
 

 

 Ιδιαίτερης προσοχής έτυχε φέτος η δημοσίευση τόυ ετήσιου 

καταλόγου του περιοδικού Forbes αναφορικά με τους δισεκατομυριούχους 

που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά. Το ενδιαφέρον σημείο που 

υπογραμμίστηκε εν προκειμένω ήταν ότι οι δισεκατομμυριούχοι αρμενικής 

καταγωγής που έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους στη Ρωσία, είναι 

περισσότεροι από εκείνους που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ. 

 Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι 

ετησίως η εισροή εμβασμάτων από το εξωτερικό αποτελεί το 5-6% του 

ετησίου ΑΕΠ της Αρμενίας. Περαιτέρω οι εισροές για επενδύσεις των 

αρμενίων του εξωτερικού εντοπίζονται περισσότερο από την πλευρά της 

Ρωσίας.  

 Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes ο αρμένιος δισεκατομμυριούχος 

Samvel Karapetyan με έδρα τη Ρωσία έχει "κερδίσει" τον Kirk Kerkorian με 

έδρα τις ΗΠΑ, με βάση το εκτιμώμενο μέγεθος της περιουσίας τους. Το 

περιοδικό Forbes υπολογίζει την καθαρή περιουσία του Karapetyan σε 3,8 

δισ. δολάρια. Εκτιμήσεις του περιοδικού δείχνουν ότι ο 47χρονος ιδιοκτήτης 

του Tashir (νέο συγκρότημα αγορών στο Ερεβάν που εγκαινιάστηκε το 2012) 

αύξησε τα περιουσιακά του στοιχεία κατά 2,2 δισ. δολάρια το 2012. 

Σύμφωνα με το Forbes πρόκειται να γίνει ο πλουσιότερος αρμενικής 

καταγωγής στην πρόσφατη λίστα του Forbes. Το περιοδικό περιγράφει τον 

Karapetyan ως επιχειρηματία ο οποίος έκανε μεγάλες εξαγορές κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης και τώρα διαθέτει επτά κέντρα επιχειρήσεων 

και επτά ξενοδοχεία. Το Forbes αναφέρει περαιτέρω ότι οι εταιρείες του 

δραστηριοποιούνται σε 25 περιοχές της Ρωσίας, αλλά έχουν πρόσφατα 

επικεντρώθηκε σε νέα έργα στην περιοχή της Μόσχας. Το Forbes εκτιμά την 

περιουσία του Kerkorian στα 3,3 δισ. δολ. (το ίδιο ποσό που κατγράφηκε για τον 

95χρονο μεγιστάνα και το 2012). Λοιποί, αρμενικής καταγωγής στη λίστα Forbes με 

έδρα τη Ρωσία, είναι ο Daniel Khachaturov, κύριος μέτοχος του ασφαλιστικού 

γίγαντα Rosgosstrakh και οι αδελφοί Sarkisov, Sergey και Νικολάι, με περιουσία 

1.35 δις δολ., ως μέτοχοι της ασφαλιστική εταιρεία, RESO-Garantiya. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αύξηση όγκου εμπορίου τον Ιανουάριο 2013. 

Ο συνολικός όγκος εμπορίου στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 9,6% 

φτάνοντας τα 164,9 δις AMD τον Ιανουάριο 2012 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

2012. Το λιανικό εμπόριο απέσπασε το 60,8% ή 100,3 δισ.  AMD, ενώ το 

χονδρεμπόριο ήταν 34,7% ή 57,2 δισ. AMD σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Αρμενίας. Ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 9,1% 

τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 

στατιστικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων λιανικής, 

απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου, 65,8% ή 66 δισ. AMD. O 

συνολικός όγκος πώλησης καταναλωτικών αγαθών ανήλθε σε 42.4 δισ. AMD ή 

64,3% του   συνολικού όγκου εμπορικών συναλλαγών. Σε σχέση με τον 

Ιανουάριο του 2012 η αύξηση ήταν 3,2%. Το προηγούμο έτος η αύξηση σε 

σχέση με τον Ιανουάριο 2011 ήταν 12,2%. Σημειώνεται ότι ο Δεκέμβριος και ο 

Ιανουάριος είναι οι μήνες με την μεγαλύτερη ζήτηση ένεκα της εορταστικής 

περιόδου. Η συγκρατημένη αύξηση το 2013 σε σχέση με το 2012 ερμηνεύεται 

ως στοιχείο ωρίμανσης της αγοράς καθώς αρχίζει να αποκτά βάθος η αγορά 

λιανικής και τα εισοδήματα δεν κατευθύνονται μονάχα σε συγκεκριμένες 

επιλογές της αγοράς. 

Αύξηση παραγωγής εταιρείας λιπασμάτων. 

 Η επιχείρηση Vanadzor-Khimprom παρήγαγε 30.000 τόνους 

λιπασμάτων το 2012, μειωμένα κατά 20.000 σε σχέση με τον αρχικό στόχο, 

λόγω προβλημάτων στην παραγωγική μονάδα. Παράλληλα η εταιρεία αύξησε 

κατά 180 τις θέσεις εργασίας αντί για 300 που είχε ανακοινωθεί, καθώς είχε 

λάβει και σχετική επιδότηση βάση της οποία έγιναν και οι σχετικές 

επενδύσεις. Η Αρμενία εισάγει μέχρι 40.000 τόνους νιτρικού καλίου, 

φωσφόρου και λιπάσματα κάθε χρόνο. Η Vanadzor-Khimprom, από την 

σοβιετική εποχή λειτοργεί ως χημικό εργοστάσιο στην πόλη της Vanadzor.  Η 

συγκεκριμένη μονάδα περιλαμβάνει χημικό εργοστάσιο, εργοστάσιο χημικών 

ινών και θερμοηλεκτρικό σταθμό και επαναλειτούργησε το 2005, μετά από 

μια μακρά περίοδο αδράνειας λόγω κυρίως γραφειοκρατικών εμπλοκών. Το 

εργοστάσιο είναι ρωσο-βρετανικών συμφερόντων (εγγεγραμμένο ως Roding 

International Ltd, στη Βρετανία). Το 2012 η αξία των παραχθέντων προϊόντων ανήλθε 

σε 1. δις AMD ( το 2011 ήταν 700 εκ. 2,5 φορές υψηλότερα σε σχέση με το 2010.  
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Αύξηση γεωργικής παραγωγής. 

Ο σχετικά ήπιος χειμώνας βοήθησε στην στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας 

τον Ιανουάριο και Φεβρουάριου 2013, μήνες που παραδοσιακά μειώνεται η παραγωγή 

και οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα στη 

συμβολή αύξησης του πληθωρισμού. Ο συνολικός όγκος της γεωργικής παραγωγής 

ενισχύθηκε κατά 14,3% το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 (8,1% το 2012), 

φτάνοντας σχεδόν τα 380,5 δις. AMD σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αρμενίας. Ο συνολικός όγκος της γεωργικής παραγωγής και του αλιευτικού κλάδου 

στην Αρμενία αυξήθηκε επίσης κατά 12,3% (8,5% το 2012) σε πάνω από 328,2 δις 

AMD εντός της αναφερόμενης περιόδου. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση 

της γεωργικής παραγωγής ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του αλιευτικού κλάδου, γεγονός 

που αφενός καταδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη προσέγγιση των νέων επενδυτών στις 

καλλιέργειες σε υποδομές θερμοκηπίων, αλλά και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών για 

υποκατάσταση εισαγωγών.  

Παράλληλα και στην κτηνοτροφία υπήρξε αξιόλογη ανάπτυξη το ίδιο διάστημα. 

Ο κλάδος εκτροφής βοοειδών αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχεδόν 39 δις AMD το πρώτο 

δίμηνο 2013 κατ’ αντιστοιχία με το 2,8% του 2012, ενώ οι αγροτικές καλλιέργειες 

αυξήθηκαν ακόμα παραπάνω κατά 40,5%, φτάνοντας περίπου τα 30,4 δισ. AMD. Η 

αλιεία και παράπλευρες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8,1% σε πάνω από 0,5 δισ. 

AMD. 

Οι πωλήσεις βοοειδών και μικρών ζώων, όσον αφορά εκμετάλλευση του 

κρέατος καθώς και τα πουλερικά (βάρος ζώντων ζώων) αυξήθηκαν κατά 3,6% σε 1.600 

τόνους το α΄ δίμηνο 2013 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2012. Επίσης μονάχα από 

τις περιοχές Gegharkunik και Armavir περιοχές πωλήθηκαν 180 τόνοι από καθεμία και 

από το  Ερεβάν 80 τόνοι. Η παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε κατά 1,7% σε 38,1 χιλ. 

τόνους κατά την περίοδο αναφοράς. Στην περιοχή Gegharkunik καταγράφεται η 

υψηλότερη παραγωγή γάλακτος (3,8 χιλ. τόνοι). 

Ταυτόχρονα, η παραγωγή αυγών αυξήθηκε κατά 1,3% στα 90 εκ. αυγά μέσα 

στους πρώτους έξι μήνες σε σύγκριση με την περίοδο Ιαν-Ιουνίου 2011. Πρώτη 

παραγωγός περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο είναι το Kotayk με 3,1 εκ. αυγά (αύξηση 

κατά 0,9%). 

Η προσέλκυση νέων κεφαλαίων και η πολιτική των τραπεζών να χορηγούν 

δάνεια για γεωργικές καλλιέργειες έχει προδώσει σημαντική αναπτυξιακή ροπή στον 

κλάδο, που με την διαμόρφωση κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών ευνοεί τη 

δημιουργία σημαντικών υπεραξιών. 



 

 

Επίπεδο φτώχειας. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Αρμενίας, περισσότεροι από 270.000 πολίτες βρίσκονταν κάτω 

από το όριο της φτώχειας μεταξύ των ετών 2008 - 2010. 

Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ο αριθμός των φτωχών 

πολιτών της χώρας ανήλθε σε περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα 

(περίπου 35,8% του πληθυσμού) το 2010, δίχως να έχει υπάρξει 

σημαντική μεταβολή τη διετία 2011-2012. Σύμφωνα με σχετικές 

μελέτες περίπου το 60% των φτωχών οικογενειών δεν έχουν ένα 

μέλος της οικογένειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε ευκαιρίες 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Ένας άλλος παράγοντας που 

συμβάλλει στα υψηλά ποσοστά της φτώχειας είναι η έλλειψη 

θέσεων εργασίας. Το σύνολο των πιλοτικών κοινωνικών 

προγραμμάτων που προωθούνται από διεθνείς οργανισμούς, 

υλοποιείται με βάσει τις κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές για τη 

μείωση της φτώχειας σε συνδυσμό με την αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας.  
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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 . 

Ανάπτυξη πολτικών ασφάλειας τροφίμων. 

Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας της Αρμενίας, το 

2012 το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου επεξεργασίας τροφίμων που ανέπτυξε πολιτικές 

υιοθέτησης προτύπων ασφαλείας ανήλθε σε 28%. Το 2011 αντιστοίχως το ποσοστό ήταν μόλις 18% 

και κυρίως στον κλάδο παραγωγής προϊόντων γάλακτος οι οποίες ένεκα συμμετοχής ξένων 

επενδυτών προέβησαν σε πολιτικές υιοθέτησης διεθνών ποιοτικών προτύπων. Στον κλάδο 

κονσερβοποιίας φρούτων και λαχανικών το ποσοστό αυτό το 2012 ήταν 19% (12% το 2011), στον 

κλάδο αλκοολούχων ποτών 28% (11% το 2011). Σημειώνεται ότι  στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών, 

που μόλις τα τελευταία 4 έτη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται  το 2012 υπήρξε διπλασιασμός του 

ποσοστού σε 6% των επιχειρήσεων που προχώρησε σε υιοθέτηση μεθόδων ποιοτικής 

πιστοποίησης, καθώς οι ανάγκες και απαιτήσεις για εξαγωγές ώθησαν τις εταιρείες σε σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις.  Ο προβληματισμός της κυβέρνησης εντείνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν 

σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των ενεργειών 

υιοθέτησης επιχειρηματικών προτύπων, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν 

σε αυτή τη φάση να προτιμούν τις εξαγωγές στις χώρες ΚΑΚ παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στην 

ΕΕ απέφεραν το 2011 υψηλότερα έσοδα.  
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Ανάπτυξη εταιρείας εξόρυξης πολυτίμων λίθων. 

 Ο όγκος παραγωγής του εργοστασίου χρυσού Ararat Gold κατέγραψε νεα αύξηση κατά 

38.000 ουγγιές το 2012 ( το 2011 είχε επίσης αύξηση 50 χιλιάδες ουγγιές) και σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις θα φτάσει τις 150 χιλιάδες ουγκιές μέχρι το 2014, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας 

εξόρυξης GPM Roman Khudoliy σε συνέντευξη που παραχώρησε με την ευκαιρία ανανέωσης 

συμφωνιών με ρωσικές και ολλανδικές επιχειρήσεις. Η καινοτομία της τεχνολογίας "Albion" που έχει 

αναπτύξει και υιοθετήσει η επιχείρηση, έχει συντελέσει σε μεγάλο μέρος στην αύξηση της 

παραγωγής και στο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της GPM που αποβλέπει στην 

αύξηση και των παγίων της επιχείρησης στην Αρμενία και στην ανάπτυξη διατηρώντας υψηλά 

οικολογικά πρότυπα.  

          Λόγω της τεχνολογίας "Albion" που αναπτύχθηκε από την αυστραλιανή εταιρία Xstrata Tech-

nology με την υποστήριξη της επίσης αυστραλιανής εταιρείας Core Process Engineering, αυξήθηκε 

σημαντικά ο ρυθμός εξόρυξης του μετάλλων και κυρίως ορυκτού σουλφίδιου από το ορυχείο της 

περιοχής Sotq, του οποίου το υπέδαφος είναι πλούσιο σε κοιτάσματα χρυσού. 

           Ο κ. Khudolly ανέφερε ότι σύμφωνα με τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες που βρίσκονται στο 

στάδιο της υλοποίησης ή ήδη έχουν ολοκληρωθεί, η εταιρεία Xstrata Technologies έχει υπερβεί τα 

100 εκ. δολ. σε συμμετοχή, στην προοπτική ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, 

που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, σε σχέση μάλιστα με τα 39 εκ. δολ. που αποτελούν τις άμεσες 

επενδύσεις εκ μέρους της ιδίας της αρμενικής εταιρείας. Είναι φανερό ότι η συμμετοχή της 

αυστραλιανής εταιρείας την αναδεικνύει  σε στρατηγικό επενδυτή. 

          Η GPM Gold και η Agarac Cupper είναι επιχειρήσεις που ανήκουν αμφότερες κατά συνολική 
ιδιοκτησία στον όμιλο GeoProMining. Η πρώτη είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια του ορυχείου 
χρυσού Αραράτ και η δεύτερη έχει το εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας χαλκού και 
μολυβδένιου. Ο συνολικός όγκος των προγραμματισμένων επενδύσεων κατά τα επόμενα τρία 
χρόνια για την GPM Gold και την Agarak χαλκού-μολυβδένιο μονάδα είναι περίπου 120 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ. Η GPM έχει επενδύσει περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά και τον 
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων στην Αρμενία από το 2004.  

Παράλληλα η GPM έχει επενδύσει 260 εκ. δολ. και σε άλλες επιχειρήσεις στην Αρμενία, σε 
διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας.Με τα αποτελέσματα της λεπτομερούς ανάλυσης του 
υπεδάφους Sotq GPM αποφάσισε να αλλάξει την τεχνολογία επεξεργασίας που θα επιτρέπουν να 
παρέχουμε υψηλού επιπέδου της εξόρυξης χρυσού. Η εταιρεία επενδύει επίσης σημαντικούς 
πόρους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Η GeoProMining απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Sterlite Gold Ltd από την 
εταιρεία Vedanta Resources τον Σεπτέμβριο του 2007. Η Sterlite Gold Ltd είναι ο μοναδικός 
ιδιοκτήτης της AGRC (Αrarat Gold Processing Co.). Η AGRC μετονομάσθηκε το 2008 σε GPM 
GOLD (GeoProMining Gold). Η GeoProMining ιδρύθηκε το 2001, είναι μια διεθνής ιδιωτική εταιρεία 
με διαφοροποιημένη βάση αναφορικά με την εκμετάλλευση πόρων μετάλλων. Η GeoProMining 
παράγει χρυσό, με τη μορφή του κράματος "Dore", χαλκού, μολυβδαινίου και συμπυκνώματα-
κράματα ημιπολύτιμων λίθων.  Παραγωγικές μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας της GeoProMining 
βρίσκονται στη Ρωσία, την Αρμενία και τη Γεωργία.  


