
 

 

 Ο διευθύνων σύμβουλος της ρωσικών συμφερόντων Σιδηρόδρο-

μοι Νοτίου Καυκάσου Σιδηροδρόμων (SCR) Victor Rebets σε συνάντησή 

του με τον Υπουργό Μεταφορών της Αρμενίας Manuk Vardanyan και ο 

γενικός διευθυντής της εταιρείας “Armenia International Airports”  που δι-

αχειρίζεται το μεγαλύτερο αερολιμένα της Αρμενίας το αεροδρόμιο της 

Zvartnots του Ερεβάν, Marcelo Wende υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συ-

νεργασίας για την η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη 

του Ερεβάν προς το διεθνές αεροδρόμιο Zvartnots . 

          Το σχετικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή σιδηρόδρομου που 

σύμφωνα με το SCR, θα έχει 7.800 μέτρα μήκος, εκ των οποίων 5.350 

μέτρων θα είναι μια εντελώς νέα σιδηροδρομική γραμμή. Το έργο περι-

λαμβάνει την κατασκευή 810  μέτρων μήκους της σήραγγας. Η σιδηρο-

δρομική γραμμή θα συνδέει το τερματικό σταθμό επιβατών του αερολιμέ-

να Zvartnots με το σταθμό του μετρό Charbakh και τον εμπορευματικό 

σταθμό του αεροδρομίου Karmir Blur. 

          Το μνημόνιο υπεγράφη στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμμα-

τος της κυβέρνησης για δημιουργία κέντρου υλικοτεχνικής υποδομής στο 

αεροδρόμιο, συνάμα με μια ελεύθερη οικονομική ζώνη κοντά στο αερο-

δρόμιο Zvartnots. Σύμφωνα με το υπόμνημα, τα μέρη συμφώνησαν να 

ορίσουν υπεύθυνα πρόσωπα τα οποία θα διαμορφώσουν εντός των 

προσεχών τριών μηνών τις προτάσεις τους σχετικά με τη σκοπιμότητα 

του έργου και τις πρώτες εκτιμήσεις για το κόστος του έργου. 

          Η εκτίμηση από ρωσικής πλευράς είναι ότι είναι εφικτό να υλοποιη-

θεί το έργο εντός της επομένης τριετίας. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Μετεκλογικές εκτιμήσεις για την οικονομία της Αρμενίας. 

           Η εκλογική νίκη του κυβερνώντος συνασπισμού της Αρμενίας εκτιμάται 

από διεθνείς πιστωτικούς οίκους ως θετική εξέλιξη, καθώς "θα εξασφαλιστεί ο 

βαθμός της πολιτικής σταθερότητας και της συνέχειας της πολιτικής», σύμφω-

να με τους αναλυτές της Moodys Investors Service. 

        Η Αρμενία έχει βαθμολογηθεί από την περασμένη έκθεση του Νοεμβρίου 

2011, στο επίπεδο  Ba2 με αρνητική προοπτική από την Moodys ( η δεύτερη 

υψηλότερη βαθμολογία που αναφέρεται σε οικονομίες χαμηλής πιστωτικής/

junkies εγκυρότητας). 

        Οι αναλυτές της Moody, επίσης, δήλωσαν αναφερόμενοι στη γνώμη διε-

θνών παρατηρητών ότι σε αντίθεση με τις προεδρικές εκλογές του 2008 που 

ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ήταν ει-

ρηνικές.  Ταυτόχρονα, κάποιες εκλογικές παρατυπίες που ήδη έχουν αναδει-

χθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές, αξιολογούνται ως μη δυνάμενες να κλονί-

σουν το σταθερό οικονομικό περιβάλλον. 

       Σύμφωνα με την Υπηρεσία Επενδυτών της Moody, το γεγονός ότι το Ρε-

πουμπλικανικό Κόμμα της Αρμενίας με επικεφαλής τον νυν Πρόεδρο Σερζ 

Σαργκσιάν, που κέρδισε το 44% των ψήφων και το κόμμα Ευημερούσα Αρμε-

νία, συντροφικό μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού δημοκρατικών δυνάμε-

ων έλαβε 30% των ψήφων. Το τρίτο μέλος του κυβερνώντος συνασπισμού, 

Orinats Yerkir, έλαβε άνω του 5% που απαιτείται για την ανάληψη θέσεων 

στην Εθνοσυνέλευση. Τα τρία αυτά κόμματα θα έχουν πλειοψηφία στο κοινο-

βούλιο, γεγονός που καταγράφεται ως σημαντικός παράγοντας για την σταθε-

ρή πορεία της χώρας στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος μέχρι 

το 2015, που οι διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν. 

      Το συνολικό ποσοστό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αρμενίας και 

του κόμματος Ευημερούσα Αρμενία είναι σήμερα 74% έναντι 49% το 2007. 

Στην έκθεσή τους, οι αναλυτές της Moody τονίζουν ότι η κυβέρνηση έλαβε ση-

μαντικές αποφάσεις για την εφαρμογή των οικονομικών και δημοσιονομικών 

μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών μέτρων, καθώς 

και για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού  

                                                                                                       συν. σελ. 3 
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σελ. 3 Τεύχος 38ο 19-25/5/2012 

Αύξηση των ιδιωτικών εμβασμάτων. 

       Τα ιδιωτικά εμβάσματα που απέστειλαν στην Αρμενία, για μη εμπορικούς σκοπούς, μέλη 

της αρμενικής διασποράς,  αυξήθηκαν κατά 10,3% φτάνοντας σε 277,2 AMD. το πρώτο τρί-

μηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011, σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Αρμενίας. 

         Αντιστοίχως και τα εμβάσματα από την Αρμενία προς το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 

13,8% σε 60,9 AMD. έναντι 53,5 AMD. από το πρώτο τρίμηνο του 2011. Η καθαρή εισροή το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυξήθηκε σε 9,3% σε 216,3 AMD. έναντι 197,9 AMD εντός 

της περιόδου αναφοράς. 

         Όπως και πέρυσι το ίδιο διάστημα, οι υψηλότερες καθαρές εισροές κατά την περίοδο 

αναφοράς εκτιμάται ότι προήλθαν από τη Ρωσία ( 192,1 εκατ. AMD) γεγονός που οφείλεται 

στις αυξημένες επενδύσεις από την χώρα και τα εμβάσματα των Αρμένιων μεταναστών ., 

Όπως ήταν πέρυσι. ($ 1 έως 394,45 AMDRAM). 

συν. από σελ. 2. 

       περιβάλλοντος και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρή-

σεων. Τον Νοέμβριο του 2011, η Moody υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της 

Αρμενίας Ва2 από σταθερή σε αρνητική, παρά τη θετική εξέλιξη αυτών των μεταρρυθμίσε-

ων. Νωρίτερα, ο οργανισμός αξιολόγησης είχε ανακοινώσει ότι μπορεί να αναθεωρήσει τη 

μακροπρόθεσμη βαθμολογία  και τις σχετιζόμενες προοπτικές της Αρμενίας προς τα πά-

νω, σε σταθερή, εάν οι κίνδυνοι της εξάρτησης από ξένες οικονομίας για την αυτόνομη οι-

κονομική ανάπτυξη μειωθεί και οι βασικοί εμπορικοί της εταίροι δεν αυξάνουν τις εξαγωγές 

σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις εισαγωγές.. 

       Τον Μάρτιο 2012, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξήρε τις προσπάθειες της αρμενι-

κής κυβέρνησης για τον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού από 5,7% του 

ΑΕΠ το 2009 σε 3% το 2011 και για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που αποσκο-

πούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

        Ένας μεγάλος αριθμός των γραφειοκρατικών εμποδίων για την επιχειρηματική δρα-

στηριότητα έχει εξαλειφθεί, όπως αποδεικνύεται από την Έκθεση Επιχειρείν 2012 της Πα-

γκόσμιας Τράπεζας, στην οποία η Αρμενία έχει βελτιώσει το κύρος της μεταβαίνοντας από 

την 61η θέση το 2011 στην 55η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες της έρευνας (το 2011 είχε 

καταλάβει την 61η θέση).  
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Συνεργασία Αρμενίας-Ισραήλ. 

Οι κυβερνήσεις της Αρμενίας και του Ισραήλ υπέγραψαν 

συμφωνία συνεργασίας στον γεωργικό τομέα, στο πλαίσιο της 

επίσκεψης του Υπουργού Γεωργίας της Αρμενίας κ. Sergo 

Karapetyan στο Τελ Αβίβ, 16-19 Μαΐου. Οι δύο πλευρές συζήτη-

σαν τις προοπτικές για την Αρμενική-ισραηλινή συνεργασία στον 

αγροτικό τομέα. Η αρμενική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε αγροτι-

κές επιχειρήσεις του Ισραήλ και συμμετείχε στη 18η διεθνή αγρο-

τική έκθεση Agritech, Μάιος 15-17, στο Τελ Αβίβ. Σημειώνεται ότι 

ήδη οι εξαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών (παρά την έλλειψη 

πιστοποιητικών ποιότητας ) αυξήθηκαν το 2011 κατά 8%, ενώ 

ήδη η νέα αεροπορική σύνδεση Ερεβάν-Τελ Αβίβ αναμένεται να 

αυξήσει περαιτέρω τόσο της τουριστική ροή μεταξύ των δυο χω-

ρών. 

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

6,  Demirchian str. 0002, Yerevan  
Τηλέφωνο : (+37410) 530051, 
530446,  fax : (+37410) 530449 

e-mail : ecocom-yerevan@mfa.gr 
www.agora.mfa.gr/am54   

Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        
         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 
στη διάθεση των επιχειρήσεων που 
επιθυμούν να αναζητήσουν την προώ-
θηση των προϊόντων τους στην ανα-
πτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  
        Παρακαλούμε να μας αποστείλε-
τε σχετικώς αιτήματα και παρατηρή-
σεις σας . 

Ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων. 

Η Κρατική Υπηρεσία της Αρμενίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα αρχίσει να εξετάζει 

όλους τους τύπους αλιευμάτων από την 1η Ιουνίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταρχήν περιορίζε-

ται σε επιχειρήσεις  που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του επι-

κεφαλής της συγκεκριμένης κυβερνητικής υπηρεσίας, Abraham Bakhchagulyan, 

Η υπηρεσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο εργαστηρίων που θα διενεργεί τις εξετά-

σεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα αναβαθμίσει τον κλάδο ιχθυηρών εν γένει της Αρ-

μενίας και θα προσδώσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια στον κλάδο, καθώς σήμερα παρότι η παραγωγή 

αυξάνεται σταθερά ετησίως, οι εξαγωγές περιορίζονται σε χώρες με χαμηλά ποιοτικά πρότυπα 

(Τουρκμενιστάν, Καζακστάν αλλά και Ρωσία κυρίως για την  χρησιμοποίησή τους στον κλάδο κον-

σερβοποιίας). Αν τα προϊόντα ψαριών προσεγγίσουν  τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μπορούν να εξάγο-

νται στην Ευρώπη, όπως τόνισε ο κ. Bakhchagulyan, κάτι που αποτελεί καταρχήν τον κεντρικό στό-

χο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της κρατικής υπηρεσίας ελέγχου τροφίμων.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το μέλι, τα ψάρια, τα λαχανικά και τα φρούτα δεν μπορούν να 

προωθηθούν στην ΕΕ καθώς τα περισσότερα προϊόντα δεν κατορθώνουν να αποκτήσουν τα απο-

τούμενα πιστοποιητικά από τους εισαγωγείς. Μάλιστα πολλές εταιρείες δεν επιτρέπεται να πωλούν 

και καραβίδες στην Ευρώπη, προϊόν ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας στην Αρμενία, καθώς οι λίμνες και 

οι ποταμοί της χώρας προσφέρουν τα βιοχαρακτηριστικά εκείνα της διαρκούς προσφοράς υψηλών 

ποσοτήτων.  Η Ένωση Αλιέων Αρμενίας, εκτιμά ότι οι 254 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο, (οι περισσότερες  στην επαρχία Αραράτ), παράγουν ετησίως 300.000 τόνους ψαριών. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
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             σελ. 5  Τεύχος 38ο   19-25/5/2012 

                          Ρώσο-αρμενικές οικονομικές σχέσεις. 

 Στα πλαίσια των τακτικών συνεργασιών ρώσων και αρμενίων αξιωματούχων, ο αναπληρωτής 

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Sergei  Ryabkov δέχτηκε στη Μόσχα αντιπροσωπεία επιμελητη-

ρίων της Αρμενίας. Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη υλοποίησης των σχεδίων συνεργασί-

ας που έχουν ανακοινωθεί ήδη από τις δυο κυβερνήσεις, ώστε να αναβαθμιστεί περαιτέρω η εξαιρε-

τικά υψηλή οικονομική διασύνδεση μεταξύ των δυο χωρών.  

         Στην συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη ανάσχεσης του κύματος μετανάστευσης από την Αρμενία 

προς τη Ρωσία, παρότι η τελευταία διευκολύνει αυτή την εξέλιξη και μέσω αυτής της διαδικασίας ενι-

σχύεται σημαντικά η αρμενική οικονομία καθώς μάλιστα μονάχα το α΄ τετράμηνο του 2012 τα εμβά-

σματα προς την Αρμενία από εργαζόμενους αρμένιους μετανάστες έφτασαν τα 60 εκ. δολ. Αυξημένα 

κατά 30% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2011. Σημειώνεται ότι η ροή μεταναστών προς τη Ρωσί-

α, σύμφωνα με μη κυβερνητικές εκτιμήσεις, αυξήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2012 κατά 20%.           

        Στα πλαίσια της επισκέψεως και των σχετικών ανακοινώσεων ο κ. Ryatkov τόνισε ότι η Ρωσία 

δεν ενδιαφέρεται για μια ξαφνική αύξηση των τιμών του πετρελαίου που μπορεί να προκύψουν από 

μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Εκτίμησε ότι θα ήταν πολύ απλό και ίσως ακόμη και 

θα αποτελούσε και σκόπιμη στρέβλωση της θέσης της Μόσχας να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κάποια 

υστεροβουλίας εκ μέρους της χώρας του ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα $ 200 ανά βαρέλι 

ώστε να προκύψουν υπεραξίες για την ρωσική οικονομία. 

        Ανέφερε επίσης ότι εκτός από μια «αρνητική επίπτωση για την ασφάλεια πολλών χωρών" στην 

περίπτωση της εφαρμογής των σχεδίων της στρατιωτικής λύσης του προβλήματος, θα υπάρξουν 

σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αναπόφευκτης αύξησης των τιμών των 

υδρογονανθράκων, η οποία θα επιβραδύνει την έξοδο από την ύφεση.  

       “Αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση θα προκαλέσει επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με 

αποτέλεσμα η παγκόσμια ζήτηση να μειωθεί και αναπόφευκτα τελικά να επέλθει η πτώση των τιμών 

της ενέργειας» τόνισε.  Η προσδοκία είναι να μην υπάρξει καμία εμπλοκή γιατί αυτό που θα ακολου-

θήσει θα είναι ύφεση, που θα είναι πολύ πιο βαθιά από ό, τι αφορά τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες 

της παρελθούσας κατάστασης.  

     Ο κ. Ryabkov κατέληξε λέγοντας ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα της ζήτησης των 

προϊόντων ενέργειας που παρέχει σε διαφορετικές αγορές και οικονομίες με διαφορετικές ανάγκες. 

Επιθυμία της ρωσικής κυβερνήσεως υπογράμμισε είναι να διατηρήσει τις τιμές σε λογικά επίπεδα, 

τόσο για τους προμηθευτές όσο και τους καταναλωτές ενέργειας ώστε να υπάρξει σύμμετρη και ου-

σιαστική δυνατότητα ανάπτυξης για όλες τις χώρες του διεθνούς καταμερισμού. 
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