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OIKONOMIKΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αύξηση

των

θέσεων

εργασίας

Αύξηση του χρέους για το πρώτο

καταγράφηκε το Σεπτέμβριο του

εννεάμηνο του 2020

2020
Υπουργείο

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στη

Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της

χώρα τον Σεπτέμβριο ανήλθε στα 632

Αρμενίας στα τέλη Σεπτεμβρίου ανήλθε

χιλιάδες άτομα, δηλαδή 14 χιλιάδες

στα 7,855 εκ. δολάρια, δηλαδή κατά

περισσότερες

7,3% (533 εκ. δολάρια) υψηλότερο σε

Αύγουστο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί

σύγκριση με την αρχή του τ.ε. Το

ότι το Σεπτέμβριο, το συνολικό δηλωθέν

εξωτερικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 3,3%

εισόδημα παρουσίασε αυξητική τάση,

από τις αρχές του έτους (5,977 δισ.

φθάνοντας στα 126 δισ. dram, έναντι

δολάρια), ενώ το εγχώριο χρέος έχει

των 114,6 δισ. dram το Σεπτέμβριο του

αυξηθεί

2019.

Σύμφωνα

δολάρια)

με

κατά
στο

το

εδώ

22,2%,

(1,878

αντίστοιχο

δισ.

σε

σύγκριση

με

τον

χρονικό

διάστημα.
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Πρόταση

για

αποκλεισμό

της

εφαρμογή προγράμματος κοινωνικών

Τουρκίας από τον κατάλογο χωρών

επενδύσεων

της

ανάπτυξης.

Ευρασιατικής

Ένωσης

που

Οικονομικής
απολαμβάνουν

δασμολογικών προνομίων

Η

και

συμφωνία

πρόγραμμα

για

περιφερειακής
το

συγκεκριμένο

υπογράφηκε

στις
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Απριλίου 2020. Το συνολικό ποσό του
Σύμφωνα με το άρθρο 36 της συνθήκης

προγράμματος ανέρχεται στα 25,4 εκ.

της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης,

δολάρια, εκ των οποίων 17,9 εκ. δολάρια

τα

θα

κράτη-μέλη

της

παρέχουν

είναι

δάνεια,

6,3

εκ.

δολάρια

δασμολογικές ελαφρύνσεις σε αγαθά

αποτελούν

τη

που προέρχονται από αναπτυσσόμενες

κυβέρνησης

στο

και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Με

εκατομμύρια δολάρια θα προέρχονται

πρόσφατη

του

από τις τοπικές κυβερνήσεις. Το δάνειο

αναπληρωτή πρωθυπουργού της χώρας

χορηγήθηκε για περίοδο 25,5 ετών, εκ

Mher Grigoryan, τέθηκε η πρόταση για

των οποίων τα 14,5 έτη είναι περίοδος

αποκλεισμό της Τουρκίας από τον

χάριτος

κατάλογο

επιτόκιο EURIBOR 6 μηνών.

όμως

των

πρωτοβουλία

χωρών

απολαμβάνουν
δασμολογικού

που

προτιμησιακού
καθεστώτος

με

την

για

συμμετοχή
έργο

την

της

και

αποπληρωμή

1,1

με

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις
προώθηση

συνιστώσες:

της

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Η εν

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των

λόγω

κοινοτήτων

και

ενίσχυση

των

συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη

δυνατοτήτων

τους,

προώθηση

της

επικείμενης

του

ενδοκοινοτικής ανάπτυξης και ενίσχυση

Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής

των δυνατοτήτων του Ταμείου Εδαφικής

της Ευρασίας.

Ανάπτυξης.

πρόταση

αναμένεται

συνεδρίασης

να

Συγκεκριμένα,

γίνεται

αναφορά σε εργασίες για επισκευή ή
Δάνειο από τη Διεθνή Τράπεζα

κατασκευή

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

δρόμων, μικρών δικτύων ύδρευσης κ.λπ.

νηπιαγωγείων,

τοπικών

Προβλέπεται επίσης να συνεχιστούν οι
Η Αρμενία θα προσελκύσει 17,9 εκ.

εργασίες για τη μεταρρύθμιση του

δολάρια

συστήματος

από

Ανασυγκρότησης

τη

Διεθνή
και

Τράπεζα
Ανάπτυξης

προκειμένου

τοπικής
να

αυτοδιοίκησης,
αυξηθεί

η

(International Bank for Reconstruction

αποτελεσματικότητά του. Ταυτόχρονα,

and

προγραμματίζεται να ενισχυθούν οι

Development-IBRD)

για

την

2

δυνατότητες του Ταμείου Εδαφικής

εκατομμυρίων ευρώ και επιχορήγηση 2

Διοίκησης, το οποίο, εκτός από τις

εκατομμυρίων ευρώ για την εφαρμογή

κύριες δραστηριότητές του, θα εστιάσει

του

στην

προγραμμάτων

δεξαμενής Kaps, όπου τα κεφάλαια

των

διατέθηκαν για περίοδο 15 ετών με

για

χρηματοδότηση
την

ανάπτυξη

τοπικών

κοινοτήτων.

προγράμματος

κατασκευής

της

περίοδο χάριτος 5 ετών και με σταθερό
επιτόκιο.

Ενίσχυση της υδατικής επάρκειας

Η χωρητικότητα της δεξαμενής Kaps θα

της χώρας μέσω της κατασκευής

είναι 60 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με

της δεξαμενής Kaps

φράγμα μήκους 51 μέτρων. Το έργο
περιλαμβάνει

Η

δεξαμενή

μπορεί

την

κατασκευή

να

βοηθητικών δομών του φράγματος της

διαδραματίσει σημαντικό περιφερειακό

δεξαμενής, εξοπλίζοντας κατ’ αυτό τον

ρόλο,

τρόπο

καθώς

Kaps

και

διαθέτει

όχι

μόνο

τα

σημεία

υδρολογικής

υδρολογική, αλλά και οικολογική και

παρατήρησης του ποταμού Akhuryan

κοινωνικοοικονομική

Σε

(από τη δεξαμενή Arpi έως τη δεξαμενή

συνθήκες όπου η Τουρκία κατασκευάζει

Akhuryan), την κατασκευή πρόσθετων

δεξαμενές στην επικράτειά της, υπάρχει

σταθμών και τη δημιουργία κεντρικής

πιθανότητα εμφάνισης προβλήματος με

βάσης δεδομένων (σύστημα SCADA 1) .

την έλλειψη νερού. Η κατασκευή της

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η ευκαιρία να

δεξαμενής Kaps, η οποία ξεκίνησε τη

αντικατασταθεί η μηχανική άρδευση

σοβιετική εποχή, θα λύσει σε μεγάλο

2.280

βαθμό ένα τέτοιο ζήτημα. Ο κρατικός

βαρύτητας (gravity irrigation), η οποία

προϋπολογισμός της χώρας προβλέπει

θα εξοικονομήσει 1,3 εκατομμύρια kWh

ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο

ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Με την

θα δοθεί στην επανεγκατάσταση των

κατασκευή της δεξαμενής, θα καταστεί

κατοίκων

δυνατή η επέκταση της αρδευόμενης

της

σημασία.

περιοχής,

ιδίως

των

εκταρίων

γης

με

άρδευση

κατοίκων του χωριού Jradzor.

περιοχής κατά 7 χιλιάδες εκτάρια στην

Το κόστος του έργου εκτιμάται σε 60

περιοχή

εκατομμύρια ευρώ, και σχεδιάζεται να

1

υλοποιηθεί

σε

συνεργασία

με

τη

γερμανική τράπεζα KFW (Kreditanstalt
für

Wiederaufbau).

παρείχε

στην

Η

Αρμενία

KfW
δάνειο

Bank
50

Talin.

Το

έργο

έχει

Τα συστήματα SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) αναφέρονται στο συνδυασμό τηλεμετρίας
και λήψης δεδομένων. Ένα σύστημα SCADAσυνίσταται
στη συλλογή πληροφορίας (δεδομένων), μεταφορά της
σε μια κεντρική θέση, εκτέλεση της απαραίτητης
ανάλυσης και ελέγχου και, μετά, παρουσίαση αυτών
των δεδομένων σε ένα αριθμό χειριστών. Το σύστημα
SCADA είναι κατάλληλο για έργα επιτήρησης
ηλεκτρικής ενέργειας και αντιλιοστασίων (ύδρευσης,
άρδευσης, καυσίμων κλπ).
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προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2021

κατασκευές κατά 15,7%, το εμπόριο

και να ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια.

κατά 11,4% και ο τομέας των υπηρεσιών
κατά 11,7%.

Η οικονομική δραστηριότητα της

Το Σεπτέμβριο δόθηκε αποφασιστική

χώρας κατά το πρώτο εννεάμηνο

ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομικής

του 2020 βαίνει μειούμενη

δραστηριότητας

από

τον

κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αύξησε
στο

τον όγκο του κατά 9,4% (έναντι αύξησης

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου

4,9% τον Σεπτέμβριο του 2019 και

2020 βρέθηκε σε ακόμα μεγαλύτερη

αύξηση 29,8% τον Αύγουστο του 2020),

ύφεση από την προβλεπόμενη - έως

και σε σχετικά μικρότερο βαθμό, από

6,6%,

τον τομέα του εμπορίου κατά 5,2%

Η

οικονομική

διάστημα

στο

μειούμενων

δραστηριότητα

πλαίσιο
όγκων

των

ταχέως

εξαγωγών

και

(έναντι 0,6% τον Σεπτέμβριο 2019 και

εισαγωγών.

0,4% τον Αύγουστο του 2020), τον

Τον Σεπτέμβριο του 2020 εν σχέσει με

τομέα των υπηρεσιών κατά 4,1% (έναντι

το Σεπτέμβριο του 2019, η οικονομική

3,6% τον Σεπτέμβριο του 2019 και 4,3%

δραστηριότητα μειώθηκε κατά 7,5%.

τον

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία

βιομηχανικό τομέα - 3,1% (έναντι 0,6%

της Στατιστικής Αρχής της χώρας, οι

το Σεπτέμβριο του 2019 και 8,4% τον

τομείς

μέχρι

Αύγουστο του 2020). Ο ενεργειακός

πρότινος ως κινητήρια δύναμη της

τομέας, μετά την πτωτική τάση που

ανάπτυξης

οικονομικής

παρουσίασε τον Αύγουστο του 2020 στο

δραστηριότητας βρίσκονται σε πτωτική

1,6% από 16,2% τον Ιούλιο, σημείωσε

πορεία, εν μέσω της πανδημίας και του

πτώση 3,7% το Σεπτέμβριο (έναντι

κηρυχθέντος στρατιωτικού νόμου λόγω

πτώσης 8,8% το Σεπτέμβριο του 2019).

των

του

Σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2020

Ναγκόρνο - Καραμπάχ. Έτσι, κατά το

έναντι Σεπτεμβρίου 2019), μόνο ο

διάστημα

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου

βιομηχανικός και ο κατασκευαστικός

2020, οι μόνοι τομείς που παρέμειναν

τομέας παρουσίασαν ανάπτυξη - κατά

σε ανάπτυξη

ήταν ο βιομηχανικός

1,8% και 0,6%, αντίστοιχα, ενώ οι

τομέας, ο γεωργικός τομέας και o

υπόλοιποι τομείς παρουσίασαν πτώση: ο

ενεργειακός- 1%, 0,5% και 1,5% ετησίως,

τομέας των υπηρεσιών - 18,3%, ο τομέας

αντίστοιχα.

του εμπορίου - 10,8% και ο ενεργειακός

που

λειτουργούσαν
της

εχθροπραξιών

παρουσίασαν

Οι

στη

ζώνη

υπόλοιποι

σοβαρή

κλάδοι

πτώση:

οι

Αύγουστο

του

2020)

και

το

τομέας - 1,7%. Σύμφωνα με στατιστικά
4

στοιχεία,

τον

Ιανουάριο-Σεπτέμβριο

έλλειμμα

εξωτερικού

εμπορίου

2020, ο τομέας του εμπορίου με όγκο

μειώθηκε κατά 43,2%, ως αποτέλεσμα

2,04 τρισ. dram (4,2 δισεκατομμύρια

της

δολάρια) υπήρξε καθοριστικός για το

εισαγωγών, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν

πρώτο εννεάμηνο του 2020. Η δεύτερη

αυξημένες.

θέση δόθηκε στο βιομηχανικό τομέα με

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία

όγκο 1,4 τρισ. δολαρίων (2,96 δισ.

της Στατιστικής Αρχής της χώρας, ο

δολάρια), την τρίτη κατέχει ο τομέας

κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου

των υπηρεσιών - 1,3 τρισ. dram (2,6 δισ.

κατά

δολάρια), η τέταρτη εξακολουθεί να

Σεπτεμβρίου

καταλαμβάνεται

γεωργικό

πτώση της τάξης του 10,5% από αύξηση

τομέα - 555,2 δισ. dram (1,15 δισ.

κατά 5,8% ένα χρόνο νωρίτερα, η οποία

δολάρια)

ο

οφείλεται σε αισθητή επιδείνωση της

κατασκευαστικός τομέας - 224,3 δισ.

δυναμικής των εισαγωγών - από αύξηση

dram (463,3 εκ. δολάρια). Ο όγκος της

4,7 % σε μείωση 13,7%, παρά στον τομέα

παραγωγής

ενέργειας

των εξαγωγών - από αύξηση 7,9% σε

ανήλθε σε 5737 εκατομμύρια kWh τον

μείωση 4,4%. Ο κύκλος εργασιών του

Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020, εκ των

εξωτερικού

οποίων μόνο τον Σεπτέμβριο -632,2

ανήλθε σε 5,05 δισ. δολάρια το πρώτο

εκατομμύρια kWh.

εννεάμηνο του 2020, συγκεκριμένα, οι

και

από
η

τον

πέμπτη

ηλεκτρικής

-

σημαντικής

το

μείωσης

διάστημα
2020

των

Ιανουαρίου-

παρουσίασε

εμπορίου

της

μια

Αρμενίας

εξαγωγές - 1,83 δισ. δολάρια και οι
Μείωση

του

εμπορικού

ελλείμματος

ισοζυγίου

κατά

του
το

πρώτο εννεάμηνο του 2020
Μια

εντυπωσιακή

μείωση

εισαγωγές

-

3,22

δημιουργώντας

δισ.

έλλειμμα

δολάρια,
εξωτερικού

εμπορίου 1,39 δισ. δολάρια. Μόνο τον
των

Σεπτέμβριο

του

2020,

εργασιών

εξωτερικού

ο

κύκλος
εμπορίου

εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές

επιβραδύνθηκε κατά 4,9% από 5,8% τον

μείωσε το έλλειμμα ισοζυγίου της χώρας

Αύγουστο

το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου

αύξησης των εισαγωγών - από 7,3% σε

2020 κατά 23,6% (έναντι αύξησης 0,5%

2,7%, ενώ η αύξηση των εξαγωγών

ένα χρόνο νωρίτερα, όπου είχαν αυξηθεί

επιταχύνθηκε - από 3,4% σε 8,7%. Ως

οι εξαγωγές εν σχέσει με τις εισαγωγές).

αποτέλεσμα των άνωθι, το έλλειμμα

Το Σεπτέμβριο του 2020, σε σύγκριση

εξωτερικού εμπορίου της χώρας ανήλθε

με

σε 154,4 εκ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του

τον

Σεπτέμβριο

του

2019,

το

λόγω

επιβράδυνσης

της

5

2020, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της

μείωση (κατά 6%) έναντι αύξησης 47,4%

Παγκόσμιας Τράπεζας (Οκτώβριος) για

τον ίδιο μήνα του 2019.

το 2020, η μείωση του ΑΕΠ της

Σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2019 έως

Αρμενίας θα είναι 6,3% (έναντι του

Σεπτέμβριος 2020), ο κύκλος εργασιών

2,8%

του εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά

προηγουμένως)

12,4% λόγω της πτώσης των εισαγωγών

εξαγωγών και των εισαγωγών θα είναι

κατά

12,7% και 15,1% αντίστοιχα.

20,4%,

ενώ

οι

εξαγωγές

που

είχε
και

προβλεφθεί
η

μείωση

των

αυξήθηκαν κατά 4,6%.
Το Σεπτέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα της

Δάνειο Ιαπωνίας 3,8 εκατομμυρίων

Αρμενίας αναθεώρησε τις προβλέψεις

δολαρίων

της

ασθενοφόρων.

για

το

ΑΕΠ

για

το

2020,

για

την

αγορά

προβλέποντας μια μεγαλύτερη πτώση κατά 6,2% αντί του 4% που είχε

Η Ιαπωνία θα παράσχει στην εδώ

προβλεφθεί προηγουμένως (έναντι της

κυβέρνηση επιχορήγηση περίπου 3,8

αύξησης 7,6% το 2019). Η Κεντρική

εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά

Τράπεζα

ασθενοφόρων.

αναθεώρησε

επίσης

τις

Συγκεκριμένα,

στο

προβλέψεις της για το 2020 όσον αφορά

πλαίσιο του προγράμματος «Οικονομική

στο εξωτερικό εμπόριο, αναμένοντας

και κοινωνική ανάπτυξη», η κυβέρνηση

ισότιμη υποχώρηση στις εξαγωγές και

προτίθεται να αγοράσει 47 ασθενοφόρα

τις εισαγωγές 29-32% αντί για την

και

προηγούμενη

χρησιμοποιηθούν στις ορεινές περιοχές

προβλεπόμενη

ύφεση

κινητά

κατά 12-15% για τις εξαγωγές και 15-17

της

%

προσπελάσιμες

για

τις

εισαγωγές

(έναντι

της

πραγματικής αύξησης το 2019 των

χώρας,

νοσοκομεία.
που

δεν

στη

είναι
διάρκεια

Θα
πάντα
του

χειμώνα.

εξαγωγών και των εισαγωγών κατά
10,3% και 9,1% αντίστοιχα).
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