
 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει € 1.000.000 στην Αρμενία για την υλοποίηση 

πολιτικών υποστήριξης προγραμμάτων επανεγκατάστασης των μεταναστών και την 

επανένταξή τους στην οικονομική ζωή της χώρας. Ο Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 

ΕΕ στην Αρμενία Traian Hristea, μιλώντας κατά την παρουσίαση, είπε ότι πρόκειται για 

μέρος των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί η ικανότητα της Αρμενίας 

για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών, την ανάπτυξη των θεσμικών της οργάνων για 

τον έλεγχο της νόμιμης μετανάστευσης και επανένταξης  σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

τελεί υπό την κοινή διακήρυξη ΕΕ-Αρμενίας για την εταιρική σχέση. 

 Ο Αρμένιος αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Araik 

Petrosyan, μίλησε για τέσσερις στόχους του έργου : α) την πρόληψη της μετανάστευσης, 

ώστε να ανασχεθεί η ροή προς το εξωτερικό ικανών επιστημόνων κυρίως, αλλά και 

εργατών, β) την ενημέρωση όσων είναι σταθεροί στην απόφασή τους να μεταβούν στο 

εξωτερικό για εξασφα΄λιση επικερδούς εργασίας, αναφορικά με τα δικαιώματα των 

μεταναστών εργασίας και τους νόμους σε αυτές τις χώρες όπου θα εργαστούν, γ) την 

ενημέρωση Αρμενίων πολιτών σε άλλες χώρες που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα 

τους και τον τρόπο επίλησης ορισμένων προβλημάτων, όπως η στέγαση, η διαθεσιμότητα 

της εκπαίδευσης για τα παιδιά και την άρση ενδεχομένων εμποδίων της γλώσσας και την 

εξασφάλιση σε επαναπατριζόμενους θέσεων εργασίας και σταθερά εισοδήματα και δ) η 

ανάπτυξη θεσμών της Αρμενίας, ανοίγοντας κέντρα ενημέρωσης όπου θα παρέχονται 

λεπτομερείς πληροφορίες πριν από την αναχώρηση και κατά την επιστροφή. Τέτοια κέντρα 

προγραμματίζεται να ανοίξουν σε τέσσερις επαρχίες - Ararat, Armavir, Vayots Dzor και 

Syunik. Παρόμοια κέντρα λειτουργούν ήδη στο Ερεβάν και Ashtarak.  

 Το πρόγραμμα υλοποιείται από την οργάνωση “People in Need” που υλοποιεί 

προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά έργα, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη 

Δημοκρατία της Τσεχίας και σε άλλες χώρες.  

 Ο κ. Araik Petrosyan τόνισε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι πρώτα απ 

'όλα πρόβλημα της Αρμενίας και θα πρέπει να επιλυθεί από την ιδία, τονίζοντας ότι είναι 

ευοπρόσδεκτη η βοήθεια της ΕΕ μέσω του συγκεκριμένου αλλά και άλλων προγραμμάτων. 

Παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφορικά με την αντιμετώπιση της 

κατάστασης υπογραμμίζοντας ότι δεν θα αρθεί εύκολα με την παρούσα οικονομική 

κατάσταση και την ανεργία στη χώρα, παρά την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Η 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων των επιχειρήσεων που προβλέπεται από τα 

συγκεκριμένα σχέδια ευνόησε την δημιουργία 120 νέων θέσεων εργασίας από 27 

επιχειρήσεις.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Διατήρηση σταθερού του επιτοκίου αναχρηματοδότησης.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας αποφάσισε την Τρίτη να κρατήσει το 

βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 8%. Ανακοίνωσε επίσης ότι τον 

Φεβρουάριο καταγράφηκε ποσοστό 0,4% αποπληθωρισμού, ως αποτέλεσμα , 

σε 12μηνη βάση ο πληθωρισμός ήταν 3,1%. Σύμφωνα με την Κεντρική 

Τράπεζα, η αβεβαιότητα για τις πολιτικές λύσεις για τα προβλήματα του χρέους 

των ανεπτυγμένων χωρών παρέμεινε συνάμα με την επιβράδυνση της 

παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης τάση. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρθηκε 

επίσης στη μέτρια αυξητική τάση στις μεγάλες διεθνείς αγορές βασικών 

εμπορευμάτων και στις συγκρατημένες πληθωριστικές τάσεις στις μεγάλες 

παγκόσμιες αγορές τροφίμων. Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές η Κεντρική 

Τράπεζα, εκτιμά ότι στον άμεσο χρονικό ορίζοντα η παγκόσμια οικονομία 

αναμένεται να καταδείξει χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 

κίνδυνος για την Αρμενία από επίδραση πληθωριστικών πιέσεων από το 

εξωτερικό. 

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 

οικονομικές εξελίξεις στην Αρμενία, ότι η πραγματική οικονομική ανάπτυξη έχει 

ξεπεράσει τις προσδοκίες, κυρίως λόγω της αύξησης στον τομέα της 

μεταποίησης και των υπηρεσιών, που υπερβαίνουν τις προβλέψεις, οι οποίες 

συνοδεύονται από υψηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των ιδιωτικών 

δαπανών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η δημοσιονομική πολιτική ήταν 

πιο συγκρατημένη, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο, που προβλέπει το 

πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής για το πρώτο τρίμηνο του 2013, το οποίο, 

σε γενικές γραμμές, απορρόφησε την πληθωριστική επίδραση της ιδιωτικής 

ζήτησης στις εγχώριες τιμές. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως αναμενόταν, η 

επίδραση του πληθωρισμού στην εγχώρια οικονομία θα είναι  αδύναμη. Εν 

όψει της αναμενόμενης χαμηλής επιπτώσεις του πληθωρισμού σε 12μηνη 

βάση, η Κεντρική Τράπεζα έκρινε σκόπιμο να συνεχίσει την υλοποίηση της 

σχεδιασθήσας ουδέτερης νομισματικής πολιτικής της και να διατηρήσει το 

βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης αμετάβλητο. Επίσης εκτιμά ότι  το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους ο πληθωρισμός,  σε ετήσια βάση, θα κινηθεί πιο 

κοντά στο προβλεπόμενο 4% και θα παραμείνει στα πλαίσια των αρχικών 

προβλέψεων. 
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Παραγωγή μολυβδαίνιου στην Αρμενία. 

 Η αρμενική εταιρεία παραγωγής Μολυβδαίνιου  παρήγαγε το 2012 περίπου 

2.840 τόνους σιδηρομολυβδαινίου αξίας 20,11 δισ. AMD, κατά 12,7 τόνους 

περισσότερο από ό,τι εντός του 2011. Το σύνολο της παραγωγής πωλήθηκε στην 

Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης,  

προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Tigran Sargsyan επισκέφτηκε το εργοστάσιο, το 

οποίο επεξεργάζεται συμπυκνωμένο χαλκό που παράγεται από τις εταιρείες Zangezur 

Copper και Molybdenum Combine που ευρίσκονται στη νότια περιοχή της επαρχίας 

Syunik. 

 Ο Πρωθυπουργός Tigran Sargsyan ανέφερε ότι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

του 2013 η παραγωγή του σιδηρομολυβδαινίου αυξήθηκε σε 520 τόνους, πάνω από το 

επίπεδο των 340 τόνων που παρήχθησαν κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2012. 

Όσον αφορά τα έσοδα, αυτό ανήλθαν σε 3,55 δισεκατομμύρια δράμια, υψηλότερα κατά 

2,6 δισεκατομμύρια δράμια από το προηγούμενο έτος. 

 Παρά τη σημαντική αύξηση της φυσικής παραγωγής, ο ρυθμός αύξησης της 

παραγωγικότητας από την άποψη των χρηματικών ποσών που εξασφαλίζει η 

παραγωγή, έχει επιβραδυνθεί λόγω της αργής αλλά σταθερής πτώσης των τιμών του 

σιδηρομολυβδαινίου στις παγκόσμιες αγορές. Έτσι, αν τον Ιανουάριο του 2013 η τιμή 

του ενός τόνου μολυβδαινίου ήταν $ 29,100, στις 20 Φεβρουαρίου, μειώθηκε σε $ 

27.800. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τους ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς έχει 

σημαντική επίπτωση στην αξία των εξαγωγών της Αρμενίας. 

 Για να εξασφαλίσει την ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος, η εταιρεία πρόκειται 

επιπροσθέτως να επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα, πολιτική που δεν ακολουθείτο 

στο παρελθόν, για να ληφθούν επιπλέον ποσότητες σιδηρομολυβδαινίου, σύμφωνα με 

κυβερνητική ανακοίνωση. 

 Το 2008 η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή του υπερρηνικού αμμωνίου (με 

περιεχόμενο σε ρήνιο 69,4%). Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί περίπου 500 άτομα με 

μέσο μηνιαίο μισθό 208.400 δράμια. 

 Στην τελευταία λίστα που δημοσιεύτηκε με τις μεγαλύτερες εταιρείες της 

Αρμενίας που εισφέρουν στα φορολογικά έσοδα, η Armenian Molybdenum Production 

κατείχε την 155η θέση έχοντας καταβάλει 602,7 εκατομμύρια δράμια σε διάφορους 

φόρους, επιβεβαιώνοντας πόσο κρίσιμη είναι η εξέλιξη της παραγωγής και των 

εξαγωγών της για την αρμενική οικονομία. 



 

 

Μέριμνα για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης. 

Ένα εργαστήριο ενεργειακής απόδοσης άνοιξε την Τρίτη στο Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής, του Κρατικού Πανεπιστημίου Ερεβάν.  

Η ίδρυση του εργαστηρίου είναι μέρος του προγράμματος της UNDP για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, υλοποιήθηκε δε από το 

Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τα Υπουργεία Προστασίας της Φύσης . Η 

έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου θα βοηθήσει τους μελλοντικούς 

επιστήμονες στην επίτευξη νέων επιτευγμάτων στον τομέα αυτό και θα 

δημιουργήσει τις βάσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης ώστε σταδιακά να υπάρξει ελάφρυνση του 

ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας. Για να λειτουργήσει το εργαστήριο, το 

Πανεπιστήμιο αγόρασε 12 ειδκά όργανα ύψους 19 χιλ. ευρώ. Ο εξοπλισμός, 

που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Αρμενία, θα δώσει τη δυνατότητα 

να αξιολογηθεί μια σειρά μετεωρολογικών και θερμο-φυσικών παραμέτρων 

σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, και κατόπιν στην 

επεξεργασία τους με λογισμικά προγράμματα ώστε να διαμορφωθούν με 

γραφικά οι κατάλληλες αναλύσεις. Το υπουργείο ανέφερε ότι το εργαστήριο 

θα είναι διαθέσιμο και για φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια, καθώς και  για 

όσους πραγματοποιούν μελέτες και εξειδίκευση στον κλάδο. 
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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 μεταφροάς εμπορευματικών φορτιών σιδηροδρομικώς. 

Η εταιρεία Σιδηροδρόμων Ν. Καυκάσου, ανακοίνωσε ότι οι μεταφορές φορτίων ανήλθα σε 

414.300 τόνους την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, αύξηση 12,4% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την περίοδο αναφοράς, η εταιρεία μετέφερε 61,3 χιλιάδες τόνους 

φορτίου για εξαγωγές, το οποίο είναι μια αύξηση της τάξης του 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. Ο όγκος των εμπορευματικών μεταφορών που αφορούσαν την κυκλοφορία αγαθών ένεκα  

εισαγωγών έφθασε  τους 143.400 τόνους, μείωση 2,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 

2012. Ο τοπικός όγκος μεταφορών μέσω της της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας κατά το ως άνω 

διάστημα ήταν 209,6 χιλιάδες τόνοι (27,5% αύξηση) κατά την ίδια περίοδο του 2012. Ο 

σιδηρόδρομος ως μέσο μεταφοράς προσώπων και αγαθών αυξάνει σταδιακά τους βασικούς δείκτες 

απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των εμπορευματικών μεταφορών. Η εταιρεία αναφέρει 

επίσης ότι τα επιτεύγματα έγιναν χάρη στην ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας των υποδομών, τα οποία ώθησαν σε μείωση μέσου όρου χρόνου μεταφοράς κατά  1,3 

ημέρες , 48%  βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012. 

Η εταιρεία Σιδηροδρόμων Ν. Καυκάσου είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας Ρωσικών 

Σιδηροδρόμων, που είναι η ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται τους  αρμενικούς σιδηροδρόμους, 

σύμφωνα με συμβαση παραχώρησης 30ετούς διάρκειας που υπεγράφη το 2008.  
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Μείωση ιχθυοπαραγωγής σε λίμνη Σεβάν, 

Περίπου 6.000 τόνοι λευκού ψαριού εκτιμάται το απόθεμα που παραμένει στη λίμνη της 

Αρμενίας Sevan, σύμφωνα με τον Bladimir Movsisyan, πρόεδρο της επιτροπής που ασχολείται με τα 

οικολογικά προβλήματα της λίμνης.  

Η ποσότητα αυτή είναι εξαιρετικά συρρικνωμένη σε σχέση με το παρελθόν, καθώς δεν 

αποτελεί παρά το 15% του μεγέθους της παραγωγής που υπήρχε πριν μια δεκαετία. Ο μόνος 

τρόπος σύμφωνα με τους οικολόγους να αυξηθεί η παραγωγή είναι με τεχνητή γονιμοποίηση γόνων 

και παρέμβαση στον οικοτόπο αναπαραγωγής τους.  

Σύμφωνα με το Κέντρο Ζωολογίας και Υδρολογίας της Αρμενικής Ακαδημίας Επιστημών, 

υπήρχαν 10.000 έως 11.000 τόνοι ψαριών στη λίμνη στη δεκαετία του 1960 με την κυριαρχία του 

λευκού ψαριού. Στη δεκαετία του 1990, το αποθεματικό των ψαριών της λίμνης έφτασε τους 30.000 

τόνους, ενώ το 2000 συρρικνώθηκε απότομα σε 2.000 τόνους. Το δυναμικό της λίμνης εκτιμάται σε 

170 τόνοι υπολοιπόμενα το 2010 και 8,5 τόνους το 2011. 

Άλλες ποικιλίες ψαριών, κυρίως πέστροφες, έχουν ελαττωθεί επίσης. 

Ο κ. Movsisyan είπε ότι 1,8 εκατομμύρια γόνοι ψαριών εναποτέθηκαν στη λίμνη κατά την τελευταία 

δεκαετία, αλλά ούτε αυτή η προσπάθεια απεδείχθηκε επιτυχής. "Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον 

αριθμό ψαριών πάντα με τεχνητά μέσα ενάντια στην έλλειψη της φυσικής ανάπτυξης του 

υδροβιοτόπου», τόνισε ο κ. Movsisyan και εξήγησε ειδκότερα την κατάσταση ένεκα της ροής των 

μολυσμένων ρεμάτων από 28 ποτάμια που καταλήγουν όλα στη λίμνη Sevan. Παράλληλα οκτώ 

μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν στις παράκτιες περιοχές και τους λαθραλιείς να 

χρησιμοποιούν στενά δίχτυα τους, τα οποία αλιεύουν όχι μόνο μεγάλα, αλλά και μικρά ψαράκια, έχει 

διαμορφώσει τη χειρότερη κατάσταση για τις προοπτικές συνέχισης αλιείας στη λίμνη. Σύμφωνα με 

προτάσεις εμπειρογνωμόνων κρίνεται αναγκαίο, να ληφθούν ρηξικέλευθες αποφάσεις άμεσα και 

προτείνει ακόμα και την παύση λειτουργίας των υδροηλεκτρικών εργοστασίων από τον Απρίλιο 

μέχρι τον Ιούνιο, την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών. Η αύξηση της κατανάλωσης ιχθύων που 

έχει παρατηρηθεί την τελευταία διετία, καλύπτεται ολοένα και περισσότερο με εισαγωγές. 

Η λίμνη Sevan, μία από τις μεγαλύτερες αλπικές λίμνες στην Ευρώπη και την Ασία, βρίσκεται 

στην καρδιά της αρμενικής οροπέδιο, σε υψόμετρο 1914 μέτρων. Η λίμνη εκτείνεται πάνω από 70 

χιλιόμετρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Η λίμνη έχει επιφάνεια σχεδόν 1500 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η λίμνη είναι η κύρια πηγή πόσιμου νερού στην περιοχή. Μέχρι το 2030 

εκτιμάται ότι  το επίπεδο της λίμνης θα ανέλθει σε 1903,5 μέτρα, καθώς έχει διαπιστωθεί, ότι παρά  

την αύξηση των χρήσεων στην αγροτική παραγωγή η σημαντική αύξηση των εισροών έναντι των  

εκροών υδάτων διατηρεί και αυξάνει το δυναμικό της λίμνης.  


