
 

 

 Η Ευρασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης θα διαθέσει 100 εκατ. δολ. στην 

Αρμενία για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα «Βορρά-Νότου» , 

ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης EDB στο Ερεβάν Sergei Ignatov  μετά τη συνάντησή του 

με τον Αρμένιο υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Gagik Beglaryan,. 

 Η EDB ενέκρινε την αίτηση που υποβλήθηκε από την Αρμενία στο για 

χρηματοδότηση από το σχετικό ταμείο και χορήγηση ποσού μέχρι 100 εκατ. 

δολ. που θα αφορά την τεχνική επίβλεψη, το σχεδιασμό και την κατασκευή 

ενός από τους άξονες που αφορούν τη σύνδεση με τις νότιες περιοχές της 

Αρμενίας και το Ιράν. Ήδη από τις 14 Ιανουαρίου 2010, η κυβέρνηση της 

Αρμενίας παρουσίασε το συνολικό έργο υλοποίησης του άξονα «Βορρά-

Νότου» , ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 

που κατέληξε τελικά στην υπογραφή οικονομικής συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ 

της Αρμενίας και της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης για ποσό συνολικά 500 

εκατ. δολ. Η κατασκευή του άξονα οδικής διασύνδεσης Βορρά-Νότου που 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017, θα βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα 

στην Ευρώπη, τον Καύκασο και την Ασία, στο σταυροδρόμι της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Δυτικής Ασίας και θα προσδώσει εναλλακτικές λύσεις στις 

εμπορικές μεταφορές. Το συνολικό μήκος του οδικού άξονα και του 

συνολικού σχεδίου είναι 556 χιλιόμετρα και μέσω αυτού θα παρέχεται 

πρόσβαση προς τη Μαύρη Θάλασσα και τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω της 

Αρμενίας (Meghri-Kapan-Goris-Ερεβάν-Ashtarak-Giumry-Bavra) και τη 

Γεωργία. Με την υλοποίηση του έργου θα συνδεθεί ο βορράς της Αρμενίας 

(σύνορα με τη Γεωργία) με το νότο (τα σύνορα με το Ιράν), μέσω υψηλών 

προδιαγραφών οδών και ασφαλή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Το έργο 

θα βοηθήσει την Αρμενία ώστε να αντιμετωπιστούν εν μέρει οι επιπτώσεις 

από την συνέχιση της απαγόρευσης απευθείας σύνδεσης με Τουρκία και 

Αζερμπαϊτζάν και να διαδραματίσει ρόλο η χώρα ως διαμετακομιστικός 

κόμβος στην περιοχή. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δημιουργία επενδυτικού ταμείου (equity fund). 

 Υπογράφηκε στο Ερεβάν στις 3 Απριλίου, η πρώτη συμφωνία 

δημιουργίας Equity Investment Fund, με τη συμμετοxή του βραχίονα για την 

ανάπτυξη και επιχειρηματική συνεργασία της USAID (USNDP) και της 

Αρμενικού Οργανισμού Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SEAF).  Η 

σύμβαση υπεγράφη από τον διευθυντή ενός από τους βασικούς εταίρους της 

SEAF, του Caucasus Growth Fund, κ.  Esben Emborg και τον Arthur 

Hovakimyan, εκτελεστικό διεύθυνοντα σύμβουλο της ιδιωτικής εταιρείας New 

Force LLC, που πρόκειται για αρμενική εταιρεία διανομής και προώθησης 

προϊόντων στην Αρμενία. 

 Το νεοιδρυθέν ταμείο, θα συμβάλει με επενδύσεις ύψους από 500.000 

έως και 5 εκατ. δολ. σε ιδιωτικές εταιρείες, αποκτώντας το δικαίωμα 

διακράτησης του30-40% των μετοχών τους για πέντε χρόνια με δικαίωμα να το 

μεταπωλήσει στην αγορά. 

 Ο επικεφαλής του νεου equity fund, δήλωσε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ότι κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, η επένδυση των ιδίων 

κεφαλαίων εκ μέρους τους θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 

δραστηριότητας της επενδυτικού ταμείου στην Αρμενία, αλλά και περαιτέρω 

στην επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τη Γεωργία. 

Παράλληλα ανέφερε ότι τα κεφάλαια που προσελκύονται από την εταιρεία θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος ώστε  η 

ιδιωτική εταιρεία NewForce να τα χρησιμοποιήσει για επενδύσεις και τη 

δημιουργία μιας περιφερειακής πλατφόρμας διανομής για εξαγωγή και 

προώθηση τοπικών και ξένων προϊόντων (τρόφιμα και άλλα), συμβάλλοντας 

έτσι στην αύξηση των πωλήσεων και τα έσοδα των αρμενικών εταιρειών. 

 Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτή τόνισαν ότι οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην Αρμενία και στον Καύκασο είναι ένα αρκετά περίπλοκο 

κομμάτι στον υπάρχοντα οικονομικό καταμερισμό της αγοράς και η ύπαρξη 

μικρών ταμείων υποστήριξής τους αποτελεί μια ουσιαστική ώθηση για 

αναδιοργάνωση της αγοράς και διαμόρφωσή δεδομένων ανάπτυξή τους. 

Παράλληλα αποτελεί και ευκαιρία για μεγάλους επενδυτές εντός και εκτός 

Αρμενίας.                         συν. σελ. 5 
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Πρόγραμμα Παρευξείνιας Τράπεζας για πολιτισμικές διασυνδέσεις.  

 Στα πλαίσια υλοποίησης  πρωτοβουλίας για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της 

πολιτισμικής διασύνδεσης η ΕΕ και η USAID ανακοίνωσαν την Τρίτη 2 Απριλίου ότι θα 

συμβάλλουν από κοινού στην διαμόρφωση και στην Αρμενία νεων προοπτικών στον 

κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, προσδοκώντας στην επιτάχυνση των ρυθμών 

μείωσης της ανεργίας και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών.  

 Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή δράση δίνεται μέσω της υλοποίησης των πολιτικών 

της ΕΕ για την Μαύρη Θάλασσα και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα της ΕΕ για την 

δημιουργία του “Δρόμου του Μεταξιού”. Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη 

διασύνδεση 173 κοινοτήτων σε τέσσερις χώρες που εντάσσονται στον λεγόμενο οδικό 

άξονα του “Δρόμου του Μεταξιού”, την Αρμενία, την Γεωργία, την Τουρκία και την 

Ελλάδα.  

 Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε στο Μουσείο Erebuni του Ερεβάν και 

σύμφωνα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕ η οποία θα 

φέρει κοντά τις χώρες αυτές και για αυτό συμμετέχει και η USAID στη χρηματοδότηση. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,3 δις δολ. και η ΕΕ θα καλύψει το 80% 

ενώ η αμερική υπηρεσία ανάπτυξης το 20%.  

  Παράλληλα ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση από την ΕΕ, ξεχωριστά, του 

προγράμματος της Αρμενικής Υπηρεσίας Μνημείων (AMAP) και της Αρμενικής 

Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών που θα ανέλθει σε 325.500 ευρώ, ως μέρος 

της υλοποίησης της πολιτισμικής διασύνδεσης των χωρών που μετέχουν στο “Δρόμο 

του Μεταξιού”. 

 Η πρωτοβουλία ένταξης της Αρμενίας στο πρόγραμμα πολιτισμικής 

διασύνδεσης έχει υποτιτλιστεί περαιτέρω “κοινά σύνορα, κοινές λύσεις” 

καταδεικνύοντας, σύμφωνα και με τους κύριους συγχρηματοδότες, ΕΕ και ΗΠΑ, την 

ανάγκη ανάπτυξης της οικονομικής βάσης των τοπικών κοινωνιών, ως 

προαπαιτούμενο για ευρύτερες συγκλίσεις σε ευρύτερες συνεργασίες.  

 Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τεχνικών υπευθύνων υλοποίησης του έργου, 

η πρωτοβουλία αυτή θα καλέσει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για smartphones και tablets, που θα επικεντρώνονται στη χαρτογράφηση 

πολιτισμικών μνημείων και χώρων. Για την Αρμενία προβλέπεται η ένταξη 42 τέτοιων 

πολιτιστικών χώρων. Η υλοποίηση της εφαρμογής θα βοηθήσει τους ξένους 

επισκέπτες να οργανώσουν τις διακοπές τους και να εντάξουν περισσότερες από μια 

χώρες στις επισκέψεις τους.  



 

 

Διαμόρφωση τιμών αγοράς κονιάκ. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της 

εταιρείας Yerevan Brandy, Ara Grigorian, στην αγορά της 

Αρμενίας οι ετικέττες που προωθούνται και κοστίζουν λιγότερο 

από 3.000 αρμενικά δράμια/AMD (5,5 ευρώ) θα πρέπει να 

αποσυρθούν από την αγορά, προκειμένου να προστατευτούν οι 

όροι του ανταγωνισμού και η ποιότητα της παραγωγής. 

Υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κονιάκ, είναι στην 

πλειοψηφία τους χαμηλής ποιότητας με προσμήξεις εκτός της 

παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας. Εκτιμώντας ότι η 

κατηγορία αυτή αποσπά το 65% της εγχώριας αγοράς κονιάκ 

εκτιμά ως υπαρκτό κίνδυνο την υποχώρηση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων που έχουν και εξαγωγική 

δραστηριότητα και εξασφαλίζουν την καλή φήμη του αρμενικού 

κονιάκ ως brand. Yπενθύμισε επίσης ότι μόλις πριν από μερικά 

χρόνια η αγορά κυριαρχείτο από κονιάκ αξίας 1.100 AMD. 
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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 . 

 συν. από σελ. 3 

 Παράλληλα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τουριστικών δομών υποδοχής, με βάση τα τοπικά 

σημεία (hot local cultural sites) που θα υποδεικνείουν οι σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές. Η 

υποστήριξη των εξαιρετικά υποσχόμενων θυλάκων ανάπτυξης εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας της 

Αρμενίας αναμένεται να επωφεληθεί ιδιαίτερα από αυτή την προοπτική καθώς μάλιστα ήδη έχει 

υλοποιηθεί και πρόκειται να παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Ηλεκτρονικών Εφαρμογών της 

Στουγκάρδης, πρόγραμμα GPS που για πρώτη φορά χαρτογραφεί με λεπτομέρειες την πόλη του 

Ερεβάν και αρκετές αστικές περιοχές εκτός της πρωτεύουσας. Ο Επικεφαλής της Αρμενικής 

Επιτροπής ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), Gagik Gyurjyan, είπε ότι 

διαδικτυομένες ηλεκτρονικά ενημερωτικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τρείς τοποθεσίες στο 

Ερεβάν, καθώς και στις περιοχές Shirak, Aragatsotn, Kotayk, Gegharkunik, Vayots Dzor και Syunik.  

 Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, κ. Τ. Hristea, 

δήλωσε ότι η υλοποίηση του άξονα του Δρόμου του Μεταξιού της Μαύρης Θάλασσας (BSSRC) 

ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προωθεί τη περιφερειακή, διασυνοριακή 

συνεργασία και διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων. Τόνισε ότι με την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας επιδιώκεται να 

δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα για αυτές τις χώρες                                         συν. σελ. 5 
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 συν. από σελ. 2. 

 Πρόκειται για την πρώτη κατηγορία επενδύσεων του νέου equity fund, με τη μορφή 

διαμόρφωσης συνεργασιών ως αμοιβαία κεφάλαια, γεγονός που δεν αποκλείει και την επέκταση σε 

άλλες μορφές παρέμβασεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  Καταρχήν 93 εταιρείες έχουν ήδη 

υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο επενδυτικό όχημα που διαμορφώνει η νέα πρωτοβουλία. Η 

SEAF Αρμενίας επέλεξε ανάμεσα από 29 εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο 

πρόγραμμα και μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του  ταμείου. Ειδικότερα, 

επιλέχθηκαν επικχειρήσεις που έχουν κερδοφορία τουλάχιστον 500.000 δολ.  μέχρι και 15 εκατ. δολ. 

ετησίως και δεν απασχολούσαν περισσότερους από 250 εργαζόμενους η καθεμιά. Στις εταιρείες 

συμπεριελήφθησαν και δύο γεωργιανές εταιρείες σηματοδοντώντας τις προοπτικές για την 

περαιτέρω πορεία του εγχειρήματος. 

 Το διαθέσιμο ποσό του νέου χρηματοδοτικού ταμείου ανέρχεται σε συνολικά 46 εκατ. δολ., 

ποσό που αφορά αποκλειστικά την περιοχή του Καυκάσου. Το Ταμείο Ανάπτυξης Καύκασου 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, την Inter-

national Finance Corporation, την Επιχειρηματική Τράπεζα Ανάπτυξης της Ολλανδίας και την 

Παρευξείνια Τράπεζα Ανάπτυξης. Το ταμείο ιδρύθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Είναι 

σχεδιασμένο για την επένδυση κεφαλαίων σε μετοχικό κεφάλαιο των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων στον Καύκασο και να δανείζει χρήματα σε αυτά. Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει 

κεφάλαια σε καταναλωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσιών, στην αγροτική οικονομία, στην ενέργεια 

και στη διαμόρφωση λιανικών εμπορικών ζωνών. 

 συν. από σελ. 4 

για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων μέσω της υποστήριξης πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.  

 Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αρμενία, John Heffern και ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομίας της Αρμενίας Garegin Melkonyan ανέφεραν ότι το πρόγραμμα θα βοήθησει στην 

υποχώρηση της απομόνωσης των μη αστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας και θα βοηθήσει 

σημαντικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της δημιουργίας δικτύων τουρισμού και 

την προώθηση των τοπικών (αγροτικών) υπηρεσιών, των παραδοσιακών προϊόντων και του 

αγροτουρισμού (για τις πιο αναπτυγμένες χώρες).  Αξίζει να σημειωθεί αποστροφή της εισήγησης 

του πρέσβη των ΗΠΑ, ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος φέρνει κοντά την 

Αρμενία, την Γεωργία, την Τουρκία και την Ελλάδα και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά θετικό. 

Δήλωσε δε διατεθειμένος να υποστηρίξει και να συνεργαστεί η USAID με την ΕΕ στην υλοποίηση 

και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων. 


