
 

 

     Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Fitch Ratings, επιβεβαίωσε την 

σταθερότητα στις μακροχρόνιες προοπτικές της χώρας και την 

δυνατότητα διαμόρφωσης περαιτέρω θετικών συνθηκών για ξένους και 

ντόπιους επενδυτές. Η βαθμολόγία ”BB” που είχε τεθεί στο τέλος του 

περασμένου Ιανουαρίου εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ η προοπτικές 

επίσης σε μακροπρόθεσμη βάση βαθμολογούνται ομοίως. Για την 

μακροπρόθεσμη εξέλιξη του δημοσίου χρέους επίσης η πρόβλεψη 

διατηρήται σταθερή και μάλιστα αναφορικά με την προοπτική 

σταθερότητας του νομίσματος τίθεται νέα βαθμολογία, βελτιωμένη σε “B”. 

     Η επιβεβαίωση της θετικής βαθμολογίας αντικατοπτρίζει το γεγονός 

ότι η Αρμενία ακολουθεί πορεία βαθμιαίας μείωσης των δημοσιονομικών 

και εξωτερικών ανισορροπιών της, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Fitch Ratings. 

      Η κυβέρνηση περιόρισε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,8% του 

ΑΕΠ το 2011, από 5% του ΑΕΠ το 2010, μέσω βελτιώσεων της 

είσπραξης των φόρων, αύξησης των εσόδων και της περικοπής των 

δαπανών. Το δημοσιονομικό έλλειμμα συγκλίνει στο μέσο όρο στόχου 

του 2% του ΑΕΠ, αν και δεν έχουν όλα τα μέτρα στήριξης ακόμα 

διευκρινιστεί. Αυτό θα επιτρέψει το δημόσιο χρέος να σταθεροποιηθεί σε 

περίπου 45% του ΑΕΠ. Ωστόσο, αυτή η αναλογία είναι ασυνήθιστα 

ευαίσθητη σε διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεδομένου 

ότι το 84% του δημόσιου χρέους είναι σε ξένο νόμισμα, κυρίως από 

πολυμερείς συμφωνίες με δανειστές. Το εξωτερικό χρέος και η  

δημοσιονομική βιωσιμότητα αυτονήτως διασυνδέεται στενά από την 

προαναφερθείσα αίρεση των συγκυριών. 

     Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,6% το 2011, λόγω της 

κατανάλωσης και των εξαγωγών, καθώς και την ανάκαμψη στον τομέα 

της γεωργίας. Η Fitch αναμένει αύξηση της τάξης του 4% την περίοδο  

2012-14, με παράλληλα αύξηση και των κινδύνων του μακροοϊκονομικού 

περιβάλλοντος εντός του 2012. Η παραγωγή των ορυχείων θα μπορούσε 

να υπερβεί τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αλλά η έκθεση που συνοδεύει τις 

προοπτικές καταγράφει την κάμψη της παγκόσμιας ζήτησης σε μέταλλα 

και συνεπώς τις τιμές τους. Ειδικώς δε η ευάλωτη ρωσική οικονομία 

εγκυμονεί κινδύνους ντόμινο για την αρμενική οικονομία. Οι σημαντική 

βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη 

μεσοπρόθεσμα, αλλά όπως σημειώνει η έκθεση, ακόμα δεν έχει 

διευρυνθεί  η διεθνής βάση των ξένων επενδυτών. 

Παρασκευή  31/8/2012 
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Σταθερές οι προοπτικές σύμφωνα με την Fitch. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία. 

Λόγω της γενικότερης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου (κυρίως 

στον κτιριακό τομέα), ο κλάδος ειδών γυαλιού γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως 

την 3ετία 2003-2008 αλλά, με μειωμένους ρυθμούς, εξακολουθεί ακόμα και 

σήμερα. Μεμονωμένα κτίρια, που η κάμψη του κλάδου και η οικονομική ύφεση τα 

κατέστησε ημιτελή την τελευταία 3ετία, αλλά και η συνεχιζόμενη ανακατασκευή 

των παλαιών διαμερισμάτων, έχει προσδώσει μια σταθερή δυναμική στα είδη 

γυαλιού που προορίζονται για χρήση στον συγκεκριμένο κλάδο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρόμοια χαρακτηριστικά ισχύουν και στις λοιπές αγορές των 

χωρών μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ). Στην Αρμενία 

μάλιστα εκτιμάται ότι ήδη η αγορά είναι κορεσμένη σε σχέση με τις λοιπές χώρες 

ΚΑΚ, παρότι εταιρείες με διαφοροποιημένα και καινοτόμα προϊόντα μπορούν να 

προωθηθούν και να καλύψουν μερίδιο της ζήτησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές οι εισαγωγές των 

προϊόντων γυαλιού που προορίζονται για κατασκευές (στεγανοποιητικά υλικά, 

υλικά στέγης, προστασία κατασκευών, εξωτερική θερμομόνωση, προσθήκες 

κουφωμάτων, παράθυρα απλά και σύνθετων υλικών κ.α.) στην Αρμενία 

διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

Εισαγωγές γυαλιού για κατασκευές 2004-2011 (χιλ. δολ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GHT 

code 

7004 

247,1 427,1 854 

  

1708 1901 1532 1479 1782 

GHT 

code 

7005 

141 275 550 1100 1382 649 831 940 

GHT 

code 

7007 

166 482 964 1928 2011 1692 1823 1932 
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Καθώς η Αρμενία δεν έχει σχεδόν διόλου δική της βιομηχανία υαλουργίας, η 

εγχώρια αγορά της χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των γυάλινων προϊόντων που 

εισάγονται από άλλες χώρες, καθώς την τελευταία δεκαετία 80%-95% των προϊόντων 

του κλάδου είναι εισαγόμενα. Συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωμένων προϊόντων 

γυαλιού αποτελούν εκείνα που κατασκευάζονται στο Ιράν και την Τουρκία. Ακόμα και 

προϊόντα στιλβωμένου υαλιού που προορίζονται για λοιπές χρήσεις κυρίως στα είδη 

υγιεινής εισάγωνται από το εξωτερικό.  

Η δραματική πτώση στον κατασκευαστικό κλάδο τα έτη 2007-2008 και η 

δυσχέρεια επανόδου του στους πρότερους ρυθμούς ανάπτυξης είναι εμφανής και σε 

αυτόν τον πίνακα, σε ότι αφορά τις εισαγωγές γυαλιού για τους σχετιζόμενους με τις 

κατασκευές κλάδους. Η επάνοδος σε σχετικά αυξητικούς ρυθμούς αφορά κυρίως 

δημόσια έργα και περιορισμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης παλαιών ιδιωτικών 

διαμερισμάτων και οικιών. Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα συγκεκριμένα προϊόντα γυαλιού 

στην Αρμενία είναι αρκετά υψηλοί. Οι τελωνειακές και φορολογικές επιβαρύνσεις για την 

εισαγωγή προϊόντων από χώρες που δεν αποτελούν συμβαλλομένους σε ήδη 

συναφθείσες συμφωνίες για τη διαμόρφωση ζωνών ελευθέρου εμπορίου ή συμφωνίες 

τελωνειακής ένωσης, υπερβαίνει το 30% του κόστους τους (10% τελωνειακός δασμός και 

20% ΦΠΑ). 

Οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς - "SHINARAR" Co. Ltd, και "GAPEX" 

Co. Ltd - καταγράφονται ως οικονομικοί φορείς που έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά 

των γυαλιού της Αρμενίας. Σημειώνεται ότι ενώ το 1ο εξάμηνο του 2004 εισήχθησαν 884 

χιλ. τ.μ. γυαλιού, αξίας συνολικά 2,09 δις. AMD, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ σε σχέση με το 

2003, ακολούθως το 2005 σημειώθηκε αύξηση 60%, για να κορυφωθεί σε 170% (σε 

σχέση με το 2004) το 2008.  

Το 2011 καταγράφηκαν 27 επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν με την εισαγωγή 

προϊόντων από γυαλί για διαφορετικές χρήσεις. Το μερίδιο των "SHINARAR" και 

"GAPEX" ανήλθε σε 37,9% και 35,3% αντίστοιχα. Οι επόμενες κορυφαίες εταιρείες στην 

αγορά είναι "FARANE" Ltd. (15,8%) και "Arsenal Glass" Ltd. (4,2%) των συνολικών 

πωλήσεων γυαλί. Είναι σαφές ότι η αρμενική αγορά γυαλιού θεωρείται ως άκρως 

συγκεντρωτική αλλά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για όσους μπορούν να επιδείξουν 

προσαρμοστικότητα στη σχέση ποιότητας / τιμής. 

(Η πλήρης έρευνα ευρίσκεται στην ιστοσελίδα Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν : www.agora.mfa.gr/am54)  



 

 

Αύξηση μεταφοράς εμπορικών φορτίων. 

          Ο όγκος μεταφοράς φορτίου του «Νοτίου Καυκάσου 

Σιδηροδρόμων" (SCR) CJSC ανήλθε σε 1,886.3 χιλ. τόνους, την 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012, η οποία είναι 9,8% υψηλότερη 

από ό, τι την ίδια περίοδο το 2011. 

          Τα εξαγωγικά φορτία για τους πρώτους επτά μήνες του 

2012, ανήλθαν σε 256,2 χιλιάδες τόνους , αριθμός που είναι 

7,7% μεγαλύτερος από εκείνον του 2011, την ίδια περίοδο. 

         Αντιστοίχως τα φορτία που αφορούσαν εισαγωγές  

ανήλθαν σε 715.500 τόνους, 5,2% περισσότερα από ό, τι τον 

Ιανουάριο-Ιούλιο του 2011. Στην τοπική κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2012, 914,6 χιλιάδες τόνοι 

φορτίου μεταφέρθηκαν, δηλαδή επίσης άνοδος 14,5% σε σχέση 

με τους επτά πρώτους μήνες του 2011. 
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    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

         Να σημειωθεί ό,τι το μέσο βάρος μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας αυξήθηκε κατά 5,1%, 

το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του τρέχοντος έτους, και διαμορφώθηκε σε 1.435 τόνους έναντι 

1.366 τόνων το προηγούμενο έτος. 

       Ο όγκος των εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκεμονάχα τον Ιούλιο 2012 κατά 6,6% . 

Μόνον κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα μεταφέρθηκαν 301,8 χιλιάδες τόνοι φορτίου 

συμπεριλαμβανομένων των 116,7 χιλιάδων τόνων εισαγωγής, 40,2 χιλ. τόνους εξαγωγών, και 

144,9 χιλιάδες τόνους για εξυπηρέτηση του τοπικού εμπορίου. 

      Ειδικότερα τα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα ανήλθαν σε 10,6 τόνους, το τσιμέντο σε 10 τόνους, 

και τα σιδηρούχα μέταλλα σε 5 τόνους, σύμφωνα με την επικρατούσα κατηγορηοποίηση στην 

ονοματολογία των εμπορευμάτων που διακινούνται για εξαγωγή. Στην αντίστοιχη κίνηση 

εισαγωγής του Ιουλίου 2012, ως επί το πλείστον μεταφέρθηκαν σιτηρά (54,8 τόνοι) και πετρέλαιο 

(23,2 τόνοι). Επίσης χρώματα για χρήση στην βιομηχανία μεταλλεύματος (100,4 χιλ. τόνοι), υλικά 

κατασκευαστικού κλάδου (26,1 τόνοι) και φορτία καλαμποκιού και σιταριού (1,8 τόνοι). 

      Η χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου αυξάνεται σταδιακά και συνάμα συμβάλλει στην 

βελτίωση των βασικών δεικτών απόδοσης για τους εμπόρους που ασχολούνται είτε με εισαγωγές 

είτε με εξαγωγές, προσδίδοντας νέες προσδοκίες για την ανάπτυξη εν γένει του εμπορίου. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στην ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική των σιδηροδρόμων 

(SCR) που αποσκοπούν στην μείωση του κόστους μεταφοράς στην τιμή των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων.  
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Διάψευση σχέσεων ιρανικών τραπεζών με αρμένικες.  

          H Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να απαντήσει σε 

δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters που τιτλοφορείτο “το Ιράν φαίνεται 

να αναζητά καταφύγιο στην Αρμενία για να αντιμετωπίσει τις τραπεζικές κυρώσεις". Το Reuters 

δημοσίευσε το παραπάνω άρθρο στις 21 Αυγούστου αναφέροντας ότι σύμφωνα με διπλωματικές 

πηγές και σχετικά έγγραφα, με τις διεθνείς κυρώσεις να συμπιέζουν το Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία 

επιδιώκει να επεκτείνει τα ερείσματά της στο τραπεζικό σύστημα της Αρμενίας για να ανταπεξέλθει 

στις δυσχέρειες που προέκυψαν στις σχέσεις της με χώρες που μέχρι πρόσφατα στηρίζονταν οι 

συναλλαγές της για να διαχειριστεί τις επιχειρηματικές και λοιπές πρωτοβουλίες.  

Η Κεντρική Τράπεζα στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά, αναφέρει ότι η Αρμενική 

Οικονομική Ρυθμιστική Αρχή παρακολουθεί προσεκτικά κάθε εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει 

απειλή για την οικονομική σταθερότητα της Αρμενίας. Η δήλωση αναφέρει επιπροσθέτως ότι όλες οι 

τράπεζες που λειτουργούν στην Αρμενία είναι υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και 

διέπονται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αρμενίας.  Η Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει ότι 

απαιτεί από όλες τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κοινοποιούν σε αυτήν, μέσω 

συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας, όλες τις συναλλαγές, σε επίπεδο αιτιολογίας προελεύσεως, 

χωρίς άρση απορρήτου, ώστε να αποφεύγονται ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας αναφέρθηκε και στην ιδιωτική τράπεζα Mellat,  η οποία 

από το 1996, οπόταν και ιδρύθηκε, μείωσε το ενεργητικό της πάνω από 50% (από 88 εκατ. δολ. σε 

40 εκατ. δολ.) μεταξύ 31.12.10 και 1.7.12. Πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας είναι κατά κύριο 

λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο εμπόριο προϊόντων μεταξύ Αρμενίας και Ιράν, 

καθώς και στην εξυπηρέτηση τουριστών και φοιτητών των δυό χωρών. Η τράπεζα δεν έχει 

λογαριασμούς ανταποκριτές με οποιοδήποτε άλλη στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ ή με αρμενικές τράπεζες. 

Η μακροσκελής ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας αναφέρει ότι δεν υπάρχει 

αρμενική τράπεζα που να σχετίζεται με ανταποκρίτριες τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένες στο Ιράν.  

Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας κατηγορηματικά ότι η Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας θα εξακολουθήσει την εποπτεία της στην εν γένει συμπεριφορά και τις πρακτικές 

συναλλαγών όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους στην Αρμενία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί το ευρύτερο οικονομικό σύστημα  από τυχόν αποσταθεροποιητικές 

συνέπειες. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην Αρμενία ιρανικές τράπεζες έχουν επενδύσει και διαθέτουν 

χαρτοφυλάκια σε τράπεζες που λειτουργούν στην χώρα.  


