
Με την ευκαιρία της επισκέψεως του Πρωθυπουργού της Βουλγα-

ρίας Boiko Borisov, στην Αρμενία, ο Αρμένιος ομόλογός του Tigran Sarg-

syan υπογράμμισε τους εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς με τους οποίους 

αναπτύχθηκε η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δυό χωρών. 

Ο αρμένιος πρωθυπουργός τόνισε ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία 

ένταξης της Βουλγαρίας μπορεί να είναι χρήσιμη για την Αρμενία και μετά 

από σχετική πρόταση της βουλγαρικής πλευράς αποφασίστηκε η σταθε-

ρή  συνεργασία σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

"Είμαστε ευγνώμονες προς την κυβέρνηση της Βουλγαρίας για την προ-

θυμία της να παρέχει υποστήριξη σε αυτό το θέμα», είπε ο αρμένιος 

Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η  εμπειρία της Βουλγαρίας μπορεί να 

βοηθήσει στην εφαρμογή αντιστοιχών μεταρρυθμίσεων στην Αρμενία. 

Ο βούλγαρος πρωθυπουργός από την πλευρά του, δήλωσε ότι η 

Βουλγαρία κάνει οτιδήποτε χρειάζεται στους διεθνείς οργανισμούς για να  

υποστηριχθεί η πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αρμενίας. Η Αρμε-

νία συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης, 

όπως το πρόγραμμα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που έχει ως στό-

χο να καταστήσει τους δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορισμένες 

μετα-σοβιετικές χώρες πιο κοντά. 

Στις 19 Ιουλίου 2010, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στο Ερεβάν 

αναφορικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, προκειμένου να αντικα-

ταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που είναι σε ι-

σχύ σήμερα. Η νέα συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να εμβαθύνει τις σχέ-

σεις Αρμενίας - ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η 

θεσμική οργάνωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, η οικονομική ολο-

κλήρωση και η ενέργεια.  

 Σημειώνεται ότι στις  6 Μαίου τ.ε. είναι προγραμματισμένη η 

πραγματοποίηση επιχειρηματικού forum Αρμενίας-Βουλγαρίας στο Ερε-

βάν. 
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       Ανάπτυξη εταιρείας εξόρυξης πολυτίμων λίθων. 

        Ο όγκος παραγωγής της νέας γραμμής του εργοστασίου χρυσού Ararat Gold 

κατέγραψε αύξηση κατά 50 χιλιάδες ουγγιές το 2011 και σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις θα φτάσει τις 150 χιλιάδες ουγκιές μέχρι το 2014, δήλωσε ο πρόεδρος 

της εταιρείας εξόρυξης GPM Roman Khudoliy σε συνέντευξη που παραχώρησε 

με την ευκαιρία σύναψης νέων συμφωνιών με ρωσικές και ολλανδικές 

επιχειρήσεις. Η καινοτομία της τεχνολογίας "Albion" που έχει αναπτύξει και 

υιοθετήσει η επιχείρηση, έχει συντελέσει σε μεγάλο μέρος στην αύξηση της 

παραγωγής και στο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της GPM που 

αποβλέπει στην αύξηση και των παγίων της επιχείρησης στην Αρμενία και στην 

ανάπτυξη διατηρώντας υψηλά οικολογικά πρότυπα.  

          Λόγω της τεχνολογίας "Albion" που αναπτύχθηκε από την αυστραλιανή 

εταιρία Xstrata Technology με την υποστήριξη της επίσης αυστραλιανής εταιρείας 

Core Process Engineering, αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός εξόρυξης του μετάλλων 

και κυρίως ορυκτού σουλφίδιου από το ορυχείο της περιοχής Sotq, του οποίου το 

υπέδαφος είναι πλούσιο σε κοιτάσματα χρυσού. 

           Ο κ. Khudolly ανέφερε ότι σύμφωνα με τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες 

που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή ήδη έχουν ολοκληρωθεί, η εταιρεία 

Xstrata Technologies έχει υπερβεί τα 100 εκ. δολ. σε συμμετοχή, στην προοπτική 

ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, που είναι πολύ σημαντικό 

ποσοστό, σε σχέση μάλιστα με τα 39 εκ. δολ. που αποτελούν τις άμεσες 

επενδύσεις εκ μέρους της ιδίας της αρμενικής εταιρείας. Είναι φανερό ότι η 

συμμετοχή της αυστραλιανής εταιρείας την αναδεικνύει  σε στρατηγικό επενδυτή. 

          Η GPM Gold και η Agarac Cupper είναι επιχειρήσεις που ανήκουν 

αμφότερες κατά συνολική ιδιοκτησία στον όμιλο GeoProMining. Η πρώτη είναι η 

αποκλειστική διαχειρίστρια του ορυχείου χρυσού Αραράτ και η δεύτερη έχει το 

εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας χαλκού και μολυβδένιου. 

Ο συνολικός όγκος των προγραμματισμένων επενδύσεων κατά τα επόμενα τρία 

χρόνια για την GPM Gold και την Agarak χαλκού-μολυβδένιο μονάδα είναι 

περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.        
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Προσανατολισμός της Αρμενίας για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, συστήματος επι-

θεώρησης και ελέγχου στο ίδιο τομέα και η ανάδειξη νέων τρόπων προστασίας των κατανα-

λωτών, αποτέλεσαν αντικείμενο έων νομοθετικών πρωτοβουλιών της αρμενικής κυβένρη-

σης, στα πλαίσια και της εναρμόνισης με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυ-

πουργός της Αρμενίας  κ. Tigran Sargsyan, δήλωσε ότι παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήμα-

τα σε αυτούς τους κλάδους, είναι ανάγκη στην επόμενη τριετία να έχουν γίνει αποφασιστικά 

βήματα σε αυτούς τους τομείς. 

Τόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και η εφαρμογή και υλοποίηση των προτύπων είναι 

το προαπαιτούμενο για να ανοίξουν οι αγορές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αποτελούν πλέον τον ουσιαστικό στόχο για τους αρμένιους παραγωγούς της αγοράς 

τροφίμων.  Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός υπογράμμισε σε δημόσια παρέμβασή του ότι οι γε-

ωπολιτικές συνθήκες επιτρέπουν στη χώρα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε ευρύτε-

ρο οικονομικό χώρο πέραν των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ).  Οι 

Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι η παραγωγή που προέρχεται από την 

Αρμενία αντιστοιχεί στο Ευρωπαϊκό πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, γι΄ αυτό θα χρεια-

στεί σταθερή δουλειά από όλους υπογράμμισε ο αρμένιος πρωθυπουργός.  

Οι δηλώσεις του Αρμένιου Πρωθυπουργού ήταν το αποτέλεσμα συσκέψεων με αρ-

μόδιους παράγοντες της κυβερνήσεως κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι αρμενικές επιχει-

ρήσεις  διατηρούν χαμηλούς ρυθμούς μεταρρυθμίσεων σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων 

και υιοθέτησης προτύπων ποιότητας, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να συμβάλουν στην ε-

πιδιωκόμενη αύξηση της εξωστρέφειας της αρμενικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, το 2011 

μόλις το 18% των επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής προϊόντων γάλακτος προέβησαν 

σε πολιτικές υιοθέτησης διεθνών ποιοτικών προτύπων. Στον κλάδο κονσερβοποιίας φρού-

των και λαχανικών το ποσοστό αυτό ήταν 12%, στον κλάδο αλκοολούχων ποτών 11%. Ση-

μειώνεται ότι  στον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών, που μόλις τα τελευταία 3 έτη έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται  μόλις το 3% των επιχειρήσεων προχώρησε σε υιοθέτηση μεθόδων ποιοτικής 

πιστοποίησης.  Ο προβληματισμός της κυβέρνησης εντείνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν 

σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των ενεργειών 

υιοθέτησης επιχειρηματικών προτύπων, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Οι επιχειρήσεις εξακο-

λουθούν σε αυτή τη φάση να προτιμούν τις εξαγωγές στις χώρες ΚΑΚ παρά το γεγονός ότι 

οι πωλήσεις στην ΕΕ απέφεραν το 2011 υψηλότερα έσοδα.  



Χρήση νέων μέσων τεχνολογίας σε σχολεία Αρμενίας 

Περίπου 98% των αρμενικών σχολείων έχουν πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο από τις αρχές του 2012, καθώς ολοκληρώθηκε η 

πρώτη φάση αναβάθμισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που υλοποιούνται στην Αρμενία από το 2009. Ο Υπουργός Παι-

δείας και Επιστημών, Άρμεν Ashotyan, ανακοίνωσε ότι από τα 

1450 σχολεία της Αρμενίας ήδη περίπου το 89% έχει σύνδεση 

στο διαδίκτυο και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 

μιάς μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Ανέφερε ότι  414 σχο-

λεία βρίσκονται τώρα στη διαδικασία να σύνδεσης με το διαδί-

κτυο και αν εξασφαλιστεί περαιτέρω χρηματοδότηση θα αρχίσει 

η αγορά και νέων υπολογιστών. Μέχρι σήμερα 2.300 υπολογι-

στές έχουν εγκατασταθεί σε 230 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης. Επίσης 100 υπολογιστές δόθηκαν σε σχολεία στο 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ.  
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την προώ-

θηση των προϊόντων τους στην ανα-

πτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  

        Παρακαλούμε να μας αποστείλε-

τε σχετικώς αιτήματα και παρατηρή-

σεις σας . 

αυν. από σελ. 2 

           Η GPM έχει επενδύσει περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά και τον εκσυγχρονισμό 

των επιχειρήσεων στην Αρμενία από το 2004.  

Παράλληλα η GPM έχει επενδύσει 260 εκ. δολ. και σε άλλες επιχειρήσεις στην Αρμενία, σε 

διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας.Με τα αποτελέσματα της λεπτομερούς ανάλυσης του υ-

πεδάφους Sotq GPM αποφάσισε να αλλάξει την τεχνολογία επεξεργασίας που θα επιτρέπουν να 

παρέχουμε υψηλού επιπέδου της εξόρυξης χρυσού. Η εταιρεία επενδύει επίσης σημαντικούς πό-

ρους για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Η GeoProMining απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Sterlite Gold Ltd από την εται-

ρεία Vedanta Resources τον Σεπτέμβριο του 2007. Η Sterlite Gold Ltd είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης 

της AGRC (Αrarat Gold Processing Co.). Η AGRC μετονομάσθηκε το 2008 σε GPM GOLD 

(GeoProMining Gold). 

Η GeoProMining ιδρύθηκε το 2001, είναι μια διεθνής ιδιωτική εταιρεία με διαφοροποιημένη 

βάση αναφορικά με την εκμετάλλευση πόρων μετάλλων. Η GeoProMining παράγει χρυσό, με τη 

μορφή του κράματος "Dore", χαλκού, μολυβδαινίου και συμπυκνώματα-κράματα ημιπολύτιμων λί-

θων.  Παραγωγικές μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας της GeoProMining βρίσκονται στη Ρωσία, 

την Αρμενία και τη Γεωργία.  
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         Επιτάχυνση  τουριστικής οικονομίας στην Αρμενία. 

         Ο τουριστικός κλάδος στην Αρμενία αρχίζει να αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας, ο ο-

ποίος έχει αναδείξει σημαντικού συγγενείς κλάδους και προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το 

τρίπτυχο, ορεινές διαδρομές, προσκυνηματικός τουρισμός και ιαματικός τουρισμός έχει ανεδείχθη 

στο επίκεντρο των ενεργειών προσέλκυσης μεριδίου του παγκόσμιου τουριστικού προϊόντος που 

ετησίως επιμερίζεται σε διαφορετικούς προορισμούς. 

         Ο UNWTO (οργανισμός για τον παγκόσμιο τουρισμού του ΟΗΕ ) έχει ήδη ανταποκριθεί στις 

προσκλήσεις της κυβερνήσεως της Αρμενίας, για την αρωγή με συγκεκριμένη προγράμματα βελτίω-

σης των υποδομών, διασύνδεσης και παροχής τεχνογνωσίας στον νεοπαγή αυτόν κλάδο της οικο-

νομίας της χώρας. 

          Από το 2006 ο UNWTO  έχει συμμετάσχει σε 15 προγράμματα που συνολικά απορρόφησαν 

12 εκ. δολ. και αναβάθμισαν το τουριστικό προϊόν της Αρμενίας. Παράλληλα ο κλάδος σταθερά αυ-

ξάνει τα εισοδήματά του την τελευταία 10ετία κατά 35% συνολικά. Μονάχα το 2011 η αύξηση ήταν 

12%, επιτυγχάνοντας το υψηλότερο ποσό ύψους 300 εκ. δολ. Συνολικά 380.000 επισκέπτες κατα-

γράφηκαν για το 2011, 32% αύξηση σε σχέση με το 2010. Η εκτίμηση μάλιστα είναι ότι το 2012 θα 

υπάρξει περαιτέρω αύξηση, καθώς μάλιστα ολοένα και περισσότερο εκτός από τους σταθερούς του-

ρίστες που είναι μέλη της αρμενικής διασποράς και επανακάπτουν το θέρος, η αύξηση των επισκε-

πτών εκτείνεται και το φθινόπωρο και περιλαμβάνει την πέριξ της λίμνης Σεβάν περιοχή, η οποία 

έχει καταγραφεί ως εξαιρετικός βιοτόπος.  

      Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι μία από τις προτεραιότητες της αρμενικής κυβέρνησης και θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τη γνώση του UNWTO δήλωσε ο Πρωθυπουργός 

Σαργκσιάν αναφερόμενος στις θετικές εξελίξεις στον κλάδο. Μάλιστα τόνισε ότι είναι κρίσιμο να υ-

πάρξει αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο καθώς στην περίοδο αιχμής, απορροφάται υψηλός 

αριθμός ανέργων, οι οποίοι βρίσκουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένα επάγγελμα με ικανοποιητικές 

αποδοχές σε σχέση με  τα δεδομένα της αρμενικής οικονομίας.  

           Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρμενικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουρι-

στών που επισκέφθηκαν την Αρμενία κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2012 αυξήθηκε κατά 22,1% 

σε σύγκριση με το δείκτη του 2011, φτάνοντας τους 65.000 επισκέπτες και παρά τον βαρύ χειμώνα 

που επικράτησε στη χώρα.  

        Ωστόσο ο Πρωθυπουργός επανέφερε με την ευκαιρία των θετικών εξελίξεων  για τον τουρισμό, 

την αναγκαιότητα αναβάθμισης εν γένει της αεροπορικής σύνδεσης της χώρας με την Ευρώπη και 

τις ΗΠΑ, με επίκεντρο κυρίως το υψηλό επίπεδο ναύλων που έχει επικρατήσει την τελευταία  6ετία 

και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. 


