
 

 

 Η Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων της Αρμενία 

ανακοίνωσε ότι ήρε την απαγόρευση στις εισαγωγές αλκοολούχων ποτών 

από την Τσεχική Δημοκρατία. 

 Το περασμένο φθινόπωρο, οι τσεχικές αρχές ανέφεραν δεκάδες  

θανάτων και ασθενειών που προκλήθηκαν από χαμηλού κόστους 

εμφιαλωμένες βότκες παραγωγής τσεχικών εταιρειών. Παρόμοια περιστατικά 

παρατηρήθηκαν και με προϊόντα με ρούμι και αποστάγματα φρούτων που 

είχαν νοθευτεί με μεθανόλη, μια δηλητηριώδες μορφή του αλκοόλ που 

μπορεί να αποβεί μοιραία η κατανάλωσή τους ή να προκαλέσει ολική ή 

μερική τύφλωση. Η μεθανόλης χρησιμοποιείται κανονικά για βιομηχανικούς 

σκοπούς, αλλά εταιρείς χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν για να ενισχύσουν 

τους βαθμούς αιθυλικής αλκοόλης και να προκαλέσουν εθισμό στους 

καταναλωτές. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί λόγω της παροδικής τύφλωσης 

περιγράφονται ως η χειρότερη κατάσταση που αντιμετώπισε η Τσεχική 

Δημοκρατία, αναφορικά με θανατηφόρες δηλητηρίασης από αλκοόλ, τα 

τελευταία 30 χρόνια. 

 Ακολουθώντας το παράδειγμα ορισμένων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, το Σεπτέμβριο του 2012 η Αρμενία 

επέβαλε απαγόρευση στις εισαγωγές ποτών υψηλού αλκοολικού επιπέδου 

από την Τσεχική Δημοκρατία. Η απαγόρευση άρθηκε στις 6 Μαρτίου του 

τρέχοντος έτους με απόφαση του επικεφαλής  του οργανισμού Avraam 

Bakhchagulyan.   

 Σημειώνεται ότι το 2011 η Ρωσία είχε επιβάλλει αντίστοιχη 

απαγόρευση και σε προϊόντα υψηλού αλκοολικού βαθμού που παράγονταν 

στην Αρμενία, ωστόσο δεν είχαν υπάρξει στην περίπτωση αυτή περιπτώσεις 

θανάτων και άλλων ασθενειών, γεγονός που είχε οδηγήσει  τότε σε  

κατηγορίες εκ μέρους της αρμενικής πλευράς για μεθόδους υπονόμευσης 

των κανόνων ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των δυό χωρών, λόγω ύπαρξης 

ανταγωνιστικής βιομηχανίας στις δυο χώρες. 
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Διάρθρωση εξαγωγικού εμπορίου Αρμενίας 

Το 2012 το εξωτερικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 3.9% φτάνοντας συνολικά 

τα 5.69 δις δολ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2.9% υπερβαίνοντας τα 4.2 δις 

δολ. και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7% φτάνοντας τα 1.42 δις δολ. Το 2011 

είχε ξεκινήσει σημαντική προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου και παρότι οι εξαγωγές είχαν αυξηθεί κατά 27.7% και οι εισαγωγές 

κατά 10.7%, το έλλειμμα είχε ανέλθει σε 2,82 δις δολ. ποσοστό αύξησής του 

δηλαδή 4.2% σε σχέση με το 2010, το μικρότερο της τελευταίας δεκαετίας. Το 

2012 καταγράφηκε τελικά σχεδόν αντίστοιχο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. 

Η εγγύτητα της απόστασης και οι ειδικές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία 

αποτυπώνονται επίσης τόσο στα στοιχεία των εισαγωγών, όσο και σε εκείνα 

των εξαγωγών. Η Ρωσία ήταν ο πρώτος εμπορικός εταίρος και το 2012 2010 

και διατήρησε το υψηλό ποσό του συνολικού διμερούς εμπορίου, παρότι το 

2011 το Ιράν απεδείχθη ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Αρμενίας. 

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ συνολικά ξεπέρασαν εκείνες στην ομάδα 

των χωρών ΚΑΚ. 

Το 2012 οι χώρες της ΕΕ αύξησαν τις εξαγωγές τους στη Αρμενία 

φθάνοντας τα 1,38 δις δολ. σε σχέση με 1,06 δις δολ. το 2011. Πρόκειται για το 

ιστορικά υψηλότερο ποσό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και υπογραμμίζει 

την διαρκώς βελτιούμενη πορεία των οικονομικών σχέσεων. Ωστόσο οι 

εξαγωγές της Αρμενίας προς την ΕΕ σημείωσαν κάμψη καθώς δεν ξεπέρασαν 

το 2012 τα 505 εκ. δολ. όταν το 2011 ήταν 628,7 εκ. δολ. Σημαντικότερη 

υποχώρηση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές της Αρμενίας  στη Βουλγαρία και 

εντοπίζονται σε μείωση των πρώτων υλών για τη βιομηχανία. Η εικόνα που 

εμφανίζεται στις εξαγωγές της Αρμενίας είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένη σε 

σχέση με τις εισαγωγές της. Συνολικά το 2012 η ΕΕ απέσπασε 30% των 

εισαγωγών της Αρμενίας και η χώρες ΚΑΚ 37% δημιουργώντας πλέον άλλη 

εικόνα καθώς το 2011 η ΕΕ είχε 28% και οι χώρες ΚΑΚ 28% των εισαγωγών 

που πραγματοποίησε η Αρμενία. Η Κίνα εμφανίζεται πλέον σημαντικά 

υψηλότερα με 11% των εισαγωγών σε σχέση με 6% το 2011, ενώ οι λοιπές 

χώρες εμφανίζονται με τα ίδια ποσοστά. Η Τουρκία παρότι διατηρεί τα σύνορά 

της με την Αρμενία κλειστά, όπως και το Αζερμπαϊτζάν, ένεκα της διαμάχης 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ,                                                          συν. σελ. 3  
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συν. από σελ. 2 

αποσπά ποσοστό 6% του εξαγωγικού εμπορίου προς την Αρμενία. Τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα εμφανίζουν σημαντική πτώση του ποσοστού τους καθώς από 14% το 

2011, δεν κατάφεραν παρά να αποσπάσουν το 1% το 2012, εν πολλοίς διότι πολλά 

τρόφιμα εισήχθησαν από χώρες της ΕΕ και την Ουκρανία. Το Ιράν παράλληλα, 

διατήρησε το 6% στις εξαγωγές του προς την Αρμενία, παρά τα γνωστά διεθνή μέτρα 

που δημιούργησαν ιδιαίτερους φόβους στην Αρμενία για τις οικονομικές ροές και τις 

επιπτώσεις κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εκκρεμοτήτων της περιοχής. 

Αναφορικά με τις χώρες τις ΕΕ η Γερμανία αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος εταίρος της 

Αρμενίας καθώς απέσπασε το 2012 το 23% των αρμενικών εισαγωγών διπλάσιο σε 

σχέση με το 2011 όταν είχε αποσπάσει το 11% και μάλιστα συνεχίζοντας τη ραγδαία 

διείσδυσή της στην αγορά καθώς ήδη το 2009 είχε επιτύχει 10% αύξηση. Παράλληλα 

και οι εξαγωγές της Αρμενίας προς τη Γερμανία ήταν μειωμένες το 2012 μετά την 

περυσινή αύξηση κατά 16%. Σημαντική εξέλιξη απετέλεσε ο διπλασιασμός των 

εξαγωγών του Βελγίου και η αύξηση του μεριδίου (οφείλεται βέβαια στην εξαγωγή 

φινιρισμένων πολυτίμων λίθων) και η υποχώρηση των εξαγωγών Αυστρίας, 

Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Ιταλία, η Λιθουανία και η Ολλανδία σημείωσαν μικρή 

περαιτέρω αύξηση των ποσοστών τους μετά το σημαντικό 30% που επέτυχαν το 2011.  

Η Ρουμανία κατέγραψε τη σημαντικότερη αύξηση με 5πλάσιο ύψος εξαγωγών το 2012 . 

  



 

 

Έργα ανάπλασης του Ερεβάν. 

Η Αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου για την 

ανάπτυξη της πόλης Ερεβάν προωθώντας σημαντικές 

πολεοδομικές παρεμβάσεις. Ο αναπληρωτής υπουργός αστικού 

σχεδιασμού των Ruzan Alaverdyan ανακοίνωσε ότι οι προτάσεις 

που υποβάλλονται αντανακλούν την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη 

ραγδαία αστικοποίηση της πόλης του Ερεβάν.  

Οι εμπειρογνώμονες που συνέταξαν το σχέδιο 

ανάπλασης ομόφωνα πρότειναν ως λύση τη δημιουργία ειδικού 

καθεστώτος που θα πρέπει να ευνοήσει την ανάπτυξη του 

κέντρου της πόλης, τον καθορισμό ζωνών και τον 

προγραμματισμό των έργων ανάπλασης με πρόβλεψη για 

εμπορικές χρήσεις και χώρους πρασίνου. Εκτιμάται ότι σε 6 

μήνες ο νόμος θα έχει ψηφιστεί και θα τεθεί σε ισχύ, οπότε 

σημαντικά δημόσια έργα θα προκηρυχθούν.  
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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 . 

Επιδότηση ασθενέστερων εισοδημάτων. 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας δήλωσε σήμερα ότι θα πληρώσει 142,2 εκατ. δράμια στην Arm-

RosGazporm (ARG), τον ρωσικά ελεγχόμενο φορέα παροχής φυσικού αερίου στην Αρμενία ως 

αποζημίωση για το φυσικό αέριο που παρέχεται σε ακάλυπτο οικογένειες. 

Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα στην Αρμενία επωφελήθηκαν έκπτωσης 

30% για το φυσικό αέριο από τον Απρίλιο του 2011. Η έκπτωση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 

Μαρτίου 2013. Οι οικογένειες που χρησιμοποιούν λιγότερο από 300 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 

μήνα πληρώνου 100 δράμια ανά ένα κυβικό μέτρο. Οι υπόλοιποι καταναλωτές πληρώνουν 132 

δράμια. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών πόρων Armen Movsisyan είπε σε συνεδρίαση 

Υπουργικού Συμβουλίου ότι τα χρήματα που πρέπει να καταβληθούν για την ARG θα 

δημιουργήσουν πρόσθετα κέρδη σε όλες τις εταιρείες ενέργειας. Ο πρωθυπουργός Tigran Sargsyan 

είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά τη στοχευμένη βοήθεια για ευάλωτες 

οικογένειες την περίοδο 2013-2014. Η κοινωνική πολιτική έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Δεν αυξάνονται οι κοινωνικές παροχές, αλλά παρέχονται μέσα για να επιτραπεί σε 

αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Επί του παρόντος, 

βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη ρωσική Gazprom να αναθεωρήσει τις τιμές του 

φυσικού αερίου που παρέχεται στην Αρμενία. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, από την 1η 

Απριλίου 2013, η τιμή των 1.000 κυβικών μέτρων θα αυξηθεί από 180 έως 240 δολ. ΗΠΑ..  
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Συμμετοχή Αρμενίας σε Διεθνή Έκθεση υψηλής τεχνολογίας. 

Με τη χρηματοδότηση και μέριμνα της USAID εκπρόσωποι της βιομηχανίας υψηλής 

τεχνολογίας της Αρμενίας, συμμετείχαν στη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση του κλάδου την CeBit στο 

Αννόβερο της Γερμανίας. Της αρμενικής αντιπροσωπείας ηγείτο η Ένωση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής Αρμενίας και συμμετείχαν η Ένωση Αρμενικών εταιρειών Start-ups και 6 εταιρείες του 

κλάδου. 

Ιστορικά, η Αρμενία ήταν στην πρώτη γραμμή της υψηλής τεχνολογίας, στην έρευνα, την 

ανάπτυξη, και την κατασκευή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Σοβιετική Αρμενία έχει 

αποτελέσει τον κύριο κόμβο των κρίσιμων επιστημονικών ανακαλύψεων της τότε ΕΣΣΔ και ήταν 

στην πρωτοπορία με δραστηριότητες στον κλάδο R&D σε μια σειρά από τομείς της βιομηχανίας, 

όπως η τεχνολογία mainframe, η βιομηχανική πληροφορική, τα ηλεκτρονικά είδη, τους ημιαγωγούς, 

την ανάπτυξη λογισμικού και άλλα. Πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο αρμενικός 

τομέας της τεχνολογίας επικεντρώθηκε κυρίως σε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη εφαρμογών R&D και 

την παραγωγή έργων που απευθύνονται σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Μετά την 

ανεξαρτησία της το 1991, η βιομηχανία στράφηκε με επίκεντρο την ανάπτυξη λογισμικού, την 

εξωτερική ανάθεση και τις καθαυτό υπηρεσίες πληροφορικής. Ο τομέας του λογισμικού και των 

υπηρεσιών έχει αποκτήσει πραγματικά σημαντική δυναμική κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 

ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τομέας αυξανόταν με ρυθμούς 27% ετησίως. Το 2008, το 

μερίδιο της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στο ΑΕΠ της Αρμενίας ήταν 1,2%, το οποίο είναι 

συγκρίσιμο με αυτό της Ινδίας (1,4%) και της Γερμανίας (1,3%). 

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας γνώρισε σημαντική εισροή των ξένων επενδυτών οι οποίοι 

βρίσκονται στην Αρμενία για να επωφεληθούμε από τους νέους και εξαιρετικά καταρτισμένους 

επιστήμονες που απασχολούνται στον κλάδο. Περίπου το 62% της παραγωγής του κλάδου εξάγεται 

σε πάνω από 20 χώρες, κυρίως τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και στις χώρες ΚΑΚ. Οι κύριες ειδικότητες 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένο λογισμικό και το σχεδιασμό ημιαγωγών, ανάπτυξη εφαρμογών 

λογισμικού κατά παραγγελία εταιρειών του εξωτερικού και κυβερνήσεων, outsourcing διαχείρισης 

εφαρμογών, οικονομικές εφαρμογές, σχεδιασμός εφαρμογών πολυμέσων, εφαρμογών Internet, web 

development, MIS και ολοκλήρωσης συστημάτων. Η Αρμενία έχει ήδη να επιδείξει εξαιρετικά 

επιτεύγματα στον τομέα του λογισμικού σχεδίασης ημιαγωγών και λύσεις IP. Ξένες εταιρείες που 

ειδικεύονται σε σχεδιασμό micro-chip έχουν ήδη εγκαταστήσει μέρος του τμήματος ανάπτυξης και  

σχεδιασμού τους στην Αρμενία για να επωφεληθούν από το ταλαντούχο και δημιουργικό εργατικό 

δυναμικό και τα  ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα μισθών.  


