
Σημαντική πτώση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων το α΄ εξάμηνο 

2012. 

Το σύνολο των ξένων επενδύσεων στην Αρμενία μειώθηκαν κατά 40% 

σε σχεδόν 266 εκ. δολ. κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία 

που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις μειώθηκαν κατά 60% σε 147 εκ. δολ. εντός της ίδιας περιόδου. Οι 

εκτιμήσεις που ήδη γίνονται για το μείζον αυτό θέμα ανέφεραν ότι 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. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί η υψηλότερη ροή επενδύσεων κατά τη 

διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2012, σε σχέση με το 2011. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δικαιολογούν εν μέρει την επιβράδυνση 

της επενδυτικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με 

οικονομικούς και πολιτικούς αναλυτές η προεκλογική εκστρατεία για εκλογή 

Προέδρου που επίκειται έχει αρχίσει να επηρεάζει το οικονομικό κλίμα 

περισσότερο από την ήδη διεξαχθείσα εκλογική αναμέτρηση για ανάδειξει 

νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Ακόμη και οι χώρες που έχουν επενδύσει στην Αρμενία ενεργά, όπως 

η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, έχουν επιβραδύνει τη δυναμική 

τους. Ιδιαίτερα, η Ρωσία καταγράφη δραματική πτώση στις επενδύσεις στην 

Αρμενία, ύψους συνολικά 40 εκατ. δολ. έναντι 206 εκατ. δολ. από το 

προηγούμενο έτος (πτώση από 805). Η ροή επενδύσεων από τη Γαλλία 

υποχώρησε τρεις φορές και από τις ΗΠΑ που εξακολουθούν να διαχειρίζονται 

την μεταυφεσιακή περίοδο, ανήλθε μονάχα στα 7,7 εκατ. δολ. έναντι 35 εκατ. 

δολ. από το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες από τις επενδύσεις που 

γίνονται στη βιομηχανία εξόρυξης, έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην 

κυβέρνηση γιατί αφορά τον προγραμματισμό της βιομηχανικής παραγωγής 

της χώρας μακροπρόθεσμα. Εξ΄ εταίρου παρά τη γενική πτώση στις 

επενδύσεις, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εξακολουθούν να υπάρχουν 

ελκυστικές συνθήκες και η προσέλκυση των επενδυτών αυξήθηκε κατά 12%. 

($ 1 - 408,55) 



Ο Υπ. Οικονομίας Tigran Davtyan ωστόσο κληθείς να σχολιάσει τα 

στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τόνισε ότι η πτωτική τάση 40% 

των ξένων επενδύσεων στην Αρμενία, δεν εκτιμάται ως αποτέλεσμα της 

πραγματικής εικόνας και των προοτπικών της οικονομίας, καθώς πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη επένδυση στο 

αεροδρόμιο Zvartnots και στο χημικό εργοστάσιο Nairi. Αμφότερες οι 

επενδύσεις αυτές μαζί με άλλες στον κλάδο τηλεπικοινωνιών ήταν ικανές από 

μόνες τους να διαμορφώσουν την ευρύτερη τάση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

Αρμενία έχει μια μικρή αγορά και καλύπτει μικρή γεωγραφική περιοχή, 

γεγονός που διαμορφώνει την ροή των επενδύσεων με μη ομαλούς ρυθμούς 

ακόμα και σε περιπτώσεις χωρών που ευρίσκονται σε άλλο επίπεδο 

ανάπτυξης. Ο κ. Davtyan εξέφρασε επίσης την ελπίδα του ότι ο ξένος όγκος 

επενδύσεων του περασμένου έτους θα παραμείνει ο ίδιος καθώς όπως 

εφαρμόζονται πολλά προγράμματα σε κρίσιμους κλάδους όπως στις νέες 

τεχνολογίες, τις τηλεπικοινωνίες, την εξόρυξη πολυτίμων λίθων κ.α. 

Ωστόσο αυτό που εξακολουθεί να προβληματίζει είναι ο λόγος που 

ρωσικές εταιρείες καθυστερούν να υλοποιήσουν επενδυτικές προσπάθειες 

που ήδη έχουν ξεκινήσει. Η ευρύτερη αστάθια στην Ευρωζώνη αποτελεί έναν 

σοβαρό λόγο, αλλά μη επαρκή για την εν λόγω περίπτωση. 

 


