
 

 

 Η δημοσίευση από την UNCTAD της ετήσιας έκθεσης για τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε όλες τις χώρες, ανανέωσε τον προβληματισμό 

για την πορεία των επενδύσεων στην Αρμενία μετά το 2008. Παρότι το 2012 

η Αρμενία εμφανίζεται να διακρατεί σταθερό το ποσοστό των ΑΞΕ που 

αποσπά επί του συνόλου των χωρών ΚΑΚ, 0,5% το 2011 και 0,59% το 

2012, η σταθερή μείωση  κατά 11% ετησίως μετά το 2010 των πραγματικών 

μεγεθών, ειδικώς στην παρούσα φάση που επιθυμία των ιθυνόντων είναι να 

επιταχυνθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών σχεδίων αναδιάρθρωσης 

βασικών τομέων της οικονομίας και μάλιστα με βάση τις κατευθύνσεις της 

ΕΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, δημιουργεί επιφυλάξεις για τις 

μακροπρόθεσμες προοπτικές. 

 Ειδικότερα το 2012, σύμφωνα με την Έκθεση οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 489 

εκ. δολ. από 525 εκ. δολ. το 2011 και 935 εκ. δολ. το 2008 όταν και είχε 

σημειωθεί το υψηλότερο επίπεδο εισροής ξένων επενδύσεων στη χώρα. Το 

γεγονός ότι οι άλλες χώρες της ΚΑΚ δεν κατέγραψαν παρόμοιους πτωτικούς 

ρυθμούς και μάλιστα από υψηλή βάση σύγκρισης, προβληματίζει για τα αίτια 

της μη ελκυστικότητας που παρουσίαζει σε αυτή τη φάση η αρμενική 

οικονομία παρότι, σύμφωνα με την έκθεση είναι μια από τις τρείς χώρες, 

μαζί με το Πακιστάν και την Ινδία, που δημιουργώντας και θέτοντας σε 

λειτουργία Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου εντός του 2012, θα έπρεπε να είχε 

ήδη προσελκίσει και εντός του παρελθόντος έτους το ενδιαφέρον των 

διεθνών επενδυτών.  

 Το συνολικό ποσό των ξένων επενδύσεων στην πραγματική  

οικονομία της Αρμενίας το πρώτο πεντάμηνο του 2013 ανήλθε σε 212 εκ. 

δολ. ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν 290 εκ. δολ. Την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 131 εκατ. δολ. πτώση 12% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012. Στο ίδιο διάστημα οι συνολικές  

άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 35,4% 57.7 εκατ. δολ.. Ο Καναδάς 

με 33 εκ. δολ. έμφανίζεται στους πρώτους μήνες του έτους να είναι η χώρα 

με το μεγαλύτερο ποσοστό στις ΑΞΕ  στην Αρμενία.                   συν. σελ. 5 
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Προβλήματα υλοποίησης δημοσίου έργου.   

 Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών της Αρμενίας κ. Hrant Beglaryan 

δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ανάκλησης της της συμφωνίας 

που έχει συνάψει με την ισπανική εταιρεία CORSAN Construccion Corvian που 

είχε ανακηρυχτεί ως ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει 

η Αρμενία για την κατασκευή του οδικού άξονα Βορρά-Νότου. Το συνολικό 

κόστος του έργου ανέρχεται σε 250 εκατ. δολ. και είναι το είναι το πρώτο μέρος 

από το συνολικό σχέδιο για διαμόρφωση αυτοκινητοδρόμου τεσσάρων 

λωρίδων από την Αρμενία προς το Βορρά καθώς εκτείνεται σε μήκος 550 km 

από τα σύνορα με το Ιράν στα νότια μέχρι τα γεωργιανά σύνορα και τις βόρειες 

επαρχίες της χώρας. 

 Ήδη από τον περασμένο Μάιο, η Επιτροπή Ελέγχου του αρμενικού 

κοινοβουλίου είχε καταγράψει σε λεπτομερή έκθεσή της μια μακρά σειρά από 

παραβιάσεις της σύμβασης. Ιδιαίτερα, είχε διαπιστωθεί ότι η ανακατασκευή του 

υπάρχοντος οδικού άξονα δεν είχε ακολουθήσει τα απαιτούμενα διεθνή 

πρότυπα και έγινε με εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας σκυρόδεμα, γεγονός που 

ενεργοποίησε περαιτέρω τους επιθεωρητές του Υπουργείου Μεταφορών. 

 Σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να ανακληθεί η συμφωνία, αλλά έχουν 

υποβληθεί αιτήματα και ερωτήματα στην ανάδοχο εταιρεία ώστε να 

συμμορφωθεί με βάση τις εκθέσεις παρακολούθησης υλοποίησης του έργου, 

ώστε να αποφευχθεί η καταγγελία της σύμβασης και η καθυστέρηση 

υλοποίησης του σημαντικού έργου, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός 

ενώπιον του αρμενικού  κοινοβουλίου. Είπε ότι αξιωματούχοι της ισπανικής 

εταιρείας και της βελγικής Safege, που είχε επιλεγεί ως σύμβουλος κλήθηκαν 

στην Αρμενία να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα ζητήματα. 

 Το 2010 η αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε το επενδυτικό πρόγραμμα για 

την κατασκευή του άξονα Βορρά-Νότου, καθώς είχε εξασφαλίσει αναπτυξιακό 

δάνειο 500 εκατ. δολ. από την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την 

κυβέρνηση, το συνολικό κόστος του έργου είναι 1,5 δισ. δολάρια. Το έργο 

αποσκοπεί στην αναβάθμιση της θέσης της Αρμενίας ως κόμβο εμπορίου και 

ανάδειξη αναπτυξιακών ευκαιριών στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία για 

όλες τις περιφέρεις της χώρας. 
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 Αύξηση παραγωγής κοσμημάτων. 

 Η παραγωγή κοσμημάτων της Αρμενίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 

αυξήθηκε κατά 38,4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 6,5 δις AMD (11,8 εκ. ευρώ), 

σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Όσον 

αφορά τον όγκο, η παραγωγή ανήλθε σε 319 κιλά, από 273,2 κιλά που παρήχθησαν το 

πρώτο τετράμηνο του 2012 (αύξηση 16,8%). Η παραγωγή διαμαντιών ανήλθε σε 

32.342 καράτια, σημειώνοντας αύξηση 90,6% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-

Απριλίου 2012. Οι συνολικές εξαγωγές των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, 

πολύτιμων μετάλλων και κοσμημάτων αυξήθηκε κατά 21,8% από το προηγούμενο έτος 

σε 62,1 εκ. δολ. Ο κλάδος εξόρυξης και επεξεργασίας πολυτίμων λίθων είναι 

παραδοσιακά κομβικός για την πορεία της αρμενικής οικονομίας και οι αρνητικές 

εξελίξεις τόσο στην οικονομία της Ρωσίας με την πτώση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 

2013, όσο και οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας στις χώρες της ΕΕ και στις 

ΗΠΑ, είχαν θέσει σε αναστολή πολλά επενδυτικά σχέδια και συναφείς δράσεις. Η θετική 

εξέλιξη τους πρώτους μήνες του 2013 εκτιμάται ότι θα έχει αντίστοιχη συνέχεια και ότι 

τελικά θα προσελκύσει και σημαντικές επενδύσεις. 

Ανάπτυξη δρομολογίων αερομεταφορών προς την Αρμενία. 

 Οι τσεχικές αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι θα προσθέσουν δυο πτήσεις 

εβδομαδιαίως από το Ερεβάν, καθώς έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον τόσο των τσέχων 

τουριστών, όσο και των αρμενιών για τουριστικούς λόγους. Παράλληλα και η Fly Du-

bai ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί από τις 23 Ιουνίου έξι πτήσεις εβδομαδιαίως 

από το Ερεβάν, αντί για 4 μέχρι σήμερα, ώστε να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες. 

Το 2012 14.000 αρμένιοι επισκέφθηκαν για τουρισμό το Ντουμπάι και φέτος 

αναμένεται περαιτέρω αύξηση του αριθμού αυτού. Προκειμένου δε να προωθήσει το 

τουριστικό προϊόν της η κυβέρνηση των ΗΑΕ πραγματοποίησε πρόσφατα εκδήλωση 

στο Ερεβάν όπου παρουσιάστηκαν διαφοροποιημένα πακέτα διακοπών προς τη 

χώρα αυτή και κυρίως το Ντουμπάι.  

 Σημειώνεται ότι μετά τη χρεωκοπία του κρατικού αερομεταφορέα της Armavia, 

υπήρξε αύξηση των πτήσεων πολλών εταιρειών που πραγματοποιούσαν δρομολόγια 

προς το Ερεβάν, ενώ και άλλες εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον για να εισέλθουν στην 

αγορά είτε μόνιμα είτε με εποχιακά δρομολόγια. Η Aegean Airlines στα πλαίσια αυτά 

από τις 15 Ιουλίου θα δρομολογήσει κάθε Δευτέρα απευθείας πτήση προς το Ερεβάν 

από την Θεσσαλονίκη,η οποία κατά μείζονα λόγο θα καλύπτει την πληρότητά της 

μέσω τουριστικών πακέτων ταξιδιωτικών γραφείων. 



 

 

Διαστημικό πρόγραμμα Αρμενίας. 

Η Αρμενία σχεδιάζει να αποστείλει τον πρώτο δορυφόρο της σε σύντομο 

χρονικό διάστημα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που είδαν το φως της 

δημοσιότητας.  Μία νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία Armcosmos είναι 

σήμερα αποκλειστικά δραστηριοποιημένη με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, 

ώστε να τεθεί σε τροχιά το συντομότερο δυνατό αποκλειστικά αρμενικός δορυφόρος 

που θα εξυπηρετήσεις της τηλεπικοινωνιακές και άλλες ανάγκες της χώρας, όπως 

δήλωσε ο κ. Gagik Grigoryan,  ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Μεταφορών 

και Επικοινωνιών. Το συνολικό κόστος του διαστημικού προγράμματος της 

Αρμενίας είναι 250 εκατ. ευρώ, με μέρος του ποσού να προέρχεται από ιδιώτες 

επενδυτές. Ο δορυφόρος θα ονομάζεται Armsat, και οπωσδήποτε θα έχει και 

εμπορική χρήση, ώστε να καλυφθεί το κόστος. Η Αρμενία έχει δικαίωμα για δύο 

τροχιακές θέσεις τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Έξι από τα 15 πρωην σοβιετικές 

δημοκρατίες έχουν ήδη θέση σε τροχιά δικούς τους δορυφόρους. Ο κατάλογος 

αυτός  περιλαμβάνει και το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έθεσε με επιτυχία σε τροχιά τον 

πρώτο δορυφόρο τηλεπικοινωνιών της Azerspace-1 τον περασμένο Φεβρουάριο. 
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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 . 

Αποπληθωριστικές τάσεις στον κλάδο τροφίμων. 

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες τους πρώτους μήνες της Άνοιξης δεν ευνόησαν τις ούτως 

ή άλλως περιορισμένες γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και το ότι ουσιαστικά το 40% των κηπευτικών, 

φρούτων και λαχανικών εξακολουθούν να εισάγονται, οι τιμές των τροφίμων στην Αρμενία κινήθηκαν κατά 

0,4% χαμηλότερα τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο και 0,8% χαμηλότερα το πρώτο 5μηνο του έτους σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών για τις πατάτες και 

τα λαχανικά (10,9%) και τη ζάχαρη (0,4%), παρότι μάλιστα η τελευταία διακινείται και παράγεται από 

μονοπώλειο. Οι τιμές για τα αγγούρια υποχώρησαν 54,7% και για τις τομάτες 20,5%. Οι τιμές για τις 

μελιτζάνες, τα λάχανα και τα πράσινα φασόλια υποχώρησαν 14,5%, 14,3% και 11% αντίστοιχα, ενώ οι 

αυξήθηκαν οι τιμές για τα ξερά κρεμμύδια 7,1%, πράσινο κρεμμύδι 17,1%, σκόρδα 27,5%, καρότα 42,3% 

και παντζάρια 44%. Παράλληλα καταγράφηκε μείωση κατά 2,8% των τιμών λιανικής χοιρινού και 0,1% του 

βοδινού κρέατος. Οι τιμές για το πρόβειο κρέας, τα πόδια κοτόπουλου (αρμενικό έδεσμα) και το κρέας 

πουλερικών ήταν ανοδικές κατά 7%, 0,8% και 0,6% αντιστοίχως, ενώ τα προϊόντα ψαριών είχαν πτώση 

της τιμής τους κατά μέσο όρο 0,2%. Παράλληλα 10,2% αύξηση των τιμών παρατηρήθηκε στην αγορά 

φρούτων. Ειδικότερα τα μήλα αυξήθηκαν 36,6%, τα αχλάδια 18,3%, τα λεμόνια 4,9% και 3,1% τα 

πορτοκάλια. Τα φυτικά έλαια και τα λιπώδη πωλήθηκαν 0,3% πιο ακριβά το Μάιο από τον Απρίλιο, καθώς 

ο δείκτης αυτός επηρεάστηκε από την αύξηση κατά 1,1% των τιμών για το βούτυρο. Οι τιμές των 

γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,6% και εκείνων για τα αυγά 0,1%. 

Οι τιμές για το ψωμί τιμές αυξήθηκαν 0,2% και οι τιμές για τον καφέ, το τσάι και το κακάο αυξήθηκαν 0,6%. 

Σε τέσσερις πόλεις η αύξηση στις τιμές του ψωμιού κυμάνθηκε από 0,1% έως 0,8%, και στο Ερεβάν 0,3%.  
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 Το μεγαλύτερο μέρος των ξένων επενδύσεων προήλθε από τον Καναδά 34 εκατ. δολ. 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,2% εκατό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους.  

 Η Έκθεση της UNCTAD παράλληλα τονίζει ότι τόσο το Αζερμπαϊτζάν, όσο και η Αρμενία 

παρότι ανήκουν στην κατηγορία των περίκλειστων κρατών (landlocked), εντασσόμενα στο 

σχεδιασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διασύνδεση Ασίας-Ευρώπης (βλ. διάγραμμα), θα 

συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον του διεθνούς κεφαλαίου. Η προοπτική αναβάθμισης του τρόπου 

δισύνδεσης ειδικώς των χωρών αυτών έχει απασχολήσει συνολικά την Παγκόσμια Τράπεζα και η 

διαμόρφωση ενός σχεδιασμού που θα παρακάμψει τα υφιστάμενα γεωπολιτικά ζητήματα μέσω 

δράσεων που θα ενισχύουν την αναβάθμιση των οικονομικών ροών αποτελεί άμεση προτεραιότητα 

την οποία ευννοούν όλοι οι παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής στον ΟΗΕ. 

 Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για υλοποίηση των αξόνων εμπορικής διασύνδεσης και 

υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων, καθώς στην Έκθεση καταγράφεται υστέρηση στην δρομολόγηση 

ιδιωτικοποίησεων και άλλων πολιτικών που θα ευνοήσουν την φιλελεύθερη οργάνωση της 

οικονομίας, δεν είναι απροϋπόθετη και ειδικώς για την Αρμενία η υποχώρηση στους σχετικούς 

δείκτες δεν είναι ασυσχέτιστη από το πολιτικό περιβάλλον που εξακολουθεί να ευνοεί την ύπαρξη 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά.  


