
 

 

        Η Αρμενική κυβέρνηση ενδέχεται να προσφύγει σε επιπρόσθετο 

δανεισμό από τη Ρωσία, καθώς σύμφωνα με πηγές του Υπ. 

Οικονομικών, διαπραγματεύεται τη λήψη 1 δις δολ. επιπλέον των ήδη 

συνομολογηθέντων μεταξύ των δυό χωρών. Σύμφωνα με τους ίδιους 

κύκλους, οι Αρμενικές Αρχές δεν έχουν αποφασίσει τόσο για την λήψη 

του δανείου όσο και για τη διαχείρισή του, ωστόσο δεδομένου ότι η 

κυβέρνηση έχει ήδη την υποχρέωση να αποπληρώσει το προηγούμενο 

δάνειο των 500 εκ. δολ. που έλαβε το 2009, προβληματίζεται για την 

επιβάρυνση του εξωτερικού χρέους της χώρας. Η προαναφερθείσα 

πίστωση δόθηκε για 15 χρόνια με επιτόκιο LIBOR 3% σε ετήσια βάση. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σε προηγούμενη συνεδρίασή του να 

αρχίσει μη επίσημες συνομιλίες σχετικά με τη ρωσική δυνατότητα 

δανεισμού πριν ακόμα από την τελευταία σύνοδο κορυφής των 

Βρυξελλών κατά την οποία σκοπός της αρμενικής κυβέρνησης ήταν να 

να προσελκύσει 1,5 δισ. δολ. μέχρι το 2013.  

       Η απόφαση πάντως να υπάρξει νέα δανειακή επιβάρυνση από την 

Ρωσία προβληματίζει ήδη, πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, καθώς 

σαφώς δημιουργεί αναπόφευκτα δυσχέρειες στην προοπτική της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Σαφώς θα αυξήσει το βάρος του 

χρέους του κράτους, αλλά συνάμα ο λόγος χρόνου αποπληρωμής ως 

προς το ΑΕΠ θα εκτιναχθεί κατά μια ποσοστιαία μονάδα, σε 42.6%. Τα 

συνολικά έξοδα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα ανέλθουν 

σε 54% του ΑΕΠ (177,7 δις AMD). Ήδη το εξωτερικό χρέος αποσπά, στο 

σύνολο, τη μερίδα του λέοντος στη δομή του δημόσιου χρέους. Για το 

2012 προβλέπεται ότι το εξωτερικό χρέος θα κινηθεί από 36,1% έως 

36,9% του ΑΕΠ, καθώς αναμένεται να φτάσει στα 3,9 δισ. ευρώ. Με το 

ενδεχόμενο η Αρμενία να λάβει επιπρόσθετη ρωσική δανειοδότηση, το 

εξωτερικό της χρέος θα φτάσει το 46,2% του ΑΕΠ και ως ποσοστό του 

συνόλου του χρέους το 52,6%, με αποτέλεσμα η Αρμενία να εισέλθει στη 

ζώνη κινδύνου των χωρών με πρόβλημα χρέους.               συνεχ. σελ. 5 
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Αύξηση εμπορικών σχέσεων Αρμενίας– Κίνας. 

Η Αρμενία ευελπιστεί στην αύξηση του διμερούς εμπορίου με την Κίνα σε 

500 δισ. δολ., σύμφωνα με τον Υφυπ. Εξωτερικών της Αρμενίας Sergey Mana-

saryan. Το 2011 το ύψος των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών 

ανήλθε σε 421 δισ. δολ. και μόνο μέσα στο α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχει 

ανέλθει σε 125 δισ. δολ.. Η Αρμενική πλευρά με την ευκαιρία του εορτασμού των 

20 ετών από την εγκθίδρυση των Αρμενο-κινεζικών διπλωματικών σχέσεων θέτει 

ως στόχο την αύξηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυό χωρών. 

Η συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, ιδιαίτερα στον τομέα της 

εκπαίδευσης, του εμπορίου, της επιστήμης και της οικονομίας, αναπτύσσεται 

δυναμικά. Ιδιαίτερα δε έχει επικεντρωθεί στον εκπαιδευτικό τομέα για την 

προώθηση της περαιτέρω συνεργασίας στις νέες γενεές. Ετησίως, δεκάδες 

μαθητές σε κινεζικά πανεπιστήμια διδάσκονται την αρμενική γλώσσα, γεγονός 

σημαντικό για το μέγεθος της Κίνας και την προοπτική ανάπτυξης των δεσμών 

των δυό χωρών. Έχει ήδη υπογραφεί μία συμφωνία, σύμφωνα με την οποία 

σαράντα Αρμένιοι μαθητές θα σπουδάσουν σε κινεζικά πανεπιστήμια και 15 

Κινέζοι φοιτητές αντιστοίχως στην Αρμενία. Ο Αρμένιος Υφυπουργός 

Εξωτερικών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κίνα για τη βοήθεια στην 

Αρμενία και υπενθύμισε σχετικά τη προσφορά 600 αστικών λεωφορείων, τις 

ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα, τα ασθενοφόρα και τα οχήματα της αστυνομίας 

που ήδη έχει παραλάβει η Αρμενία από την Κίνα. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η Αρμενία θα εντείνει τις 

προσπάθειες για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας, προσθέτοντας ότι η 

ανάμεσα στα άλλα θα εορτασθεί η Ημέρα της Κίνας το προσεχές φθινόπωρο. Ο 

Πρέσβης της Κίνας στην Αρμενία, Tian Changchun, από την πλευρά του, είπε ότι 

οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ανάγονται στην αρχαιότητα, και ο κύκλος 

εργασιών του εμπορίου μεταξύ Ερεβάν και το Πεκίνο είναι πραγματικά 160 φορές 

περισσότερο τώρα από ό, τι ήταν στα πρώτα χρόνια της εγκαθίδρυσης των 

διπλωματικών σχέσεων. 

Η Κίνα είναι μία από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία 

της Αρμενίας, και μέσα σε 20 χρόνια διπλωματικών σχέσεων που έχουμε χτίσει 

μια αποδοτική συνεργασία και για τις δύο χώρες. Σήμερα η Κίνα είναι ένας 

σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Αρμενία .                                συν. σελ. 3 
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Τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Αρμενία. 

Ο ρωσικός κολλοσός παραγωγής φυσικού αερίου Gazprom, ενδέχεται να αυξήσει 

τα τέλη χρέωσης για το φυσικό αέριο που θα προωθηθεί στην Αρμενία το 2013. Το 2011 

η ArmRosGazprom, θυγατρική της Gazprom που διαχειρίζεται την παροχή φυσικού 

αερίου στην Αρμενία, ανακοίνωσε 13% αύξηση των πωλήσεων, δίχως αντίστοιχη 

βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεδομένων της εταιρείας, καθώς οι ζημίες της 

αυξήθηκαν κατά 42,8% σε σχέση με το 2010, φτάνοντας σε 15,4 δισ. AMD. Η εταιρεία 

σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, είχε αρχίσει να έχει απώλειες από το 2010 

(10.8 δις. AMD), παρότι κατά το 2009, έτος κορύφωσης της ύφεσης, κατέγραψε  πτώση 

20,1% στην κατανάλωση φυσικού αερίου, που σήμανε τελικά απώλειες μονάχα 3,3 δισ. 

AMD. Μέσα σε δύο χρόνια (2010-2011) η ArmRosGazprom έχασε 26,2 δισ. AMD μη 

μπορώντας να αντισταθμίσει τους κινδύνους για την τελική αύξηση του κόστους του 

φυσικού αερίου, ανάλογα με την πηγή. Η Gazprom είχε δύο συναντήσεις με την αρμενική 

πλευρά για να συζητήσουν τα τέλη για το αέριο που παραδίδεται στην Αρμενία. Τα τέλη 

φυσικού αερίου δεν είχαν αλλάξει για την περίοδο 2011-2012 (180$/1000 κ.μ), ωστόσο 

παρά την ειδική σχέση με την Αρμενία, έχουν ήδη φθάσει το ευρωπαϊκό επίπεδο.  

συν. από σελ. 2 

Σημαντική στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων ήταν η επένδυση και δημιουργία 

του εργοστασίου ελαστικών Shanxi-Nairit στην Κίνα το 2011. Πρόκεται για εργοστάσιο 

ελαστικών στην Κίνα και είναι ένα από τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 

Αρμενό-Κινεζικής οικονομικής συνεργασίας (το μερίδιο της αρμενικής πλευράς είναι 

40%). Η Αρμενική εταιρεία Nairit φυτών και η κινεζική εταιρεία Shanxi παραγωγής 

συνθετικού καουτσούκ, υπέγραψαν συμφωνία το 2003, σύμφωνα με την οποία θα 

δημιουργούσαν το εργοστάσιο που άνοιξε τελικά στις 4 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης του Προέδρου της Αρμενίας Σερζ Σαργκσιάν στην Κίνα.  

Περαιτέρω σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρμενικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

οι εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 9,8 εκατ. δολ. το 2011 (0,9% των συνολικών 

εξαγωγών της Αρμενίας), μειωμένες κατά 59,6% σε σχέση με το 2010. Οι εισαγωγές στην 

Αρμενία από την Κίνα ήταν αυξημένες το 2011 κατά 0,6% σε σχέση με το 2010, 

φτάνοντας τα 331,2 εκατ. δολ.  Η Αρμενία εξάγει προς την Κίνα μάρμαρο, χαλκό πυκνό, 

μεταλλευμάτων, πορώλιθο, διάφορα άλλα πετρώματα, σωλήνες, μπράντυ και άλλα 

αλκοολούχα ποτά. Οι εισαγωγές από την Κίνα αφορούν ηλεκτρονικές συσκευές, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είδη οικιακής χρήσης, δομικά υλικά, μεταλλικούς σκελετούς, 

αυτοκίνητα, λεωφορεία, ρούχα, κοσμήματα.  



 

 

Αύξηση τουριστικού συναλλάγματος. 

           Το μερίδιο των εσόδων που προέρχεται από την τουριστική 

βιομηχανία αναμένεται να φθάσει περίπου 10-12% του ΑΕΠ μέχρι το 

2030, σύμφωνα με τον Mekhak Apresian, επικεφαλής του τμήματος 

του Υπουργείου Οικονομίας της Αρμενίας για τον τουρισμό και 

αναλογική ανάπτυξη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.  

           Ο δείκτης αυτός ανέρχεται σήμερα στο 5-7% και ο στόχος είναι 

να αυξηθεί 10-12%, σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο σχεδίο 

ανάπτυξης του τουρισμού μέχρι το 2030. Όπως χαρακτηριστικά 

υποστήριξε ο κ. Apresian, φυσικά, υπάρχουν χώρες όπου το μερίδιο 

του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 70%, αλλά για την Αρμενία, η αισιοόδοξη 

και συνάμα ρεαλιστική προοπτική δεν μπορεί να προσβλέπει σε 

μεγαλύτερο του 30%. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου 

758.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την Αρμενία το περασμένο έτος  
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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 . 

Εργοστάσιο παραγωγής φυτικών λαδιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 

Στην πόλη Taghavard στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, εδώ και ένα έτος λειτουργεί παραγωγική μονάδα 

παραγωγής φυτικών ελαίων. Ο ιδιοτήτης της βιοτεχνίας Norayr Stepanyan, έχει λάβει δάνειο από 

αρμενική τράπεζα προκειμένου να προβεί σε αυτή την επένδυση και έχει υιοθετήσει σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία οικολογικές πρακτικές. Το φυτικό έλαιο που παράγεται είναι ένα οικολογικά 

καθαρό προϊόν, όπως τόνισε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και χρησιμοποιεί σύγχρονη γερμανική τεχνολογία 

για την παραγωγή των προϊόντων της. Η πρώτη παρτίδα των φυτικών ελαίων θα εμφανιστεί στην αγορά 

του Καραμπάχ στα τέλη Ιουλίου 2012. Στην παρούσα φάση το λάδι παράγεται από ηλίανθο, αλλά στο 

μέλλον θα γίνει και από άλλα φυτά. Προς το παρόν απασχολούνται 30 άτομα για την παραγωγή του 

φυτικού ελαίου και έχει δυνατότητα παραγωγής 13 τόνους λάδι μαγειρέματος εντός πέντε ημερών. 

Εκπρόσωποι της εταιρείας Strachle της Γερμανίας, οι οποίοι βρέθηκαν στο Καραμπάχ για δύο 

εβδομάδες, για την εγκατάσταση και τη δοκιμή του εξοπλισμού, αλλά και εκπαίδευση των εργαζομένων 

είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι. Ο πρωθυπουργός του Καραμπάχ Ara Harutyunyan είπε ότι η ποιότητα αυτού 

του φυτικού ελαίου θα είναι υψηλότερη από εκείνη των φυτικών ελαίων που πωλούνται στη αγορά τώρα 

και η τιμή για αυτό το μαγειρικό λάδι θα είναι αρκετά χαμηλή και προσιτή. 

και φαίνεται ότι η τουριστική δαπάνη κατ΄ άτομο σταθεροποιείται κατά  μέσο όρο στα 1000 δολ. ΗΠΑ. Ο 

αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Αρμενία αυξήθηκε κατά 10% και κατά το 2010 φτάνοντας 

τις 714.000. Οι αριθμοί για το πρώτο εξάμηνο του 2012 θα είναι διαθέσιμοι στα τέλη Ιουλίου ή αρχές 

Αυγούστου αλλά ήδη μηνύματα είναι αισιόδοξα.   
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συν. από σελ. 1 

            Παράλληλα σε περίπτωση που η πορεία του αρμενικού εθνικού νόμισματος, του ντραμ 

(DRAM), εξακολουθήσει να είναι πτωτική σε σχέση με το δολαρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει άλλη εναλλακτική νομισματική πολιτική, ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της 

και στο εξωτερικό χρέος της Αρμενίας, το οποίο και με αυτόν τον τρόπο διαρκώς διευρύνεται.  Το 

αρμενικό DRAM έχει υποτιμηθεί πάνω από 6% σε σχέση με το δολάριο από τον Μάιο 2011. Αυτή η 

πολιτική υιοθετείται και από άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ). 

Σημειώνεται ιδιαιτέρως εν προκειμένω η περίπτωση της Ρωσίας, η οποία είναι και σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της Αρμενίας. Αυτό εξηγεί γιατί το δολάριο γίνεται ασφαλές καταφύγιο για τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες. Παράλληλα η αύξηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου σε δολ. ΗΠΑ που 

διατηρούνται είναι σταθερά ένας άλλος παράγοντας μείωσης της ισοτιμίας με το DRAM. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης Αρμενίας τον Απρίλιο του 2012, περίπου 42,67% των 

καταθέσεων τηρούντο σε δολ. ΗΠΑ. Το εξωτερικό χρέος της Αρμενίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2012 αυξήθηκε κατά 1,8% (ή 65,7 εκατ. δολ.) φτάνοντας τα 3.633.9 δισ. δολ. (1.419.5 τρισ. DRAM). 

Το 82,6% του χρέους ή 3.002.6 δισ. δολ. αποτελούσε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο 

αυξήθηκε κατά 1,7% ή 51,7 εκ. δολ. από το τέλος Δεκέμβριου του 2011. Το χρέος της Κεντρικής 

Τράπεζας (συναφθέντα δάνεια) ανήλθε σε 631,4 εκατ. δολ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3% ή 14 

εκατ. δολ. περίπου 17,4% του συνολικού χρέους. Το 70,4% του χρέους ή 2.557.2 εκατ. δολ. 

οφείλονται σε διεθνείς δανειοδοτικούς οργανισμούς, αυξημένο επίσης κατά 3,3% από το τέλος του 

2011. Το χρέος της Αρμενίας προς την Παγκόσμια Τράπεζα το α΄εξάμηνο 2011 ανήλθε σε 1.355.2 

δισ. δολ. ή 37,3% του συνολικού χρέους,  αυξημένο κατά 1,4% σε σχέση με το ίδο διάστημα το 

2010.  

Πιέσεις για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. 

           Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνιστά στην κυβέρνηση της Αρμενίας να προβεί σε 

πρόσθετες αλλαγές στο φορολογικό πρόγραμμα, καθώς εκτιμά ότι πρέπει να καταργηθούν τα 

προνόμια απαλλαγής από τον ΦΠΑ για το πετρέλαιο ντίζελ και να αυξηθούν οι φόροι κατανάλωσης.           

Ωστόσο, οι συστάσεις απορρίφθηκαν από τις αρχές της Αρμενίας, παρότι το ΔΝΤ εξακολουθεί να 

καλεί σε δράση ώστε να εκκινήσουν νωρίτερα οι μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος, 

καθώς προβλέπει το 2015 κομβική χρονιά για τα δημόσια έσοδα. Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ 

υπογράμμισαν τη σημασία της βελτίωσης του φορολογικού μηχανισμού. Η φορολογική 

μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων μέχρι το 2015. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά η εισαγωγή μηχανισμών για τη φορολογία στρατιωτικών, απαλλαγή του 

φόρου εισοδήματος για τους αγρότες, και κατάργηση ορισμένων ειδών φορολογικών προνομίων για 

συγκεκριμένα αγαθά. 


