
 

 

 Ο νεοεκλεγής Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε κα-

τά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρ-

τήτων Κρατών (ΚΑΚ) ότι η τα κράτη της Κοινοπολιτείας παραμένουν οι 

κύριοι στρατηγικοί εταίροι της Ρωσίας, σε οικονομικο-πολιτικό επίπεδο.. 

             Τόνισε ότι για άλλη μια φορά ότι τα κράτη-μέλη αποτελούν τους 

στενότερους στρατηγικούς εταίρους της Ρωσίας και όλες οι πτυχές της 

συνεργασίας μαζί τους είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Ιδιαίτερα, σε 

αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, 

την ενίσχυση των ανθρωπιστικών δεσμών και της συνεργασίας στο διε-

θνή στίβο. 

           Εκτός από τα όσα κοινά ενώνουν τις χώρες αυτές, τόνισε ότι πρέ-

πει την επόμενη δεκαετία να υπάρξει απάντηση οικονομικής ανάπτυξης 

από το γεωπολιτικό χώρο ώστε να διεκδικήσει τη θέση του στο διεθνή 

καταμερισμό. Πρόσθεσε ότι για τα κράτη της ΚΑΚ η διατήρηση στενών 

οικονομικών δεσμών είναι μονόδρομος. "Στην πραγματικότητα είμαστε 

αποτελεσματικότερη όταν επιδιώκουμε κοινά την ανάπτυξη των χωρών 

μας, τόνισε ο κ. Πούτιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα η ανάδειξη της 

ΚΑΚ σε διεθνή οικονομικό παράγοντα εξαρτάται από την συνεννόηση 

στα πλαίσια του Ευρασιατικού Χώρου.           

         Πρόσθεσε επίσης ότι η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού και αν-

θρωπιστικού χώρου, θα αναβαθμίσει το περιφερειακό σύστημα ασφάλει-

ας, θα βελτιώσει το διεθνούς κύρος της οργάνωσης και θα ενισχύσει την 

περαιτέρω συνεργασία εντός της ΚΑΚ, η οποία πρέπει να δοθεί προτε-

ραιότητα.   

Παρασκευή  18/5/2012 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Ο Ρώσος Πρόεδρος για τον νέο ενιαίο οικονομικό χώρο. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Προβληματισμός για μορφή Τελωνειακής Ένωσης με ΕΕ. 

           Η μορφή της Τελωνειακής Ένωσης της Αρμενίας με την ΕΕ είναι το επί-

κεντρο των διαπραγματεύσεων που κορυφώνονται καθώς το χρονοδιάγραμμα 

αποβλέπει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενεργοποίηση την 1.1.2014. 

           Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Tigran Sargsyan επανερχόμενος στο 

ζήτημα με δημόσιες δηλώσεις του, υπεστήριξε ότι ανέκαθεν η παρούσα κυβέρ-

νηση προσπαθεί να λάβει υπόψη της όλες τις παραμέτρους της Αρμενικής Οι-

κονομίας, ώστε τελικώς να επιταχυνθεί η διαδικασία εμβάθυνσης των οικονο-

μικών δεσμών της χώρας με την ΕΕ αλλά και με τις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) και την νεοσχεδιαζόμενη Ευρασιατική Ζώνη Ε-

λευθέρων Συναλλαγών (EurAsEC). Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία αντί-

φαση από το γεγονός ότι ενώ προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, 

ταυτόχρονα η Αρμενία έχει ανταποκριθεί θετικά και επιδιώκει την ένταξή της 

στη Τελωνειακή Ένωση των χωρών ΚΑΚ. Βέβαια αναφορικά με τη συμμετοχή 

στην EurAsEC σημείωσε ότι η Αρμενία λαμβάνει υπόψη της ότι δεν έχει κοινά 

σύνορα με την Ρωσία, Λευκορωσία και το Καζακστάν.  Ωστόσο, στην πλατ-

φόρμα της προοπτικής αυτής της Ένωσης μπορούν να συσχετιστούν και κά-

ποιες άλλες μορφές αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ αμφoτέρων των 

οικονομικών χώρων. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός τόνισε εν κατακλείδι ότι η 

τελική επιτυχία της διαπραγμάτευσης θα εξαρτηθεί από το πόσο ελκυστική  θα 

είναι η συμφωνία ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα ερεθίσματα για την ολοκλή-

ρωση. Υπάρχει η εμπειρία των "απομονωμένων περιοχών" (remote areas), η 

οποία αναδεικνύει τρόπους συνεργασίας με την τελωνειακή ένωση κάτω από 

ηπιότερες συνθήκες, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα οφέλη και σχετικές 

έμμεσες επιδοτήσεις. Σχετικώς ο κ. Sargsyan διευκρίνισε ότι προσβλέπει στο 

σχεδιασμό  μιας ειδικής μορφής συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και της Τε-

λωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, η οποία ήδη βρίσκεται στη φάση προσδιορι-

σμού των συγκεκριμένων μεγεθών που θα θιγούν στην οικονομία. Η ένταξη 

είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που βασίζεται σε οικονομικά κίνητρα και 

συμβιβασμούς. Ανέφερε επίσης ότι η οικονομία της χώρας μπορεί να λειτουρ-

γήσει πλήρως, εάν επεκτείνει την οικονομική της γεωγραφικής συνεργασίας 

της και των διαδικασιών ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της ΚΑΚ και τώρα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.                                                               συν.  σελ. 3 
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σελ. 3 Τεύχος 37ο 12-18/5/2012 

συν. από σελ. 2. 

           Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει καμία αντίφαση στο γεγονός ότι η Αρμενία ξεκινά δια-

πραγματεύσεις με την ΕΕ, ενώ ολοένα και περισσότερο αναβαθμίζει τις θεσμικές σχέσεις της 

με την Ρωσία και τον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο επικεφαλής της αρμενικής κυ-

βέρνησης πρόσθεσε ότι ήδη η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την αναβάθμιση των 

δομών και της οργάνωσης των τελωνείων, δηλώνει την πρωταρχική προτεραιότητα ολοκλή-

ρωσης της διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι διατυπώνεται κριτική για τις καθυστερήσεις που 

παρατηρούνται και για έλλειψη ή ακόμα και σύγχυση στόχων της αρμενικής κυβέρνησης. Η 

τελωνειακή ένωση με την ΕΕ προσανατολίζει πολλούς οικονομικούς παράγοντες στην Αρμε-

νία σε άλλη στρατηγική, ενώ μετά την συμφωνία που συνυπογράφηκε στην Αγία Πετρούπολη 

το 2011 και επικυρώθηκε πρόσφατα από τη Ρωσία, ήδη αρκετοί διατυπώνουν την ανάγκη να 

υπάρξει διασφάλιση αναφορικά με συμφωνίες που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, μεταξύ αρμενικών 

επιχειρήσεων και Ρωσίας.  

            Η προσφάτως υπογραφείσα συμφωνία επιτρέπει τη βελτίωση των συνθηκών για την 

πώληση αγαθών σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο, τη μείωση των τιμών κατά την εισαγωγή και 

την εξαγωγή ή καθόλου τέλη, την έναρξη συνομιλιών για την έκδοση ενιαίων κανονισμών για 

έκδοση άδειας επιτηδεύματος. Περιλαμβάνει, επίσης, διαδικασίες για υιοθέτηση και εφαρμογή 

αυστηρών προτύπων ποιότητας που ανταποκρίνονται στα παγκόσμια πρότυπα. Οι ενιαίοι και 

ολοκληρωμένοι κανόνες θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που δαπανώ-

νται για τα έξοδα των συναλλαγών και η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών θα παράσχει 

στους καταναλωτές ασφαλή και υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ η ανάπτυξη 

της Αρμενίας εκτιμάται θα ωφεληθεί σε επίπεδο 1-2% στα πρώτα δύο χρόνια τόνισε ο κ. 

Sargsyan.          

              Από την άλλη πλευρά, οι νέες μορφές συνεργασίας και η καθιέρωση αρχών δικαίου, 

μεταξύ των μελών της ΚΑΚ αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Αρμενία καθώς εξακο-

λουθεί η αναγκαιότητα διαχείρισης του συνοριακού αποκλεισμού από την Τουρκία και το Α-

ζερμπαϊτζάν. Ήδη η αναδιάταξη των εμπορικών ροών εκτιμάται ότι δεν θα αφήσει αλώβητη 

την οικονομική θέση της Τουρκίας στην περιοχή και τις ευρύτερες επιδιώξεις της.  Υπάρχει η 

προσδοκία ότι η Αρμενία προωθώντας παράλληλα την είσοδό της στις προαναφερθείσες τε-

λωνειακές ενώσεις θα μπορέσει να προτάξει την αναγκαιότητα ορθολογικής συνύπαρξης των 

γειτονικών κρατών και υπέρβασης των αποκλεισμών που έχει επιβάλλει η Τουρκία. Η διαμόρ-

φωση της συγκεκριμένης ενιαίας αγοράς σε αντίστιξη με τις ήδη υπάρχουσες παγκόσμιες α-

γορές έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Τουρκίας και τούτο έχει εντατικοποιήσει τις προ-

σπάθειες της Αρμενίας . 
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Αύξηση κρατικών ομολόγων 

Οι τράπεζες της Αρμενίας επένδυσαν σχεδόν 159,6 δις 

AMD σε κρατικά ομόλογα στα τέλη Μαρτίου του 2012, αύξηση 

0,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο τ.ε.  

Σύμφωνα με την έκθεση "Σύνοψη της νομισματικής πι-

στωτικής " που δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Αρ-

μενίας, οι κάτοικοι της Αρμενίας επένδυαν 212,9 δις AMD  σε 

κρατικά ομόλογα (αύξηση κατά 2,1% από τον προηγούμενο μή-

να). 

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις από τις τράπεζες αποτέλε-

σαν το 74,8% του συνολικού ποσού των κρατικών βραχυπρόθε-

σμων ομολόγων. Από αυτό το ποσοστό επιμερίζεται σε 13,5%, 

για τους μη τραπεζικούς φορείς και 11,5% για τους ιδιώτες επεν-

δυτές.  

             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 . 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Κεντρικής Τραπέζης της Αρμενίας, οι συνολικές επενδύσεις 

σε κρατικά ομόλογα μικρής διάρκειας μέχρι τις 31 Μαρτίου αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον πε-

ρασμένο Φεβρουάριο, φτάνοντας σχεδόν τα 213,2 δις AMD .  

Παράλληλα η Κρατική Εταιρεία Διαχείρισης των δανείων της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι θα διε-

ξαγάγει τη δεύτερη δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών με έκπτωση για ποσό 1 δις. AMD 

στις 7 Ιουνίου. Ένα σύνολο 10 χιλιάδων ομολόγων με έκπτωση θα πρέπει να προωθηθεί στην αγο-

ρά εντός μια περιόδου έξι μηνών ωρίμανσης. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι ένα 100.000 

AMD. 

H Κρατική Εταιρεία Διαχείρισης των δανείων της Αρμενίας διενήργησε τον περασμένο Νοέμ-

βριο 2011 την πρώτη δημόσια εγγραφή της (IPO) στο χρηματιστήριο της Αρμενίας NASDAQ OMX 

τον περασμένο Νοέμβριο. Η διάθεση ομολόγων ονομαστικής αξίας 1 δις AMD.  Η πρόσκληση απέ-

φερε 954.723.223 αιτήσεις και τελικά διοχετεύτηκαν 1,443 δις AMD.  

H απόδοση τελικά κυμάνθηκε σε 9.63% για όσους κάλυψαν την αρχική δημόσια πρόσκληση 

και 9.38% για τους υπολοίπους. Και για αυτό το ομόλογο η λήξη προσδιοριζόταν εντός ενός εξαμή-

νου. Η Αρμενική διεθνής Κρατική Εταιρεία Διαχείρισης Δανείων ιδρύθηκε το 2009 και ο ίδιος ο νυν 

Πρωθυπουργός έχει συμβάλει στην ταχύτατη υιοθέτηση διεθνών προτύπων λειτουργίας, καθώς η 

παράλληλη αύξηση του δημοσίου χρέους της χώρας απαιτεί υιοθέτηση νέων τρόπων κάλυψης των 

αναγκών της ($ 1 έως 395,85 δράμια).  
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             σελ. 5  Τεύχος 36ο   5-11/5/2012 

        συν. από σελ. 3. 

        Η Αρμενία θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική στην υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων στη 

χώρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο που γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό 

της Αρμενίας Tigran Sargsyan στη ρωσική εφημερίδα Vedomosti, ο οποίος επιταχύνει τις δράσεις 

της κυβέρνησης μετά τις πρόσφατες εκλογές. Η Αρμενία και η ΕΕ ξεκίνησαν στις 25 Φεβρουαρίου 

2012 τη διαδικασία τυπογραφής συμφωνίας σχετικά με την ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλ-

λαγών. Ο καθένας ξέρει ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα υπαγορεύουν υψηλό επίπεδο για την παραγω-

γή, αποθήκευση, μεταφορά και πώληση αγαθών,  σημείωσε ο πρωθυπουργός. 

       Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να μην υπολείπονται από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, τα 

παραγόμενα προϊόντα, η Αρμενία πρέπει να αλλάξει τις τεχνικές και τις τεχνολογικές διαδικασίες, τα 

οικιακά σημεία διαχείρισης ελέγχου της γεωργικής παραγωγής και τον κύκλο εμπορίου σε όλα τα  

δίκτυα διανομής της οικονομίας. "Πρέπει να κάνουμε νομοθετικές παρεμβάσεις στους τομείς αυτούς, 

όπως ο έλεγχος της τήρησης των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και αυτός είναι ο στόχος των 

διαπραγματεύσεών με την ΕΕ," τόνισε. Η Αρμενία θα πρέπει να αναμορφώσει τις απαιτούμενες δια-

δικασίες,  καθώς οι καταναλωτές της χώρας πρέπει να μην έχουν καμία αμφιβολία για το επίπεδο 

ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στην Αρμενία. Άλλωστε ολοένα και περισσότερο οι κάτοι-

κοι προτιμούν εισαγόμενα προϊόντα για λόγους ασφάλειας. 

 Τέλος ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας  δεν έκρυψε την ανάγκη όντως οι συμφωνίες αυτές και 

κυρίως η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ να επιτρέψει να αυξηθούν οι εξαγωγές της Αρμε-

νίας αλλά και οι εισαγωγές, παράλληλα με τη μείωση του ελλείμματος εξωτερικού εμπορίου σημαντι-

κά. Ουκρανία και Μολδαβία προτίθενται να εισέλθουν στη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την Ευ-

ρώπη κάτι που είναι σημαντικό για την Αρμενία, καθώς η χώρα διατηρεί σημαντικές εμπορικές σχέ-

σεις με αμφότερες τις χώρες και επιδιώκει την αύξησή τους.  

Αύξηση των χορηγήσεων από τις εμπορικές τράπεζες. 

Ο δανεισμός των εμπορικών τραπεζών της Αρμενίας προς τους κατοίκους της αυξήθηκε 

2,8% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο φτάνοντας τα 1316 δις δολ., ενώ οι χορηγήσεις 

προς μη κατοίκους έφτασε τα 37,2 δις δολ σημειώνοντας  8,9% αύξηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πληροφορίες της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, τα δάνεια σε κατοίκους της Αρμενίας τον περα-

σμένο Φεβρουάριο ανήλθαν σε 497.3 δις. AMD. καταγράφοντας επίσης άνοδο 2,2% σε σχέση με 

τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους. Εκτεταμένη ωστόσο ήταν η αύξηση των χορηγήσεων σε ξένο 

νόμισμα (κυρίως σε δολ. ΗΠΑ) η οποία ήταν  3,2% σε σχέση  φτάνοντας τα 819,4 δις AMD. 

Το ύψος των δανείων  σε μη κατοίκους αυξήθηκε κατά 11,7% σε περίπου 9,8 δισ. ΑMD, ενώ 

τα δάνεια σε ξένα νομίσματα, για την ίδια κατηγορία πιστοληπτών,  μειώθηκε κατά 7,9% σε 27,4 δι-

σεκ. ΑMD. ($ 1 - AMD 395.85). Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
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