
           Σν ηξηήκεξν 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Δξε-

βάλ γηα ηξίην θαηά ζεηξά έηνο ε έθζεζε “Αξκελία - Business Partner 

2011”. Πξφθεηηαη γηα κηα Γηεζλή Έθζεζε πνπ απνζθνπεί θπξίσο λα δψζεη 

λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο παξαγσγνχο Αξκεληθψλ πξντφλησλ, θπξίσο δε λα 

αλαπηχμνπλ εμσζηξέθεηα εξρφκελνη ζε επαθή κε μέλνπο επηρεηξεκαηίεο, 

φπσο δήισζε ν πξσζππνπξγφο ηεο Αξκελίαο Tigran Sargsyan ζηα ε-

γθαίληα ηεο έθζεζεο πνπ έιαβε ρψξα ζην Δθζεζηαθφ πγθξφηεκα γηα ηνλ 

Αζιεηηζκφ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ “Karen Demirchyan” ηνπ Δξεβάλ.  Η έθζεζε 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ 20ε επέηεην απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αξκελίαο 

πνπ ενξηάδεηαη θέηνο κε αξθεηέο παξάιιειεο εθδειψζεηο.  

Πεξίπνπ 200 αξκέληθεο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ πάλσ απφ 500 

πξντφληα θαζψο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Ο θ. Armen Zakaryan, 

δηεπζπληήο θαη ηδξπηήο ηεο Prom Expo, εηαηξείαο πνπ δηνξγαλψλεη ηελ 

έθζεζε, δήισζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηά ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, φηη 

απηή ε εθζεζηαθή νξγάλσζε αγθαιηάδεη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο αξκελη-

θήο νηθνλνκίαο, πξνθαλψο αλαθεξφκελνο έκκεζα ζην γεγνλφο πνπ απε-

ηέιεζε θνηλή δηαπίζησζε ησλ επηζθεπηψλ, φηη πιένλ ηνπ 70% ηεο 

έθζεζεο αθνξνχζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ, γεγνλφο πνπ 

άιισζηε πξνβιεκαηίδεη ηνπο ηζχλνληεο ηεο αξκεληθήο θπβέξλεζεο, θα-

ζψο αλαπηχζζνληαη πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ηεο βηνκεραλίαο θαη πξνψ-

ζεζεο πξντφλησλ ινηπψλ θιάδσλ, φπσο πνιπκεξψλ πιαζηηθψλ, ελδπ-

κάησλ, ππνδεκάησλ θ.α.  
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Βαθμολόγηζη και εκηιμήζεις κεθαλαιαγοράς ζηην Αρμενία.  

Η Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλάπηπμεο (USAID) παξνπζίαζε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο έγθπξσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Αξκελίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο.  Η USAID δηελήξγεζε κεγάιε έξεπλα ζηελ Αξκελία κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ Global Rating θαη ηε Γηεζλή χκβνπιφ ηεο 

Ilona Dmitrieva ε νπνία ζπλαληήζεθε κε ηζχλνληεο ηεο Αξκεληθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, κε επαγγεικαηίεο αλαιπηέο ηεο αξκεληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεγελψλ επηρεηξήζεσλ, κε πξσηφιεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, κεησκέλεο εγθπξφηεηαο. εκαληηθφ δήηεκα πνπ 

αλαδείρηεθε απφ ηελ έξεπλα είλαη ε ζχγθξηζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία πξνβαίλεη 

ε Armstat κε ηνπο δηεζλείο νίθνπο φπσο ε Fitch, Moody’s θαη Standard’s & Poor’s. Η 

πςειφηεξε ηνπηθή δηαβάζκηζε ηελ νπνία ε Armstat επηδαςηιεχεη ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Αξκελίαο (ΑΑΑ.am) αληηζηνηρεί ζε αμηνιφγεζε 

επηπέδνπ ΒΒ- ηεο Fitch πνπ αθνξά ζαθψο πεξηπηψζεηο πςεινχ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, νη νπνίεο επηδεηλψλνληαη απφ ην εχζξαπζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

πλεπψο ε έξεπλα ζέηεη επζέσο δήηεκα αμηνπηζηίαο ηεο Armstat, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη δήηεκα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνπο ππνςεθίνπο επελδπηέο πνπ δηακνξθψλεη ζεκαληηθέο 

ζπλέξγηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Δπί ηνπ παξφληνο, Moody’s θαη Fitch είλαη νη κνλαδηθνί δηεζλείο νίθνη 

αμηνιφγεζεο-δηαβάζκηζεο ζηελ Αξκελία θαη θπξίσο γηα ηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο. Η 

AmRating / κέινο ηεο νκάδαο Global Rating είλαη έλαο εζληθφο νξγαληζκφο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αξκελία κε έδξα ην Δξεβάλ απφ ην 2005. Η βαζηθή 

αζρνιία ηνπ είλαη ε ηξηκεληαία βαζκνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ. Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Αξκελίαο επίζεο μεθίλεζε δηαβαζκίζεηο γηα αξκεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ην 2005 (απφ 

ηελ 1
ε
 ηνπ παξειζφληνο επηεκβξίνπ πεξηιακβάλεη βαζκνινγίεο γηα 35 επηρεηξήζεηο).  

Ο νξγαληζκφο ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο φκσο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε 

αλεμαξηήησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο φπσο εθηηκά θαη ε έξεπλα ηεο UNCTAD ν ξφινο ηεο Κεληξηθήο 

Σξαπέδεο δελ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο αμηνινγήζεηο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Απφ ηε κία πιεπξά, ππάξρεη ε απαίηεζε ηεο αγνξάο λα αρζεί ειεχζεξα ζε έλα 

νξηζκέλν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηαγνξάο, πξάγκα πνπ απαηηεί αληηθεηκεληθέο 

εθηηκήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έγθπξε βαζκνινγία αλεμαξηήησλ νξγαληζκψλ ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Η έξεπλα ηεο 

USAID επηθεληξψζεθε ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ πηνζεηεί ην ηνπηθφ κνληέιν 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππνηηζέκελε δνκή ησλ επελδπηψλ-ηδηνθηεηψλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αλαδεηθλχνληαο αθελφο σο απζαίξεηε ηελ πξνηεηλφκελε αμηνιφγεζε ησλ 

επηκέξνπο επελδπηψλ, αιιά αθεηέξνπ θπξίσο ηελ κε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο.  

Η εκβάζπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ κηα νξγαλσκέλε 

θεθαιαηαγνξά, ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη κεηνρέο εηαηξεηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα, έρεη θαζπζηεξήζεη θαη ηνχην δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζε ππνςήθηνπο 

επελδπηέο. εκεηψλεηαη φηη ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Δξεβάλ αλήθεη ζηνλ φκηιν Nasdaq ηεο 

Νέαο Τφξθεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ επελδπηηθά 

θεθάιαηα δελ πξνηηκνχλ ην ρξεκαηηζηήξην, αιιά θαηεπζχλνληαη ζηε ζχλαςε δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ θαζψο ε πξνλνκηαθή πξφζβαζή  ηνπο ζηηο ηξάπεδεο είλαη εμαζθαιηζκέλε 

θαη κε πξνλνκηαθά επηηφθηα. Δπίζεο φηαλ πξφθεηηαη λα επελδχζνπλ πξνηηκνχλ ζε 

αμηφγξαθα θαη θπξίσο ηα θξαηηθά νκφινγα πνπ έρνπλ εμαηξεηηθά πςειή απφδνζε (9,2% 

γηα ηα νκφινγα δηάξθεηαο 1 έηνπο θαη 13,1% γηα ηα βξαρππξφζεζκα νκφινγα έσο 5 έηε 

θαη 13,4% γηα ηα καθξνπξφζεζκα νκφινγα άλσ ησλ 5 εηψλ). Η επηινγή ηνπο απηή 

δηαζθαιίδεη πςειφηεξεο ππεξαμίεο ελψ δελ είλαη εθηεζεηκέλνη  γηα ην ελδερφκελν 

επαλάιεςεο ηνπ αξλεηηθνχ ελδερνκέλνπ πνπ είρε επηζπκβεί ηνλ Μάξηην 2009 φηαλ ε 

θπβέξλεζε απεθάζηζε ηελ ππνηίκεζε ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο (Armenian dram) θαηά 

22%.  Όζνλ αθνξά ην δπλακηθφ ηεο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ ε κειέηε ηεο OECD εθηηκά φηη 

είλαη δπλαηφ κε εκπέδσζε ηνπ ζεζκνχ ηζρπξψλ αλεμάξηεησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο λα 

πξνζειθπζηνχλ ζεζκηθνί επελδπηέο (φπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία) θαη λα σξηκάζεη ε 

αγνξά ζε βάζνο δεθαεηίαο ε νπνία θαη λα θηάζεη ζε κεγέζπλζε χςνπο 80-100 εθ. δνι. 

κέρξη ην 2014 θαη γηα επηπιένλ 5% αχμεζε κέρξη ην 2020. Αξλεηηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηελ 

πνξεία απνηεινχλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο 14 εθαη. 

δνι. γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011, έλεθα ηεο πηνζέηεζεο γηα πξψηε θνξά ην 2010 ηεο 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο ησλ απηνθηλήησλ (OSAGO), ελψ παξφκνηα 

ηάζε ζπζζψξεπζεο δεκηψλ εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςεη απφ ηελ επηθείκελε πηνζέηεζε 

λφκνπ πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή ηαηξηθή αζθάιηζε.  

σελ. 3 Τεύτος 14ο  28/10-4/11/2011 
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ψζηε λα ππάξμεη κεηά απφ 20 ρξφληα αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο 

ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην πξφηππν ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ 

επηθξάηεζε, παξφηη ν βηνκεραληθφο θιάδνο ηεο εμφξπμεο πξψησλ πιψλ 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθή αλάπηπμε. Ο Πξσζππνπξγφο 

Sargsyan αλαθεξφκελνο ζην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο, ηφληζε φηη 

είλαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα λα αλαπηπρζεί απηή ε έθζεζε θαη λα πξν-

ζειθχζεη μέλεο εηαηξείεο απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, Ρσζίαο, ΗΠΑ θαη Καλαδά 

ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκθσληψλ κε αξκεληθέο εηαηξεί-

εο. εκεηψλεηαη φηη ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ εηαηξείεο απφ 

ηε Ρσζία, Γεσξγία, Ιξάλ, Σνπξθία, Καλαδά, Σζερία, Βνπιγαξία, ΗΠΑ 

θαη ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.  
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Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε 
δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ 
επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ 
προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς 
ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες 
Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας 
αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη 

εκεηψλεηαη ηδηαηηέξσο ε παξνπζία ηεο Σνπξθία κε κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, κηα εηαηξεία 

θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ ςχμεο-ζέξκαλζεο θαη κε ηέζζεξηο εηαηξείεο ηξνθίκσλ. Οη Σνπξθηθέο εηαη-

ξείεο, ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, γεγνλφο πνπ ππν-

γξακκίδεη ηελ πξννπηηθή γηα ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ, γεγνλφο πνπ ζηελ παξνχζα θάζε ηειεί ππφ ην θαζεζηψο ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ 

έλεθα ηεο εθθξεκφηεηαο κε ην θαζεζηψο ηνπ Ναγθφξλν-Καξακπάρ.  

Οη αξκεληθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ειαζηηθά επίζσηξα θαη γεσξγηθά κεραλήκαηα,  θαηέ-

γξαςαλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ έθζεζε, αλαδεηθλχνληαο έλαλ θιάδν πνπ ζηαδηαθά απνθηά κηα 

δπλακηθή ζηελ αξκεληθή νηθνλνκία θαη πξνζδνθία γηα ελίζρπζε ησλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ ηεο.  

εκαληηθέο αξκεληθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε ήηαλ ην εξγνζηάζην Proshyan 

(παξαγσγή Brandy), Arpimed, Natali Pharm, Ingo Αξκελία, Marianna, Nairi Αζθαιίζεηο, Talgrig, 

Valan θ.α.. Δθ ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ ζα ππνγξακκίδακε ηηο εηαηξείεο Faber-Castell (γεξκαληθή), 

Renco (ηηαιηθή), Hard ΗΠΑ (θσηηζηηθά), ηελ ηξαληθή Zar-Sab θαη ηεο γεσξγηαλέο ParsShahab Rakia 

θαη  Bolnis Agro (αγξνηηθά πξντφληα). 

Η έθζεζε ππνζηεξίδεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Αξκελίαο, ηνλ Γήκν Δ-

ξεβάλ, ην Αξκεληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη ηνλ Αξκεληθφ Οξγαληζκφ Αλάπηπ-

μεο (θνξέαο πνπ αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ πγεία θαη ηηο κεηαθνξέο).  

Σέινο ζεκεηψλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ Αξκελία λα  δηακνξθψζεη 

θαηαλαισηηθά πξφηππα κέζα απφ ηελ νξγάλσζε δηεζλψλ εθζέζεσλ, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ EXPO 

2011 ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην. 
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     ε επίζθεςε ζηειερψλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ 

ηνπ Κνπβέηη ζπλνδεπφκελα απφ επηρεηξεκαηίεο, 

ζην Δξεβάλ θαη θαηφπηλ ζπλνκηιηψλ κε αξκφδη-

νπο θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο ηεο Αξκελίαο, 

ζπκθσλήζεθε ε αλάγθε γηα νξγάλσζε νηθνλν-

κηθνχ forum κεηαμχ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ησλ δπν ρσξψλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ λέεο 

πξσηνβνπιίεο γηα  επελδχζεηο ζηελ Αξκελίαο.  

    Μάιηζηα νη επηρεηξεκαηίεο απφ ην Κνπβέηη 

ήδε εμέθξαζαλ ηελ  πξφζεζή ηνπο λα  επελδχ-

ζνπλ ζηνλ άκεζν κέιινλ ζηνπο θιάδνπο ηνπξη-

ζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή μελνδνρεη-

αθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θπξίσο ζην Δξεβάλ.  

     Οη επηρεηξεκαηίεο απφ ην Κνπβέηη  δήισζαλ 

φηη ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν 

παξά ηηο επελδχζεηο θαη ην εχινγν ελδηαθέξνλ 

πνπ έρνπλ γηα ην Αδεξκπατηδάλ.  

     Δπίζεο ηφληζαλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππάξμεη 

απνξξφθεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηφζν ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ Αξ-

κελία φζην θαη ζην Κνπβέηη Αξκελίσλ. Αλαθνί-

λσζαλ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη λα πηνζεηεζεί απφ 

ην Κνπβέηη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ρνξήγεζε 

άδεηαο εξγαζίαο πνπ ηζρχεη ζηα Ηλσκέλα Αξα-

βηθά Δκηξάηα, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη πνι-

ινχο αξκελίνπο πςειψλ πξνζφλησλ λα αλαδε-

ηήζνπλ απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο ζην Α-

κπνχ Νηάκπη θαη ζην Νηνπκπάη.  

Επένδσζη  Λιθοσανικής εηαιρείας 

 

     Η θνξπθαία εηαηξεία ηεο Ληζνπαλίαο 

θαη εθ ησλ κεγαιπηέξσλ ζηηο Βαιηηθέο 

ρψξεο Acme Computer Components 

(ACC), πνπ παξάγεη  πξντφληα πςειήο 

ηερλνινγίαο ηνπ θιάδνπ πιεξνθνξηθήο, 

αλαθνίλσζε ηελ είζνδφ ηεο ζηελ αγνξά 

ηεο Αξκελίαο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε 

ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ πξέζβε ηεο 

ζην  Δξεβάλ. Μάιηζηα φπσο ηφληζε ν ιη-

ζνπαλφο πξέζβεο, παξφηη ε ρψξα ηνπ 

αλαγλψξηζε πξψηε ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

Αξκελίαο, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηε-

ηα ηεο ACC  ζα είλαη ε πξψηε επέλδπζε 

ζηε ρψξα απφ  ηελ Ληζνπαλία. 

       Η ACC πξνέβε ζε εμαγνξά ηεο αξ-

κεληθήο εηαηξείαο Maxtronic Co.  πνπ  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θάδν ηεο πιεξν-

θνξηθήο ψζηε λα έρεη κηα βάζε αλάπηπ-

μεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ  αγνξά ηεο 

Αξκελίαο, θαηαβάιινληαο ζπλνιηθά 3 εθ. 

δνι.  

      Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ACC 

αλαθνίλσζε φηη ζα δεκηνπξγνχλ λέεο ζέ-

ζεηο εξγαζίαο κε πςειέο ακνηβέο, ελψ ε 

εηαηξεία ηνπ  ζα αληηπξνζσπεχεη ζηελ 

Αξκελία  πξντφληα ησλ εηαηξηψλ ASUS, 

DELL, LG, BenQ, Sony, Philips, D-Link, 

θ.α.  Μάιηζηα δήισζε φηη ε εηαηξεία ζα 

αζρνιεζεί κνλάρα κε ρνλδξηθέο πσιή-

ζεηο θαη θπξίσο κέζσ internet. 


