
         χκθσλα κε δεκνζηεπζείζα εθηίκεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νίθνπ 

Fitch εγθξίζεθε ε έθζεζε γηα ηελ καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή δηαβάζ-

κηζε ηεο Αξκελίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξννπηηθή γηα ρξενθνπία 

δελ έρεη κεηαβιεζεί αξλεηηθά, αληηζέησο θξίλεηαη σο ζηαζεξή θαη παξακέ-

λεη ζηε βαζκίδα BB-.  

 Σα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεη ε έθζεζε αλαθέξνληαη ζηελ 

κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ κε ηελ εθαξ-

κνγή ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΝΣ, ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνρσξά ζηαζεξά 

ζε ζεκαληηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ ζηαδηαθά απειεπζεξψλνπλ ηελ αγν-

ξά θαη ην εκπφξην. Ωζηφζν αλαθέξεηαη φηη ε νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε θαη επάισηε ζηηο εμσηεξηθέο θξίζεηο, παξά ηελ 

κε χπαξμε πςεινχ επηπέδνπ εμαγσγψλ. Σν δεκφζην ρξένο θαη ην αθαζά-

ξηζην εμσηεξηθφ ρξένο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηελ παξνχζα πεξίν-

δν απφ φηη ήηαλ πξηλ ηε δηεζλή χθεζε ηνπ 2008-2009.  

          Σα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνβάιινληαη ζηελ έθζεζε ηεο Fitch είλαη 

ε εθηίκεζε φηη ε θπβέξλεζε ηεο Αξκελίαο έρεη ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο λα 

επηηχρεη ην θηιφδνμν ζηφρν γηα ην 2011 πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο ζην 3.9% ηνπ ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη ην 2010 ην έιιεηκκα πε-

ξηνξίζηεθε ζην 5%, ζπξξηθλνχκελν ζε ζρέζε κε ην 2009 άιιεο 2 πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο.                                                                     ζπλ. ζει. 3 
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  Πποώθηζη ζινοαπμενικών εμποπικών ζσέζεων.  

Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Αξκελίαο κε ηελ Κίλα έρνπλ εηζέιζεη ζε 

ζεκαληηθή σξίκαλζε ηελ ηειεπηαία δηεηία. Με αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ 

Αξκέληνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Armen Gevoryan ζην Πεθίλν, ν 

Τπνπξγφο Δκπνξίνπ ηεο Κίλαο Chen Deming δήισζε, φηη ε ρψξα ηνπ 

επηζπκεί λα βνεζήζεη ηελ Αξκελία λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο ζηε 

ηεξάζηηα αγνξά ηεο Κίλαο. Μάιηζηα πξνο ην ζθνπφ απηφ αλαθνίλσζε φηη ε 

Αξκελία ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο πξνψζεζεο εκπνξίνπ θαη 

ηνπξηζκνχ πνπ δηνξγαλψλεη εηεζίσο ε Κίλα. 

 Ακθφηεξνη νη Τπνπξγνί ηφληζαλ ηε ζεκαζία γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δπν 

ρσξψλ έλεθα ηνπ δηπιαζηαζκνχ ζρεδφλ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ 

ζην δηκεξέο εκπφξην θαηά ην 2010 θαη ηε δηακφξθσζε ζηαζεξνχ ξπζκνχ 

αλφδνπ θαη ην 2011.  εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο Κίλαο, ν φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλήιζε ζε 

436.7 εθ. δνι. ην 2010, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 44.4%. Οη εμαγσγέο ηεο 

Αξκελίαο πξνο ηελ Κίλα ην 2010 αλήιζαλ ζε 30.8 εθ. δνι. (3.8% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ) θαηαγξάθνληαο αχμεζε 72.6% ζε ζρέζε κε ην 

2009. Αληηζηνίρσο νη εμαγσγέο ηεο Κίλαο πξνο ηελ Αξκελία αλήιζαλ ην 

2010 ζε 224.1 εθ. δνι. απμεκέλεο θαηά 21.4% ζε ζρέζε κε ην 2009.  

 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ζηελ Αξκελία 

θαηαγξάθνληαη θαη εηζαγσγέο θηλεδηθήο θαηαζθεπήο πξντφλησλ, μέρσξα 

απφ απηά πνπ εηζάγνληαη απεπζείαο απφ ην έδαθνο ηεο Κίλαο, χςνπο 

405.8 εθ. δνι. ην 2010 ζεκεηψλνληαο  αχμεζε 42.6% ζε ζρέζε κε ην 2009. 

Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ θηλεδηθψλ πξντφλησλ ζηελ Αξκελία ην 2010 

μεπέξαζε ην 71% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη απέζπαζε ηειηθά ην 7.6% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ζηε ρψξα, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηνπο 

βαζηθφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο. 

 Οη δπν Τπνπξγνί ηέινο ηφληζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα εξγαζηνχλ 

πξνο ηελ δηακφξθσζε ζηνρεπφκελνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο 

ππνγξαθήο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ππνδνκψλ. Δπίζεο ε 

Κίλα ζα αλαιάβεη ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ ηεο Αξκελίαο. 
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ζπλ. απφ ζει. 1 

          Φηινδνμία ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα ππάξμεη ζηαζεξφηεηα ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο, θαζψο ην 2012 είλαη έηνο εθινγψλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο εθηξνρηαζκνχ ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ.  Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2010-

2011, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, πνξεία πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηελ 

επφκελε ρξνληά.  

 Ζ Fitch ζηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε αλαθέξεη φηη ε πξφβιεςε γηα ζπλνιηθφ δεκφζην 

ρξένο 12% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαη απφ άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 6% ηνπ ΑΔΠ. Καηά ζπλέπεηα ππνινγίδεηαη φηη ν ξπζκφο 

απνπιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζα απμεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2012-2013, αιιά ζα 

ππνιείπεηαη ηεο εθηηκψκελεο πξαγκαηηθήο αχμεζεο 4%-5% ηνπ ΑΔΠ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

ππάξμεη ηελ ίδηα πεξίνδν.  Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμήζεθε θαηά κέζν φξν 5% ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ 2011 θαη θαζνδεγείηαη απφ ηε βηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ηηο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε φπσο πξναλαθέξζεθε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζξνψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη επηκείλεη ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο νηθνλνκίαο πξνο ηηο παξαγσγηθέο 

θαη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ. 

Αλαιπηέο ηεο Fitch εθηηκνχλ φηη ε αλάπηπμε ζε απηφ ην επίπεδν είλαη επαξθήο γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά πεξίπνπ 40% ηνπ ΑΔΠ, εάλ δελ 

ππάξμνπλ αλαπάληερε αιιαγή ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ωζηφζν θαζψο ην 90% 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη ζε μέλν λφκηζκα, ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο είλαη αζπλήζηζηα 

επαίζζεηνο ζε δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  Ζ πξφζθαηε αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αξκελίαο (CBA) κείσζε ηελ πίεζε ζηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη βνήζεζε λα κεησζεί ν πιεζσξηζκφο ηνλ Αχγνπζην ζε 4,8%, εληφο 

ηνπ εχξνπο ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ηεζεί απφ ην ΓΝΣ θαη Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην αλψηαην φξην 

ησλ νπνίσλ είλαη 5,5%. Ζ CBA ζηαζεξά πξνρσξά ζηε κείσζε ηεο απνθαινπκέλεο 

δνιαξηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ DRAM (Armenian dram).  

Παξά ηαχηα ε δηνιίζζεζε ηεο αμίαο ηνπ DRAM παξφηη ζα βνεζνχζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί θίλδπλν γηα 

ην χςνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ πίεζε ζηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

ή ζην DRAM απεπζείαο κεηά απφ κηα παγθφζκηα επηβάξπλζε ή ηζρπξφ θινληζκφ κνλάρα ηεο 

ξσζηθήο νηθνλνκίαο, ζα απνδπλάκσλε ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζα νδεγνχζε 

ζε αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο.  

 . 
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Ο επιμεπιζμόρ ηηρ οικονομικήρ εξοςζίαρ ζηην Απμενία.  

Δπξεία δεκνζηφηεηα γλψξηζε θαη ηελ Αξκελία ε δεκνζίεπζε ηειεγξαθήκα-

ηνο ηεο Πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αξκελία, ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά γηα 

ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο ζπγθέληξσζεο πινχηνπ θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο 

ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ ζηελ ρψξα, γεγνλφο πνπ ζπληζηά ζηε δηα-

κφξθσζε πξαγκαηηθήο νιηγαξρίαο, πνπ παξεκβαίλεη αλαζηαιηηθά ζε θάζε 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θαηάινγνο πνπ παξαηίζεηαη ζηα δεκν-

ζηεχκαηα θαη ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο (βι. πίλαθεο ζει. 6-7) 

αλαθνξηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ζηελ Αξκε-

λία.  
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Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε δηά-
ζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ επηζσ-
κούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώζεζε 
ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλαπησζζό-
κελε αγορά ηες Αρκελίας. Παραθα-
ιούκε λα κας αποζηείιεηε ζτεηηθώς 
αηηήκαηα θαη παραηερήζεης ζας . 

ζπλ. απφ ζει. 4 

         Ζ ηθαλφηεηα ηεο Αξκελίαο λα απνξξνθήζεη πεξαηηέξσ εμσηεξηθνχο θινληζκνχο έρεη ήδε απν-

δπλακσζεί απφ ηελ παξειζνχζα χθεζε, ε νπνία ψζεζε ην δεκφζην ρξένο ζην 40% ηνπ ΑΔΠ (εμ΄ 

νπ θαη ε βαζκνιφγεζε BB σο αλαινγνχζα ζηε κέζε επηβάξπλζε εθ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο).  Οη δηε-

ζλείο νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ζεσξνχλ φηη νη εμσηεξηθέο θαη πνιηηηθέο εληάζεηο ζπκπεξηιακβαλν-

κέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ Ναγθφξλν-Καξακπάρ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ επί-

ζεο ζε αξλεηηθή βαζκνινγία, θαζψο απνηεινχλ δηαξθψο παξάγνληεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο νη-

θνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο.  

 Οη εθηηκήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νίθνπ Fitch νινθιεξψλνληαη κε ηε δηαπίζησζε φηη ε 

ζπλερήο κείσζε ηεο δνιαξηνπνίεζεο παξάιιεια κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ 

(δεκνζίνπ θαη εμσηεξηθνχ ρξένπο) είλαη εθηθηφ λα ζπλερηζηεί αλ ε νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ θνξνινγη-

θνχ ζπζηήκαηνο θαη νη ζρεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνρσξήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.  

 Ζ θπβέξλεζε κε δειψζεηο αμησκαηνχρσλ ηεο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο απφ ηηο δηαπη-

ζηψζεηο ηνπ νίθνπ Fitch ζε αληηδηαζηνιή κε ην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Forbes, πεξαζκέλνπ 

Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Αξκελία είλαη ε ρεηξφηεξε ρψξα παγθνζκίσο, γηα ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, κεηά ηε Μαδαγαζθάξε, γεγνλφο πνπ ζνξχβεζε θαη θηλεηνπνίεζε 

φια ηα θιηκάθηα ηεο εμνπζίαο ζην Δξεβάλ 

            εκεηψλεηαη φηη θαη ην πεξηνδηθφ Forbes είρε θάλεη αλαθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

πνπ θαηαδπλαζηεχεη ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αξκελία θαη ηε ζπγθέληξσ-

ζε ζε νθηψ επηρεηξεκαηίεο πιένλ ηνπ 40% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. ε αιιε-

πάιιειεο εθζέζεηο ηεο θαη ε Δπηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Αξκελία 

έρεη αλαδείμεη ην δήηεκα ζε θξίζηκν παξάγνληα ηεο κεηάβαζεο ζε άιιν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
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Ιδιοκηήηηρ  Όνομα επισείπηζηρ Κλάδορ Παπαηηπήζειρ 

Gagik Tsarukyan (Multi 

Group) 

Kotyak Brewery Επζνπνηία 

 

Joint Venture κε ηελ Castle Beer 

 

 Manana Grain Δηζαγσγή εηαηξεία ζηηεξψλ Αλάκεζα ζηηο ηξείο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

 Aviaservice Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε αεξν-

ζθάθε θαη catering  

Πξφθεηηαη γηα ηελ κεηεμέιημε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ αγνξά-

ζηεθε απφ ηνλ Tsarukyan, ελψ ζχκθσλα κε ην ηειεγξάθεκα 

Πξεζβείαο ΖΠΑ είλαη κέηνρνο θέξεηαη θαη ν αληςηφο ηνπ πξψελ 

Πξνέδξνπ Αξκελίαο. 

 Armenian International Air-

ways 

Αεξνπνξηθή εηαηξεία Δθηηκάηαη φηη ήδε έρεη πνπιήζεη ην κεξίδην ηνπ  

 Ararat Winery Παξαγσγή νίλσλ θαη θνληάθ Πξφθεηηαη γηα ηελ εκβιεκαηηθή βηνκεραλία παξαγσγήο νηλνπλεπ-

καησδψλ θαη θπξίσο ηνπ γλσζηνχ θνληάθ. 

 Multi Group Dairy Παξαγσγή θαη εκπνξία γάιαθηνο  

 Multi Stone Δπηρείξεζε εκπνξίαο θαη εμαγσγήο πνιπ-

ηίκσλ ιίζσλ 
 

 Casino Club Cleopatra Δπηρείξεζε Καδίλν Έρεη ήδε θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγεί θαη δεχηεξν κε ηελ επσλπ-

κία Pyramid 

 Gyumri Textile  Παξαγσγή θαη επεμεξγαζία πθαζκάησλ Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ζηελ νπνία ελψ εκθαλίδνληαη άιινη 

κέηνρνη απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο 

 Farm Projects Δκπνξία ιαραληθψλ Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεγαιχηεξν πξνκεζεπηή  ιαραληθψλ ηνπ ζηξα-

ηνχ ηεο Αξκελίαο 

 Furniture Salon Network Δηζαγσγηθή επίπισλ Πξαγκαηνπνηεί ηηο κεγαιχηεξεο εηζαγσγέο Δπξσπατθψλ επίπισλ 

ζηελ Αξκελία 

 Multi Leon Chain Αιπζίδα πξαηεξίσλ βελδίλεο θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ 
 

 GUM νχπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ 

αγαζψλ 

Γηαηεξεί επίζεο θαη έλα κηθξφηεξν ζηε Mashtots Av. 

Khachatur Sukiassyan 

(SIL Group) 

Pizza Di Roma Αιπζίδα εζηηαηνξίσλ  

 Queen Burger Αιπζίδα εζηηαηνξίσλ (ηαρπθαγεία)  

 Chalet Δζηηαηφξηα  

 SIL Hotel  Ξελνδνρείν Πεξηιακβάλεη θαη πνιπηειέο εκπνξηθφ θαηάζηεκα 

 Αληηπξνζσπεία Philip Morris  Απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο ζηελ Αξκελία 

ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο 
 

 Αθίλεηα ζην θέληξν Δξεβάλ Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ 

ζηελ πξσηεχνπζα 
 

 Golden Wood International Δπεμεξγαζία θαη εκπνξία μπιείαο  

 Yerevan Furniture Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο επίπισλ  

 Armeconobank Σξάπεδα Μηθξή ζε κέγεζνο ηξάπεδα κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε δαλεηνδφηεζε 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Bjni Δπηρείξεζε εκθηάισζεο κεηαιιηθνχ λεξνχ Ζ επηρείξεζε εθκεηαιιεχεηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηελ θπζηθή 

πεγή Bjni 

 Yerevan Polyplast OJSC Βηνκεραλία θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ εηδψλ Ζ παξαγσγή πεξηιακβάλεη φια ηα είδε νηθηαθήο ρξήζεο, πιαζηη-

θνχο ζσιήλεο γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κνπζακάδεο, ηερλεηφ 

δέξκα, δίρηπ πνιπαηζπιελίνπ θ.α. 

 Zovq Factory OJSC Παξαγσγή θπζηθψλ ρπκψλ  

Samvel  Aleksanyan 

(βοςλεςηήρ από ηο 2003) 

Lusastgh Δπηρείξεζε θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Πξφθεηηαη γηα φκηιν εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη βηνκε-

ραλία παξαγσγήο βφηθα, θπηηθψλ ειαίσλ θαη αιπζίδα ζνχπεξ 

κάξθεη. 

 Δηζαγσγηθή εηαηξεία δάραξεο, 

ζηηαξηνχ θαη βνπηχξνπ 
 Ζ επηρείξεζε απηή δξα νπζηαζηηθά σο κνλνπψιην ην νπνίν κάιη-

ζηα είρε εληνπίζεη κε απφθαζή ηεο θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσλη-

ζκνχ ηεο Αξκελίαο. Ωζηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ εμαθνινπζεί λα 

είλαη απξφζθνπηε . 

 Natali Pharm Δηζαγσγή θαη δηαλνκή θαξκάθσλ  



 

 Zovq Factory OJSC Παξαγσγή θπζηθψλ ρπκψλ  

 SIL Group constructions Καηαζθεπαζηηθή εηαηξεία.  

 Star Valley Co. Αληηπξνζσπεία ηεο εηαηξείαο ζηα Ζλσκέ-

λα Αξαβηθά Δκηξάηα 

Έρεη έδξα ην Νηνπκπάη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ SIL Group 

 Masis Gofrotara Βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ραξηηνχ Παξαγσγή ραξηνληψλ θαη ραξηνπεηζεηψλ 

 Sevan Grain Milling Βηνκεραλία παξαγσγήο αιεχξσλ  

Mikhael Bagdasharov 

(MIKA Ltd.) 

ArmSavings Bank Σξάπεδα Δμαγνξάζηεθε απφ ην δεκφζην φηαλ απνθαζίζηεθε ε ηδησηηθνπνί-

εζή ηεο ην 2001 

 Victoria Trade Δηζαγσγηθή ζηηεξψλ  

 Mika Trading Δηζαγσγή & Γηαλνκή πεηξειαηνεηδψλ Πξφθεηηαη γηα εηζαγσγηθή πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ελψ θαηέρεη ην 

40% ησλ εηζαγσγψλ βελδίλεο 

 Armavia Αεξνπνξηθή εηαηξεία Πξφθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο Αξκελίαο. 

πκκεηείρε αξρηθά θαη ν Gagik Tsarukyan 

 Hrazdan Βηνκεραλία παξαγσγήο ηζηκέληνπ  

 Mika Gas Stations Αιπζίδα βελδηλάδηθσλ  

 Dilijan Frolova Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ Απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ιίκλεο Frolova 

 Γηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζε 

Ρσζία θαη Δπξψπε 
  

Hrant Vardanyan (Grand 

Group)  

Grand Candy Βηνκεραλία παξαγσγήο δαραξσδψλ θιπ Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πνπ είρε θιείζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

ζνβηεηηθήο επνρήο θαη επαλαιεηηνχξγεζε απφ ηνλ Vardanyan. 

Παξάγεη ζνθνιάηεο, παγσηά θαη άιια γιπθίζκαηα καδηθήο παξα-

γσγήο. 

 Grand Tobacco Καπλνβηνκεραλία Πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ επίζεο ν 

Ruben Hayrapetian (Nemets Rubo) θαη ε International Masis 

Tabac. 

 Grand Sun Βηνκεραλία παξαγσγήο ιακπηήξσλ Πξφθεηηαη γηα ηδησηηθνπνηεζείζα εηαηξεία ε νπνία έρεη θαη ζπγαηξη-

θή παξφκνηνπ κεγέζνπο ζην Ηξάλ. 

 Δηαηξεία παξαγσγήο αιθνν-

ινχρσλ 
  

 Δηαηξείεο εζηίαζεο   

 Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα   

Hayarapetyan Company 

(Αδελθοί Hayrapetyan) 

Hayastan Department Stores Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα  

 Hotel Ararat Ξελνδνρείν ζην θέληξν Δξεβάλ  

 BMW Απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο γεξκα-

ληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 
 

 Erebuni Textile Κισζηνυθαληνπξγία  

 Hotel Sevan Ξελνδνρείν ζηε ιίκλε Sevan  

Ruben Hayrapetyan Grand Tobacco πληδηνθηήηεο κε ηνλ Hrant Vardanyan  

 Aragats Κισζηνυθαληνπξγία  

 Harnaqar Ξελνδνρείν ζηε ιίκλε Sevan  

 Πξαηήξηα βελδίλεο  Γηαζέηεη πξαηήξηα βελδίλεο κεγάισλ εηαηξεηψλ ηα νπνία δηαζέηεη 

ζε ππεξγνιαβία εθκεηάιιεπζεο 

Harutyun Pambukyan 

(βοςλεςηήρ από ηο 1999) 

Max Group Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηδηφθηεηα πξαηή-

ξηα βελδίλεο θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο πξνο 

εθκεηάιιεπζε 

 

 Lusakert Δηαηξεία εθηξνθήο θαη εκπνξίαο πνπιεξη-

θψλ 
 

 Yeghvard Βηνκεραλία παξαγσγήο δσνηξνθψλ  

 Midland Resources Γίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γηαηεξεί 35% ηεο εηαηξείαο 

Samvel  Aleksanyan 

(βοςλεςηήρ από ηο 2003) 

Lusastgh Δπηρείξεζε θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Πξφθεηηαη γηα φκηιν εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη βηνκε-

ραλία παξαγσγήο βφηθα, θπηηθψλ ειαίσλ θαη αιπζίδα ζνχπεξ 

κάξθεη. 

 Δηζαγσγηθή εηαηξεία δάρα-

ξεο, ζηηαξηνχ θαη βνπηχξνπ 
 Ζ επηρείξεζε απηή δξα νπζηαζηηθά σο κνλνπψιην ην νπνίν κάιη-

ζηα είρε εληνπίζεη κε απφθαζή ηεο θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσλη-

ζκνχ ηεο Αξκελίαο. Ωζηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη 

απξφζθνπηε . 

 Natali Pharm Δηζαγσγή θαη δηαλνκή θαξκάθσλ  


