση του δικτύου ξενοδοχείων επεκτείνονται και νέοι επιχειρηματίες 

(αρμένιοι και ξένοι) επενδύουν στον κλάδο. 

Ένα σύνολο 20 νέων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων είτε εντάχθηκε 

στο δυναμικό των προσφερομένων υπηρεσιών, είτε προβλέπεται να γίνει 

εντός του 2013, συμπεριλαμβανομένων ανάμεσα στα άλλα και των  Tufenkian, 

Nationale, Nairi, Silachi και Tsaghkadzor Marriott, ανέφερε ο υπουργός. Το 

τελευταίο είναι μια σημαντική επένδυση της αλυσίδας ξενοδοχείων που 

πραγματοποιήθηκε εντός δύο ετών. 

Δύο νέα ξενοδοχεία της αλυσίδας Hyatt αναμένεται να ανοίξει σε Jer-

muk και Ερεβάν, και ένα ξενοδοχείο Golden Palace στο Tsaghkadzor εντός 

του 2013. Περίπου πέντε αλυσίδες ξενοδοχείων είναι επί του παρόντος στην 

Αρμενία, άλλες δύο θα εμφανιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο Davtyan. 

Όλα τα ξενοδοχεία παρέχουν  υπηρεσίες με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι 

πρωτοβουλίες για την προσέλκυση τουριστών έχουν επεκταθεί στην σύναψη 

συμβάσεων συνεργασίας με την Κίνα και Ινδία ώστε με το ειδικό καθεστώς 

εισόδου για τους Κινέζους και Ινδούς τουρίστες να είναι ευχερέστερη η 

επίσκεψή τους. Παράλληλα από 10.1.2013 οι υπήκοοι χωρών μελών της 

Ζώνης Schengen δεν θα υποχρεούνται να εκδίδουν θεώρηση , ανοίγοντας 

νέες προοπτικές για την προσέλκυση τουρισμού από την Ευρώπη. Μάλιστα 

σε συμφωνία με το Ιταλικό Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, προωθούνται 

προγράμματα χαμηλού κόστους για εκδρομές στην Αρμενία και τους 

χειμερινούς μήνες. 
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 Θετικές εξελίξεις στην πορέια της αγροτικής οικονομίας το 2012. 

 Η γεωργική παραγωγή στην Αρμενία ανέβηκε κατά 8,3% σε σχεδόν 787,8 

τόνους προϊόντων το 10μηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2012, σε σχέση με την ίδια  

περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας. 

 Η αξία της συνολικής γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής ανήλθε το ίδιο 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους κατά 8,6% σε πάνω από 802 δις αρμενικά δράμια (AMD). 

 Η κτηνοτροφία τον Νοέμβρη του 2012 αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση με τον ίδο 

μήνα του προηγούμενο έτους σε περίπου 31,7 δισ. AMD, η καλλιέργεια εδαφών με 

σιτηρά επίσης αυξήθηκε 17,6% σε περίπου 28,7 δισ. AMD, η αλιεία 52,8% έως και 2,6 

δις. AMD. 

 Τα στατιστικά στοιχεία κατέδειξαν επίσης ότι οι πωλήσεις των βοοειδών και των 

αιγοπροβάτων, καθώς και των πουλερικών (μέτρηση βάρους ζώντων ζώων) αυξήθηκε 

κατά 3,5% το Νοέμβριο συγκρινόμενη με τον ίδιο μήνα του 2011 σε 21.300 τόνους. Τα 

υψηλότερα ποσοστά των πωλήσεων αναφέρθηκαν στις επαρχίες της Αρμενίας 

Gegharkunik και Shirak (3,600 τόνοι και 3.300 τόνοι αντίστοιχα), ενώ στην πρωτεύουσα 

Ερεβάν έφτσασαν τους 400 τόνους (τον Δεκέμβριο σημειώνεται η μεγαλύτερη 

κατανάλωση). 

 Η παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 3,9% στους 25.200 τόνους, 

σε ετήσια βάση.. Η επαρχία Gegharkunik κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης 

παραγωγής γάλακτος 7% φτάνοντας τους 4.800 τόνους. Η παραγωγή αυγών επίσης 

αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 6,6% στα 37,2 εκατομμύρια αυγά σε ετήσια βάση.  Η 

επαρχία Armavir παράγει το μεγαλύτερο αριθμό των αυγών 11.900.000. Σημειώνεται 

την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012 είχε ξεσπάσει σκάνδαλο αναφορικά με τις 

ψευδείς εισαγωγές αυγών που διαπιστώθηκε ότι διέπρατταν ορισμένοι έμποροι, 

προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τις αγοράς, η οποία παρουσίασε τεχνητή 

έλλειψη. Φέτος δεν παρουσιάστικε κανένα πρόβλημα μια οι τιμές ήταν σε συναφή 

επίπεδα με τον πληθωρισμό. 

 ($ 1 - 403,58 αρμένικα δράμια AMD).  



 

 

Μεταφορά προϊόντων. 

Το ύψος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν στην  

Αρμενία για τους μήνες Ιαν-Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε 9.168.500 

τόνους 4,3% υψηλότερα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη στατιστική έκθεση, τα 

μηχανοκίνητα οχήματα μετέφεραν 4.437.100 τόνους ή 48,4% 

των συνοιλκών φορτίων που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που αναφέρεται, τα τρένα αντιστοίχως μετέφεραν  

3.153.900 τόνους ή 34,4% και με αερομεταφορές μεταφέρθηκαν 

10.800 τόνοι ή 0,1%. Παράλληλα 1.566.700 τόνοι (17,1%) 

μεταφέρθηκαν μέσω αγωγών (αφορούν πετρέλαιο). 

 Ο συνολικός όγκος εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν 

ωστόσο ήταν 3691,9 εκατομμύρια τόνους / χλμ - 16,4% 

αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 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 του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το 2012. 

Η βιομηχανικής παραγωγής της Αρμενίας το 2012 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο1,05 

τρισ. AMD σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Vazgen Safaryan, προέεδρου της Ένωσης των 

εγχώριων παραγωγών εμπορευμάτων, που έλαβαν υπόψη τους και τον Δεκέμβριο. Είπε ότι η 

πρόβλεψη αυτή βασίζεται στα στοιχεία για τους πρώτους ενδεκα μήνες . Σύμφωνα με την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία, η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους 

αυξήθηκε κατά 11,6% από την ίδια περίοδο το 2011, ξεπερνώντας 796 400 000 000 AMD. 

Σύμφωνα με τον Safaryan, η αναμενόμενη αύξηση θα πρέπει να πιστωθεί στην βιομηχανική 

πολιτική της αρμενικής κυβέρνησης, καθώς και στην αυξημένη ενεργοποίηση και στοχευμένο 

προσανατολισμό των Αρμενίων παραγωγών. Η κυβέρνηση έχει εντείνει τις χορηγήσεις προς τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις έχοντας  παράσχει μέχρι τώρα 3,6 δισεκατομμύρια AMD σε ιδιωτικές 

εταιρείες μέσω διαφορετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

Το 2011, η βιομηχανική παραγωγή της Αρμενίας ανήλθε σε περίπου 990 δις AMD. Νωρίτερα, 

ο υπουργός Οικονομίας Tigran Davtyan είπε ότι η κυβέρνηση αναμένει h βιομηχανική παραγωγή na 

οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών, που εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10 

χρόνια, σύμφωνα με με το πρόγραμμα που πρόσφατα η αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε στα πλαίσια 

της Οικονομικής Μεταρρύθμισης της χώρας.  ($ 1 - 407,09 δράμια).  
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Ανάκαμψη βιομηχανίας παραγωγής αλουμινόχαρτου. 

Περίπου 24.132 τόνοι αλουμινόχαρτου έχουν παραχθεί στην Αρμενία εντός της περιόδου  

Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2012, με επιμετρημένη αύξηση 4,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα 

χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας και ειδική έκθεση που 

δημοσίευσε. 

Παράλληλα 17,6 τόνοι αλουμινίου έλασης έχουν παραχθεί στη χώρα εντός των έντεκα μηνών  

του 2012, μειωμένη ποσότητα  κατά 15,8% από έτος σε έτος μείωση. . 

Σύμφωνα με την ίδια στατιστική έκθεση, η Αρμενία έχει παράξει το ίδιο προαναφερθέν 

διάστημα περίπου 142.000 τόνους από συμπύκνωμα χαλκού (23,2% αύξηση σε ετήσια βάση), και 

πάνω από 15.000 τόνους συμπυκνώματος ψευδαργύρου (5% αύξηση). Παράλληα παρήχθιησαν  

πάνω από 9.700 τόνοι συμπυκνώματος μολυβδαίνιο (12,6% αύξηση).  

Η κυβέρνηση προσπαθεί να τονώσει τους κλάδους αυτούς που ήταν μαζί με τη χημική 

βιομηχανία  η κυρίαρχη παραγωγική βάση της χώρας κατά την οργάνωση της χώρας στα πλαίσια 

του οικονομικού επιμερισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Η βιομηχανία αλουμινόχαρτο είχε περιπέσει 

σε μαρασμό μετά την πολεμική εμπλοκή της χώρας με το Αζερμπαϊτζάν το 1992. Όλες οι 

προσπάθειες αρχικά να επανεκκινήσει η ακμαία αυτή παραγωγική μονάδα στα προάστεια του 

Ερεβάν είχε προσκρούσει στα φαινόμενα ανακταναμής οικονομικών μεγεθών της μετα-σοβιετικής 

περιόδου. Τελικώς η μονάδα ιδιωτικοποιήθηκε με νέο επενδυτή εταιρεία γαλλικών συμφερόντων, 

δίχως όμως ουσιαστικό προσανατολσιμό στην αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, όπως αποδείχθει εκ 

των υστέρων, καθώς μετά το 2001 οπότε και επανεκίνησε η λειτουργία με την εξαγορά της, τελικά 

έκλεισε  εντός 5ετίας με σοβαρές  δανειακές επιβαρύνσεις ανεκτέλεστες.  

Η κρατική παρέμβαση διέσωσε την παραγωγική μονάδα  και τελικά την οδήγησε σε υψηλή 

απόδοση μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ασιατική Τράπεζα, ύψους 8 εκ. δολ. 

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της επένδυσης της Carrefour. 

Ο γενικός διευθυντής της αρμενικής θυγατρική της γαλλικής αλυσίδας υπεραγορών Carre-

fourδίκτυο Vache Arsen αρνήθηκε και διέψευσε τις φήμες ότι η εταιρεία δεν θα ανοίξει το 

σχεδιαζόμενο υπερκατάστημα στην Αρμενία λόγω της πίεσης από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 

που δημοσιεύθηκε σε αρκετές εφημέριδες. «Είμαστε ήδη εδώ, στην Αρμενία," τόνισε ξεκάθαρα ο 

γενικός διευθυντής. Διαβεβαίωσε ότι το εμπορικό κέντρο θα λειτουργήσει στην Αρμενία, αλλά 

εξακολουθεί να είναι άγνωστο πότε θα ανοίξει, ωστόσο ήδη έχουν προκυρηχθεί θέσεις εργασίας.  

ΟΙ σχετικές φήμες αναφέρονταν σε μια σειρά από προβλήματα από μεγάλους εμπόρους και 

ιδιοκτήτες άλλων αλυσίδων (που εν πολλοίς ανήκουν σε ισχυρούς παράγοντες της χώρας). Η Carre-

four με πάνω από 15.000 καταστήματα, έχει ήδη ανοίξει κατάστημα στην Τιφλίδα. 


