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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Η Αρμενία διαθέτει αναπτυσσόμενο τομέα τεχνολογίας πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πολλές διεθνείς εταιρείες απασχολούν Αρμένιους που 

ειδικεύονται στην ανάπτυξη λογισμικού, στους βιομηχανικούς υπολογιστές, 

στα ηλεκτρονικά και στους ημιαγωγούς. Ο εν λόγω τομέας έχει σημειώσει 

σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει συνεχή επέκταση 

με νέες εταιρείες και προσλήψεις, καθώς η Αρμενία συνεχίζει να αυξάνει την 

παρουσία της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται ενεργά στον χώρο των ΤΠΕ ξεπερνά τις 1.000, οι 

οποίες με τη σειρά τους απασχολούν περισσότερους από 20.000 

εργαζομένους και αποδίδουν περισσότερα από 1 δισ. δολ. ετησίως. Ο κλάδος 

των ΤΠΕ αυξάνεται κατά μέσο όρο 10-15% ετησίως τα τελευταία δέκα χρόνια, 

συμπεριλαμβανομένης της σταθερής ανάπτυξης το 2020, παρά τις επιπτώσεις 

από την πανδημία της COVID-19 και τις περιφερειακές εχθροπραξίες 

(πόλεμος με το Αζερμπαϊτζάν) . 

Υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι τομείς εντός του αρμενικού κλάδου των 

ΤΠΕ, όπως: προσαρμοσμένο λογισμικό, σχεδιασμός και ανάπτυξη 

ιστοσελίδων, υπηρεσίες πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, σχεδιασμός και δοκιμή chip, γραφικά, 

πολυμέσα υπολογιστών και παιχνίδια. Οι αναδυόμενοι τομείς που 

εμφανίζονται ή βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης περιλαμβάνουν την 

επιστήμη δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τους κβαντικούς υπολογιστές 

και τον ηλεκτρονικό αυτοματισμό σχεδιασμού. Αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αρμενία, καθώς οι εταιρείες ΤΠΕ διερευνούν 

ευκαιρίες για τη διατήρηση της τρέχουσας επιθετικής ανάπτυξης του κλάδου. 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας έχει παίξει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη 

της ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ και έχει συνεργαστεί στενά με διεθνείς 

δωρητές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των αρμενικών εταιρειών ΤΠΕ στην παγκόσμια αγορά. 

Από το 2019, το Υπουργείο Βιομηχανίας της Υψηλής Τεχνολογίας της χώρας 

ασκεί επίβλεψη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών και 
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στρατηγικών της κυβέρνησης σε σχέση με τις ΤΠΕ και τους σχετικούς τομείς 

του κλάδου. 

 

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η Αρμενία έχει διατηρήσει το τεράστιο δυναμικό της για ανάπτυξη 

τεχνολογίας και θεωρείται κόμβος ανάπτυξης λογισμικού, βιομηχανικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και παραγωγής ημιαγωγών, από την εποχή της 

Σοβιετικής Ένωσης. 

Η χώρα συνεχίζει να είναι περιφερειακός ηγέτης στη βιομηχανία 

πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, λόγω του ανταγωνιστικού εργατικού 

δυναμικού της, του μεριδίου του κλάδου στο ΑΕΠ, καθώς και της συνεχούς 

αύξησης του αριθμού των εταιρειών και του συνολικού κύκλου εργασιών του 

κλάδου.  

 

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου των ΤΠΕ 

 

Η Αρμενία αποτελεί κορυφαίο προορισμό για επενδύσεις που 

σχετίζονται με την τεχνολογία, χάρη στο ιστορικά αξιόλογο ταλέντο στα 

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, στα αυξανόμενα επίπεδα γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας, στα άρτια πανεπιστημιακά προγράμματα, στα 

ανταγωνιστικά εργατικά και λειτουργικά κόστη, στην κρατική υποστήριξη 

στον κλάδο, στο ισχυρό δίκτυο της διασποράς και στις υφιστάμενες σχέσεις με 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ως μέρος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. 

Οι Αρμενικές εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμιες 

εφαρμογές, οι οποίες θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Αρμενίας και, με αυτόν τον τρόπο, θα προσελκύσουν ξένες εταιρείες στην 

Αρμενία, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Η 

Αρμενία έχει πολλά ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. δεδομένα, γεωλογία, 

χαρακτηριστικά πληθυσμού, γεωγραφία, και βιομηχανική ιστορία), που την 

καθιστούν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ανάπτυξη λύσεων για ορισμένες 

εφαρμογές. Με την υποστήριξη στρατηγικών πολιτικών και επενδύσεων, οι 

Αρμενικές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες σε εξειδικευμένες 

δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση 

μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα χαρακτηριστικά, εφαρμόζοντας μια 
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στοχευμένη στρατηγική προώθησης επενδύσεων για την προσέλκυση 

παγκόσμιων επιχειρήσεων σε αυτούς τους εξειδικευμένους τομείς στην 

Αρμενία. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προωθήσει την 

Αρμενία στην παγκόσμια αγορά, μειώνοντας τις ασυμμετρίες πληροφοριών 

και ενθαρρύνοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ παγκόσμιων εταιρειών και 

τοπικών καινοτόμων και νεοσύστατων εταιρειών. Η βιοτεχνολογία, η 

cleantech και η σεισμική μηχανική είναι παραδείγματα κάθετων εφαρμογών 

με πλούσιες δυνατότητες για την κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού και υλικού 

της Αρμενίας. Ο πληθυσμός της Αρμενίας έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

υγείας που θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα για την παγκόσμια ανάπτυξη 

βιοτεχνολογίας. Καθώς η κυβέρνηση κωδικοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά 

υγείας μέσω του ψηφιακού συστήματος αρχείων υγείας, η κοινότητα 

ανάπτυξης λογισμικού της Αρμενίας μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα στοιχεία, 

καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης 

διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει μια ποικιλία χρηστών όπως γιατρούς, 

ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και φαρμακεία. Με το κατάλληλο 

κανονιστικό πλαίσιο, η Αρμενία μπορεί να τοποθετηθεί ως παγκόσμιος 

κόμβος για την ψηφιακή υγεία, την ανάπτυξη βιοτεχνολογίας και την έρευνα 

βιοεπιστημών. Ως δεύτερο παράδειγμα, η ιστορία της εξόρυξης της Αρμενίας 

έχει οδηγήσει σε σημαντική συνεχιζόμενη ρύπανση του αέρα και των υδάτων 

και τη μόλυνση της γης. Η βιομηχανία «cleantech» θα μπορούσε να μετριάσει 

ορισμένες από αυτές τις περιβαλλοντικές ζημίες. Όχι μόνο η παγκόσμια 

βιομηχανία cleantech διαθέτει πολύ ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου σε χώρες μεσαίου και χαμηλού 

εισοδήματος θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη δεκαετία. 

Αντί να βασίζεται στην τοπική εξορυκτική βιομηχανία ως αγορά, η Αρμενία 

μπορεί να δημιουργήσει ένα χώρο έρευνας και ανάπτυξης για παγκόσμιες 

εταιρείες cleantech. Τέλος, η γεωλογία της Αρμενίας θα μπορούσε επίσης να 

προσφέρεται για την ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, 

σεισμική μηχανική και τις τεχνολογίες διαχείρισης κινδύνου καταστροφών. 
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Α.4 Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος 

 

 

Οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο να συνεχίσουν 

να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, καθώς η επιτάχυνση της ανάπτυξης 

οδηγεί σε ζήτηση για εξειδικευμένα ταλέντα που ξεπερνά την τοπική 

προσφορά. Οι κρατικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 

βρισκόντουσαν σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια και οι περιορισμένες 

δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα έχουν περιορίσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Προβλήματα συστήματος στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η έλλειψη 

ανταγωνισμού και διαφάνειας, η περιορισμένη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση και οι δυσκίνητες φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες, 

επηρεάζουν και τον τομέα των ΤΠΕ. 

Για να διασφαλιστεί ότι η Αρμενία θα συνεχίσει να έχει πλούσιο 

απόθεμα ταλέντων υψηλής ειδίκευσης, αρκετά τοπικά πανεπιστήμια και 

ερευνητικά ιδρύματα έχουν αυξήσει τα προγράμματα τους που σχετίζονται με 

τον τομέα των ΤΠΕ. Ταυτόχρονα, ορισμένοι φορείς έχουν ανοίξει ερευνητικά 

εργαστήρια σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, τοπικούς βιομηχανικούς 

συλλόγους και κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η Microsoft, 

η IBM και η National Instruments. Οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται κατά 

κύριο λόγο στο Ερεβάν, αλλά υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως 

το Gyumri και το Vanadzor. Οι δεσμοί και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των 

εγκαταστάσεων και των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ 

αυξάνονται ολοένα περισσότερο. 

 

Α.5 Πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των ΤΠΕ 

 

Ο τομέας των ΤΠΕ παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη μετά από τη δημιουργία 

του Υπουργείου Βιομηχανίας της Υψηλής Τεχνολογίας (μέχρι πρότινος ο 

τεχνολογικός τομέας ρυθμιζόταν από το Υπουργείο Μεταφορών, Τεχνολογιών 

Επικοινωνιών και Πληροφοριών). Σήμερα, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια 

ελκυστική προσέγγιση όσον αφορά στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 
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για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που λαμβάνουν ελκυστικά φορολογικά 

κίνητρα (0% φόρος εισοδήματος, 10% ενιαίος φόρος μισθωτών). 

Πολλοί παράγοντες υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη των εταιρειών 

τεχνολογίας στη χώρα. Το Δεκέμβριο του 2021, το 72,8% του πληθυσμού της 

χώρας χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο. Το δίκτυο 3G καλύπτει περίπου το 90% 

της χώρας. Οι υπηρεσίες 4G και 4G+ είναι διαθέσιμες σε μεγάλες πόλεις. 

Το κόστος της χρήσης του Διαδικτύου κυμαίνεται από 2 έως 15 USD ανά 

μήνα. Η μέση τιμή για Mbps είναι περίπου 0,27 USD ανά μήνα. 

Δ

 

Διάγραμμα 1: Ο τεχνολογικός τομέας της Αρμενίας σε αριθμούς 

Σήμερα ο κλάδος των ΤΠΕ απασχολεί 28.460 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 16.212 

απασχολούνται σε εταιρείες πληροφορικής. 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1800 φοιτητές αποφοιτούν από σχολές που 

σχετίζονται με τα ΤΠΕ στη χώρα. Επιπλέον, πολλοί μη τεχνικοί 

παρακολουθούν επαγγελματικά μαθήματα και προγράμματα κατάρτισης, 

προκειμένου να λάβουν τεχνολογική εκπαίδευση σε τεχνολογικά κέντρα και 

να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό του κλάδου της πληροφορικής ως 

διαχειριστές έργων, ειδικοί διασφάλισης ποιότητας και έμποροι. 

Υπάρχουν 2500 + εγγεγραμμένες εταιρείες ΤΠΕ με βάση τα επίσημα στοιχεία 

(Δεκέμβριος 2020), αλλά με βάση μια πιο πρόσφατη έρευνα και των μη 
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διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων, υπολογίζεται ότι στον κλάδο υπάρχουν 

4000 εταιρείες, εκ των οποίων το 20% είναι εταιρείες μόνο για ένα άτομο. 

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του αρμενικού τεχνολογικού τομέα 

είναι το υψηλό ποσοστό γυναικών (45,2%). Οι Αρμένιες γυναίκες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα, καθώς εμπλέκονται όχι μόνο σε 

τμήματα επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, αλλά και στην ανάπτυξη παιχνιδιών, 

τον προγραμματισμό και την QA. 

Με την αυξανόμενη ελκυστικότητα της αρμενικής τεχνολογικής 

επιχειρηματικότητας, πολλοί από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες 

όπως η Intel, η Microsoft, η IBM, η Synopsys και η Cisco εδραίωσαν την 

παρουσία τους στην Αρμενία τα τελευταία χρόνια μέσω αξιοσημείωτων 

εξαγορών αρμενικών startups πρώτης γενιάς. 
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Β. Ανάλυση του κλάδου 
 

Β.1 Διάρθρωση του κλάδου 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις του κλάδου, περίπου το 1/3 των εταιρειών 

ΤΠΕ στην Αρμενία διαθέτουν ένα μερίδιο ξένης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, 

πάνω από τις μισές ξένες εταιρείες στον τομέα των ΤΠΕ στην Αρμενία 

προέρχονται από τις ΗΠΑ, καθώς και οι διεθνείς εταιρείες αντιστοιχούν στο 

ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ της χώρας. Τα 

υποκαταστήματα των ξένων εταιρειών τείνουν να είναι κέντρα ανάπτυξης για 

τις μητρικές εταιρείες. 

Οι κυβερνήσεις παρείχαν ευρεία υποστήριξη στην ανάπτυξη του τομέα 

υψηλής τεχνολογίας της Αρμενίας. Οι κυβερνήσεις έχουν ορίσει εδώ τον 

κλάδο ως προτεραιότητα, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας και 

συμφωνίες με ξένες κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Η παρούσα 

κυβέρνηση επικεντρώνεται στο να μετατρέψει ολοένα και περισσότερο την 

Αρμενία σε μια ψηφιακή κοινωνία. Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε τη 

Στρατηγική Ψηφιοποίησης της χώρας τον Φεβρουάριο του 2021. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική προβλέπει ψηφιακό μετασχηματισμό της 

κυβέρνησης, της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της εισαγωγής και 

ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της 

πολιτικής δεδομένων, των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 

συντονισμού των διαδικασιών ψηφιοποίησης και της δημιουργίας κοινών 

προτύπων. 

Τεχνολογικά κέντρα, περιοχές καινοτομίας και ελεύθερες οικονομικές ζώνες 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του τομέα υψηλής τεχνολογίας. Τα 

φορολογικά προνόμια έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 

παροχή κινήτρων σε startups. Η κυβέρνηση αναπτύσσει περαιτέρω εργαλεία 

που περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά 

προγράμματα και τη σύσταση ενός νεοφυούς επενδυτικού ταμείου για την 

υποστήριξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. 
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Β.2 Κορυφαίοι υποτομείς και εταιρείες του κλάδου 

 

Η δημιουργία λογισμικού, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, η 

ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, ο σχεδιασμός συστημάτων και οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής αποτελούν το μεγαλύτερο τμήματης 

δραστηριότητας στον κλάδο των ΤΠΕ της Αρμενίας. Η Αρμενία έχει 

αποκτήσει μια πιο εξειδικευμένη θέση χάρη στην τοπική παρουσία εταιρειών 

ηλεκτρονικών αυτοματισμών σχεδιασμού. 

Αρκετές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ΤΠΕ διαθέτουν θυγατρική 

στην Αρμενία. Μεταξύ αυτών είναι: η Synopsys, η Workfront, η DISQO, η 

Optym, η Xilinx, η Microsoft, η D-Link, η National Instruments, η Mentor 

Graphics, η Intel, η Cisco, η IBM, η Oracle, η VMWare, η ServiceTitan και η 

VOLO. 

Η Αρμενία έχει φιλοξενήσει μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων του κλάδου 

που έχουν τραβήξει τη διεθνή προσοχή. Το Παγκόσμιο Συνέδριο 

Πληροφορικής του 2019 (World Congress on Information Technology) 

συγκέντρωσε περίπου 2.500 συμμετέχοντες από περισσότερες από 70 χώρες. 

Το Ίδρυμα Αρμενικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Foundation for Armenian 

Science & Technology) φιλοξενεί το ετήσιο Παγκόσμιο Φόρουμ Καινοτομίας 

(Global Innovation Forum) που προσελκύει σημαντικούς ομιλητές. Το 

Enterprise Incubator Foundation, ένας τοπικός βιομηχανικός όμιλος, 

φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο ArmTech, ενώ ένας άλλος βιομηχανικός όμιλος, 

η Union for Advanced Technology Enterprises, διοργανώνει το τακτικό 

συνέδριο DigiTec. Τα τελευταία χρόνια, η Αρμενία φιλοξενεί επίσης την 

Εβδομάδα Μηχανικής για την ανάπτυξη του μηχανικού και βιομηχανικού 

στοιχείου της βιομηχανίας ΤΠΕ της Αρμενίας. Συγκεκριμένα, η Armenia 

Engineering Week είναι μια ετήσια εκδήλωση που παρουσιάζει τα τελευταία 

επιτεύγματα της μηχανικής στην Αρμενία ,την οποία διοργανώνουν το 

Υπουργείο Υψηλής Τεχνολογίας της χώρας, η Ένωση Μηχανικών 

(Engineering Association) και το Enterprise Incubator Foundation (EIF).  

Κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου φόρουμ, παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε 

επιμέρους τομείς της μηχανικής όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι δοκιμές 

ημιαγωγών, οι ασύρματες επικοινωνίες, η βιοϊατρική μηχανική, οι τεχνολογίες 

εκπαίδευσης και οι μεταποιητικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.  



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν  Έρευνα Αγοράς για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Αρμενία Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
11 

 

Κατόπιν παρουσίας στην πρώτη ημέρα διεξαγωγής του φετινού φόρουμ στα 

τέλη του προηγούμενου έτους σημειώνεται ότι κατά γενική παραδοχή των 

ομιλητών, ο τομέας της μηχανικής βρίσκεται σε άνθιση στην Αρμενία, παρόλα 

τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα της παραγωγής. Σύμφωνα με 

εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Τράπεζας, σημαντικός είναι ο ρόλος της 

διασποράς στη χρηματοδότηση των start-up και της κυβέρνησης στη 

δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου. Έμφαση δόθηκε στην ύπαρξη της 

Engineering City, η οποία είναι ένα περιβάλλον που δημιουργήθηκε για 

εταιρείες μηχανικής στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Στόχος της πόλης 

αυτής είναι η φιλοξενία των τοπικών εταιρειών, η διευκόλυνση της επώασης 

των νεοφυών επιχειρήσεων (startup) και η παροχή πρόσβασης σε 

υπερσύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες. Παράλληλα, στους άμεσους στόχους 

του Υπουργείου Υψηλής Τεχνολογίας της χώρας είναι να υπάρξει και μια 

Manufacturing City, προκειμένου να ομαλοποιηθούν τυχόν ζητήματα στον 

τομέα της παραγωγής. 

 

Β.3 Ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κλάδος 

 

Δεδομένου ότι η Αρμενία προσπαθεί να παραμείνει ανταγωνιστική στον 

τομέα των ΤΠΕ, είναι σημαντικό να αναδειχθούν μια σειρά από αναδυόμενα 

πεδία και ευκαιρίες. Η Αρμενία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάποιες 

ευκαιρίες να σημειώσει μερικές επιτυχίες στον τομέα της βιοτεχνολογίας και 

της ψηφιακής υγείας, του cleantech και της σεισμικής μηχανικής. Η Αρμενία 

μπορεί επίσης να έχει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην κβαντική 

πληροφορική. 

Στο βαθμό που η Αρμενία μπορεί να γίνει επιτυχής στην ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών, μπορεί να γίνει πιο επιθυμητός προορισμός για 

προσπάθειες διεξαγωγής έρευνας ανάπτυξης (R&D). Η Αρμενία βρίσκεται σε 

ευνοϊκή θέση για να συνεχίσει να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων δοκιμών λογισμικού και δημιουργίας πρωτοτύπων, σε 

πελάτες στο εξωτερικό. Συγκεκριμένοι υποτομείς που αναγνωρίζεται ότι 

διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς περιλαμβάνουν την 
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έρευνα τεχνητής νοημοσύνης (και τη μηχανική), τον σχεδιασμό ημιαγωγών, 

τον ηλεκτρονικό αυτοματισμό σχεδιασμού και την επιστήμη δεδομένων. 

 

Β.4 Ανταγωνιστικότητα αρμενικού κλάδου ΤΠΕ 

 

Η Αρμενία διαθέτει μεγάλες δυνατότητες στην ανάπτυξη του τομέα της 

πληροφορικής. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η νεότερη γενιά δεν κατανοεί 

πλήρως το εύρος και το εύρος των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ο 

κλάδος. Η επιτυχία μιας χώρας στον τομέα της πληροφορικής δεν 

υπολογίζεται αποκλειστικά από το πόσες εταιρείες μπορεί να διαθέτει μια 

χώρα, αλλά το πόσο καλά εξοπλισμένος είναι ο τομέας όταν πρόκειται να 

δημιουργήσει καινοτομίες ή να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις. 

Επί του παρόντος, η Αρμενία δεν έχει τη σωστή ισορροπία. Υπάρχουν πολλοί 

περισσότεροι προγραμματιστές από τις άλλες ειδικότητες στον κλάδο, 

δημιουργώντας δύο σημαντικά ζητήματα: Υπάρχουν πολύ περισσότεροι 

προγραμματιστές από ό,τι υπάρχει ζήτηση, αφήνοντας τους Αρμένιους 

προγραμματιστές να εργάζονται σε καθεστώς ελεύθερου επαγγελματία, 

γεγονός που μειώνει τους μισθούς σε σύγκριση με αντίστοιχες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης. Ταυτόχρονα, γίνεται πολύ δύσκολο να χτίσεις μια ομάδα που 

μπορεί να δημιουργήσει καινοτομίες, καθώς μόνο ένα στοιχείο, ο 

προγραμματισμός, γίνεται στην Αρμενία.  

 

Β.5 ΕΟΖ και τεχνολογικά hubs 

 

Στην Αρμενία, οι Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), οι οποίες χρησιμεύουν 

για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδρύονται και λειτουργούν 

σύμφωνα με το Νόμο «Περί Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών»1, δίνοντας 

προτεραιότητα σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό και τομείς υψηλής 

τεχνολογίας.  

Δεδομένης της μικρής αγοράς της Αρμενίας, το βασικό ζητούμενο για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες 

είναι η παραγωγή με εξαγωγικό προσανατολισμό. Αρχικά, οι αρμενικές 

Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες ιδρύθηκαν για να προσελκύσουν εταιρείες 

                                                             
1 Το πλήρες κείμενο του νόμου βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.translation-
centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf  

http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf
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υψηλής τεχνολογίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η 

παραγωγή ηλεκτρονικών, η βιοτεχνολογία, η φαρμακευτική, ο βιομηχανικός 

σχεδιασμός και οι τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της χώρας 

επέκτεινε τους τομείς, καλωσορίζοντας κάθε είδους κατασκευαστικό έργο 

καθώς και αγαθά που δεν παράγονται παραδοσιακά στην Αρμενία, 

προκειμένου να ενσωματωθούν στην εγχώρια αγορά. Τα οφέλη που 

προσφέρει η χώρα στις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες περιλαμβάνουν 

απαλλαγές ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών εντός των 

ζωνών, αφορολόγητα κέρδη σε νομικά πρόσωπα, απουσία φόρων ακίνητης 

περιουσίας σε δημόσια, βιομηχανικά κτίρια και κατασκευές εντός των ζωνών, 

καθώς και δωρεάν μετατροπή νομίσματος2.  

Στην Αρμενία, υπάρχουν τρεις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες: η 

Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη«Alliance», η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 

«Meridian» και η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη στην Περιφέρεια Syunik. Την 

τρέχουσα περίοδο, υπάρχουν συνολικά 14 εταιρείες που λειτουργούν στην 

Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη «Alliance» και την Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 

«Meridian, που εστιάζουν στις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τον κλάδο 

του κοσμήματος, αντίστοιχα. Τόσο η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη «Alliance» 

όσο και η «Meridian» βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν3.  

Η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη«Alliance», είναι η πρώτη που ιδρύθηκε 

στην Αρμενία τον Αύγουστο του 2013, εστιάζοντας στην υψηλή τεχνολογία. 

Βρίσκεται στο χώρο της εταιρείας «RAO Mars» και του Ερευνητικού 

Ινστιτούτου Μαθηματικών Μηχανών του Ερεβάν. Η «Sitronics Armenia» 

CJSC ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τη διαχείριση της Ελεύθερης Οικονομικής 

Ζώνης. Η εταιρεία είναι 100 % θυγατρική της ρωσικής εταιρείας τεχνολογίας 

"Sitronics" OJSC, η οποία είναι με τη σειρά της τμήμα της "RTI-Systems" 

Holding (AFK “SISTEM”) – μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας στην Ανατολική Ευρώπη. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ελεύθερης 

Οικονομικής Ζώνης«Alliance» είναι η προσέλκυση επενδυτών στους τομείς 

                                                             
2 Σε αντίθεση με την επικράτεια της Αρμενίας, όπου το εμπόριο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση του 
εθνικού νομίσματος.  
3 Η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη«Alliance»έχει περίπου 56.000 τ.μ. βιομηχανικό χώρο και 38.000 τ.μ. 
χώρο γραφείων, ενώ η Meridian έχει 25.500 τ.μ. χώρο κατασκευαστικό και γραφείων, 10.180 τ.μ. 
εκθεσιακούς χώρους, 6.000 τ.μ. χώρο παραγωγής διαμαντιών και περίπου 10.000 τ.μ. βοηθητικούς 
χώρους.  
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των ΤΠΕ, των ηλεκτρονικών, της φαρμακευτικής και της βιοτεχνολογίας, της 

μηχανικής, του βιομηχανικού σχεδιασμού και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών εξοικονόμησης 

ενέργειας).  

Η «Meridian», η δεύτερη ελεύθερη οικονομική ζώνη της Αρμενίας, 

εστιάζει στο κόσμημα, με διαφορετικούς επενδυτές από την ΕΕ καθώς και 

από τη Ρωσία και το Ιράν. Η Αρμενία έχει πλούσια παράδοση στην τέχνη του 

κοσμήματος και είναι ένα από τα γνωστά διεθνή κέντρα παραγωγής 

κοσμήματος, καθώς η Αρμενία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας 

κομμένων διαμαντιών και κοσμημάτων στην περιοχή της ΚΑΚ. Αυτή η ζώνη 

προσελκύει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο επενδυτών από τη Γαλλία, το Βέλγιο, 

τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ιράν, τον Λίβανο μεταξύ άλλων. Η Ελεύθερη 

Οικονομική Ζώνη «Meridian» προσφέρει οφέλη στους επενδυτές με τη μορφή 

της εξαίρεσης των τελωνειακών δασμών για υλικά και τεχνολογίες που 

εισάγονται από χώρα εκτός Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και δεν είναι 

διαθέσιμα σε άλλη χώρα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Τα 

παραχθέντα προϊόντα εξάγονται κατά κύριο λόγο στη Ρωσία και σε άλλες 

χώρες της ΚΑΚ. 

Μια τρίτη ΕΟΖ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2017 στην περιοχή Syunik, 

στο νότιο Meghri, στα σύνορα με το Ιράν. Η ΕΟΖ στην περιοχή Syunik 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της νότιας αρμενικής επαρχίας, μιας από τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Αρμενίας με υψηλό ποσοστό 

ανεργίας, αλλά πλούσια σε φυσικούς πόρους όπως χαλκό, μολυβδαίνιο, 

ψευδάργυρο, χρυσό, ασήμι καθώς και ορυκτά . 
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Β.6 Κέντρα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: TUMO Center for Creative 

Technologies 

 

Το Κέντρο Δημιουργικών Τεχνολογιών TUMO είναι ένα δωρεάν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που αναθέτει στους εφήβους υπεύθυνους για τη δική τους 

μάθηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δραστηριότητες 

αυτομάθησης και εργαστήρια έργων που περιστρέφονται γύρω από 14 

μαθησιακούς στόχους. 

Το TUMO διαθέτει Κόμβους στο Ερεβάν, το Ντίλιτζαν, το Γιούμρι και το 

Στεπανακέρτ και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για το άνοιγμα κέντρων στο 

Κογκμπ και το Μάσις. Τα TUMO Boxes λειτουργούν ήδη στις πόλεις Berd και 

Gavar. Ένα τρίτο TUMO Box θα ανοίξει σύντομα στην πόλη Sevan. Εκτός 

Αρμενίας, υπάρχουν κέντρα στο Παρίσι, τη Βηρυτό, τη Μόσχα, τα Τίρανα και 

το Βερολίνο.  

 

Β.7 Απασχόληση στον κλάδο των ΤΠΕ 

 

Το 2020, ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο της πληροφορικής ήταν 

14.755, εκ των οποίων μόνο 95 απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα, ενώ 

14.680 στον ιδιωτικό τομέα. Για σύγκριση, τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2021, ο 

αριθμός των εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής αυξήθηκε κατά 

4.202—πάνω από 28%. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο τομέας της 

πληροφορικής θεωρείται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους κλάδους 

στην αγορά εργασίας της Αρμενίας. Το 2020, ο μέσος μισθός για τους 

επαγγελματίες πληροφορικής ήταν 411.927 AMD στον δημόσιο τομέα και 

638.756 AMD στον ιδιωτικό τομέα.  

Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά για τις τοπικές εταιρείες τα τελευταία 

πέντε χρόνια: ο αριθμός των εργαζομένων έχει αυξηθεί, οι επενδύσεις έχουν 

αρχίσει να ρέουν, οι τεχνικές τους δεξιότητες και οι γνώσεις τους για την 

αγορά έχουν βελτιωθεί. Οι αρμενικές εταιρείες έχουν γίνει ελκυστικές για 

ξένους επενδυτές. Σχεδόν το 73% των εκπροσώπων εταιρειών πληροφορικής 

αναγνωρίζουν ως πρόβλημα την έλλειψη ειδικών υψηλής εξειδίκευσης και το 

64,2% θεωρεί προβληματική την προσέλκυση εργατικού δυναμικού με υψηλή 

ειδίκευση. Το θέμα μπορεί να οφείλεται στη συνεχή μείωση του αριθμού των 

φοιτητών με τεχνικές ειδικότητες, παράλληλα με την αύξηση της ζήτησης 
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τεχνικού εργατικού δυναμικού στην αγορά. Σύμφωνα με το 44% των 

εταιρειών πληροφορικής, η δύσκολη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και η 

έλλειψη υποστήριξης από κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της σφαίρας του λογισμικού και των υπηρεσιών. 

 

Β.8 Εγχώριες εταιρείες και μισθοί στον κλάδο των ΤΠΕ 

 

Περίπου το 23% των αρμενικών εταιρειών πληροφορικής αντιμετωπίζουν 

ορισμένα προβλήματα εισόδου στη διεθνή αγορά. Στο επίκεντρο αυτού του 

προβλήματος βρίσκεται το γεγονός ότι πολλοί διεθνείς εταίροι δεν γνωρίζουν 

την Αρμενία ή απλώς δεν εμπιστεύονται έναν εκπρόσωπο από χώρα χαμηλού 

ή μεσαίου εισοδήματος. Ο αριθμός των αρμενικών εταιρειών ΤΠΕ που 

αναπτύσσουν τα δικά τους προϊόντα και επενδύουν σε επιστημονική έρευνα 

αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη ότι ο 

τομέας των ΤΠΕ στην Αρμενία μεταβάλλεται από πλατφόρμα εξωτερικής 

ανάθεσης για ξένες εταιρείες σε κέντρο τεχνολογικών ανάπτυξη. Το 41% των 

εταιρειών που λειτουργούν παράγουν έσοδα από τα δικά τους προϊόντα και 

υπηρεσίες. Στις μεγάλες εταιρείες, το ποσό των εσόδων από καινοτόμες 

δραστηριότητες συσχετίζεται σημαντικά με τον αριθμό των εργαζομένων στην 

εταιρεία. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

ύψος της επένδυσης σε επιστημονική έρευνα και πειραματική εργασία. Ο 

αριθμός των τοπικών εταιρειών που επενδύουν στην επιστημονική έρευνα 

έχει αυξηθεί από 85% σε 87%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των 

νεοσύστατων εταιρειών στον εγχώριο τεχνολογικό τομέα. Σχεδόν το 63% από 

τους 15.239 τεχνικούς ΤΠΕ εργάζεται στον τομέα του λογισμικού και των 

υπηρεσιών, ενώ το υπόλοιπο τεχνικό εργατικό δυναμικό εργάζεται στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών ΤΠΕ στην Αρμενία 

είναι άνδρες (68%). Η μέση εργασιακή εμπειρία των διευθυντών εταιρειών 

πληροφορικής είναι 13,4 χρόνια για τοπικές εταιρείες και 18,6 χρόνια για 

ξένες εταιρείες. Οι τοπικές και ξένες εταιρείες απασχολούν το 52,5% και το 

47,5% του εργατικού δυναμικού της πληροφορικής, αντίστοιχα. Αυτή η 

αναλογία ήταν 50/50 το 2008. Η Αρμενία εξακολουθεί να θεωρείται χώρα 

χαμηλού κόστους για δραστηριότητες προγραμματισμού που ανατίθενται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, με αμοιβή ίση με τις μεγάλες χώρες εξωτερικής 
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ανάθεσης πληροφορικής όπως η Ινδία, η Ρωσία, το Ισραήλ, η Ιρλανδία, η Κίνα 

και η Κεντρική Ευρώπη. Το 2020, ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός των 

εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής ήταν 646.563 AMD (μεικτό), που 

είναι ο υψηλότερος στην αγορά εργασίας της Αρμενίας. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι, ακόμη και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του 2020, οι μισθοί των 

εργαζομένων στον κλάδο αυτό αυξήθηκαν κατά 7,1% κατά μέσο όρο. Έρευνες 

δείχνουν ότι ο μισθός των τεχνικών δεν εξαρτάται από το μορφωτικό τους 

επίπεδο, αλλά από την εργασιακή εμπειρία. 
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Γ. Στατιστικά στοιχεία του κλάδου 
 

Γ.1. Συμμετοχή του κλάδου στο αρμενικό ΑΕΠ 

 

Τα έσοδα του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 

(ΤΠΕ) το 2020 ανήλθαν σε 318,1 δισεκατομμύρια AMD (569,6 εκ. ευρώ) 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2019. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της αρχής της χώρας, ο συνολικός όγκος 

κυριαρχείται από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 

86,2% του συνολικού όγκου (ήτοι 274,5 δισεκατομμύρια AMD, 527 εκ. ευρώ 

(ετήσια αύξηση 8,1% σε σχέση με το 2019)), εκ των οποίων η πλειοψηφία 

αντιπροσωπεύεται από τεχνολογίες πληροφοριών - 142,3 δισεκατομμύρια 

AMD, 273 εκ. ευρώ), και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε 126,5 

δισεκατομμύρια AMD (242,8 εκ. ευρώ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% 

σε σχέση με το 2019. 

Τα έσοδα στον τομέα των ΤΠΕ σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 20% σε 41,5 

δισεκατομμύρια AMD, ήτοι 79 εκ. ευρώ. Ο κατασκευαστικός τομέας 

αντιπροσώπευε παραδοσιακά το μικρότερο μερίδιο - μόνο 2,1 δισεκατομμύρια 

AMD (ή 0,7%), με ετήσια μείωση κατά 40,3% εν σχέσει με το 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι, τα έσοδα του τομέα των ΤΠΕ το 2019 ανήλθαν σε περίπου 

310 δισεκατομμύρια AMD, με αύξηση 11,8% κατά τη διάρκεια του έτους. 

Πρέπει εν κατακλείδι να σημειωθεί ότι  τα τελευταία 10-15 χρόνια, ο κλάδος 

των ΤΠΕ αναπτύσσεται κατά 10-15% ετησίως. 

Τα έσοδα από τον κλάδο τεχνολογιών πληροφοριών και 

τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσίασαν επιτάχυνση ως προς τον ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης τους από 2,8% το 2020 σε 7,4% το 2021, καταγράφοντας όγκο 

συναλλαγών αξίας 344,7 δισ. dram (575 εκ. €). Σύμφωνα με στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής της χώρας, στον όγκο συναλλαγών κυριαρχεί ο τομέας των 

υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 88,8% του συνόλου, ήτοι 306,1 δισ. 

dram, (με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 10,9%), εκ των οποίων το 

μεγαλύτερο τμήμα αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες πληροφορικής, 

ανερχόμενες στα 167,7 δισ. dram (αύξηση κατά 17,8% ετησίως). Ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών ανέρχεται στα 132,1 δισ. dram, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 3,9% εν σχέσει με το 2020. Ο μεταποιητικός τομέας αντιπροσωπεύει 
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διαχρονικά ένα μικρότερο ποσοστό, ανερχόμενο στα 2,4 δισ. dram (ή 0,7%), 

με ετήσια αύξηση της τάξεως του 8,9%. Κατά την περίοδο αναφοράς, τα 

έσοδα στον κλάδο των ΤΠΕ στον τομέα του εμπορίου μειώθηκαν κατά 15,5%, 

ανερχόμενα στα 36,2 δισ. dram. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα του κλάδου των 

ΤΠΕ το 2020 ανήλθαν σε 318,1 δισ. dram, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8% 

σε ετήσια βάση.  

Επισημαίνεται ότι, προ πανδημίας, ο κλάδος των ΤΠΕ παρουσίαζε ετήσια 

αύξηση της τάξεως του 10-15% για 15 χρόνια περίπου. 

 

Γ.2 Διαχρονική συμμετοχή του κλάδου των ΤΠΕ στο αρμένικο ΑΕΠ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας την τελευταία δεκαετία 

οφείλεται στις καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας και στην εφαρμογή τους σε 

διάφορους κλάδους. Ως κέντρο ανάπτυξης λογισμικού, βιομηχανικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και παραγωγής ημιαγωγών κατά τη σοβιετική 

εποχή, η Αρμενία συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στην περιοχή στον τομέα 

της τεχνολογίας πληροφοριών όσον αφορά το μερίδιό της στο ΑΕΠ της 

χώρας, τον ρυθμό αύξησης στον αριθμό των εταιρειών και του συνολικού 

κύκλου εργασιών. 

 

Διάγραμμα 2: Δείκτης του τομέα ΤΠΕ με βάση το είδος οικονομικής 
δραστηριότητας 
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Ο παρουσιαζόμενος πίνακας δείχνει ότι ο κλάδος της πληροφορικής σημείωσε 

ανάπτυξη 2,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Ωστόσο, η παραγωγή το 

2020 μειώθηκε κατά 40,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το εμπόριο 

μειώθηκε κατά 20%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι ο τομέας λογισμικού και υπηρεσιών της Αρμενίας 

είναι αρκετά νέος. Οι περισσότερες εταιρείες, σχεδόν το 95%, ιδρύθηκαν το 

2000-2018. Η πρώτη ιδιωτική, τοπική εταιρεία προγραμματισμού ιδρύθηκε 

το 1987. Το πρώτο υποκατάστημα μιας ξένης εταιρείας άνοιξε στο Ερεβάν 

πέντε χρόνια αργότερα. Ο τομέας της τεχνολογίας γνώρισε μια μάλλον 

δύσκολη μεταβατική περίοδο το 1991-1997, όταν οι περιφερειακές 

συγκρούσεις, η φθίνουσα οικονομία και η μετανάστευση επαγγελματιών 

υψηλού επιπέδου εμπόδισαν σημαντικά τη συνολική ανάκαμψη της 

οικονομίας. Το 1998, υπήρχαν περίπου 35 με 40 εταιρείες προγραμματισμού 

και πάροχοι Διαδικτύου στην Αρμενία, που απασχολούσαν, σύμφωνα με 

διάφορους υπολογισμούς, περίπου 1000 ειδικούς. Ο αριθμός των ειδικών που 

εργάζονταν στον τομέα το 1998 ήταν σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι το 

1987, όταν μόνο το Ερευνητικό Ινστιτούτο Μαθηματικών Μηχανών του 

Ερεβάν είχε έως και 10.000 υπαλλήλους. Τα τελευταία έντεκα χρόνια, ο 

κλάδος έχει δει μια απότομη αύξηση στον αριθμό τόσο των τοπικών start-ups 

όσο και των υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών. Το 2017-2018 ιδρύθηκαν 150 

νέες εταιρείες (18,8% των υφιστάμενων εταιρειών). Την ίδια περίοδο, ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ αυξήθηκε κατά περίπου 

4.200. 
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Δ. To οικοσύστημα των startup στην Αρμενία 
 

Δ.1 Δομή αγοράς  

 

Τα τελευταία 4-5 χρόνια, αναδύθηκε στη χώρα μια πολλά υποσχόμενη, 

ζωντανή και εμπνευσμένη κουλτούρα start-up, η οποία παράγει ομάδες 

υψηλού προφίλ και προϊόντα που έχουν ήδη επιτύχει διεθνή αναγνώριση.  

 

Διάγραμμα 3: Startup στην Αρμενία 

Η πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη της τεχνολογικής σκηνής έχει εμπνεύσει 

επίσης εταιρείες της Αρμενικής Διασποράς, όπως η Service Titan και η Picsart, 

οι αξίες των οποίων ανέρχονται στα πάνω 1 δισεκατομμύριο δολάρια, να 

δημιουργήσουν την ομάδα ανάπτυξής τους και στην Αρμενία.  

Παρακάτω αναφέρονται μόνο μερικά εξέχοντα ονόματα που έχουν ανεβάσει 

το οικοσύστημα των startup στην Αρμενία σε ένα νέο επίπεδο: 

  

SuperAnnotate –Η εταιρεία παρέχει εξαιρετικά γρήγορο (10-20x) και 

ακριβή σχολιασμό εικόνας βάσει εικονοστοιχείων με βάση την τεχνολογία 

επιλογής αντικειμένων με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν ήδη συγκεντρώσει 3 εκ. 

δολ. χρηματοδότηση εκκίνησης για να βελτιώσουν την πλατφόρμα. Η εν λόγω 

startup βοηθά εταιρείες από αυτόνομα οχήματα, καταναλωτές, λιανικές, 

ιατρικές κ.λπ. στην απόκτηση δεδομένων εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, 

https://superannotate.com/
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εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και επιταχύνοντας λύσεις υπολογιστικής 

όρασης. 

Renderforest είναι μια πλατφόρμα που κάνει την επαγγελματική επωνυμία 

προσβάσιμη σε όλους. Με μια εξαιρετικά δημιουργική και ενθουσιώδη ομάδα, 

η πλατφόρμα προσφέρει τα καλύτερα διαδικτυακά εργαλεία επωνυμίας για τη 

δημιουργία βίντεο υψηλής ποιότητας, λογότυπων, γραφικών, μακet;vn και 

ιστοσελίδων με ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια. 

gg Taxi – Μία από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στην Αρμενία. Είναι 

δημοφιλής όχι μόνο στην Αρμενία αλλά και στο εξωτερικό, καθώς η ομάδα 

σχεδιάζει να εισέλθει σε νέες αγορές.  

Embry Tech – Η ομάδα Embry Tech, που ιδρύθηκε το 2017, αναπτύσσει 

λύσεις υλικού και λογισμικού για παπούτσια για να τα μετατρέψει σε συσκευή 

παρακολούθησης βιομετρικών δεδομένων και παρακολούθησης ευεξίας. Η 

τεχνολογία τους που εκκρεμεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μετρά την αλλαγή 

βάρους, τον αριθμό των βημάτων, τους καρδιακούς παλμούς και τις θερμίδες 

που καίγονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Δ.2 Η σημασία ύπαρξης τεχνολογικών μονόκερων στην Αρμενία 

 

Στον κλάδο της τεχνολογίας, ο όρος «τεχνολογικός μονόκερος» 

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μια (μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο) 

τεχνολογική εταιρεία με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολ. Το 2013 που 

ξεκίνησε η χρήση του συγκεκριμένου όρου, οι εταιρείες με ανάλογες 

αποτιμήσεις ήταν πραγματικά σπάνιες, 39 σε όλο τον κόσμο. Για το 2021, οι 

εκτιμήσεις για τον αριθμό των τεχνολογικών μονόκερων κυμαίνονται μεταξύ 

400 και 600 παγκοσμίως. 

Στις 26 Αυγούστου 2021, η Picsart, μια εταιρεία Αρμένιων ιδρυτών, 

ανακοίνωσε μια επένδυση αξίας 130 εκ. δολ., η οποία αποτιμούσε την 

εταιρεία ως τεχνολογικό μονόκερο αξίας 1,5 δισ. δολ.  

Η Picsart αποτελεί τον πρώτο τεχνολογικό μονόκερο στην Αρμενία, καθώς 

ιδρύθηκε από τρεις Αρμένιους, τους Hovhannes Avoyan, τον Artavazd 

Mehrabyan και τον Mikayel Vardanyan το 2011, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. 

Είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών, 

https://www.renderforest.com/
https://www.ggtaxi.com/
https://embry.tech/
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η οποία έχει περισσότερους από 150 εκ. ενεργούς χρήστες μηνιαίως σε 

περισσότερες από 180 χώρες.  

Όσον αφορά στο περιβάλλον για τις νεοφυείς επιχειρήσεις την Αρμενία, η 

κρατική χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα αυξήθηκε το τρέχον 

έτος. Η Αρμενία έχει επίσης θεσπίσει ευέλικτη φορολογική νομοθεσία για τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις: φόρο κερδών 0% και φόρο εισοδήματος 10% για τους 

εργαζόμενους.  

 

Δ.3 Ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων στην 

Αρμενία μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος BAJ Unicorn 

Academy 

 

Με την πρωτοβουλία της Orion4 και του Επιχειρηματικού Επιταχυντή 

BAJ5, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BAJ Unicorn Academy έχει ξεκινήσει στην 

Αρμενία, όπου θα εκπαιδευθούν μηχανικοί μηχανικής μάθησης (machine 

learning) υψηλής ειδίκευσης. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πληροφορικής υλοποιείται από την Αρμενική Ακαδημία Κώδικα (ACA) με 

χρηματοδότηση από τις startup Embodied και cognaize και θα παρέχεται 

δωρεάν για 20 επιλεγμένους μαθητές. Σύμφωνα με δηλώσεις της 

διευθύνουσας συμβούλου και συνιδρύτριας της Orion Armenia, Diana 

Arzumanyan, η ανάγκη ύπαρξης του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας της εταιρείας με μελλοντικούς τεχνολογικούς 

μονόκερους6 στη χώρα, καθώς διαπιστώθηκε υποστελέχωση στους 

μηχανικούς μηχανικής μάθησης στην Αρμενία. Για τη στελέχωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, θα υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

της Αριζόνα και τη Google.  

                                                             
4 Η Orion Worldwide Innovations ("Orion"), είναι ένας κόμβος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 
(startup) που προσφέρει τα εργαλεία για την είσοδο των εταιρειών στην αγορά των ΗΠΑ. 
5 Ο επιχειρηματικός επιταχυντής BAJ (growth stage accelerator) απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις 
στα στάδια του seed funding και του Series A funding. O φορέας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ 
τριών οργανισμών: του Baltic American Chamber of Commerce, της Orion και του Jacobs Technion-
Cornell Institute στο Cornell Tech, προϊόν σύμπραξης μεταξύ του Πανεπιστημίου του Cornell και του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ισραήλ Technion. 
6 Ο όρος «τεχνολογικός μονόκερος» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μια (μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο) τεχνολογική εταιρεία με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολ. 
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Όσον αφορά στο σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

τεχνολογικών μονόκερων στην Αρμενία, σημειώνεται ότι στις 26 Αυγούστου 

2021, η Picsart έγινε ο πρώτος, καθώς ανακοίνωσε επένδυση αξίας 130 εκ. 

δολ., η οποία αποτιμούσε την εταιρεία στο 1,5 δισ. δολ., ενώ αναμένεται να 

ανακοινωθεί σύντομα η Service Titan ως ο δεύτερος τεχνολογικός μονόκερος 

της χώρας. 

 

Δ.4 Βιομηχανία outsourcing: Πρόσφατες εξελίξεις 
 

Υπάρχουν βασικοί παίκτες υπηρεσιών στην αγορά με περισσότερα από 10 

χρόνια εμπειρίας που εργάζονται επιτυχώς με ηγέτες του κλάδου από όλο τον 

κόσμο και δημιουργούν προσαρμοσμένα CRM, ERP, εργαλεία αυτοματισμού 

και πλατφόρμες SaaS. Ταυτόχρονα, υπάρχουν νεότερες και μικρότερες 

ομάδες, που εστιάζουν σε εξειδικευμένους τομείς και στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων λύσεων για τους συνεργάτες τους. 

Βασικές υπηρεσίες που είναι δημοφιλείς για εξωτερική ανάθεση και 

παρέχονται από εταιρείες τεχνολογίας της Αρμενίας είναι η ανάπτυξη 

προσαρμοσμένου λογισμικού, η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά η ανάπτυξη 

ιστότοπου και η ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και το 

DevOps. 

Παρατίθενται κάτωθι οι βασικοί παίκτες της αγοράς. 

 

Διάγραμμα 4: Σημασία του outsourcing στην εγχώρια αγορά των ΤΠΕ  
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VOLO 

Technology Focus: .NET 

Η VOLO αποτελεί μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ίδρυσε σταθερές 

ομάδες (4 γραφεία) στην Αρμενία και έγινε παγκόσμια ανοίγοντας 3 γραφεία 

ανάπτυξης στην Ουκρανία. Ιδρύθηκε το 2006 από δύο προγραμματιστές, η 

ομάδα έχει αυξηθεί σε 250+ ειδικούς και αναπτύσσεται ενεργά. 

Υπηρεσίες που παρέχονται από την ομάδα VOLO: 

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Εφαρμογών 

• Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά 

• Διαχείριση IT και DevOps / DevSecOps 

• Λύσεις AI/ML και Internet of Things 

 

SFL 

Technology Focus: JAVA 

Η SFL είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και συμβουλευτική που 

παρέχει ψηφιακό μετασχηματισμό σε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Ιδρύθηκε το 2006, η εταιρεία προσφέρει λύσεις offshoring και outsourcing σε 

πολλούς πελάτες παγκοσμίως. 

 

Preezma 

Technology Focus: Node JS 

Η Preezma είναι μια εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης προσαρμοσμένου 

λογισμικού και πληροφορικής με έδρα το Ερεβάν. Από το 2013, η ομάδα 

Preezma έχει κάνει επιτυχημένες τεχνολογικές συνεργασίες με τοπικές και 

διεθνείς εταιρείες. Η ομάδα έχει αναπτύξει με επιτυχία διάφορα Συστήματα 

Διαχείρισης, Κοινωνικά Δίκτυα και Εργαλεία Μάρκετινγκ με μηχανολογικές 

λύσεις επόμενης γενιάς. 

 

CodeRiders 

Technology Focus: PHP 

https://volo.global/
https://sflpro.com/
https://preezma.com/
https://www.coderiders.am/
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Η CodeRiders παρέχει λύσεις λογισμικού για την αυτοματοποίηση των μη 

αυτόματων επιχειρηματικών διαδικασιών.  
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Ε. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ε.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

 

Ήδη από τις 28 Δεκεμβρίου 2000, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Αρμενίας αναγνώρισε τη βιομηχανία πληροφορικής ως έναν από τους 

κλάδους προτεραιότητας της οικονομικής ανάπτυξης της Αρμενίας. Το 2001 

εγκρίθηκε από την κυβέρνηση το έγγραφο «Information Technology Industry 

Development Concept». Στις 20 Ιουλίου 2001, με το Διάταγμα NH-896 του 

Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ιδρύθηκε το Συμβούλιο 

Υποστήριξης για την Ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ITDSC), υπό 

την προεδρία του Πρωθυπουργού. Ως σύνδεσμος μεταξύ της κυβέρνησης και 

των επιχειρήσεων πληροφορικής, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ΜΚΟ, 

των χορηγών και των διεθνών οργανισμών, το ITDSC οργάνωσε και διεξήγαγε 

συζητήσεις για την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας 

και την επίλυση ζητημάτων στον κλάδο της πληροφορικής. Την 1η Ιουνίου 

2019, οι στόχοι του Υπουργείου Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας 

καθορίστηκαν επισήμως με εκτελεστικό διάταγμα του Πρωθυπουργού. Στόχοι 

του Υπουργείου είναι η δημιουργία και ενίσχυση των συνθηκών για την 

ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των υψηλών τεχνολογιών, της 

ψηφιοποίησης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των καινοτόμων 

τεχνολογιών, της επικοινωνίας, του ταχυδρομείου, του Διαδικτύου, των 

σφαιρών του αέρα και του διαστήματος, καθώς και η δημιουργία και ενίσχυση 

των συνθηκών εξασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη του κράτους. Το νέο 

Υπουργείο Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας αντικατέστησε το Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Το Ίδρυμα Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (EIF) ιδρύθηκε με την Κυβερνητική 

Απόφαση N 1165 της 27ης Νοεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της δανειακής 

σύμβασης με την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να δημιουργηθούν 

προϋποθέσεις για την προσαρμογή του τομέα πληροφορικής της Αρμενίας 

στα διεθνή πρότυπα. Ταυτόχρονα, το Viasphere Technopark λειτουργεί από 

το 2001, φιλοξενώντας περισσότερες από 30 εταιρείες του κλάδου στους 

χώρους του. 
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Άλλες νομικές πράξεις που σχετίζονται με τη σφαίρα της πληροφορικής 

περιλαμβάνουν τον Νόμο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τις ηλεκτρονικές 

ψηφιακές υπογραφές (14 Δεκεμβρίου 2004) και τον νόμο για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες (8 Ιουλίου 2005). Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με το 

Υπουργείο Εμπορίου και Οικονομικής Ανάπτυξης, το 2005, η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Αρμενίας ανέπτυξε και έθεσε σε 

λειτουργία το έντυπο μηνιαίας κρατικής στατιστικής αναφοράς «Σχετικά με 

τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας» — Έντυπο 1-IT. Έχουν υπογραφεί πλήθος 

Συμφωνιών Συνεργασίας και Μνημονίων Συνεργασίας με άλλες χώρες, όπως 

η Ινδία και η Αίγυπτος, καθώς και παγκοσμίου φήμης εταιρείες όπως η 

Microsoft, η Alcatel, η Hewlett Packard, η Sun Microsystems, η National 

Instruments κ.λπ. 

 

Ε.2 Ελληνική παρουσία στον αρμενικό κλάδο των ΤΠΕ 

 

Η INTRACOM ARMENIA είναι θυγατρική της INTRACOM TELECOM, 

κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιακών λύσεων, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. 

Η INTRACOM ARMENIA ιδρύθηκε τον Μάιο του 2005, αν και η INTRACOM 

έχει μακρόχρονη παρουσία στην Αρμενία μέσω του αντιπροσωπευτικού της 

γραφείου στο Ερεβάν από το 1999. Η Εταιρεία εστιάζει στο σχεδιασμό και την 

παράδοση έργων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και 

της πληροφορικής (δημόσια διοίκηση και τραπεζικές εργασίες). 
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ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 

1. Ministry of High-Tech Industry, 

https://hti.am/?lang=3&page_id=1&id=0&page_name=default  

2. Armenian National Interests Fund (ANIF), https://www.anif.am/  

3. Investor Support Center, https://www.isc.am/ 

4. Gyumri Technological Center, https://gtc.am/  

5. Vanadzor Technological Center Establishment Program, 

http://vtc.am/en/  

6. Microsoft Innovation Center, https://www.mic.am/  

7. Armenian National Engineering Laboratories (ANEL), http://anel.am/  

8. IBM Innovative Solutions and Technologies Center. 

https://www.istc.am/ 

9. TUMO Center for Creative Technologies, https://tumo.org/  

 

https://hti.am/
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https://gtc.am/
http://vtc.am/en/
https://mic.am/
https://www.mic.am/
http://anel.am/
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https://istc.am/
https://www.istc.am/
http://www.tumo.org/
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