
 

 

 Η Αρμενία δεν είναι αντίθετη με την εισροή τουρκικών κεφαλαίων 

στην οικονομία της, δήλωσε ο πρωθυπουργός Tigran Sargsyan, σε 

συνάντηση που είχε με  τα μέλη της Ένωσης Αρχισυντακτών εφημερίδων 

και λοιπών ΜΜΕ, από χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, 

τις χώρες της Βαλτικής και την Γεωργία, που βρίσκονται στο Ερεβάν στα 

πλαίσια συνόδου που πραγματοποιείται. 

 Τόνισε ότι η Αρμενία βρίσκεται σε ιδιαίτερη φάση οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία επιβάλλει να ενδιαφερεται πρωτίστως για την 

αύξηση των κάθε είδους άμεσων ξένων επενδύσεων και εισροής 

κεφαλαίων ευρύτερα. Σημείωσε ότι η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι 

οι επενδυτές είναι κατεξοχήν λογικοί και ρεαλιστές άνθρωποι και αυτός 

είναι ο λόγος που ήδη Αρμένιοι και Τούρκοι επιχειρηματίες 

συνεργάζονται αποτελεσματικά, ενώ οι δύο χώρες προθυμοποιούνται 

παράλληλα να συμμετάσχουν σε ένα πολιτικό διάλογο, με διαφορετικές 

προσδοκίες και συνιστώσες. Ο κ. Sargsyan δήλωσε ότι είναι υποχρέωση 

του κράτους να συμβάλει στην άρση των κάθε λογής εμποδίων, που δεν 

έχουν καμία αναφορά σε ακραιφνώς οικονομικούς όρους, ώστε να 

διευκολυνθεί η συναλλαγή των οικονομικά δρώντων και να αφεθούν οι 

πολίτες των δυο χωρών στις συναλλαγές τους, ώστε αφενός οι 

επενδύσεις να αποκτήσουν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και αφετέρου να 

εμπαιδωθούν οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δυό χωρών. "Τόσο η 

Αρμενία αλλά και η Τουρκία θα επωφεληθούν από αυτήν την εξέλιξη", 

πρόσθεσε. Ξεκαθάρισε δε ότι η εισροή τουρκικών κεφαλαίων δεν 

θεωρείται από την αρμενική κυβέρνηση ως παράγοντας 

αποσταθεροποίησης της οικονομίας της χώρας, στο μέτρο που θα 

επηρρεάζονται προοδευτικά σημαντικοί κλάδοι και παραγωγικές μονάδες 

από οικονομικούς παράγοντες μιας χώρας με την οποία εκκρεμεί η 

διευθέτηση σημαντικών πολιτικών ζητημάτων.  

 Σημειώνεται ότι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας, 

εξακολουθούν να μην υπάρχουν.                                           συν. σελ. 4 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ  

Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στην Αρμενία. 

 Την εβδομάδα 3-12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν η πρώτη 

Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας για αρμένιους πολίτες. Τη Δευτέρα 

12 Νοεμβρίου μάλιστα ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των νικητών του Armenia 

StartUp Business Competition Model στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της 

Αρμενίας (AUA), που αποτέλεσε μια πρωτοποριακή προσπάθεια, τόσο 

αναφορκά με το σχεδιασμό, όσο και για τις προοπτικές της.  

 Από τον παρελθόντα Αύγουστο οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που είχαν υπόψη τους 

και σχεδιάσει να παρουσιάσουν στο διαγωνισμό. Τον Σεπτέμβριο, οι 

συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα εντατικό Build-A-Business εργαστήριο στο 

ΑUA, με επικεφαλής τους ιδρυτές της προσπάθειας, στελέχη της USAid.    

 «Οι επιχειρηματικές προσπάθεις που εξετάσαμε στην Αρμενία μας 

ενέπνευσαν», ανέφερε ο Sean Griffin, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής του 

StartUp Cup. "Ανυπομονούμε να δούμε τους νικητές του StartUp Cup 2012 να  

υλοποιούν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους και τις επιπτώσεις στην τοπική 

οικονομία, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας” τόνισε κατά τη 

διάρκεια της τελετής απονομής. Η συνολική προσπάθεια αποσκοπεί στο να  

εμπνεύσει μια νέα γενιά επιχειρηματιών της Αρμενίας να ακολουθήσουν τα 

όνειρά τους, ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. Οι 3 πρώτοι νικητές έλαβαν 

χρηματικά βραβεία (ύψους 50.000 δολ. έκαστος) από την USAID ώστε να 

χρηματοδοτηθεί άμεσα η ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα ιδρύσουν στην 

κρίσιμη φάση εκκίνησης και εισόδου στην αγορά, ώστε τελικά να μην ανασταλεί η 

προσπάθεια και παράλληλα να υπάρξει ουσιαστική επίδραση στην 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς.  

 Συνολικά υπεβλήθησαν 120 προτάσεις και τελικά επτά ομάδες  

προχωρήσαν στον τελικό γύρο. Αυτές οι ομάδες παρουσίασαν δημόσια τα 

επιχειρηματικά μοντέλα τους . Η προσπάθεια ανάπτυξης της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας εκπαιδεύει τους επιχειρηματίες να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο 

επιχειρηματικό μοντέλο, να αναπτύξουν σχέσεις με τους πιθανούς πελάτες, και 

να επιταχύνουν την εκκίνηση στην αγορά μέσα από μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία με μεθοδολογία στόχευσης στην ανταγωνιστικότητα μετατρέποντας τα 

σχέδια σε βιώσιμα μοντέλα επιχειρήσεων.                                       συν. σελ. 4                  



 

 

σελ. 3 Τεύχος 64ο 24-30/11/2012 

Επιβολή προστίμων σε εταιρείες τυροκομικών προϊόντων.  

 Ο πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Τυριού της Αρμενίας,  Armen 

Gigoyan δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η εκστρατεία της Κρατικής Υπηρεσίας 

Ασφάλειας των Τροφίμων κατά των τοπικούς παραγωγούς τυριών δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά μια πολιτική παρέμβαση ενόψη των εκλογών του προσεχούς 

Φεβρουαρίου». Η δήλωση έγινε την επαύριο επιβολής προστίμου 10.400.000 

AMD (20.000 ευρώ) σε 59 επιχειρήσεις που παράγουν τυροκομικά προϊόντα, 

για παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας στην παραγωγή, μετά από έκτακτες 

επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε η αρμόδια αρμενική υπηρεσία τον 

Οκτώβριο. Ο πρόεδρος της Ένωσης θεωρεί επιλεκτική την επιβολή των 

προστίμων και μάλιστα εκτιμά ότι υπάρχει έντονη η αίσθηση της προσπάθειας 

να διαμορφωθούν ολιγοπωλιακές τάσεις και σε αυτήν την αγορά. Συνολικά στην 

Αρμενία λειτουργούν περίπου 80 επιχειρήσεις που παράγουν τυροκομικά 

προϊόντα. 

 Η παρέμβαση της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας Τροφίμων ήταν  

λειτουργία μάλιστα 18 επιχειρήσεων έχει ανασταλεί εν μέρει ή στο σύνολό και 

σχεδόν 5,5 τόνοι διαφόρων τύπων τυριού κατασχέθηκαν τόσο στις 

παραγωγικές τους μονάδες, όσο και στα σημεία πωλήσεώς τους, καθώς η 

επιθεώρηση αποκάλυψε το βάκιλο του παχέος εντέρου κυρίως σε τυρί τύπου 

"Chanakh". 

 Ο κ. Gigoryan ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ότι κατά τα 

τελευταία 2-3 χρόνια, η κυβέρνηση έχει εντατικοποιήσει του ελέγχους, 

προσπαθώντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, να χειραγωγήσει την 

παραγωγική διαδικασία, αλλά τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους αρνητικά.  Ο κ. Gigoryan παράλληλα αναφέρθηκε 

στη σημαντική φοροδοτική συμβολή των νέων εταιρειών παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί στο στόχαστρο ως 

φοροδιαφεύγουσες και ότι πραγματοποιούν εξαγωγές χωρίς να εγγράφονται 

στο επίσημο σύστημα των αρμενικών τελωνείων.                         συν. σελ. 5 



 

 

συν. από σελ. 2. 

 Τα βραβευθέντα start ups αφορούσαν σχέδια ανάπτυξης 

πωλήσεων μέσω διαδικτύου, εκμετάλλευσης πράσινης ενέργειας 

για δημιουργία γεωργικής μονάδας και δημιουργία λογισμικού 

για ταμπλέτες υπολογιστών.  

 Εκτός από τη διαγωγιστική διαδικασία  η Εβδομάδα 

Επιχειρηματικότητας στην Αρμενία, περιέλαβε επίσης 

πολυάριθμες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 

όλες τις ημέρες περίπου 2500 επιχειρηματίες, μέλη οργανώσεων 

καταναλωτών, φοιτητές και επιστήμονες διαφόρων κλάδων. Η 

προσπάθεια θα επαναληφθεί και το 2013 καθώς κρίθηκε 

εξαιρετικά επιτυχημένη. 

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

6,  Demirchian str. 0002, Yerevan  

Τηλέφωνο : (+37410) 530051, 

530446,  fax : (+37410) 530449 

e-mail : ecocom-yerevan@mfa.gr 

www.agora.mfa.gr/am54   

Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

συν. από σελ. 1 

Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών έκλεισαν το 1993 με πρωτοβουλία της Άγκυρας. Οι 

σχέσεις μεταξύ της Αρμενίας και της Τουρκίας παραμένουν τεταμένες λόγω της στάσης της Άγκυρας 

στο ζήτημα του Καραμπάχ.  Σημειώνεται ότι ήδη από το περασμένο καλοκαίρι τόσο με την 

επιτάχυνση εκ μέρους της Τουρκίας διαμόρφωσης όρων ώστε το λιμάνι της Τραπεζούντας να 

μπορέσει να αποτελέσει σταθερή και αξιόπιστη λύση για τη διεξαγωγή του εμπορίου της Αρμενίας, 

αλλά και στα πλαίσια του forum επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας-Τουρκίας, που 

διεξάγεται με την αρωγή της USAid, έχει αρχίσει να συστηματοποιείται η προσέγγιση των δυό 

χωρών στον οικονομικό τομέα.  

Η επιδιωκόμενη αύξηση του όγκου εμπορίου, εκτός του ότι θα είναι αμοιβαία επωφελής για 

της δυό χώρες, εκτιμάται ότι θα αρχίσει να τροχιοδρομεί και την επίλυση λοιπών προβλημάτων που 

αναφέρονται στην διαμάχη που επισκιάζει τις σχέσεις και με το Αζερμπαϊτζάν. Σημειώνεται ότι παρά 

το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των δυο χωρών διεξάγεται εμπόριο τόσο μέσω της Γεωργίας, όσο 

και απευθείας και μάλιστα η Τουρκία διατηρεί το 5% των συνολικών εξαγωγών προς την Αρμενία 

(περίπου 1.8-2 εκ. δολ. ετησίως). Παράλληλα η Αρμενία πραγματοποιεί εξαγωγές, κατά τον 

προαναφερθέντα τρόπο, ύψους 250.000-300.000 δολ. ετησίως προς την Τουρκία. Το 2011 μονάχα, 

οι αρμενικές εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν περαιτέρω φτάνοντας το 10%, υποδηλώνοντας 

την έφεση για ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου με κάθε τρόπο. Οι δίοδοι που χρησιμοποιούνται 

είναι από το βορειοανατολικό διάδρομο της Αρμενίας, πλησίον των συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν και 

περνά νοτίως της Τιφλίδας για να κατευθυνθεί προς την Τουρκία μετά από μια απόκλιση σημαντική, 

καθώς η οδική οδός είναι βορείως του ορεινού όγκου που υπάρχει στην περιοχή.  
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  συν. από σελ. 3  

Παράλληλα αναγνώρισε ότι ορισμένα τυροκομικά προϊόντα που παράγονται από 

ορισμένες τοπικές επιχειρήσεις, ενδεχομένως περιέχουν το βάκιλο του παχέος 

εντέρου, αυτό όμως δεν είναι καινούργια διαπίστωση, αλλά ένα πρόβλημα που 

προυπήρχε και έχει κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση εδώ και 10 έτη, ώστε να 

αναλυφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή του και την ουσιαστική ποιοτική 

αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων. 

 Το πιο σημαντικό ζήτημα προκύπτει από το ότι η Αρμενία δεν έχει ένα ινστιτούτο 

για την παραγωγή γάλακτος μέχρι σήμερα. Ένας παραγωγός που έχει 2-3 αγελάδες 

θεωρείται αγρότης και οι παραγωγοί πρέπει να αγοράσουν γάλα από εκατοντάδες 

παρόμοιους «αγρότες», και, βεβαίως, είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κάποιος τον 

υπεύθυνο για το μολυσμένο γάλα, δήλωσε ο κ. Gigoyan προσθέτοντας ότι οι τοπικοί 

τυροκόμοι δεν έχουν μηχανισμούς για να ελέγξουν εάν το γάλα περιέχει το βάκιλο του 

παχέος εντέρου ή άλλου επιβλαβλείς για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμούς. 

Μάλιστα επιρρίπτει ευθύνες και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, καθώς 

εκτιμά ως αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας τα τα αποτελεσμάτων των 

επιθεωρήσεων, καθώς τόνισε ότι ο βάκιλος του παχέος εντέρου είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητος στο αλάτι και στην περίπτωση του τύπου "Chanakh" πρόκειται για τυρί 

εξαιρετικά αλμυρό. Παράλληλα, ανέφερε ότι δύο από τις 18 εταιρείες που έχουν 

αναστείλει, επί του παρόντος, την λειτουργία τους, παράγουν τυρί τύπου IGIT και Kali-

no-Kat (τοπικές ονομασίες αρμενικών τυριών), που συγκαταλέγονται σε εκείνα που 

πραγματοποιούν μεγάλες εξαγωγές στην Ρωσία. Μέχρι σήμερα η παραγωγή τους, 

ποτέ δεν είχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη Ρωσία και επιπλέον, κάθε φορά που η 

παραγωγή εξήχθη, είχε εξεταστεί και από τα ρωσικά εργαστήρια. Βάση όλων των 

ανωτέρω η Ένωση Τυροκόμων Αρμενίας, εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει 

συννενόηση με τις αρμόδιες αρχές της Αρμενίας, διότι, ανάμεσα στα άλλα, 

προκαλείται και πανικός στους εγχώριους καταναλωτές, παρότι αυτοί γνωρίζουν, 

σύμφωνα με εκτιμήσεις του, ότι δεν έχουν υπάρξει κρούσματα ασθενειών ένεκα 

κατανάλωσης τυροκομικών.  


