
 

 

Η οικονομία της Αρμενίας το 2012 διευρύνθηκε κατά 7.4% έναντι 

του 2011 (4.117.3 τρις. AMD) σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. Η γεωργία 9,5% και οι υπηρεσίες 

10,8%, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση φτάνοντας τα 840 εκ. δολ. και 

710 εκ. δολ. αντιστοίχως, ενώ ανακόπηκε λίγο η πτωτική πορεία του 

κατασκευαστικού τομέα με αναιμική αύξηση 0,2%, φτάνοντας σε 

συνολικό ύψος εργασιών τα 469,7 εκ. δολ. Η βιομηχανία σημείωσε 

επίσης σημαντική αύξηση 8,8% φτάνοντας το 1,1 δις δολ.  

 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το περασμένο έτος ήταν 1.792.072 AMD 

(ισοδύναμο των 3.282,3 δολ. ή 2.357,8 ευρώ). Η οικονομία αναπτύχθηκε 

τελικώς, παρά τις διασταυρούμενες αντίθετες εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια 

του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2012, 

που είχε εισηγηθεί η κυβέρνηση, προκαλώντας τα θετικά σχόλια των 

διεθνών οργανισμών που υποστηρίζουν την μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια στην Αρμενία, καθώς αποδεικνύεται η σταθερή προσήλωση 

της κυβέρνησης στην επίτευξη των τεθέντων στόχων.  Τον Νοέμβριο του 

2011, η Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Αρμενίας 

Ва2 από σταθερή σε αρνητική, η οποία και παρέμεινε αμετάβλητη εντός 

του 2012. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξήρε παράλληλα τις 

προσπάθειες της αρμενικής κυβέρνησης για τον περιορισμό του 

ελλείμματος του προϋπολογισμού από 5,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 3% το 

2011 και 2,7% το 2012. Ένας μεγάλος αριθμός των γραφειοκρατικών 

εμποδίων για την επιχειρηματική δραστηριότητα έχει εξαλειφθεί, 

σύμφωνα με την Έκθεση Επιχειρείν 2012 της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

στην οποία η Αρμενία έχει βελτιώσει τη θέση της μεταβαίνοντας από την 

61η θέση το 2011, στην 55η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες της έρευνας.  
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Υποκατάστημα της Deloitte στην Αρμενία. 

Η πολυεθνική εταιρεία Deloitte ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ανοίξει 

Γραφείο και στο Ερεβάν.  Πρόκειται για το 17ο γραφείο της εταιρείας σε χώρες   

ΚΑΚ (μέλη της πρώην σοβιετικής ένωσης) και το πρώτ που θα ανοίξει στην 

Αρμενία. Η εταιρεία πήρε τη στρατηγική απόφαση να ανοίξει γραφείο στο 

Ερεβάν για να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις τοπικές επιχειρήσεις και να 

εκμεταλλευτεί την ταχεία οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σύμφωνα με την 

ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα. 

Deloitte έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε χώρες ΚΑΚ εδώ και 20 

χρόνια και σήμερα απασχολεί περίπου 3.000 άτομα στην περιοχή. Εκτός από 

την προσθήκη ενός νέου γραφείου στο δίκτυο ΚΑΚ η εταιρεία τονίζει ότι η 

αγορά της παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και για τον λόγο 

αυτό αποβλέπει στην παροχή λύσεων με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και τη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένων λύσεων για τους πελάτες της, ώστε να υπάρξει 

ανταπόκριση στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και του ανταγωνισμού που 

διαμορφώνεται στην Αρμενία και τη διασύνδεση της τοπικής αγοράς και της 

επιχειρηματικής κοινότητας με το τεράστιο δυναμικό της, της Deloitte. Καθώς 

μάλιστα επικεφαλής θα είναι ο κ. Srbuhi Hakobyan, ο οποίος είναι ο μέχρι 

σήμερα επικεφαλής του Γραφείου Μόσχας, θα επιμερίσει το χρόνο του και με 

το νέο Γραφείο Ερεβάν και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνέργιες μεταξύ 

των εργασιών που ήδη έχουν αναδειχθεί από τον μεγαλύτερο στρατηγικό 

εταίρο των χωρών της ΚΑΚ. Μάλιστα ο κ. Srbuhi είναι ήδη μέλος του του 

Συλλόγου Λογιστών και Ελεγκτών της Αρμενίας. 

Η Deloitte CIS, είναι θυγατρική του γνωστού διεθνούς 

χρηματοοικονομικού κολλοσού που έχει αναδειχθεί σε μια από της κορυφαίες 

εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτικών 

επιχειρήσεων, διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και φορολογικές 

και νομικές υπηρεσίες. Ήδη στην Αρμενία λειτουργούν 35 εταιρείες με 

παρόμοιο αντικείμενο και ανάμεσά τους 20 αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 

διαμορφώσει τη σύνθεση του προσωπικού τους με επιτόπιους και αλλοδαπούς 

εμπειρογνώμονες. Σημειώνεται ότι η Ernst & Young Armenia, εταιρεία 

ανταγωνιστική της Deloitte και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανοίξει γραφείο 

στην Αρμενία από το  2008. 
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Αναβάθμιση υπηρεσιών αρμενικού κτηματολογίου. 

Η κρατική επιτροπή της Αρμενίας για την οργάνωση του κτηματολογίου θα λάβει 

ποσό 9,8 εκατ. νορβηγικές κορώνες από την κυβέρνηση της Νορβηγίας (1.750.000 

δολ.) για να δημιουργήσει ένα σύγχρονο γεωτοπογραφικό σύστημα αναφοράς (GPS). 

Η συμφωνία για το σκοπό αυτό υπεγράφη την Τρίτη στο Ερεβάν από τον Yervand 

Zakharian, επικεφαλής της αρμενικής αντιπροσωπείας και τον Helge Onsrud, διευθυντή 

της νορβηγικής δημόσιας υπηρεσίας του κτηματολογίου. 

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σταθμών 

αναφοράς GPS στην Αρμενία, καθώς και να πραγματοποιηθούν αεροφωτογραφήσεις 

σε σημαντικό μέρος της Αρμενίας, για να δημιουργηθεί τελικώς ένα ψηφιακό μοντέλο 

πρότυπο και νέοι ψηφιακοί χάρτες μέσω της συγχρονης μεθόδου 

(ορθοφωτογράφησης) . 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η αρμενική αντιπροσωπεία θα αποκτήσει 

12 σταθμούς αναφοράς για να διαμορφωθεί το σύστημα συντεταγμένων της Αρμενίας 

(ARMPOS), το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα ενταχθεί στην 

Ευρωπαϊκή EUPOS. 

Ο κ. Zakharian τόνισε την καθυστέρηση της Αρμενίας στον τομέα αυτό σε σχέση 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, ανέφερε, έχει ήδη εισάγει την 

τρισδιάστατη χαρτογράφηση. Με τη βοήθεια των 12 σταθμών αναφοράς και την 

ορθογραφική μέθοδο έρευνας θα είναι σε θέση οιοσδήποτε να προσδιορίσει με 

ακρίβεια την τοποθεσία του κάθε τόπου στην Αρμενία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 

πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ακριβές σύστημα πλοήγησης 

μέχρι το 2015. Σήμερα υπάρχουν μόνον ερασιτεχνικά συστήματα πλοήγησης στη χώρα 

τα οποία δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς μάλιστα δεν υπάρχουν  

σταθμοί αναφοράς που θα δώσουν τη δυνατότητα για να προσδιοριστεί με μεγάλη 

ακρίβεια οι συντεταγμένες των διαφόρων περιοχών και αντικειμένων. 

Η πρωτοβουλία EUPOS είναι μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων από δημόσιους 

οργανισμούς που προέρχονται από τον τομέα της γεωδαισίας, γεωδαιτικής έρευνας και 

ανάπτυξης δορυφορικών συστημάτων. Συνεργάτες από 19 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, εργάζονται για την παροχή συμβατών υποδομών, χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο 

Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), GPS, GLONASS και GALILEO μέσω της 

λειτουργίας GNSS EUPOS με αναφορά σταθμό. Οι υπηρεσίες EUPOS επιτρέπει υψηλή 

ακρίβεια και αξιοπιστία για στίγματος και πλοήγησης και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των 

εφαρμογών γεωπληροφορικής σε αυτή τη βάση. Μέχρι σήμερα, η οργάνωση έχει περίπου 20 

χώρες-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  



 

 

Παραγωγή κονιάκ στην Αρμενία. 

Η παραγωγή Brandy στην Αρμενία αυξήθηκε 20,2% το 

2012 σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 18. 481. 400 λίτρα,σύμφωνα 

με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας. 

Παράλληλα η παραγωγή οίνου εντός της αναφερόμενης 

περιόδου μειώθηκε κατά 7,7% σε 5.713,7 χιλιάδες λίτρα. 

Η παραγωγή βότκας αυξήθηκε 10,2% σε 10.068.800 

λίτρα, ηπαραγωγή σαμπάνιας υποχώρησε 23,2% σε 478,8 χιλ. 

λίτρα. Επιπλέον, το 2012 η Αρμενία παρήγαγε 13.668.200 λίτρα 

μπύρας (7,3% κάτω από το προηγούμενο έτος). 

Η παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε 1,2% σε 

45.216.600 λίτρα κατά το 2012. 
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         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 . 

Επένδυση για  σε κλάδο ζυθοποιείας. 

Η ζυθοποιία EREVAN BEER ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει στην κατασκευή και λειτουργία 

μιας μεγάλης μονάδας παραγωγής βύνης στην πόλη Giumry εντός του 2013. Το εργοστάσιο είναι ήδη υπό 

κατασκευή και θα είναι η μόνη σύγχρονη μονάδα παραγωγής βύνης στην περιοχή. Η παραγωγική διαδικασία 

θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει όλην την αλυσίδα μέχρι το τελικό προϊόν (προμήθειες, ξήρανση, 

φινέτσα, κριθάρι βλάστησης και διαλογή). Το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 750-800 εκ. αρμενικά δράμια 

(1,4 εκ. ευρώ). Η εταιρεία παράλληλα σκοπεύει να δημιουργήσει το δικό της δίκτυο τόσο αναφορικά με την 

εσωτερική αγορά όσο και για το εξωτερικό, ώστε να παρακάμψει στρεβλώσεις εμπορίου που αντιμετώπισαν 

άλλοι ανταγωνιστές στο παρελθόν, αλλά και για να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα ευμετάβλητες διαφοροποιήσεις 

της διεθνούς αγοράς. Περίπου το 30% της παραγωγής αναμένεται να πωληθεί στην τοπική αγορά και το 

υπόλοιπο θα εξάγεται. Το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τρέχον έτος και να προσφέρει 

περίπου 200-250 θέσεις εργασίας. Παράλληλα περίπου 6.000 στρέμματα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παροχή τοπικών πρώτων υλών θα δημιουργήσουν επιπλέον 800 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της 

καλλιεργητικής περιόδου. Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο ευρωπαϊκό εξοπλισμό για την 

εξασφάλιση πρότυπης και ανταγωνιστικής παραγωγής. Συνολικά 2.3 εκ. ευρώ, που διασφαλίστηκαν μέσω 

δανείων, θα διατεθούν για την αγορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού και τεχνολογιών. Η 

εταιρεία ανέφερε ότι οι επενδύσεις που έχει πραγματοποίησει μέχρι σήμερα, οδήγησαν τις εξαγωγές σε 

αύξηση κατά 2,3 φορές κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2.2 εκ. δολ. το 

2012 μόνο. Το συνολικό ποσό των επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία στην παρούσα φάση 

είναι 9 εκ. δολ. Μάλιστα η εταιρεία εκτιμά ότι με επενδύσεις 7,3 εκατ. δολ. μπορέι να αυξήσει την παραγωγή 

40% και να διπλασιάσει τις εξαγωγές. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για την 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και να εισέλθει και σε αυτόν τον κλάδο. 
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συν. από σελ. 1 

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2012 όλων των Διεθνών Οργανισμών η σταθερή προοπτική 

των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Αρμενία εξαρτάται από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων 

που χρειάζονται για την αναβάθμιση του οικονομικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων σε σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Το γεγονός όμως ότι το σύνολο των 

ξένων επενδύσεων στην Αρμενία μειώθηκε κατά 40% σε σχεδόν 266 εκ. δολ. μονάχα κατά το α’ 

εξάμηνο του 2012, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, δεν είναι άμοιρο της διαπίστωσης έλλειψης διαυγούς 

επιχειρηματικού πλαισίου. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 60% σε 147 εκ. δολ. εντός 

της ίδιας περιόδου. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη μια τέτοια σημαντική πτώση των 

επενδύσεων, παρότι είναι δεδομένη η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις της και στην Ρωσία. 

Οι χώρες που έχουν επενδύσει στην Αρμενία με σημαντικούς ρυθμούς ακόμα και την τριετία της 

ύφεσης, όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, επιβράδυναν τη δραστηριοποίησή τους 

τους στη χώρα.  

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός στην Αρμενία έφτασε τα 121.374 Armenian Dram-AMD 

($ 329, € 231 ή 8938 ρωσικά ρούβλια) το 2012, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση, 

σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας. Ο 

πληθωρισμός σε ετήσια βάση ανήλθε σε 4,1%. Η παραοικονομία κινήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα 

του 2011, εκτιμώμενη σε 60%-65% το 2012, δηλαδή με ανοδικές τάσεις, παρά την αυστηροποίηση 

του θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έσοδα. 

 Το συνολικό δημόσιο χρέος μειώθηκε σε απόλυτο μέγεθος, φθάνοντας τα 3,792 δις δολ. ήτοι 

36,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 ήταν 4,129 δις δολ. (36,4% του ΑΕΠ), αλλά καταγράφηκε αμελητέα 

ποσοστιαία αύξηση 0,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το εσωτερικό χρέος το 2012 ήταν 631 εκ. δολ. 

(6.2% του ΑΕΠ), ενώ το 2011 ήταν 560 εκ. δολ. (6.1%). Οι καταθέσεις που έγιναν στις εμπορικές 

τράπεζες της Αρμενίας το 2012 ήταν αυξημένες μέχρι και 34,6% σε σχέση με το 2011, φτάνοντας σε 

συνολικό ύψος 1.581 δισ. AMD (2.711 εκατ. δολ.) 

 Οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες στο έδαφος του εργοστάσιου Marz στο Ερεβάν και στο  

Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας της Μαθηματικής Εταιρείας του Ερεβάν που άρχισαν να 

λειτουργούν από τον Νοέμβριο 2011, με ανάδοχο την εταιρεία Sitronics Armenia (θυγατρική της 

JSFC Sistema της μεγαλύτερης δημόσιας χρηματοδοτικής εταιρείας στη Ρωσία και την ΚΑΚ) 

αποτέλεσε μια σημαντική οικονομική εξέλιξη.  


