
 

 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας (CBA), ανακοίνωσε σήμερα ότι  

θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης σταθερό στο 8%. 

Στην σχετική ανακοίνωσή της, ανέφερε ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 

2,9% τον Ιανουάριο του 2013 με αποτέλεσμα σε 12μηνη βάση να 

διαμορφώνεται σε  2,6%, που είναι κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της 

του προκαθορσιμένου περιθωρίου 4 ± 1,5% που ο προϋπολογισμός 

προβλέπει, σύμφωνα με τις επιταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η 

Κεντρική Τράπεζα ανέφερε επίσης ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά το 

πρώτο εξάμηνο για να σταθεροποιηθεί γύρω στο προαναφερθέν 

επίπεδο. 

 Αναφέρθηκε επίσης ότι εν μέσω των τρεχουσών αβεβαιοτήτων 

σχετικά με πολιτικές λύσεις στα προβλήματα χρέους των ανεπτυγμένων 

χωρών, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στο 

χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Κάτω από την επίδραση της 

χαμηλής εξωτερικής ζήτησης, που σχηματίζεται κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, οι διεθνείς τιμές των κυριότερων πρώτων υλών και προϊόντων 

τροφίμων θα είναι σχετικά σταθερή, δηλαδή θα παραμένει στο σημερινό 

υψηλό επίπεδο. Εν μέσω αυξανόμενου οικονομικού δυναμικού και της 

αύξησης της γεωργικής παραγωγής σε περιβάλλον χαμηλού 

πληθωρισμού μια σημαντική αύξηση της πραγματικής κατανάλωσης, 

εντός του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση ισορροπημένων τάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάποια 

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται. Ως 

αποτέλεσμα της αναμενόμενης υποχώρηση της ιδιωτικής ζήτησης από το 

εξωτερικό και την ασθενέστερη εσωτερική, το αποτέλεσμα θα είναι 

αποτρεπτικό για την εκτροπή της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς ο 

πληθωρισμός στην Αρμενία δεν πρόκειται να έχει ισχυρό αντίκτυπο στις 

εγχώριες τιμές. Τελευταία φορά που μεταβλήθηκε το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, μειώνοντάς το από 

8,5% σε 8%.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αύξηση καταθέσεων για τις μεγάλες τράπεζες της Αρμενίας. 

Οι καταθέσεις στις δέκα κορυφαίες τράπεζες της Αρμενίας, που 

συναποτελούν τον θεματοφύλακα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της  

ανήλθαν σε 1383,6 δισ. AMD μέχρι το τέλος του 2012, καταγράφοντας αύξηση 

7,6% σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης 

Αρμενίας. 

 Οι συγκεκριιμένες δέκα τράπεζες συγκέντρωσαν το 79% του συνολικού 

ποσού των καταθέσεων που επιμερίστηκε ανάμεσα στις 21 τράπεζες της 

Αρμενίας. 

Η HSBC Bank Αρμενία ξεχώρισε για μια ακόμα χρονιά, αποσπώντας το 

μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων 123,2 δισ. AMD (4,8% αύξηση σε ετήσια βάση 

και ταυτόχρονα αύξηση 12,43% του μεριδίου του συνολικού καταθέσεων που 

διατηρεί σε σχέσεη με τις λοιπές τράπεζες της Αρμενίας). 

Η Ameriabank κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 104,9 δισ. AMD (19% 

ετήσια αύξηση και 10,57% υψηλότερο μερίδιο στην αγορά της Αρμενίας). 

Η Ardshininvestbank, με 102,6 δισ. AMD και 7,25% αύξηση των 

καταθέσεων σε σχέση με το 2011, απέσπασε μερίδιο υψηλότερο κατά 10,34% 

σε σχέση με τιις άλλες τράπεζες και κατετάγη τρίτη. 

Η VTB Bank—Armenia, με 92,7 δισ. AMD, αύξησe 9,9% τις καταθέσεις 

της και 9,34% το μερίδιό της. Ακολουθεί η Ardshininvestbank. 

Armbusinessbank, με 87,8 δισ. AMD, αύξηση 15,79% και 8,85% του μεριδίου 

της.  Η Armbusinessbank ακολουθείται από την Unibank, της οποίας οι 

καταθέσεις ανήλθαν σε 87,6 δισ. AMD στα τέλη μετά από αύξηση 9,2% κατά το 

και αποσπά το 8,83% των συνολικών καταθέσεων των τραπεζών της 

Αρμενίας. Η ACBA-CREDIT AGRICOLE ΤΡΑΠΕΖΑ κατέχει την έβδομη θέση 

με καταθέσεις που αυξήθηκαν 2,6% στα 59,3 δισ. AMD και αποτελούν το 

5,98% των συνολικών καταθέσεων των τραπεζών. Η Converse Bank, με 56,8 

δισ. AMD, αύξησε 10,5% τις καταθέσεις και το μερίδιο κατά 5,73%. Η Arex-

imbank - Gasprombank Group στην ένατη θέση της κατάταξης απορρόφησε 

καταθέσεις ύψους 35,2 δισ. AMD (15,4% αύξηση σε ετήσια βάση και 3,55% 

του μεριδίου αγοράς). Η Anelik συμπληρώνει την δεκάδα των κορυφαίων 

τραπεζών αναφορικά με την προσέλκυση καταθέσεων, εξασφαλίζοντας 33,4 

δις. Αυξημένες κατά 8,4% και 3,37% μερίδιο. 
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Θετική πορεία twinning προγραμμάτων στην Αρμενία. 

Το διετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται Υποστήριξη 

Αδελφοποίησης με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Αρμενίας έχει 

εξελιχτεί με επιτυχία στην Αρμενία, σύμφωνα με την Claudia Junker, επικεφαλής της 

Μονάδας Στατιστική Συνεργασίας της Eurostat, δήλωσε την Τετάρτη κατά την τελετή 

ολοκλήρωσης του έργου. Ανέφερε ότι το έργο έχει υλοποιηθεί με κοινές προσπάθειες 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας και της Eurostat. 

Τόνισε ότι οι στατιστικές υπηρεσίες έχουν καταφέρει να κάνουν την πρόοδο σε 

αυτόν τον τομέα ορατό, να εκπονήσουν ακριβείς στατιστικές μελέτες και να εισφέρουν 

ανεξαρτησία σε αυτόν τον τομέα και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. 

Ο Trayan Hristea, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αρμενία, μιλώντας 

στην ίδια εκδήλωση, υπογράμμισε την υψηλή βαθμολογία στην συνολική εκτίμηση για 

τα προγράμματα twinning της ΕΕ στην Αρμενία. Τα προγράμματα της ΕΕ μπορούν και 

έχουν δημιουργήσει στενότερη και άμεση συνεργασία μεταξύ της Αρμενίας και των 

ευρωπαϊκών χωρών και αυτό θα ωθήσει την ανάπτυξη παράπλευρων πολιτικών και 

θεσμών εκτός του Εθνικού Στατιστικού Ιδρύματος της Αρμενίας. 

Ο Tigran Davtyan, Υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας, από την πλευρά του, 

είπε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την υποστήριξη της κρατικής 

στατιστικής υπηρεσίας της Αρμενίας, καθώς μάλιστα είχε ευεργετική επίδραση στην 

κατάσταση που διείπε την υπηρεσία μέχρι πρίν λίγο καιρό. Ανέφερε ότι η ΕΕ έχει 

διαθέσει 1 εκ. ευρώ για την υποστήριξη στατιστικών υπηρεσιών της Αρμενίας, με 

χρηματοδότες την Δανία, Γερμανία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Σουηδία. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε στην Αρμενία το 2009 ως μέρος του ευρωπαϊκού 

μηχανισμού γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνεπάγεται θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις που διέπουν τους οργανισμούς και τις νομοθετικές αλλαγές.   

Παραγωγή χημικής βιομηχανίας το 2012. 

 Η παραγωγή χημικών μειώθηκε κατά 8,7% σε 7.5 δις AMD το 2012, σύμφωνα με την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Η βιομηχανία πλαστικών προϊόντων ανήλθε σε 

13,707.2 τόνους, αύξηση 0,4% σε σχέση με το 2011. Η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών 

μειώθηκε κατά 7,6% σε 10,848.4 τόνους. Η παραγωγή καθαριστικών απορρυπαντικών, 

προϊόντα κολλαρίσματος μειώθηκε κατά 10,8% στο συνολικό ποσό των 1,887.2 τόνους το 2012 

έναντι του 2011. Το 2012, συνολικά 9.577 κιλά συνθετικό κορούνδιο παρήχθη (21% μείωση σε 

σύγκριση με το 2011). Η παραγωγή καυστικής σόδας ήταν 82 τόνοι (πτωτική κατά 2,1 φορές). 

Αξιοσημείωτη είναι η μη καταγραφή παραγωγής συνθετικού καουτσούκ ($ 1 = 406.49drams). 



 

 

Παραγωγή καπνού το 2012. 

Η Αρμενία παρήγαγε συνολικά προϊόντα καπνού αξίας 

25,4 δισ. AMD  το 2012 που ήταν 57,1% υψηλότερα από το 

2011, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αρμενίας. Ο αριθμός των τσιγάρων που παράγονται στην 

Αρμενία ανήλθε σε 6155 εκατ. ευρώ, που ήταν κατά 83,2% ή 

2794,5 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το 2011. 

Σύμφωνα δε με την Τελωνειακή Υπηρεσία, η Αρμενία εξήγαγε 

συνολικά 3860,2 εκατ. πουράκια, πούρα και τσιγάρα το 2012 

έναντι 1414,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η δασμολογητέα 

αξία των εξαγόμενων προϊόντων καπνού αυξήθηκε κατά 2,5 

φορές ή κατά 25,5 εκατ. δολ. σε 41,8 εκατ. δολ. ($ 1 - 406,74 

δράμια).  
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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 . 

Δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας κρέατος. 

Ο Πρόεδρος Σερζ Σαργκσιάν, παρά την επιβαρυμένη προεκλογική εκστρατεία ήταν παρέστη 

στα εγκαίνεια ενός εργοστασίου κρέας στο Ερεβάν που απέκτησε η εταιρεία NatFood. Η 

συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού της Μαύρης 

Θάλασσας και της Τράπεζας Ανάπτυξης (BSTDB), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την VTB Bank Armenia. 

Το νέο εργοστάσιο κρέατος είναι εξοπλισμένο με συστήματα ελέγχου ποιότητας υψηλής 

τεχνολογίας και η παραγωγική γραμμή έχει σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ. Η προηγμένη 

τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί θα συβάλλει στην παραγωγή ενός ευρέος φάσματος ποιοτικών 

προϊόντων με βάση το κρέας για την τοπική κατανάλωση και κυρίως για τις εξαγωγές. Η έναρξη της 

παραγωγής αυτής θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας επεξεργασίας κρέατος στην 

Αρμενία και τη δημιουργία νέες θέσεις εργασίας. 

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας τόνισε ότι το άνοιγμα του εργοστασίου κατέστη δυνατό λόγω της 

στενής συνεργασίας της Παρευξύνιας Τράπεζας για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και την VTB Bank Armenia, γεγονός που 

συνέβαλε στην πρόσθετη χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση δανείων που είχαν χορηγηθεί στο 

παρελθόν στη NatFood.  Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την αναγκαιότητα να συνεχιστεί η διεθνής 

χρηματοδότηση σε παρόμοια έργα, καθώς αποτελεί τον μόνο δρόμο για ουσιαστική ανάπτυξη σε 

κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Η NatFood είναι μη κρατική εταιρεία η πλειοψηφία της 

οποίας ανήκει στην Henrikh Zakhariants.  
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Δυσμενές κλίμα για άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη 

Κυριακή με ανανέωση της θητείας του νυν προέδρου, κυρίαρχη θέση στο διάλογο που αναπτύχθηκε 

ήταν ο τρόπος απεμπλοκής της αρμενικής οικονομίας από την εκτεταμένη δραστηριοποίηση 

πολιτικών προσώπων στην οικονομία. Η διαμόρφωση ολιγοπωλιακών καταστάσεων και η 

αδιαφάνεια στον τρόπο χορήγησης αδειών νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η 

δυσχερέστατη είσοδος σε κλειστές αγορές, εκτιμάται από ανεξάρτητους οικονομολόγους ότι δεν θα 

είναι εύκολα να αρθούν ούτε στη νέα περίοδο διακυβέρνησης, καθώς υπάρχουν σημαντικές καχεξίες 

στη δομή της δημόσιας διοίκησης που δεν επιτρέπουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, που κορυφώθηκε η εξέλιξή του τις δυό τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής 

περιόδου ήταν η υπόθεση της εισόδου στην αρμενική αγορά λιανικής του γαλλικού κολλοσού Carre-

four. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας Tigran Davtian αναγκάστηκε να παρέμβη 

δημοσίως και να τονίσει ότι η άφιξη της γαλλικής αλυσίδας υπεραγορών στην Αρμενία  θα συμβάλλει 

και σε τόνωση του ανταγωνισμού καθώς και άλλες εταιρείες θα μειώσουν τις τιμές ορισμένων από τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το Carrefour δεν είναι μόνο επιχείρηση, αλλά και ένας τρόπος 

αναμόρφωσης του καταναλωτικού πολιτισμού που η αρμενική κυβέρνηση ενδιαφέρεται να εισέλθει 

στην αρμενία δήλωσε ο κ. Davtian προσπαθώντας να διασκεδάσει τις πολλαπλές φήμες για 

αναστολή της προσπάθειας της γαλλικής εταιρείας, ένεκα διαφωνιών με τοπικούς χονδρεμπόρους 

και δημόσιους λειτουργούθς. Ο αρμένιος Υπουργούς είπε ότι η κυβέρνηση έχει εμπλακεί και 

προσπαθεί να υλοποιηθεί η επένδυση το ταχύτερο δυνατόν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση 

ενδιαφέρεται να φέρει πολυεθνικές εταιρείες στην Αρμενία, και έχει διαθέσει 40 εκατ. AMD μονάχα το 

2012 για τη διαπραγμάτευση μαζί τους. Είπε, επίσης, ότι η καθυστέρηση στην άφιξη της εταιρείας 

στην Αρμενία συνδέεται με διαφωνίες μεταξύ ιδιωτικών φορέων. Σύμφωνα ωστόσο με άλλα μέσα 

ενημέρωσης ο ρωσο-αρμένιος επιχειρηματίας Samvel Karapetian, ιδιοκτήτης του Dalma Mall στο 

Ερεβάν, ανέστειλε τη σύμβασης με την Carrefour,  ένεκα πιέσεων από μέλη της αρμενικής 

ολιγαρχίας και κυρίως του Samvel Alexanian που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών 

βασικών αγαθών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αρμενίας μάλιστα ρωτήθηκε σχετικώς και αρνήθηκε 

αναφορές ότι Samvel Karapetian απαίτησε την αναστολή της σύμβασης με Carrefour λέγοντας τι οι 

δύο πλευρές είχαν υπογράψει μνημόνιο είναι ένα από πρόθεση, δεν είναι σύμβαση. 

 Η Γαλλική Carrefour SA είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικών πώλησων στον κόσμο, 

μετά την αμερικάνικη Wal-Mart και τα εμπόδια στο δρόμο της για είσοδο στην αρμενική αγορά 

μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες ακόμα και στην αξιολόγηση της χώρας, σε εκθέσεις που 

εκπονούν διεθνείς οργανισμοί. Ειδικότερα, η θέση της Αρμενίας στο Doing Business  μπορεί να 

μειωθεί άμεσα σε διάφορα κριτήρια, καθώς ήδη εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα μπορεί να πέσει 

μεταξύ 50ης-70ης θέσης, αντί της τρέχουσας 32η θέσης.  


