
 

 

 Η Αρμενία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και να προσδώσει νέα 

ώθηση στις μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας που έχουν ήδη υιοθετηθεί και 

εφαρμόζονται σε διάφορους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της 

Δημόσιας Διοίκησης, τόνισε ο Πρόεδρος της Αρμενίας Serge Sargsyan με 

αφρομή τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη 

Διεύρυνση και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας Stephan 

Foule στο Ερεβάν.  

 Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα αφορούσαν το σημαντικό κεφάλαιο 

συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης της ΕΕ και οπωσδήποτε τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία  των 

διαπραγματεύσεων για τη σφαιρική και σε βάθος ολοκλήρωση της 

προετοιμασίας για την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-

Αρμενίας.  

 Οι κ.κ. Foule και Sargsyan ανάμεσα στα άλλα σημείωσαν με 

ικανοποίηση την ιδιαίτερη πρόοδο στη συνεργασία για την κινητικότητα 

ατόμων, υπογραμμίζοντας ότι οι συμφωνίες για την απλούστευση της 

έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή έχουν ήδη υπογραφεί και τώρα 

βρίσκονται στη διαδικασία της κύρωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μίλησε 

επίσης για τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής 

Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους. Η Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Αρμενίας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να μονογραφηθεί το Νοέμβριο στο 

Βίλνιους στη διάσκεψη κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η 

συμφωνία σύνδεσης θα αντικαταστήσει την παρούσα συμφωνία εταιρικής 

σχέσης και συνεργασίας και θα έχει ως στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων 

μεταξύ της Αρμενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής, της δημοκρατίας, της 

οικονομικής ολοκλήρωσης, της ενέργειας και την κυκλοφορία των 

ανθρώπων.                                                                               συν. σελ. 2  

Παρασκευή  19/7/2013 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Επίσκεψη Ευρωπαίου Επιτρόπου St. Fule στο Ερεβάν. 

Τεύχος 92ο 13–19/7/2013 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Επίσκεψη 

Ευρωπαίου 
Επιτρόπου στο 
Ερεβάν. 

 Διεθνές Οικονομικό 

Συνέδριο στο 
Ερεβάν 

 Συμφωνίες 

Οικονομικής 
Συνεργασίας με 
Πολωνία, Μολδαβία 
και Ρουμανία. 

 Ευχαριστήριο. 

 

 

σελ. 1 

 

 

σελ. 3 

 

 

σελ. 5 

 

 

σελ. 5 

 

 

 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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            Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή Εμπορίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αποτελείται από 27 μέλη, αποφάσισε να αρχίσει διαπραγματεύσεις 

με την Αρμενία για την σφαιρική και σε βάθος σύναψη συμφωνίας ελεύθερων 

συναλλαγών. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει την Αρμενία να διαφοροποιήσει τις 

εξαγωγές της και να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά με ευνοϊκούς όρους. 

Όπως μάλιστα τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Foule, η 

συμφωνία σύνδεσης Αρμενίας-ΕΕ δεν αποθαρρύνει την Αρμενία από την 

ανάπτυξη της συνεργασίας με τους γείτονές της. Αντίθετα τόνισε, θα προσδώσει 

στην Αρμενία ευρύτερες δυνατότητες και ειδκότερα πεδία για τη συνεργασία με 

τους γείτονες και εταίρους, ώστε τελικά θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας στον 

τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. Η άποψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου 

διατυπώθηκε εν μέσω των προβληματισμών που έχουν διατυπωθεί εντός της 

Αρμενίας και από την Ρωσική πλευρά, καθώς η Αρμενία συμμετέχει μαζί με τη 

Ρωσία και το Καζακστάν στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ζώνης. Η Αρμενία ήταν από τις σημαντικότερες χώρες αναφοράς 

στην προσπάθεια της ΕΕ όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Κεντρικής και Ανατολικής 

Εταιρικής Σχέσης, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος που περιλαμβάνει και την 

πολιτική Διεύρυνσης στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας, μετά και τη συνάντησή του 

με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Έντουαρντ Ναλμπαντιάν στο Ερεβάν, 

ο οποίος από την πλευρά του τόνισε την προσδοκία της αρμενικής πλευράς για 

την μονογραφή στη προσεχή Σύνοδο Κορυφής των χωρών που μετέχουν στη 

Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης Βίλνιους της σύμφωνίας 

σύνδεσης μεταξύ Αρμενίας και ΕΕ. Η ΕΕ αναμένεται να υπογράψει συμφωνίες 

σύνδεσης και των συμφωνίες σύναψης ελεύθερων ζωνών εμπορίου με ορισμένες 

χώρες, όπως η Αρμενία, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Ο αρμένιος Υπ. 

Εξωτερικών ευχαρίστησε την ΕΕ για τη στήριξη των αρμενικών αρχών και την 

παροχή τεχνογνωσίας σε πολλά επίπεδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

στη χώρα και την προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο και με τη σειρά του τόνισε 

ότι αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την διαμόρφωση των σχέσεων της 

Αρμενίας με τις λοιπές χώρες με τις οποίες προδοκά να αναπτύξει περαιτέρω τις 

οικονομικές σχέσεις της.  

                                                                                                     συν. σελ. 4 



 

 

σελ. 3 Τεύχος 92ο 13–19/7/2013 

Διεθνές οικονομικό συνέδριο στο Ερεβάν. 

 Οικονομολόγοι, διεθνείς αναλυτές και λοιποί εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ, την 

Κίνα και τη Μεγάλη Βρετανία συγκεκντρώθηκαν στο Ερεβάν για να συμμετάσχουν και να 

αναταλλάξουν απόψεις για την πορεία μετά την ύφεση που έπληξε την παγκόσμια 

οικονομία την τελευταία 5ετία. Η κρίση και οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και 

οικονομικές προκλήσεις για την αρμενική οικονομία απασχόλησαν το διήμερο συνέδριο 

που έλαβε χώρα στο Ερεβάν στις 8-9 Ιουλίου 2013 και διοργανώθηκε από το Κρατικό 

Πανεπιστήμιο του Ερεβάν. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου,σύμφωνα με τον διευθυντή 

του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Ερεβάν και οργανωτικό 

υπεύθυνο του συνεδρίου κ. Tatul Manaseryan, ήταν να καταγράψει τις νέες τάσεις και 

προκλήσεις που αναδύθηκαν μετά την κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές 

που συνέβησαν σε όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά οικονομικά κέντρα και οπωσδήποτε την 

ανάδειξη της τέταρτης στον κόσμο οικονομίας εκείνη της Κίνας.  Το συνέδριο οργανώθηκε 

με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας του Ερεβάν και του ιδιωτικού  

Ινστιτούτου Ενναλλακτικής Οικονομίας του Ερεβάν. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

συνεδρίου η Κίνα βρέθηκε στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και ειδικώς για την Αμρενία, 

τονίστηκε ότι ίσως η ολοένα αυξανόμενη συμετοχή της στο παγκόσμιο ΑΕΠ, αναδείξει 

περισσότερες ευκαιρίες για το στρατηγικό ρόλο της Αρμενίας, καθώς ήδη κινέζοι 

αξιωματούχοι έχουν δηλώσει με την ευκαιρία αλλεπάλληλων συναντήσεων με αρμένιους 

ομολόγους τους την πρόθεση για υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς το σκοπό 

αυτό. Ο κ. Manaseryan πρόσθεσε η Αρμενία θα πρέπει να αναλύσει την εμπειρία της 

Κίνας να αντέξει την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τις χώρες της ΕΕ και να διαχειριστεί 

τα δημοσιονομικά της ζητήματα, ώστε να είναι αξιόπιστος εμπορικός εταιρός της Κίνας.  Ο 

κ. Narek Galstyan, σύμβουλος του πρωθυπουργού της Αρμενίας συμφώνησε με αυτές τις 

διαπιστώσεις και τόνισε ότι μέριμνα της κυβέρνησης είναι να αυτό που πολλοί διεθνείς 

εμπειρογνώμονες θέτουν ως ενδεχόμενο σε αναλύσεις τους, όπως και κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου, την διαπίστωση ότι ήδη έχει χτυπήσει την πόρτα της παγκόσμιας 

οικονομίας, δεύτερο κύμα ύφεσης. Ο κ. Sargsyan αναφέρθηκε για την ανάγκη 

αντιμετώπισης της υπάρχουσας ανθρωπιστικής κρίσης απασχόλησης στην Αρμενία, με 

την υποστήριξη των επιχειρήσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μέσω 

στοχευμένων προγραμμάτων κυρίως για τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης των 

προϊόντων τους και αναβάθμισης του ανταγωνιστικού προϊόντος της αρμενικής 

οικονομίας. Όπως τόνισαν πολλοί οικονομολόγοι το θέμα του συνεδρίου αφορά όλες τις  



 

 

συν. από σελ. 2 

Η πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προτάθηκε από την 

Πολωνία και τη Σουηδία το 2008 στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 

Βρυξέλλες και υιοθετήθηκε επισήμως τον Μάιο του 2009 στην σύνοδο 

της Πράγας. Ο στόχος του προγράμματος είναι να διαμορφώσει 

ισχυρούς θεσμικούς δεσμούς της ΕΕ με την Ουκρανία, την Αρμενία, 

τη Μολδαβία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία, 

φέρνοντας πιο κοντά τη δυνατότητα αυτών των χωρών για 

οικονομικής αναβάθμιση, χωρίς να παράσχει στην παρούσα φάση 

κανένα προενταξιακό καθεστώς στην ΕΕ των χωρών αυτών. Το 

πρόγραμμα συνεπάγεται σημαντικές αλληλεπίδρασης σε πολιτικό 

επίπεδο και τελικώς μια ευρεία ενσωμάτωση των πρώην σοβιετικών 

δημοκρατιών στην οικονομία της ΕΕ, τη διεύρυνση της 

χρηματοδοτικής βοήθειας για αυτούς και ισχυρότερη ενεργειακή 

ασφάλεια.  
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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 . 

συν. από σελ. 3 

χώρες, ωστόσο η περίπτωση της Αρμενίας είναι εξόχως ενδιαφέρουσα, καθώς έχει κατορθώσει να μην 

ανακοπεί η ανάπτυξή της, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ,  με δυσμενείς 

γεωπολιτικές παραμετρούς να καθορίζουν τις βασικές δυνατότητές της για παρέμβαση στην πραγματική 

οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν 7% αύξησης του ΑΕΠ το 2012 και ήδη οι θετικές προοπτικές για το 2013 

δίνουν σταθερές προοπτικές για προσέλκυση του διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος στην Αρμενία, 

καθώς το μικρό μέγεθος της οικονομίας της εξακολουθεί να είναι διαχειρίσιμο για τους μεγάλους επενδυτές 

σε σχέση με τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την τελευταία ύφεση. Η κα. Hermine Naghdal-

yan, αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας, τόνισε από την πλευρά της, ότι καθώς οι 

διεθνής κοινότητα τείνει να ξεπεράσει μια από τις πιο δύσκολες και πολύπλοκες οικονομικές κρίσεις η 

Αρμενία προσπαθεί να επιλύσει δομικά προβλήματα μέσω ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, αλλά 

παράλληλα και της ανάπτυξης του κλάδου των υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο τόνισαν ότι η 

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας και η μεταρρύθμιση των δομών είναι βασικός 

παράγοντας για να αποφευχθεί η δημιουργία προϋποθέσεων για κατάρρευση της προσπάθειας 

ανάκαμψης και ο περιορισμός της έκθεσης σε μονοδιάστατα οικονομικά γεγονότα του διεθνούς περίγυρου.  

 Σε εισήγηση στο συνέδριο του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

της Πρεσβείας Ερεβάν, παρουσιάστηκε η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας προς την ανάκαμψη, μετά την 

κρίση χρέους της τελευταίας 4ετίας και παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται και 

μπορούν να υλοποιηθούν στο σταθερό οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος ως χώρας μέλους της Ε.Ε.  
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  Συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας με Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. 

 Εντός δυό εβδομάδων ο Πρόεδρος της Αρμενία και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας 

συμμετείχαν σε συναντήσεις και Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές με τρείς χώρες, υπογράφοντας 

σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας και λοιπές συμφωνίες διαμόρφωσης θεσμικών πλαισίων 

συνεργασίας σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Τόσο με την Πολωνία που ήδη η αρμενική 

κυβέρνηση έχει αναδείξει ως βασική της προτεραιότητα την ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεών 

της με αυτή, προωθώντας κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες, όσο και στην περίπτωση της 

Ρουμανίας και της Μολδαβίας, η αρμενική οικονομική διπλωματία επιχειρεί να δημιουργήσει με τις 

συναφθείσες συμβάσεις το κατάλληλα επενδυτικό κλίμα ώστε να ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές 

κοινότητες των χωρών στην δραστηριοποίηση  στο διαρκώς αναδιαμορφούμενο οικονομικό 

περιβάλλον της Αρμενίας. 

 Είναι χαρκατηριστικό ότι ο Πρόεδρος της Αρμενίας επισκεπτόμενος τη Μολδαβία τόνισε ότι 

είναι προς το συμφέρον της χώρας του να υπάρξει ολοένα και περισσότερο ανάπτυξη των 

εμπορικών σχέσεων με χώρες που ήδη ευρίσκονται εντός της ΕΕ ή έχουν προσανατολιστεί στην 

ένταξή τους σε αυτή, γιατί πρόκειται για την πιο ώριμη αγορά στην εγγύς περιοχή που μπορεί να 

προσβλέπει η αρμενική οικονομία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

 Το σημερινό 92ο Ενημερωτικό Δελτίο, που από τον Αύγουστο 2011 εκδίδει κάθε εβδομάδα 

το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν, θα είναι και το τελευταίο με την μέριμνα του υπογράφοντος. Επιθυμώ να 

ευχαριστήσω όσους με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν αυτήν την προσπάθεια αναβάθμισης της 

ενημέρωσης για την αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη, για τους δραστήριους έλληνες 

επιχειρηματίες, αγορά της Αρμενίας καθώς αφενός με τις παρατηρήσεις τους και αφετέρου τη 

συμβολή τους στην προώθησή του, διαμορφώθηκε ένα επιπρόσθετο κίνητρο για εκείνους που 

μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας 

και στην αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδος—Αρμενίας.  

 Ιδιάιτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νυν Πρόεδρο του Ελληνο– Αρμενικού Επιμελητηρίου 

κ. Παύλο Τσολακιάν, ο οποίος ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και κατέβαλε σημαντική 

προσπάθεια για την ουσιαστικοποίηση της παρουσίας της κοινότητας των ελλήνων, αρμενικής 

καταγωγής στην Ελλάδα, στην αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυό χωρών.  

           Τα Γραφεία ΟΕΥ των Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού και η Β΄ Γενική Διεύθυνση του Υπ. 

Εξωτερικών, υπό τις οδηγίες της οποίας εκδίδονται και τα σχετικά ενημερωτικά δελτία από τα 

Γραφεία ΟΕΥ,  είναι στη διάθεση των ελλήνων επιχειρηματιών για τη διαμόρφωση των καλύτερων 

όρων δραστηριοποίησής τους στις διεθνείς αγορές. 

       Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος 

                                                                       Προϊστάμενος Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν. 


