
 

 

 Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 2,8% 

σε επίπεδα άνω των 1,748.3 εκατ. δολ. την περίοδο Ιανουάριου-Απριλίου 

2013 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα 

με την έκθεση της ArmStat. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 454.7 εκ. δολ. (αύξηση 

16,1%) και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,293.6 εκατ. δολ. (1,1% μείωση) κατά 

την προαναφερθείσα περίοδο. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις το 

παραεμπόριο ανήλθε σε 838.9 εκατ. δολ. που σε τιμές FOB εκτιμάται σε 

639,7 εκ.  δολ.  

Τα βασικά προϊόντα εξαγωγών είναι εκείνα της εξορυκτικής βιομηχανίας 

(127.5 εκ. δολ., αυξημένα κατά 13,9% κατά τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2012), τα 

μη πολύτιμα μέταλλα (113.3 εκ. δολ., αύξηση 5,9%), έτοιμα προϊόντα 

διατροφής ($ 91.1 εκ. δολ., 38,4% αύξηση), πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι 

και πολύτιμα μέταλλα και συναφή (περίπου 62.1 εκ. δολ., 21,8% αύξηση). 

Σύμφωνα με την ArmStat τα κύρια στοιχεία των εισαγωγών ήταν εκείνα της 

εξόρυξης (302.7 εκ. δολ., 3,2% μείωση), μηχανημάτων, εξοπλισμού και 

εργαλείων (περίπου 147.8 εκ. δολ., 9,3% μείωση), έτοιμα τρόφιμα (117.3 εκ. 

δολ., αύξηση 10,4%), της χημικής βιομηχανίας και των συναφών (106.7 εκ. 

δολ., αύξηση 6,2%).  Περίπου 11.600 τόνοι νωπών φρούτων και λαχανικών 

εξήχθησαν από την Αρμενία μέχρι τις αρχές Ιουνίου, σύφωνα με στοιχεία 

του Υπουργείου Γεωργίας. Πρόκειται για  ποσότητα υψηλότερη κατά 1.700 

τόνους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία 

1.327 τόνοι σταφυλιών, 626 τόνοι μήλα, 104 τόνοι κερασιού και 9.300 τόνοι 

λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων 5.700 τόνων πατάτες, εξήχθησαν από 

την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι ττο τέλος Μαίου. Οι εκτιμήσεις είναι ότι 

οι εξαγωγές  φρούτων και λαχανικών μέχρι το τέλος του 2013 θα ανέλθουν 

σε ποσότητες διπλάσιες του προηγουμένου που ανήλθαν σε 32.000 τόνους. 

Η Αρμενία εξάγει φρούτα και τα λαχανικά κυρίως στη Ρωσία, τη Γεωργία και 

την Ουκρανία. Το 2012, 24.300 τόνοι εξήχθησαν στη Ρωσία, 6.000 τόνοι σε 

Γεωργία και 660 τόνοι στην Ουκρανία. (1 $ = 417.17drams). 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Θετική εξέλιξη στην εφαρμογή του προϋπολογισμού στην Αρμενία. 

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η κυβέρνηση είχε μπορέσει να 

εξασφαλίσει 27,5 δισ. DRAM πλεόνασμα, σύμφωνα με το Gayane Zargaryan, 

επικεφαλής της υπηρεσίας παρακολούθησης της εφαρμογής του προϋπολογισμού 

του υπουργείου Οικονομικών. Τα δημόσια ταμεία έχουν ήδη εισπράξει 324,7 δις AMD 

κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, 23,5% αύξηση (61.7 δις AMD), σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Καθώς το προβλεπόμενο έλλειμμα για 

τους πρώτους έξι μήνες είναι 2,2 δις AMD, αλλά και λόγω του μεγαλύτερου από το 

προβλεπόμενο ποσοστού είσπραξης εσόδων, το ποσό των διαθεσίμων κεφαλαίων 

αυξήθηκε κατά 232,5 δις AMD και κατά 41,8 δις DRAM οι δαπάνες. 

Το 95,1% των εσόδων (308,8 δις AMD ή 65,9% του ποσού που προβλέπεται για 

τους πρώτους έξι μήνες) εισπράχθηκε από φόρους και τέλη του κράτους, 4,7% λοιπά 

έσοδα και 0,2% από επιχορηγήσεις/εισροές. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 

2012 τα έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 24% ή 59.700.000.000 AMD, κυρίως λόγω της 

βελτίωσης της είσπραξης του ΦΠΑ και των τελών. Oiι δαπάνες κατά τους πρώτους 

τέσσερις μήνες του 2013 ανήλθαν σε 297,2 δις AMD (10,5% ή 28,2 δισ. AMD και 

περισσότερο από το 2012) καλύπτοντας έτσι το 59,2% των δαπανών που 

προβλέπεται για το πρώτο εξάμηνο. Οι τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν 11% ή 

27,7 δισ. AMD σε ετήσια βάση (283.9  εκατ. ADM. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καμία 

κρατική υπηρεσία δεν είχε οφειλές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013. 

Ο προϋπολογισμός του 2013 απαιτεί συνολικά 1.032.7 τρισ. ADM εσόδων και 1.152.5 

τριις ADM δαπανών. Από το ποσό αυτό 993,8 δις ADM αφορούν φόρους και τέλη του 

κράτους, σχεδόν 118,7 δις ADM περισσότερa από τους τέσσερις πρώτους μήνες του 

2012. Το προβλεπόμενο έλλειμμα εκτιμάται σε 119.7 δις AMD ή 2,6% του συνολικού 

ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 

(55.1 δις και 64.6 δις ADM αντιστοίχως). Ο προβλεπόμενος πληθωρισμός παραμένει 

στην αρχική εκτίμηση 4 ± 1,5% και η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ σε 6,2%.  

Παράλληλα τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα της Αρμενίας  ανήλθαν 

σε 1,638.2 εκατ. δολ. τον Απρίλιο 2013, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σύγκριση με 

τον Μάρτιο, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας. Η συντριπτική 

πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων ($ 1,624.2 εκατ.) διατηρείται σε σκληρό 

νόμισμα. Τα SDR στο ΔΝΤ ανήλθαν σε $ 13.7 εκ. δολ. στο τέλος Απριλίου 2013, σε 

σύγκριση με 1.7 εκ. δολ. τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση. Η επίτευξη των 

στόχων του προϋπολογισμού και η απομάκρυνση του κινδύνου αύξησης εξωτερικού 

δανεισμού έχει ήδη τεθεί ως προτεριαότητα από τη νέα κυβέρνηση σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αρμενία.  
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Αύξηση τιιμών τροφίμων ένεκα επιβάρυνσης ενεργειακού κόστους. 

Η επικείμενη αύξηση της τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου θα οδηγήσει σε 

αύξηση των τιμών των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων, σύμφωνα με 

οικονομικούς αναλυτές και παράγοντες της αγοράς.  

Ειδικότερα στην παραγωγή τροφίμων και μάλιστα λαχανικών και φρούτων 

θερμοκηπίων η επιβάρυνση θα είναι αναπόφεκτη. Περισσότερο από το 60% του 

κόστους της παραγωγής προϊόντων θερμοκηπίου αφορά την κατανάλωση φυσικού 

αερίου. Με άλλα λόγια, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου θα έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις τιμές φρούτων και λαχανικών στη λιανική αγορά. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Armen Poghosyan, δήλωσε ότι 

παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αύξηση στο κόστος της μετακίνησης με 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των λεωφορείων μικρού και μεσαίου 

μεγέθους στην Αρμενία χρησιμοποιούν υγροποιημένο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Με 

αυτά τα μέσα μετακινείται η πλειοψηφία των επιβατών, οι οποίοι μάλιστα εκδίδουν 

κάρτα μετακινήσεων. Η μέση τιμή με μετακίνηση με λεωφορείο στο Ερεβάν έχει ανέλθει 

σε 100 δράμια (περίπου 25 σεντς ΗΠΑ) ανά διαδρομή και μένει σταθερή για 

περισσότερο από μια δεκαετία. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται επίσης σε μεγάλες 

ποσότητες από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι 

οποίοι παράγουν πάνω από το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας της Αρμενίας. 

 Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας της Αρμενίας

(PSRC) ανακοίνωσε ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν έως και 10.000 κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου ανά μήνα είναι πιθανό να επιβαρυνθούν με 156 ADM, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε πρόσθετο κυβικό μέτρο κατανάλωσης από 

132 ADM που ήταν μέχρι σήμερα. Οι εταιρικοί και λοιποί επιχειρηματικοί λογαρισμοί 

που καταναλώνουν 10.000 και περισσότερα κυβικά μέτρα θα πρέπει να κληθούν να 

πληρώσουν περίπου 276,98 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Η απόφαση αυτή 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αλλά ακόμα 

συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την διαμόρφωση των λεπτομερειών εφαρμογής του 

μέτρου καθώς σχεδιάζεται επιδότηση μέρους της επιβάρυνσης που θα προκύψει. 

Η PSRC παράλληλα αναμένεται να ρυθμίσει σε 38 δράμια την τιμή ανά KWh 

ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη διάρκεια της ημέρας και σε 28 δράμια για 

την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται το βράδυ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). ($ 1 -. 417 19 δράμια).  



 

 

Εξέλιξη χρηματοδότησης από ΔΝΤ. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξετάζει την χορήγηση νεων 

χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην Αρμενία, τον Ιούνιο, σύμφνωα με τον 

μόνιμο εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Αρμενία Guillermo Tolosa. 

Ο κ. Tolosa απέφυγε να αναφερθεί στο ακριβές ύψος του ποσού του 

νέου προγράμματος λέγοντας ότι το σημερινό δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν μετά το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΔΝΤ που θα γίνει εντός του Ιούνιο ώστε να έχει ολοκληρωθεί και το 

τρέχον πρόγραμμα. Ο μόνιμος εκπρόσωπος του ΔΝΤ τόνισε ότι το ΔΝΤ 

επιθυμεί το νέο πρόγραμμα να είναι και το τελευταίο με αυτή την μορφή, 

ώστε ακολούθως η Αρμενία να είναι σε θέση να δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες για τους ξένους επενδυτές από μόνη της. Στο πλαίσιο του 

τριετούς προγράμματος ανάπτυξης και με το αντίστοιχο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του στις 28 Ιουνίου  

2010 Αρμενία ποσό 266.8 εκ. SDR (δολ τραβηκτικών δικαιωμάτων).  
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         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 . 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Αρμενία.  

Μέχρι την 1η Μαΐου 2013, οι γυναίκες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που ψάχνουν για μια θέση 

εργασίας στην Αρμενία, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι γυναίκες που αναζητούν εργασία 

ανέρχονται σε 49.800 από το σύνολο των 70.200 άτομα που αναζητούν εργασία στην Αρμενία. Οι νέοι ανέροχνται σε 18.200. 

Μέχρι την 1η Μαΐου 2013, υπάρχουν 60.200 άνεργοι. Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανέρχονατι σε 10.683 και σε αυτούς 

προστίθενται περίπου 3.760 (6,4% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) που είχαν λάβει κάποια άλλη 

παρόμοια ενίσχυση από αντίστοιχο κρατικό προγράμμα από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο.  Από αυτούς 1.100 είναι νέοι. Όσον 

αφορά τις νέες θέσεις εργασίας αυτές ανήλθαν σε 3.250 μέχρι την 1η Μαΐου (93% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος). Εξ΄ 

αυτών 1850 αφορούν κλάδους πρωτογενούς παραγωγής και 1.400 υπηρεσιών. 

Η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της αρμενικής 

οικονομίας προκύπτει και μετά από τα νεώτερα επίσημα στατιστικά στοιχεία τόσο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας όσο και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των ξένων 

επενδύσεων (με εξαίρεση αυτές μέσω τραπεζών και της κρατικής διοίκησης) ανήλθε σε 131 εκατομμύρια 

δολ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, μείωση κατά 11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η 

εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πτώσης των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά το 2012 και μάλιστα σε 

όλους τους κλάδους αιχμής (εξόρυξη, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, γεωργία). Η βελτίωση της Αρμενίας 18 

πόντους στην αξιολόγηση Doing Business του 2013, είναι θετική σύμφωνα με τον κ. Tolosa, αλλά τόνισε 

ότι η χώρα χρειάζεται μια σημαντική υπέρβαση για να εξασφαλιστεί η πρόοδος και να υπάρξει 

πραγματικός αντίκτυπος στην οικονομία. Σημείωσε παράλληλα ότι από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο 

2013 περίπου 1,73 εκ. δολ. προωθήθηκαν στην Αρμενία, η οποία εντάχθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα 



 

 

Εξέλιξη χρηματοδότησης από ΔΝΤ. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξετάζει την χορήγηση νεων 

χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην Αρμενία, τον Ιούνιο, σύμφνωα με τον 

μόνιμο εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Αρμενία Guillermo Tolosa. 

Ο κ. Tolosa απέφυγε να αναφερθεί στο ακριβές ύψος του ποσού του 

νέου προγράμματος λέγοντας ότι το σημερινό δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν μετά το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΔΝΤ που θα γίνει εντός του Ιούνιο ώστε να έχει ολοκληρωθεί και το 

τρέχον πρόγραμμα. Ο μόνιμος εκπρόσωπος του ΔΝΤ τόνισε ότι το ΔΝΤ 

επιθυμεί το νέο πρόγραμμα να είναι και το τελευταίο με αυτή την μορφή, 

ώστε ακολούθως η Αρμενία να είναι σε θέση να δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες για τους ξένους επενδυτές από μόνη της. Στο πλαίσιο του 

τριετούς προγράμματος ανάπτυξης και με το αντίστοιχο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του στις 28 Ιουνίου  

2010 Αρμενία ποσό 266.8 εκ. SDR (δολ τραβηκτικών δικαιωμάτων).  
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 Προοπτικές ανάπτυξης επενδύσεων σε κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Η Αρμενία είναι πλούσια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία μπορεί να προσφέρει έως 

και το 20% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα και να υποχωρήσουν οι 

επιπτώσεις και πιέσεις από οιαδήποτε επιβάρυνση στις τιμές του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον 

κ. Mikael Martirosyan, επικεφαλής της Techno Eco LLC. Ανέφερε ότι σύμφωνα μελέτες η Αρμενία 

έχει πάνω από 300 ηλιόλουστες μέρες το χρόνο και ως εκ τούτου, την προοπτική να είναι η χρήση 

της ηλιακής ενέργειας η πλέον αποδοτική και προσοδοφόρα. Για λόγους σύγκρισης, στη Γερμανία, 

όπου η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται ευρέως, ένα τετραγωνικό μέτρο ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 

παράγει περίπου 1.000 kWh ενέργειας ανά έτος, ενώ στην Αρμενία το ποσοστό αυτό μπορεί να 

ανέλθει σε  1720 έως 1900 kWh ανά έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι η τιμή ενός τ.μ. 

του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι περίπου 630 δολ., είναι μια εφάπαξ δαπάνη, και όταν 

χρησιμοποιείται αυτή τη συσκευή από τα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις, η αγορά και λοιπές 

δαπάνες θα αποσβεστούν εντός των προσεχών 5-6 ετών. Ο Martirosyan αναφέρθηκε επίσης, για 

της ανεμογεννήτριες και τη χρήση του βιοαερίου που παράγεται από οργανικά απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένης της κόπρου και κόπρου πουλερικών. Η προοπτική εκμετάλλευσης και αυτών 

των πηγών βιοενέργειας είναι εξαιρετικά υψηλή και στην παρούσα φάση εταιρείες όπως η Techno 

Eco LLC, που ήδη συνεργάζεται με ολλανδικές και γερμανικές εταιρείες, μπορούν να 

εκμεταλλευτούν την αρχή του ενάρετου κύκλου απόδοσης του συγκεκριμένου κλάδου. Οπωσδήποτε 

όμως τόνισε την ανάγκη ύπαρξης σταθερού φορολογικού πλαισίου και επενδυτικού νόμου για την 

ομαλή εξέλιξη των υπαρχουσών και μελλοντικών επενδυτικών προγραμμάτων στον κλάδο. 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Αρμενία.  

Μέχρι την 1η Μαΐου 2013, οι γυναίκες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που ψάχνουν για μια θέση 

εργασίας στην Αρμενία, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι γυναίκες που αναζητούν εργασία 

ανέρχονται σε 49.800 από το σύνολο των 70.200 άτομα που αναζητούν εργασία στην Αρμενία. Οι νέοι ανέροχνται σε 18.200. 

Μέχρι την 1η Μαΐου 2013, υπάρχουν 60.200 άνεργοι. Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανέρχονατι σε 10.683 και σε αυτούς 

προστίθενται περίπου 3.760 (6,4% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012) που είχαν λάβει κάποια άλλη 

παρόμοια ενίσχυση από αντίστοιχο κρατικό προγράμμα από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο.  Από αυτούς 1.100 είναι νέοι. Όσον 

αφορά τις νέες θέσεις εργασίας αυτές ανήλθαν σε 3.250 μέχρι την 1η Μαΐου (93% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος). Εξ΄ 

αυτών 1850 αφορούν κλάδους πρωτογενούς παραγωγής και 1.400 υπηρεσιών. 

Συμφωνία για συντήρηση πυρηνικού εργοστασίου στην Αρμενία. 

 Η κυβέρνηση της Αρμενίας και ο Sergey Kirienko, επικεφαλής της Rosatom της Ρωσίας, κατέληξαν σε 

συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση για την κατασκευή μιας νέας πυρηνικού μονάδας στην Αρμενία, όπως 

ανακοίνωσαν οι πρωθυπουργοί Αρμενίας και Ρωσίας σε συνάντησή του στο Μινσκ. Ειδκότερα αποφασίστηκε 

καταρχήν να παραταθεί η λειτουργία του παλαιού πυρηνικού σταθμού και στη συνέχεια να μελετηθεί η 

κατασκευή μιας νέας μονάδας. Έχει ήδη αποφασιστεί ότι το παλιό εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας μπορεί να 

λειτουργήσει άλλα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή της νέας μονάδας μπορεί να αναβληθεί για δύο 

χρόνια. Το πυρηνικό εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στο Metsamor (20 ή 30 χιλιόμετρα νότια του Ερεβάν). Το 

εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί το 1976 και τώρα μόνον ο δεύτερος αντιδραστήρας λειτουργεί παράγοντας 

407,5 μεγαβάτ. Η INTER RAO που διαχειρίζεται το εργοστάσιο ανήκει στη ρωσική κρατική Rosatom από το 

2003 με συμφωνία που φτάνει το 2013. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το 2016. 

Η Αρμενία επιθυμεί να κατασκευάσει νέο πυρηνικό εργοστάσιο δυναμικότητας 1000 μεγαβάτ, με κόστος 5 δισ. 

δολ. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδοότηση. Παράλληλα απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

των προετοιμασιών για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας των παλαιών εγκαταστάσεων πυρηνικής 

ισχύος 150 εκ. δολ. μέρος των οποίων θα καλύψει η Ρωσία.  

Η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της αρμενικής 

οικονομίας προκύπτει και μετά από τα νεώτερα επίσημα στατιστικά στοιχεία τόσο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας όσο και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των ξένων 

επενδύσεων (με εξαίρεση αυτές μέσω τραπεζών και της κρατικής διοίκησης) ανήλθε σε 131 εκατομμύρια 

δολ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, μείωση κατά 11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η 

εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πτώσης των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά το 2012 και μάλιστα σε 

όλους τους κλάδους αιχμής (εξόρυξη, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, γεωργία). Η βελτίωση της Αρμενίας 18 

πόντους στην αξιολόγηση Doing Business του 2013, είναι θετική σύμφωνα με τον κ. Tolosa, αλλά τόνισε 

ότι η χώρα χρειάζεται μια σημαντική υπέρβαση για να εξασφαλιστεί η πρόοδος και να υπάρξει 

πραγματικός αντίκτυπος στην οικονομία. Σημείωσε παράλληλα ότι από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο 

2013 περίπου 1,73 εκ. δολ. προωθήθηκαν στην Αρμενία, η οποία εντάχθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα 


