
 

 

 Η κυβέρνηση της Αρμενίας σκοπεύει να εφαρμόσει μια μεγάλης 

κλίμακας μεταρρύθμιση στον κλάδο υγείας το 2014 που θα χρηματοδοτηθεί 

πρωτίστως από την Παγκόσμια Τράπεζα, δήλωσε ο Saro Tsaturyan, 

επικεφαλής της  Κρατικής Υγειονομικής Υπηρεσίας στο αρμενικό υπουργείο 

Υγείας. Στόχος του έργου είναι να επεκταθεί η πρόληψη των μη μεταδοτικών 

ασθενειών, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και ο διαβήτης. Το 

εκτιμώμενο κόστος του προγράμματος δεν ανακοινώθηκε καθώς πρόκειται 

για συσχετισμένα έργα με δημουργία υποδομών, αναβάθμισης υπηρεσιών 

και προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων με σχετικό περιεχόμενο. Οι 

επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες δράσεις για την υλοποίηση του 

προγράμματος θα ανακοινώνονται έγκαιρα για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη 

συμμετοχή από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ο κ. Tsaturyan ανακοίνωσε 

ότι ένας μαζικός έλεγχος (αρχική εξέταση) του πληθυσμού θα διεξαχθεί εντός 

των επομένων τριών ετών για τη διάγνωση των ασθενειών, που μπορεί να 

υφίσταντια σε πολύ πρώιμο στάδιο, αναφέροντας για παράδειγμα, τη 

διάγνωση του διαβήτη που θα απαιτήσει την εξέταση τουλάχιστον του 60% 

των ενηλίκων στη χώρα. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε αρχικώς τον 

περασμένο Μάρτιο το ποσό 35 εκατ. δολ. για δράσεις σχετιζόμενες με την 

πρόληψη ασθενειών και την εκπόνηση μελετών για τον κλάδο υγείας της 

Αρμενίας. Η συγκεκιρμένη πίστωση παρέχεται με σταθερό επιτόκιο 1,25% 

ετησίως, με διάρκεια 25 ετών και 5 χρόνια περίοδο χάριτος. Συνολικά, η 

χρηματοδότηση του έργου είναι 45 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων η 

κυβέρνηση της Αρμενίας θα συμμετάσχει με 8.2 εκ. δολ. Παράλληλα η  μη 

κυβερνητική οργάνωση Trust Fund (HRITF) θα συμβάλει με επιχορήγηση 1,8 

εκατ. δολ. Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την 

δημιουργία για πρώτη φορά στην Αρμενία συστήματος διαχείρισης όλων των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων και παροχής των υπηρεσιών τους μέσω διαδικτύου 

(e-health). Θα ακολουθήσει η υλοποίησή του και παράλληλα η προκήρυξη 

έργων ανοικοδόμησης νέων νοσοκομείων και βελτίωσης των υπαρχουσών 

μονάδων.   
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Προσπάθειες ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. 

 Ολοένα και περισσότερο η αρμενική κυβέρνηση αναζητά τρόπους 

αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της. Για το λόγο αυτό έχει προωθήσει 

σημαντικές πρωτοβουλίες και σχεδιασμούς για την επίτευξη των στόχων της με 

ορίζοντα το 2030 και με δεδομένη την υπογραφή τον Ιούνιο του 2014 της 

τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ. Τα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό 

στην οικονομία της Αρμενίας ήταν : 269 εκατ. ευρώ. το 2006, 480 εκατ. ευρώ το 

2010 και προβλέπεται να είναι 1,35 δις το 2020 και 3 δις το 2030. Η απασχόληση 

στον τουρισμό ως ποσοστό επί του συνόλου στη χώρα ήταν 1,7% το 2006, 1,8% 

το 2010 και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,9% το 2020 και το 2% το 2030. Το μερίδιο 

αγοράς της Αρμενίας στο συνολικό τουριστικό προϊόν της Ευρώπης δεν ξεπέρασε 

το 0,08% το 2006, το 0,1% το 2010 και εκτιμάται στο 0,18% για το 2020 και 

0,31% το 2030. Το ποσοστό της αρμενικής διασποράς στο σύνολο των 

επσκεπτών ήταν 11,6% το 2006, 15% το 2010 και θα ανέλθει στο 20% το 2020 

και 25% το 2030. Ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο Zvartnots την περίοδο 

Ιανουαρίου - Μαίου 2013 ανήλθε σε 296 χιλ. επιβάτες έναντι 407.313 κατά την 

ίδια περίοδο το 2012, αριθμός που προβληματίζει καθώς μάλιστα η χρεωκοπία 

του κρατικού αερομεταφορέα φαίνεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προορισμών, κυρίως για τα μέλη της διασποράς. 

Σύμφωνα με την Πολιτική Αεροπορία της Αρμενίας, 252.020 άνθρωποι έφθασαν 

στη χώρα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου 2012, κατά 25.163 παραπάνω κατά την 

ίδια περίοδο του 2011. Παράλληλα 296.407 ταξιδιώτες έφυγαν από την Αρμενία 

το πρώτο 5μηνο του 2013, χαμηλότερος αριθμός σε σχέση με τους 313.598 της 

ίδιας περιόδου του 2012. Σημειώνεται ότι 4.213 τόνοι εμπορευμάτων 

μεταφέρθηκαν αεροπορικά το διάστημα Ιανουάριου-Μαίου 2013 έναντι 4.129 

τόνους κατά την ίδια περίοδο του 2012. Ο συνολικός αριθμός των απογειώσεων 

και προσγειώσεων κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 3.145 έναντι 3.908 το 

2012. Παράλληλα σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

καταγράφηκε αύξηση 11% το 2012 των εσόδων από τις υπηρεσίες του 

τουριστικού κλάδου. Η Αρμενία με ποσοστά μεγέθυνσης του κλάδου 8-12% 

ετησίως μετά το 2000 βρίσκεται στις 10 πρώτες με τους ταχύτερους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Η συμβολή ωστόσο της διασποράς είναι αποφασιστική   για αυτό      

                                                                                                           συν. σελ. 3. 
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Βράβευση επιχειρήσεων για συνθήκες εργασίας. 

 Τέσσερις αρμενικές εταιρείες βραβεύτηκαν με το ετήσιο Αριστείο για την οργάνωσή 

τους και την παροχή προστασίας της εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στους 

εργαζομένους τους. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, την 

Εθνική Ένωση Εργοδοτών και τη Συνομοσπονδία των Συνδικάτων. Μιλώντας κατά την 

τελετή απονομής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Ara Petrosyan, είπε ότι οι 

τέσσερις εταιρείες που θα λάβουν τα σχετικά κρατικά πιστοποιητικά είναι : Armenia Air-

ports, ELBAT (ο μόνος κατασκευαστής μπαταριών αυτοκινήτων στην περιοχή), η εταιρεία 

κατασκευής Filishin και η Glass Company World που ιδρύθηκε από την KA & KA Interna-

tional Ltd, το 2004, με βάση ένα εργοστάσιο στην πόλη Arzni η οποία μέχρι το 2006 

ανακαινίστηκε πλήρως με νέες γραμμές παραγωγής. Η εταιρεία επένδυσε 12,1 δισ. AMD 

για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Η Αρμενική-γερμανική ELBAT 

μετά τον Νοέμβριο του 2010 αναδείχθηκε σε κορυφαίο παραγωγό μαπταριών στον 

Καύκασο, αφού πραγματοποιήθηκε επένδυση 17.500.000 ευρώ. Η μονάδα συνεργάζεται 

με περίπου είκοσι ξένες εταιρείες. Παράγει μπαταρίες μολύβδου-οξέος και μίζες για 

αυτοκίνητα, επίσης δε προσφέρει εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση. 

Η Filishin είναι κατασκευαστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005. Ασχολείται με το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και επισκευή κτιρίων. Ίδρυσε μια μεγάλη παραγωγική βάση 

στην επαρχία Tavush για την παραγωγή σκυροδέματος, μπάζα και άμμο. Η δε εταιρεία 

Διεθνείς Αερολιμένες Αρμενίας είναι αυτή που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Ερεβάν 

Zvartnots σύμφωνα με την 30ετή σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε με την 

κυβέρνηση της Αρμενίας το 2001. Το 2011 άνοιξε νέα πτέρυγα (terminals) με βάση τις 

διεθνείς προδιαγραφές. Η εταιρεία ανήκει στον Αργεντινής-αρμενικής καταγωγής Eduardo 

Eurnekian.  

συν. από σελ. 2 

και τα στοιχεία για την εξέλιξη των συνολικών επισκέψεων της διασποράς στην Αρμενία για τα έτη 2008-2011 που 

ανακοινώθηκαν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με αυτά η προέλευση των αρμενίων ανά χώρα διαμονής ήταν: 

Ιράν 7,8%, ΗΠΑ 4,5%, Γαλλία 3,5%, Γερμανία 2,9%, Ουκρανία 2%, Ηνωμένο Βασίλειο 1,9%, Τουρκία 1,2%, Αυστρία 

1, 2%, η Συρία 1,2%, Ιταλία 0,9%, Ελλάδα 0,8%, Καναδάς 0,7%, Πολωνία 0,6%, Τσεχία 0,5%. Σκοπός της επίσκεψής 

τους ήταν: 65,6% επίσκεψη σε φίλους, 10,9% άλλος, 7,4% επαγγελματικός-συνέδρια, 1,2% για απασχόληση, 1,9% 

εκπαίδευση, 5% για ιατρικούς λόγους, 6,8% αναψυχή, 1,1% συμμετοχή σε εκδηλώσεις αθλητισμού-πολιτισμού.Από 

αυτούς το 52,7% πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό άνω των τριών επισκέψεων. Αναφορικά με τον τρόπο 

οργάνωσης του ταξιδιού τους 98% το ρύθμισαν μόνοι τους χωρίς παρέμβαση επαγγελματία. Η δε διαμονή τους ήταν 

επιμερίστηκε κατά 6,9% σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, 29,6% σε ξενοδοχεία, 56,7% σε φίλους/συγγενείς και λοιποί 

7,9%. Η διάρκεια παραμονής ήταν 20,1 ημέρες και η μέση ημερήσια δαπάνη ανήλθε σε 36 δολ. για μεμονομένους 

επισκέπτες και 224 δολ. για οικογένειες.  



 

 

Εξελίξεις σε κλάδους  οινοπαραγωγής, γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

           Η παραγωγή κονιάκ στην Αρμενία κατά το α΄ πεντάμηνο 2013 ανήλθε σε 6235,9 

λίτρα, κατά 6,3% μειωμένος όγκος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012 (6654,3 λίτρα). 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 1982,2 λίτρα κρασί παρήχθησαν την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαίου 2013 έναντι 1597,3 λίτρα το 2012 (24,1% αύξηση). Κατά την περίοδο 

αναφοράς, η παραγωγή μπύρας ανήλθε σε 4544,7 λίτρα, πτώση κατά 4,3% έναντι του 2012 

(4747,4 λίτρα). Η παραγωγή της σαμπάνιας αυξήθηκε 3,3 φορές στα 97,3 χιλιάδες λίτρα. Την 

περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013, η παραγωγή αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 45,5% 

φθάνοντας στο σύνολο των 15549,6 λίτρων. Η γεωργική παραγωγή την περίοδο Ιανουάριο-

Μάιος 2013 αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση σε 144,2 δισ. ADM. Το σύνολο των  

γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,9% σε πάνω από 152,8 δισ. ADM τον 

Ιανουάριο-Μάιο 2013 σε αντιστοίχιση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η 

κτηνοτροφική παραγωγή αυξήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς κατά 1,4% σε περίπου 1,15 

τρις ADM σε σχέση με το 2012. Οι καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά 0,8% έως περίπου 28,3 δισ. 

ADM ενώ η αλιεία κατά  35,2% έως και 8,5 δις AMD. Παράλληλα οι πωλήσεις των βοοειδών 

και των αιγοπροβάτων, καθώς και των πουλερικών μειώθηκαν σε 5.600 τόνους, πτώση 3,4% 

το Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2012. Οι υψηλότερες πωλήσεις κρέατος  

αναφέρθηκαν στην πόλη Gegharkunik και Σιράκ περιοχές με 900 τόνους η καθεμία. Η 

παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση, σε 83,800 τόνους. Πάλι 

η περιοχή Gegharkunik κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό της παραγωγής 

γάλακτος σε 15.900 τόνους. Η παραγωγή αυγών μειώθηκε κατά 0,5%. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός των αυγών που παρήχθη στην περιοχή Armavir -16.400.000.  
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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 . 

Προτάσεις για υποστήριξη εγχώριας παραγωγής υποδημάτων και συναφών προϊόντων. 

Ο κ. Vazgen Safaryan, πρόεδρος της Ένωσης Εγχώριων Παραγωγών Εμπορευμάτων, σε συνέντευξη τύπου 

που παρεχώρισε, πρότεινε να δοθεί ώθηση στην ελαφρά βιομηχανία για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρότεινε να ξεκινήσει η παραγωγή δερμάτων και πλεκτών σε σταθερή βάση και 

υποδομές. Ανέφερε ότι περίπου 10 εκατομμύρια ζεύγη υποδημάτων εισάγονται στην Αρμενία κάθε χρόνο, παρότι 

υπάρχει η δυνατότητα για την παραγωγή 5 εκατομμυρίων ζευγών υποδημάτων στη χώρα. Αυτή η εξέλιξη σημείωσε, 

θα ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτηση και θα δημιουργήσει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας. Ο κ.  Safaryan είπε ότι 

κάθε χρόνο οι εξαγωγές της Αρμενίας σε πρώτες ύλες για την παραγωγή δέρματος προς την Τουρκία, Γεωργία και 

Κίνα, ανέρχονται σε 3.500 έως 4.000 τόνους. Είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για να 

παραμείνουν αυτές οι πρώτες ύλες στη χώρα και να μεθοδευτεί η χρήση τους στην εγχώρια βιομηχανία, πρόσθεσε 

εκτιμώντας ότι έτσι θα υποστηριχθεί η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία καθώς μάλιστα η Αρμενία έχει περίπου 4.000 

τόνους μαλλιού συσσωρευμένους ως απόθεμα και 1.000 τόνους ετήσια παραγωγή. Αυτό το μαλλί μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή χαλιών και στρωμάτων για την προώθηση τους μάλιστα για τις ανάγκες των  

Υπουργείων Γεωργίας και Αμύνης. Εκτίμησε δεν ότι τουλάχιστον 400 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μονάχα 

από αυτή την εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, η Αρμενία εξήγαγε δέρματα και 

γούνες αξίας 1.423.900 δολαρίων την περίοδο Ιαν.-Μάιος 2013, κατά 4,4% μειωμένα σε ετήσια βάση. Ο πρόεδρος 

της Ένωσης επεσήμανε παράλληλα την αναγκαιότητα μείωσης του φόρου κύκλου εργασιών για τις 

εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών 58 εκατ. AMD από το ισχύον 3,5% στο 3%, ώστε να ωθηθεί η 

ανάπτυξη των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στη χώρα.                                     συν. σελ. 4 
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  Θετική έκθεση από το ΔΝΤ για την αρμενική οικονομία. 

 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την έκτη 

και τελική αναθεώρηση των οικονομικών επιδόσεων της Αρμενίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

που υποστηρίζεται από το Extended Fund Facility (EFF) και Extended Credit Facility (ECF). 

Η ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει στις αρχές να καταρτίσουν ένα επιπλέον πρόγραμμα 55 εκατ. 

SDR (περίπου 84 εκατ. δολ.), με αποτέλεσμα οι συνολικές εκταμιεύσεις στο πλαίσιο των ρυθμίσεων 

αυτών να ανέλθουν σε SDR ύψους 266.800.000 (407.200.000 εκ. δολ.) διαθέσιμα. Το τριετές ΕΤΑ 

και οι ρυθμίσεις ECF με την Αρμενία εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ στις 28 

Ιουνίου 2010. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την έκτη αναθεώρηση ελήφθη με 

την πάροδο του χρόνο και κατόπιν περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων. 

 Οι πολιτικές έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήσει τους στόχους του ΕΤΑ/ECF που 

υποστηρίζεται από το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο 2013. Η ανάπτυξη 

έφθασε στο 4,7% το 2011, 7,2% το 2012 και συνεχίζει να είναι ισχυρή το 2013. Ο πληθωρισμός 

παρέμεινε κάτω από το 4% του στόχου της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας (CBA) η οποία 

επέτρεψε μεγαλύτερη ευελιξία της τιμής του DRAM κατά το παρελθόν έτος. Παράλληλα 

ξαναδημιουργήθηκε το αποθεματικό μετά την μεγάλη παρέμβαση Μαίου-Ιουνίου 2012 ώστε να 

ενισχυθεί το νομισματικό πλαίσιο χορηγήσεων για τις επιχειρήσεις. Η CBA έχει κινηθεί επίσης με 

αποφασιστικότητα για την εφαρμογή Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και 

κατόπιν τεχνικών συστάσεων του ΔΝΤ. Οι δείκτες του τραπεζικού τομέα παραμένουν υγιείς. Η δε 

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η οποία περιέλαβε 

σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων, έχει αποκατασταθεί και η δημοσιονομική βιωσιμότητα 

συνέβαλε στην εξωτερική προσαρμογή. Την ίδια στιγμή, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και 

τρωτά σημεία σύμφωνα με τους ελεγκτές του ΔΝΤ. Η ισχυρή ανάπτυξη έχει συνεχιστεί, αλλά 

αντικατοπτρίζει εν μέρει την ταχεία αύξηση των πιστώσεων και της κατανάλωσης, και τις ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες (για τη γεωργία) και τις υψηλές τιμές μετάλλων. Απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος 

για να εξακολουθήσει η εξωτερική προσαρμογή, η μείωση της φτώχειας, την περαιτέρω 

αποκατάσταση ρυθμιστικών δυσλειτουργιών και την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στον 

ιδιωτικό τομέα και στις προσπάθειες για ανάπτυξη των εξαγωγών.  

συν. από σελ. 4 

 Τόνισε ότι οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι υπάρχουν πολύ λίγα κίνητρα στην Αρμενία για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Κατά τη 

γνώμη του, οι μικρές επιχειρήσεις με όχι περισσότερους από πέντε εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα περίπου 12 ή 

13 εκατ. AMD θα πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τους φόρους. Ο φόρος κύκλου εργασιών εισήχθη στην Αρμενία την 1η 

Ιανουαρίου 2013 για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 58.350.000 AMD. Πριν από αυτό, οι εταιρείες κατέβαλλαν 

μονάχα φόρο κερδών ή φόρο εισοδήματος. Βάσει του νέου νόμου, ο φόρος κύκλου εργασιών καταβάλλεται κάθε χρόνο. Είναι ίσος με 

το 3,5% του ετήσιου εισοδήματος για τις εμπορικές εταιρείες, σε 20% για τα συμβολαιογραφικά γραφεία, 10% για την διαχείριση 

δικαιωμάτων, leasing, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων και 5% για τις άλλες δραστηριότητες. ($ 1 - AMD 410.81). 


