
 

 

        Η κυβέρνηση της Αρμενίας ανακοίνωσε τη σταθερή προσήλωσή της 

στο χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιανουάριο 2014, οπότε έχει 

προγραμματιστεί η έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφαλιστική κάλυψη 

και συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο 

το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 

2011, προβλέπει την ολοένα και μεγαλύτερη απεξάρτηση του κρατικού 

προϋπολογισμού από το σύνολο της υποχρέωσης διασφάλισης του 

ποσού σύνταξης των ασφαλισμένων. Τούτο προκύπτει ως αποτέλεσμα 

της δυνατότητας που παρέχεται στους εργαζόμενους και του δημοσίου 

να καταβάλουν μέρος των ασφαλιστικών εισφορών τους σε σε ιδιωτικά 

ταμεία με προοπτική να επενδυθούν και να αποφέρουν υπεραξίές στο 

μέλλον και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.  

       Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου αποτελεί ένα από 

τα προγράμματα τα οποία η USAID εκπόνησε και ανέλαβε μαζί με την 

κυβέρνηση της Αρμενίας να αναλάβει την διαμόρφωση όλων των 

επιμέρους διοικητικών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί εφικτή η ταχύτατη 

υλοποίησή του.  Έχοντας διαπιστώσει την παθογένεια του συστήματος 

από τη νηπιακή του μορφή μετά το 1994 κυρίως, η κυβέρνηση της 

Αρμενίας προσπάθησε να διασφαλίσει την αποφυγή κρίσεων στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα που θα οφείλονται στην ανεπάρκεια των πόρων 

του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα έπρεπε να υπάρξουν οι 

διασφαλίσεις και συστημικές εγγυήσεις του νεοπαγούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος ότι μπορεί να αναλάβει το βάρος της 

διαχείρισης των κεφαλαίων που επενδύονται για συνταξιοδοτικούς 

λόγους.  Προς το παρόν το σύστημα λειτουργέι σε εθελοντική βάση ενώ η 

υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτό το σύστημα συνταξιοδότησης έχει 

προγραμματιστεί να εισαχθεί στη χώρα τον Ιανουάριο του 2014. Το 

σύστημα απευθύνεται σε όλους εκείνους τους πολίτες που γεννήθηκαν 

μετά την 1.1.1974.  
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Επένδυση Ρωσίας σε κλάδο εξόρυξης Αρμενίας. 

Η εταιρεία Sberbank, ρωσικών συμφερόντων εξέφρασε την πρόθεσή της 

να εξαγοράσει το 49% των μετοχών της εταιρείας εξόρυξης χρυσού της Αρμενίας 

Paramount Gold Mining CJSC, με αντίτιμο ποσό περίπου 40-45 εκατ. δολ.  Η 

Sberbank Capital, θυγατρική της Sberbank της Ρωσίας, πρόκειται ουσιαστικά να 

αγοράσει το 49% του αποθέματος χρυσού της εταιρείας εξόρυξης που λειτουργεί 

στην πόλη Lusajur, στην επαρχία Kotayq της Αρμενίας. Η Paramount Gold Min-

ing έλαβε την άδεια εκμετάλλευσης από το δημόσιο για το συγκεκριμένο 

κοίτασμα χρυσού για 25 χρόνια το 2011 καθώς ο Αρμένιος επιχειρηματίας Tigran 

Arzakantsyan κατέχοντας το 51% των μετοχών, μπόρεσε να διαπραγματευθεί 

επιτυχώς και να εξασφαλίσει την δυνατότητα συμμετοχής στην ανάπτυξη των 

εργασιών του ορυχείου. Το 2013 η αξία των μετοχικών μεριδίων μπορεί να 

αυξηθεί σε  50 εκατ. δολ, καθώς η εταιρεία εισέρχεται σε παραγωγική διαδικασία 

με νέες μεθόδους. 

Η θέση του κοιτάσματος βρίσκεται 70 χλμ. από το Ερεβάν και έχει 

προγραμματιστεί για την έναρξη μέχρι το τέλος του 2012. Τα αποθέματα χρυσού 

ανέροχνται σε 18,5 τόνους. Περίπου 0,7 - 1 τόνοι χρυσού προβλέπεται να 

εξάγονται σε ετήσια βάση στα τέλη του 2013. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες για την οικοδόμηση παραγωγική μονάδας που μπορεί να επεξεργάζεται 

μέχρι και 150.000 τόνους μεταλλεύματος ετησίως. 

Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων στην Paramount είναι 

απροσδιόριστος. Στο τέλος του περασμένου έτους ο ίδιος ο Tigran Arzakantsyan 

ανέφερε ότι οι επενδύσεις για το σχέδιο θα ανέλθουν συνολικά 7 εκατ. δολ. το 

2012. Επιπλέον, ένα εργαστήριο διύλισης πρόκειται να κατασκευαστεί σε εκείνη 

την περιοχή που θα αυξήσει την παραγωγή κατά 30-40%. Το έργο θα 

δημιουργήσει  450 θέσεις εργασίας υψηλόμισθων.  

Η συνεργασία αυτή έχει ευρύτερες προοπτικές, καθώς αφενός οι ρωσικές 

εταιρείες του κλάδου έχουν αποσπάσει τα περισσότερα συμβόλαια επεξεργασίας 

κοιτασμάτων χρυσού της Αρμενίας, αφετέρου επικυρώνεται η προνομιακή σχέση 

που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δυό χωρών αναφορικά με την εκμετάλλευση 

των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Αρμενίας, καθώς την τελευταία 10ετία οι 

επενδύσεις στον κλάδο έχουν αυξηθεί κατά 60%. 
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Επενδύσεις σε κλάδο παραγωγής τριανταφύλλων. 

Ο τραπεζικός όμιλος VTB Bank (Αρμενία) εξετάζει διάφορα σχέδια επενδύσεων 

στη γεωργική παραγωγή της Αρμενίας που περιλαμβάνουν την κατασκευή 

θερμοκηπίων συνολικού κόστους 80 εκατ. δολ. σύμφωνα με ανακοινώσεις του 

Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Giouri Gusev. Μάλιστα το σχέδιο 

θα αρχίσει με την καλλιέργεια τριαντάφυλλων και άλλων λουλουδιών, καθώς εκτιμάται η 

δυνατότητα σημαντικών αποδόσεων. Η VTB Bank (Αρμενία) ανήκει εξ ολοκλήρου στην 

ρωσικό όμιλο VTB. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα ( 68 

υποκαταστήματα). 

Πρόκειται για ένα στρατηγικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει όχι μόνο την 

καλλιέργεια τριανταφύλλων αλλά ντομάτες και πιπεριές, ανέφερε στους 

δημοσιογράφους ο κ. Gusev, ο οποίος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα 

θερμοκήπιο που ανήκει στην εταιρεία Ecotomato (που επίσης χρηματοδοτέιται από την 

VTB Bank) και ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγρονισμού. Η . 

VTB Bank (Αρμενία) παρείχε επίσης 1 εκ. δολ. ως συγχρηματοδότηση για την 

κατασκευή θερμοκηπίου, όπου θα καλλιεργούνται ολλανδικά τριαντάφυλλα. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει άλλο ένα παρόμοιο θερμοκήπιο, στο οποίο είναι 

συγχρηματοδότης η Ardshininvestbank, η οποία παρείχε 3 εκατ. σε χρηματοδότηση. 

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η υποστήριξη του εξαγωγικού 

προσανατολισμού παραγωγής ανθέων στην Αρμενία, επειδή σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των εμπειρογνωμών της τράπεζας υπάρχει δυνατότητα σημαντικών 

αποδόσεων και αποσβέσεων της επένδυσης, η οποία παράλληλα θα συμβάλει θετικά 

στο εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας.  Σημειώνεται  ότι ορισμένα έργα θα υλοποιηθούν 

σε συνεννόηση με την ολλανδική εταιρεία Dalsem. Πρόκειται για παγκοσμίου φήμης 

εταιρεία ειδικευμένη στην ανάπτυξη των θερμοκηπίων και της βιομηχανίας μανιταριών, 

καθώς κατέχει ηγετική θέση στον τομέα με την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας.  Μάλιστα 

η Dalsem Armenia ήδη εξάγει τριαντάφυλλα από την Αρμενία στη Ρωσία, καθώς σε 

συνεργασία με την Ecotomato έχει κατασκευάσει ένα θερμοκήπιο για την καλλιέργεια 

τριαντάφυλλων υψηλής ποιότητας τάξη στην περιοχή Kotayk της Αρμενίας, όχι μακριά 

από Garni. ! Το θερμοκηπίου άρχισε να λειτουργεί πλήρως τον Ιανουάριο του 2012 και 

η παραγωγή έχει διαρκή αύξηση με αποτέλεσμα την εξαγωγή τους ήδη προς την 

Ρωσία. Η εταιρεία διαθέτει 27 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι 

γυναίκες με μισθό 100.000 AMD (270 $).  



 

 

Διεύρυνση δυνατότητας αποστολής εμβασμάτων. 

Η Areximbank-Gazprombank εντάχθηκε στο διεθνές σύστημα 

μεταφοράς χρημάτων διατραπεζικά Anelik.  Σε ανακοινωθέν της 

η ρωσική τράπεζα ΄γνωστοποίησε στους πελάτες της που 

χρησιμοποιούν το σύνολο των 16 υποκαταστημάτων της στην 

Αρμενίας ότι μπορούν να αποστέλνουν εμβάσματα μέσω του 

συστήματος Anelik σε ρωσικά ρούβλια, δολάρια ΗΠΑ και ευρώ 

σε σχεδόν 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Ο όμιλος Areximbank-Gazprombank προσφέρει επίσης 

εμβάσματα μέσω της MoneyGram, Communication, Migom, By-

straya Pochta, Blizko Unistream και άλλα συστήματα, δίχως  

μάλιστα να απαιτείται άνοιγμα λογαριασμού. Η δυνατότητα αυτή 

εξυπηρετεί κυρίως τους εργαζομένους στη Ρωσία Αρμενίους , οι 

οποίοι  απέστειλαν εμβάσματα ύψους 15 εκ. δολ. το 2011 και 4 

εκ. το πρώτο εξάμηνο 2012, αυξημένα κατά 12%.  
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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 . 

Αύξηση εμπορικών συναλλαγών.  

Ο συνολικός όγκος εμπορίου στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 9,6% φτάνοντας τα 164,9 δις AMD 

τον Μάιο 2012 σε σχέση με τον Απρίλιο 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 Μάιο σε σχέση με 

τον Απρίλιο. 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 ($ 1 έως 417,71 DRAM).  

 συνεχ. από σελ. 1 

Οι πόροι που συσσωρεύονται θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς συνταξιούχους να διαμορφώσουν 

το μέγεθος των συντάξεων τους, σύμφωνα με δική τους επιλογή Στο νέο συνταξιοδοτικό σύστημα το 

ποσό των μηνιαίων παροχών που θα καταβάλλονται θα εξαρτηθεί από την καταβολή εργοδοτικών 

εισφορών κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου στο συνταξιοδοτικό ταμείο που το δημόσιο 

δημιουργεί και εγγυοδοτεί και θα λειτουργεί από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το 

υπάρχον pay-as-you-go σύστημα δεν κάνει διάκριση μεταξύ των συνταξιούχων. Οι εργαζόμενοι θα 

καταβάλλουν έως και 5% του μηνιαίου μισθού τους στο ιδιωτικό ταμείο, ενώ  5% ( αλλά όχι 

περισσότερα από 25.000 AMD), θα καταβάλλεται από την κυβέρνηση.  


