
 

 

 Η οικονομία της Αρμενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

παγκόσμιες διαδικασίες, ιδιαίτερα, την οικονομική κατάσταση στη Ρωσία, τις 

ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, σύμφωνα με ανακοινώσεις τις οποίες έκανε ο 

επικεφαλής της Ένωσης Αρμενικών Τραπεζών, Ashot Osipyan, με την 

ευκαιρία συνέντευξης τύπου. 

 Η Αρμενία έχει στενούς ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη 

Ρωσία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ανέφερε και φυσικά, οι οικονομικές 

εξελίξεις στα κράτη αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο και επιδράσεις στην 

οικονομία της Αρμενίας. Ο κ. Osipyan αναφέρθηκε στη θετική εξέλιξη στις  

ΗΠΑ που ήδη εμφανίζονται σημεία ανάκαμψης από την κρίση ενώ 

καταγράφηκε πρόοδος στις προθέσεις επενδύσεων εκ μέρους της σε χώρες 

του εξωτερικού. Ωστόσο, η κατάσταση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του, δεν είναι 

αντίστοιχη στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη Ρωσία, από πλευράς του εκτιμά 

ότι θα πρέπει να σταματήσει να εξαρτάται μόνο από τον τομέα πετρελαίου 

και φυσικού αερίου για την αύξηση του ετήσιου ΑΕΠ και να προβεί σε 

επενδυτικές κινήσεις και μάλιστα στις χώρες που έχουν στοιχεία οικονομικής 

ενδοχώρας για την ίδια. Υπενθύμισε παράλληλα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 

Αρμενίας για τις εξελίξεις στη ρωσική οικονομία στην οποία απασχολούνται 

και δραστηριοποιούνται πολλού αρμένιοι μετανάστες που με τα εμβάσματά 

τους στηρίζουν σταθερά την αρμενική οικονομία.  Σε γενικές γραμμές, 

θεωρεί ότι το 2013 η παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι περίπλοκη. 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ για τις προοπτικές της οικονομίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης 

στις αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες θα ανέλθουν 5,3% 

2013 και 5,7% το 2014. Οι ΗΠΑ μπορεί να επιτύχει ανάπτυξη 2% το 2013 

και 3% το 2014. Για την ευρωζώνη, η πρόβλεψη για μείωση 0,3% το 2013 

και αύξηση 1,1% το 2014, δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού για 

την αρμενική οικονομία. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αρμενίας, η Γαλλία ηγείται πλέον των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

Αρμενία το 2012 με 230,4 εκ. δολ.. Η  Ρωσία ακολουθεί με 122,7 εκ. δολ. και 

οι  ΗΠΑ με 14,6 εκ. δολ. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ενίσχυση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης. 

Σχεδόν 6 εκ. ευρώ χορηγήθηκαν στην Αρμενία κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 10 ετών για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(MME) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων (EBRD) και ειδικότερα την ειδική υπηρεσία Business 

Advisory Services (BAS). Σύμφωνα με τον επικεφαλής του περιφερειακού 

προγράμματος της EBRD για την προώθηση των ΜΜΕ κ. Jaap Sprey ο οποίος 

παρέστη σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό της 10ης επετείου της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση στην Αρμενία. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, την περασμένη δεκαετία 930 έργα υλοποιήθηκαν με 

κεφάλαια που προσελκύστηκαν από τον Καναδά, την Κίνα, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τις ΗΠΑ και το ειδικό ταμείο της EBRD που συμμετέχει ως Μέτοχος 

στην χρηματοδοτική προσπάθεια.. 

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αρμενία, Traian Hristea, 

σημείωσε στην εορταστική εκδήλωση ότι η ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κ. Hristea είπε πριν ότι αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους η συμφωνία 

σύνδεσης μεταξύ της Αρμενίας και της ΕΕ να μονογραφηθεί, εξέλιξη που 

σύφωνα με τον ίδιο θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομία της 

Αρμενίας και όλες τις εξελίξεις στο εξής σε όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνει, 

όπως τόνισε, ότι οι Αρμένιοι επιχειρημάτίες θα αναγκαστούν να ανασχεδιάσουν 

τις επιχειρήσεις τους για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που θα αναδείξει η 

νεα συμφωνία. 

Η συμφωνία σύνδεσης είναι αποτέλεσμα του προγράμματος Εταιρικής 

Σχέσης της ΕΕ (Ανατολικής Γειτονίας) με τις έξι πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες : της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, της 

Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, στην προοπτική της 

βαθύτερης ενοποίησης με αυτή την ομάδα κρατών σε αντάλλαγμα για 

πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Η ΕΕ είναι ηγετικός εμπορικός 

εταίρος της Αρμενίας και κύρια εξαγωγική αγορά για την τελευταία δεκαετία  
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Ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων Αρμενίας-Λευκορωσίας. 

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά την επίσημη 

επίσκεψή του στην Αρμενία δήλωσε ότι είναι πεποίθησή του ότι η χώρα του και η 

Αρμενία  θα διπλασιάσουν το διμερές εμπόριο κύκλος εργασιών τους εντός του 

ερχομένου έτους ενός-δυό ετών. Η αισιοδοξία του εκφράστηκε ενώπιον του Αρμένιου 

ομολόγου του και δημοσιογράφων. Τόνισε ότι είναι απογοητευτικό ο όγκος εμπορίου 

μεταξύ των δυό χωρών να ανέρχεται σε μόλις 60.000.000 δολ., παρά την ταχεία 

οικονομική ανάπτυξη στις δύο χώρες. Ωστόσο όπως δήλωσε, πρώτης προτεραιότητας 

στόχος σήμερα είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών επαφών και την 

επέκταση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη γνώμη του, η Αρμενία και η 

Λευκορωσία θα πρέπει να αναζητήσουν νέες μορφές οικονομικής συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κοινών βιομηχανικών δράσεων και της 

κατασκευής έργων υποδομής. 

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας αναφέρθηκε επίσης στις καλές προοπτικές για 

συνεργασία στον τομέα της μηχανικής, της τεχνολογίας πληροφορικής, τον 

φαρμακευτικό κλάδο, τη γεωργία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιομηχανία τροφίμων 

και την παραγωγή ατομικής ενέργειας. 

"Η Λευκορωσία είναι έτοιμη να προσφέρει πιο ευνοϊκούς όρους για τους 

αρμένιους επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν επένδυση και να δημιουργήσουν 

επιχειρήσεις”, είπε, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους επιχειρηματίες 

από την Αρμενία και τους εκπροσώπους των αρμενικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο 

να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να επενδύσουν στη Λευκορωσία. 

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας Σερζ Σαρκισιάν, από την πλευρά του, είπε ότι 

υπάρχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προγράμματα οικονομικής και επενδυτικής 

συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και της Λευκορωσίας. Μετά την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών υπέγραψαν συμφωνίες για την 

προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία 

στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και ραδιενεργών ζωνών προστασίας, καθώς και 

τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και τους τομείς του αθλητισμού. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την επίσκεψή του ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, 

δήλωσε ότι αναμένει από τις αρμενικές αρχές να στείλουν τουλάχιστον μια δωδεκάδα 

ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στο Μινσκ για να βοηθήσουν στην λειτουργία του 

πρώτου στη Λευκορωσία εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας, το οποίο είναι υπό 

κατασκευή.  



 

 

Η Praktiker στην Αρμενία. 

Η εταιρεία Praktiker Group, ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά 

της Αρμενίας. Σύμφωνα με κύκλους της γερμανικής επιχείρησης και 

τοπικών μέσων ενημέρωσης, η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει σε τοπικούς 

συμβούλους επιχειρήσεων συγκεκριμένες μελέτες για την πλήρη 

διευθέτηση των ζητημάτων που θα προκύψουν από την είσοδό της 

στην αγορά.  Η Praktiker Group προσφέρει επιδιώκει να εισέλθει στην 

αγορά με τη δημιουργία του πρώτου υπερκαταστήμοτος ακόμα και 

εντός του 2013. Στη Γερμανία, η εταιρεία έχει πάνω από 300 

καταστήματα (εκ των οποίων 78 με την επωνυμία Max Bahr) με 

συνολικό χώρο πώλησης περίπου 2 εκ.. τετραγωνικών μέτρων, 

καθιστώντας το σχεδόν μεγαλύτερη επιχείρηση στην αγορά.  

Στην Ευρώπη, ο όμιλος Praktiker Group κατέχει την τέταρτη 

θέση και η εταιρεία έχει ήδη την πρώτη θέση σε τέσσερις χώρες 

(Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία). 
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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 . 

  Κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης με αερολιμένα Ερεβάν. 

Η ολοκλήρωση της μελέτης αναγκαιότητας για την τεκμηρίωση των λόγων κατασκευής ενός 

σταθμού του αρμενικού μετρό "Charbakh" στο αεροδρόμιο "Zvartnots" στο Ερεβάν ολοκληρώθηκε 

σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας  "Σιδηρόδρομοι Νοτίου Καύκασου” / SCR ,Victor 

Rebets. 

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεχνικά έργο, καθώς όπως και το 

αεροδρόμιο θα συνδέει μια ειδική οικονομική ζώνη στην οποία θα πρέπει να παρέχονται με όλες 

υπηρεσίες με βάση τις σύγχρονες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους 

σιδηροδρόμους. Η πορεία και το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης του έργου,  όπως ο ίδιος 

ανακοίνωσε μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων δεν μπορεί να προσδιοριστεί επί του παρόντος 

καθώς αυτό σχετίζεται με την προετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας του έργου. 

Υπογραμμίζεται ότι στις 4 Μαΐου 2012, υπεγράφη το μνημόνιο προθέσεων για την 

κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της  εταιρείας SCR και του 

αρμένιου Υπουργού Μεταφορών Manuk Vardanyan και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας 

"Αρμενία διεθνή αεροδρόμια" Marselo Vende, που διαχειρίζεται τον αερολιμένα του Ερεβάν. Η 

σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική γραμμή θα είναι 7.800 μέτρα μήκος, 5.350 μέτρα από τα οποία θα 

νεόκτιστο. Επίσης, προβλέπεται να κατασκευαστεί μια σιδηροδρομική σήραγγα 810 μέτρων. Το 

έργο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να συνδεθεί ο τερματικός σταθμός επιβατών του αεροδρομίου 

στο σύστημα του μετρό Ερεβάν και ο εμπορευματικός σταθμός στο σιδηροδρομικό σύστημα. 
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 Νεα αύξηση εμπορευματικών μεταφορών. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 η εταιρεία “Σιδηρόδρομοι Νοτίου Καυκάσου” (SCR) μετέφεραν 

648.600.000 τόνους φορτίων, υψηλότερα έως και κατά 6,1% σε σύγκρινόμενες για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2012. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, η κίνηση των εξαγωγών έφθασε τους 95.300.000 

τόνους φορτίου υψηλότερα κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς το ύψος των  

εισαγωγών έφθασε τις 229,0 χιλιάδες τόνους, ποσό που είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον 

Ιανουάριο-Μάρτιο 2012 κατά 1,7%.   

Η υπηρεσία ενημέρωσης της εταιρείας σιδηροδρόμων ανακοίνωσε τα σχετικά στοιχεία. Ο όγκος 

των εμπορευματικών μεταφορών που αφορούσαν ενδοαρμενικές συναλλαγές έφθασε τους 324.300 

τόνους, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους σε 15,3%. 

Η μέση ημερήσια φόρτωση επί της σιδηροτροχιάς αυξήθηκε κατά 12,7%. Με τη σειρά της, η μέση 

ημερήσια απαλλαγή (παράδοση εμπορευμάτων ανά προορίσμό) αυξήθηκε κατά 7%. 

Η μεταφορά μέσω της εταιρείας SCR, γνωρίζει διαρκώς σταδιακή αύξηση στους βασικούς δείκτες 

απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των εμπορευματικών μεταφορών. Η Διοίκηση της 

εταιρείας θεωρεί τούτο κατέστει εφικτό μετά την υιοθέτηση της πολιτική ευέλικτων τιμολογίων με 

στόχο τη μείωση του κόστους των μεταφορών, συσχετίζοντάς την με την τιμή των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων. 

Παράλληλα η βελτίωση της αξιοπιστίας της σιδηροδρομικής υποδομής έχει μειώσει το χρόνο 

παράδοσης, τη βελτίωση της αξιοπιστίας της μεταφοράς, μείωσε τον κίνδυνο της απώλειας ή 

βλάβης του φορτίου (κυρίως εντός εμπορευματοκιβωτίων). 

Σύμφωνα με την εταιρεία στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, η εταιρεία αύξησε σημαντικά 

το επίπεδο της απόδοσης των φορταμαξών και του στόλου των ατμομηχανών που διέθετε στο 

δυναμικό της. Σύμφωνα με την SCR και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών των  

σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 35,7%, σε σύγκριση με το επίπεδο 

του 2012. Κατά μέσο όρο, μια σιδηράμαξα πραγματοποίησε συνεχή δρομολόγια εντός του 2013 , για 

2,8 ημέρες συνεχώς. 

Η μέση απόδοση μιας σιδηράμαξας έφθασε τους 5356 καθαρούς τόνους ανά χλμ/ βαγόνι, έως 

34,5% υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η απόδοση του στόλου των 

σιδηραμαξών αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω. Ειδικότερα, η μέση χιλιομετρική απόδοση μιας 

ατμομηχανής έφθασε τα 370.6 km ανά σιδηράμαξα, επίδοση η οποία είναι αυξημένη σε σχέση με 

τον Ιανουάριο-Μάρτιο του περασμένου έτους κατά 7,8%. 

Η SCR κατάφερε να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα, λόγω της αναβάθμισης της  σιδηροδρομικής 

υποδομής και την δημιουργία νέων τρόπων αύξησης της έλξης/έλασης σε όλο το μήκος του 

σιδηροδρομικού δικτύου, με βάση ολοκληρωμένων μέτρων για την εξασφάλιση της οδικής 

ασφάλειας και αύξησης της ταχύτητας.  


