
Πνιηηηθά ζηειέρε θνκκάησλ ηεο Αξκελίαο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

(ΓΝΣ) γηα ηελ Αξκελία θαη ηνλ κφληκν εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηνπ νξγαλη-

ζκνχ ζηελ Αξκελία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε 

ρψξα, αιιά θαη κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπξαζηαηηθήο Σξαπεδαο. 

Η ζπδήηεζε ησλ πξνθιήζεσλ  πνπ αληηκεησπίδεη ε αξκεληθή νηθν-

λνκία θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο ζπλάληε-

ζεο. Σα κέξε, επίζεο, ζηάζεθαλ ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Αξκελίαο 

θαη ηηο επεξρφκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ζηελ πξνζδνθία αλάδεημεο 

λέσλ δπλαηνηήησλ γηα ηζρπξή πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη 

απεκπινθήο ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο απφ θαρε-

μίεο ηνπ παξειζφληνο. Οη Αληηπξφζσπνη ηνπ ΓΝΣ πεξαηηέξσ επηθεληξψ-

ζεθαλ ζε πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο εμειίμεηο ζηε πξία, ην 

Ιξάλ, ηε Ρσζία θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή 

ηεο Αξκελίαο.  

Σν ελδερφκελν πνιεκηθήο εκπινθήο ζην Ιξάλ θαη ε αζηαζήο θαηά-

ζηαζε ζηε πξία, πξνβιεκαηίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή ξνπή ηεο αξκεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία εμαθν-

ινπζεί λα είλαη επάισηε ζηηο αξλεηηθέο εμσηεξηθέο ζπγθπξίεο θαη εηδηθψο  

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λφηηνο γείηνλάο ηεο, ην Ιξάλ, κε ηνλ νπνίν δηαηε-

ξεί εμαηξεηηθά ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλεξγαζίεο, δηνιηζζήζεη ζε νηθνλν-

κηθή θξίζε έλεθα ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο.                          ζςν. ζελ. 4 
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Ο θεζμόρ ηος Τπαπεζικού Διαμεζολαβηηή ζηην Απμενία. 

Ο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην γξαθείν ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Γηακεζνιαβεηή γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ηδησηψλ κε ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, απμήζεθε θαηά ην 2011, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ν ελ ιφγσ λενζχζηαηνο νξγαληζκφο. 

Η θα. Πηξνχδ αξγθζηάλ, επηθεθαιήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο πξνζηαζίαο 

ηνπ θαηαλαισηή απφ απζαίξεηεο ζπκπεξηθνξέο εθ κέξνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αξκελία δήισζε ζε 

ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην Δξεβάλ φηη θαηαηέζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Γηακεζνιαβεηή 62 αηηήζεηο κε αμηψζεηο θαηά ησλ ηξαπεδψλ ην 2011. Απφ απηέο 

23 πεξηπηψζεηο αθνξνχλ δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, 25 

γηα εηδηθέο πξνζθνξέο πνπ πξνψζεζαλ ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε θάξηεο ρξέσζεο 

θαη αλάιεςεο (cashcard) θαη νη ππφινηπεο 11 ζρεηηδφληνπζαλ κε ζπκθσλίεο 

πξντφλησλ θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Όζνλ αθνξά αμηψζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

απηέο αλήιζαλ ζε 68 ζπλνιηθά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε θα. 

αξγθζηάλ. Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία OSAGO θαηαγξάθεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

θαηαγγειηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, 39 ζπλνιηθά θαη ε KASKO επηκεηξά 

επίζεο 13. Τπάξρνπλ 2 απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηνπξηζηηθέο επηζθέςεηο, 2 γηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη 2 παξάπνλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιηζε 

πεξηνπζίαο. Ο Σξαπεδηθφο Γηακεζνιαβεηήο ηεο Αξκελίαο δήισζε ζηηο 15 

Μαξηίνπ, κε ηελ επθαηξία ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο Ηκέξαο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Καηαλαισηή φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη αξκέληνη θαηαλαισηέο εκπηζηεχνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηξαπεδηθφ δηακεζνιαβεηή, ελψ εκπεδψλεηαη ε έλλνηα 

ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ρξήζηε ππεξεζηψλ. 

πλνιηθά ην 2009  ππνβιήζεθαλ 358 αηηήζεηο δηεξεχλεζεο παξαβάζεσλ 

ζηελ λνκνζεζία πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε 642 θαη 

803 ην 2011. Καηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ 2012, ην γξαθείν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κεζνιαβεηή έιαβε πεξί ηηο 200 αηηήζεηο απφ πνιίηεο εηο 

βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, αξηζκφο εμαηξεηηθά πςειφο. 

                     ζςν. ζελ. 4 
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σελ. 3 Σεύρνο 31ν  17-23/3/2012 

Σημανηική απόδοζη ηηρ αύξηζηρ ηων επενδύζεων ζηην Απμενία. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2011, ε ξνή ησλ επελδχζεσλ ζηε βηνκεραλία ηεο Αξκελίαο α-

λήιζε ζε 226,7 δηζ. AMD, κε ηελ εηήζηα αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο λα ππεξβαί-

λεη ζην δηπιάζην ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΚΑΚ ήδε απφ ην 2011. 

Σελ πεξίνδν 2007-2011, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Αξ-

κελίαο, έιαβαλ 1,5 θνξέο πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φ, ηη ην 2002-2006 ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ θξαηηθήο αξσγήο. Ο δείθηεο αλάπηπμεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξή-

ζεσλ ζηελ Αξκελία ζε ζχγθξηζε κε ην 2002 έρεη απμεζεί δέθα θνξέο. 

           Σν 2011, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Αξκελία δηπιαζηάζηεθε ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2006 θαη πέξαζε ην θαηψθιη ησλ 750.000, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ θαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ηα έξγα νδνπνηίαο ήηαλ δηπιάζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα πξν-

εγνχκελα πέληε ρξφληα. Σν 2007-2011, πεξίπνπ 1500 ρηιηφκεηξα δξφκσλ θαηαζθεπάζηεθαλ 

ή αλαθαηλίζηεθαλ ζηελ Αξκελία. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ππεξέβε 

ην επίπεδν ηνπ 2007 θαηά πεξίπνπ 200.000, ελψ ε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ έθηαζε ηηο 16,64 

ψξεο ηελ εκέξα ην 2011, ιφγσ αχμεζεο 23% ησλ επελδχζεσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη θνηλσληθέο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 1,9 θνξέο, ε-

λψ νη ζπληάμεηο, απμήζεθαλ θαηά 2,2 θνξέο. Ωο απνηέιεζκα, ην κέζν θαη ην βαζηθφ επίπεδν 

ησλ ζπληάμεσλ απμήζεθε θαηά 2,5 θνξέο, ν κέζνο φξνο θνηλσληθψλ παξνρψλ απμήζεθε 

θαηά 79%, ηα επηδφκαηα ηέθλσλ 7 θνξέο θαη ηα νθέιε γηα ην ηξίην θαη θάζε επφκελν παηδί 

12 θνξέο. Δπελδπηηθνί πφξνη δηνρεηεπηήθαλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, νη νπνίνη απμήζεθαλ θαηά 1,5 θνξέο ηελ ηειεπηαία πεληεηία. Σν 2012 πξνβιέπεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ πνιηηηζκφ λα ππεξβεί εθείλνλ ηνπ 2007 θαηά 65% θαζψο πξνβιέ-

πνληαη επελδχζεηο 15,4 δηο AMD . 

Σν 2011, νη επηδνηήζεηο πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ππεξδηπια-

ζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2006, θηάλνληαο ηα 32,5 δηο. AMD απφ ηα 14,7 δηζ.  AMD. Σα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ε πεξηνρή ησλ αξδεπνκέλσλ εθηάζεσλ απμήζεθε θαηά 22 ρηιηάδεο 

εθηάξηα. Η ηάζε κείσζεο ησλ  εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο ησλ δεκεηξηαθψλ, ε νπνία μεθίλεζε 

ην 2005, αλεζηξάθε θαη ήδε ε απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ έρεη απμεζεί ζρεδφλ δχν θνξέο 

κέρξη ην 2011. 

Η απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ππν-

γξακκίδεηαη εηδηθψο απφ θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο εμά-

ιεηςεο ηεο παξανηθνλνκίαο.  



ζςν. από ζελ. 1. 

Σν ΓΝΣ θαη ε Δπξαζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (EDB) α-

μηνινγεί ζεηηθά ηηο ηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηνπ ε-

πελδπηηθνχ θιίκαηνο ηεο Αξκελίαο θαη απηφ ππνγξακκίζηεθε ζηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα. Μάιηζηα ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ 

ζεκείσζε φηη δηαπηζηψλεη έλαλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ 

δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εηαη-

ξείεο ηεο Αξκελίαο. Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Σξάπεδαο Αλάπηπμεο, Νηκίηξη Zνχξκα ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 

12 Μαξηίνπ ζην Δξεβάλ, ηφληζε φηη πξέπεη ζην εμήο λα ιεθζεί 

ππφςε ζηηο κειινληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ν απμεκέλνο παξά-

γνληαο γεσπνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηελ πεξηνρή.  

Αλαθεξφκελνο ζηελ θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκί-

αο ελ γέλεη, ν εθπξφζσπνο ηεο EDB δήισζε φηη δελ βιέπεη θαλέ-

λα ζηνηρείν ζηαζεξνπνίεζεο κέρξη ηψξα, γεγνλφο πνπ πξέπεη  
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         Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη 

ζηε δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ 

επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώ-

ζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλα-

πησζζόκελε αγορά ηες Αρκελίας.  

        Παραθαιούκε λα κας αποζηείιε-

ηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη παραηερή-

ζεης ζας . 

λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πινπνίεζεο ησλ θπβεξλεηη-

θψλ πξνγξακκάησλ ηεο Αξκελίαο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ηδησηηθέο επξσηνβνπιίεο πνπ πξφθεηηαη 

λα αλαιεθζνχλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ηφληζε, είλαη ζεκαληηθέο θαη νη δείθηεο αζθαιείαο ε-

παξθείο γηα λα δηαζθαιίζνπλ πνιιαπιά ελδερφκελα, σζηφζν ε δηαξθήο επαλαζεψξεζε ησλ πξνν-

πηηθψλ απαηηείηαη λα είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμειίμεηο ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

               Σαπηφρξνλα, ν αληηπξφεδξνο ηεο EDB ππνγξάκκηζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ζρεδηα-

ζκφο ηνπ ηδξχκαηνο εμαξηάηαη δεζκεπηηθά θαη πάλησο ζε πςειφ βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηα-

ζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο EDB.  Η αλαθνξά απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, απφ ηε δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα πξνζειθχζεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεψλ 

ηνπ, απφ ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο ρξεκαηνδφηεο, πνπ είλαη θξάηε φπσο ε Γεξκαλία, Γαιιία, ΗΠΑ, 

Ρσζία, Κίλα, αιιά θαη δηεζλείο επελδπηηθνί νίθνη, νη νπνίνη επηθπιάζζνληαη θαη δηαηεξνχλ ζπγθξαηε-

κέλε πνιηηηθή ρνξεγήζεσλ θαζψο θαηαγξάθνπλ  θαη ζπλεθηηκνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο πεξηνρήο θαη  πξν-

ζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο.  

              Απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ ΓΝΣ ηφληζα λ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ Αξ-

κελία ε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ πνιηηηθνχ θιίκαηνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο κάιηζηα ππάξρεη επ-

λντθή πξννπηηθή γηα ηελ επίιπζε θαη ηνπ πξσηαξρηθνχ δεηήκαηνο πνπ απφ ην 1993 αληηκεησπίδεη ε 

Αξκελία κε ην θαζεζηψο ηνπ Ναγθνξλν-Καξακπάρ, κε ηελ αλάδεημε ζηελ Πξνεδξία ηεο Ρσζίαο ηνπ 

Βιαληηκίξ Πνχηηλ. 
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Σηήπιξη Γεπμανίαρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Απμενίαρ. 

Ο Πξέζβεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Αξκελία, κε ηελ επθαηξία ζπλαληήζεσο κε ηνλ Τπ. Οηθνλνκη-

θψλ ηεο Αξκελίαο, κεηέθεξε πξφζθαηε δήισζε ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο Γθνχηλην Βε-

ζηεξβέιε, κε ηελ νπνία ππνγξάκκηδε ηελ αλαγθαηφηεηα λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο εμνκάιπλζεο 

ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ Αξκελίαο-Σνπξθίαο, ψζηε λα ππάξμνπλ δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Αξκελίαο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη δέζκηα ησλ θιεηζηψλ ζπλφξσλ κε ηελ Σνπξθία θαη ην Α-

δεξκπατηδάλ. Η Γεξκαλία ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο Αξκελίαο θαη Σνπξθίαο θαη είλαη έηνηκε λα ελη-

ζρχζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ν Γεξκαλφο Πξέζβεο ζεκείσζε  επηπξνζζέησο φηη 

πνιιά εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά, θαζψο ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παξνχζαο δηέλεμεο 

έρεη νδεγήζεη ηελ Αξκελία ζε ζεκαληηθή δπζρέξεηα επφδσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο πξνγξακκά-

ησλ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηελ Γεξκαλία. 

ηηο 16 Μαξηίνπ κάιηζηα, ηέζζεξηο δηεζλείο ζπκθσλίεο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Αξκεληθήο Δζληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο κφληκεο επηηξνπήο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά, πηζησηηθά θαη 

ζέκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Gagik Minasyan. 

Η ηξίηε απφ απηέο ηηο ζπκθσλίεο αλαθέξεηαη ζε πξφγξακκα πνπ παξέρεη επηπιένλ ρξεκαην-

δφηεζε απφ ην Κνηλσληθφ Σακείν Δπελδχζεσλ θαη ππέγξαςε ε Αξκελία κε ηελ Γηεζλή Έλσζε Αλά-

πηπμεο (IDA) θαη πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε ζπλνιηθά πνζνχ 11 εθ. δνι. βνήζεηα ζηηο επάισηεο νηθν-

λνκηθά θνηλφηεηεο ηεο επαξρίαο ηεο Αξκελίαο, ζηηο νπνίεο ηα πνζνζηά θηψρεηαο εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη πςειά. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνηέιεζε θαη ην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ηνπ Γεξκαλνχ Πξέ-

ζβε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αξκελίαο..  

ζςνεσ. από ζελ. 3 

Η εθηίκεζε είλαη φηη νη πειάηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ζήκεξα φηη κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο κε ηελ πξνζθπγή ζε ζεζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ δηαθάλεηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηβαξπλζνχλ νηθνλνκηθά ηίπνηα γηα απηή ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. 

Η θα. αξγθζηάλ ελεκέξσζε φηη πεξίπνπ ην 70% ησλ πεξηπηψζεσλ είραλ  δηθαηψζεη ηνπο ελά-

γνληεο, πξνβιέπνληαο κάιηζηα απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 58 εθαη. AMD ην 2011, έλαληη 29 

εθαη. AMD θαη AMD 26 εθαη. ην 2010 θαη ην 2009 αληηζηνίρσο.  Η αλάδεημή κάιηζηα παξφκνησλ ζε-

ζκψλ έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαπηπμηαθά 

έξγα πξνψζεζεο ζεζκψλ πνπ απμάλνπλ ηελ δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ ηφλσζε 

ησλ φξσλ αληαγσληζηηθφηεηαο. 


