
 

 

 Ο κ. Arsen Ghazaryan, πρόεδρος της αρμενικής οργάνωσης 

εργοδοτών (UMBA) δήλωσε ότι οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις Αρμενίας 

και Τουρκίας (με την αρωγή της USAid οι περισσότερες), έχουν 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειές τους για την προώθηση δέσμης 

προτάσεων προς την κυβέρνηση της Τουρκίας ώστε να διευκολύνει τις 

εισαγωγές και εξαγωγές από την Τουρκία προς την αρμενική αγορά,  

 Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ghazaryan, είπε ότι 

πολλές αρμενικές εταιρείες ήδη έχουν αντιπροσώπους και επίσημους 

συνεργάτες με τουρικές επιχειρήσεις. Σήμερα, ανέφερε, η κύρια 

προσπάθεια είναι να αναπυχθεί σειρά από προτάσεις, ελπίζοντας ότι 

ακόμη και με κλειστά σύνορα, η τουρκική κυβέρνηση θα συμφωνήσει να 

εισάγει τα προϊόντα της στην Τουρκία με τον κωδικό της Αρμενίας, ο 

οποίος είναι “77AM”. Ο κ. Ghazaryan είπε ότι οι αλλαγές, αν τελικά 

υιοθετηθούν με νόμο, θα απλοποιήσουν σημαντικά τη διαδικασία των 

εισαγωγών, καθώς θα επιτρέψει την άμεση εισαγωγή αγαθών από την 

Τουρκία προς την αρμενική αγορά χωρίς να χρειάζεται να διέλθουν μέσω 

της γειτονικής Γεωργίας. 

 Επί του παρόντος τουρκικά εμπορεύματα εισέρχονται στην 

Αρμενία μέσω τρίτων χωρών, καθώς και οι αρμένιοι επιχειρηματίες 

πρέπει να επανεγγράψουν τις φορτωτικές για την εισαγωγή των 

τουρκικών προϊόντων στη Αρμενία. Οι εισαγωγές από την Τουρκία 

περιλαμβάνουν βιομηχανικές πρώτες ύλες, μηχανήματα, δομικά υλικά 

και άλλα αγαθά. Είπε ότι η πιθανότητα ότι η τουρκική κυβέρνηση θα 

υιοθετήσει τις προτάσεις είναι 50-50. Η Αρμενία μπορεί να εξάγει δέκα 

τύπους προϊόντων στην Τουρκία, σύμφωνα με τον κ. Ghazaryan, καθώς 

σήμερα δεν εξάγεται σχεδόν τίποτα. Τα εμπορεύματα αυτά είναι χημικά 

προϊόντα, φύλλο αλουμινίου, υλικά κατασκευής, καθώς και τα λαχανικά, 

τα φρούτα, τα γλυκά και το μπράντι, καθώς επίσης και προϊόντων 

πληροφορικής, μερικά από τα οποία πωλούνται ήδη με επιτυχία στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών.  
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Αξιολόγηση ΔΝΤ για χώρες Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας. 

Σύμφωνα με τελευταία αξιολόγηση του ΔΝΤ για τις χώρες του Καυκάσου και της 

Κεντρικής Ασίας, που δημοσιεύτηκε την 11
η
 Νοεμβρίου, εκτιμάται ότι αυτές 

συνεχίζουν να καταγράφουν σταθερή ανάκαμψη, μετά την παγκόσμια οικονομική 

κρίση και το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που εξακολουθεί να υφίσταται στις 

ΗΠΑ και την ΕΕ, ενώ τονίζεται ότι οι οικονομικές προοπτικές της περιοχής 

παραμένουν ευνοϊκές, με σημανικό παραγωγικό δυναμικό ανεκμετάλλευτο. 

 Τα έργα ανάπτυξης (υποδομές κλπ) στην περιοχή αυξήθηκαν, κατά μέσο 

όρο, το 2012 περίπου 5,5% (εκτίμηση συμπεριλαμβάνουσα και τον Σεπτέμβριο 

τ.ε.) με αντίστοιχες προοπτικές και για το 2013. Αυτή η ανθεκτική αύξηση 

αντανακλά τις υψηλές τιμές του πετρελαίου από τις οποίες επωφελούνται οι 

χώρες πετρελαιοπαραγωγοί της περιοχής και οι εξαγωγείς φυσικού αερίου. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την υποστήριξη των τιμών εμπορευμάτων, τις εισροές 

εμβασμάτων για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εισαγωγείς και την μέτρια 

έκθεση στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι. Η θετική προοπτική δίνει την 

ευκαιρία να ενισχύσουν τα αποθέματα της πολιτικής και να προετοιμαστούν για 

ενδεχόμενη επέλευση δυσμενών οικονομικών συνθηκών, όπως η επιβράδυνση 

της ζήτησης των πρώτων υλών και η αύξηση των τιμών των τροφίμων. 

 Είναι σημαντικό ότι ο μέσος όρος ανάπτυξης των χωρών εξαγωγέων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, 

Ουζμπεκιστάν) αναμένεται να μειωθεί ελαφρά σε περίπου 5,5% το 2012 και το 

2013 από περίπου 7% το 2011, με παράλληλη μείωση της αύξησης της 

παραγωγής υδρογονανθράκων. Ωστόσο, οι δημόσιες δαπάνες και οι 

κατευθυνόμενες πιστώσεις θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν ισχυρή 

δραστηριότητα σε μη σχετιζόμενους με την παραγωγή πετρελαίου τομείς. 

Παράλληλα για τις χώρες εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου (Αρμενία, 

Γεωργία, Κιργιζία, Τατζικιστάν) η ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή στο 5% το 

2012, πριν αυξηθεί σε 5,8% το 2013. Ο κύριος λόγος που στηρίζεται αυτή η 

θετική προοπτική είναι οι σημαντικές εισροές εμβασμάτων από τη Ρωσία και οι 

υψηλές τιμές των πρώτων υλών (με την Αρμενία και την Κιργιζία να 

επωφελούνται επίσης από υψηλότερη παραγωγή χρυσού). Ο πληθωρισμός σε 

όλη την περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας αναμένεται να               
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παραμείνει αρκετά χαμηλά κατά μέσο όρο το 2012, λόγω της ταχείας πτώσης του 

πληθωρισμού των τροφίμων στις χώρες εισαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, 

η διεθνής τάση για υψηλότερες τιμές των τροφίμων, εάν συνεχιστεί, ενδέχεται να έχει 

αρνητική επίπτωση στις προσπάθειες συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων, 

δεδομένης της υψηλής ευαισθησίας των τοπικών τιμών τροφίμων στις παγκόσμιες τιμές, 

ειδικώς δε στις χώρες εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 Παρότι τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για τις χώρες εξαγωγείς, θα 

μπορούσαν να συμβάλουν, στην άμβλυνση κυβερνητικών πολιτικών για προσωρινές 

επιδοτήσεις ή παρόμοια μέτρα, τα οποία επιβαρύνουν εν τέλει δημοσιονομικά, τούτο δεν 

φαίνεται να αποτελεί επιλογή για τις χώρες αυτές. Σε αντίθετη πορεία οι χώρες εισαγωγείς 

πετρελαίου αυστηροποιούν το φορολογικό πλαίσιο, σύμφωνα και με την τεχνική βοήθεια του 

ΔΝΤ, εξακολουθούν όμως να υπολείπονται αρκετά από αυτό που απαιτείται ώστε να 

καταστεί δυνατή ικανοποιητική κυβερνητική απάντηση σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων 

κυρίως στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, για το λόγο αυτό άλλωστε διαπιστώνονται 

χαμηλοί ρυθμοί στην υιοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων με διάχυση δημοσιονομικών πόρων 

σε αυτές τις χώρες.  

 Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει η έκθεση, σε περίπτωση σοβαρών 

μακροοικονομικών διαταραχών, όλες οι χώρες έχουν σημαντικά περιθώρια για χαλάρωση 

της νομισματικής πολιτικής τους. Βέβαια οι πετρελαιο-εξαγωγές χώρες έχουν τη σημαντική 

επιλογή για την χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή την αύξηση 

του δανεισμού ώστε να διατηρήσουν σε σταθερό επίπεδο τις βασικές δημόσιες δαπάνες.   

 Καταγράφοντας τις μελλοντικές προοπτικές, η έκθεση του ΔΝΤ,  σημειώνει ότι για τη 

διαμόρφωση σταθερών όρων ανάπτυξης εκτιμά ότι πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία 

μεταξύ αυτών των κρατών, καθώς μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική λύση για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε άλλες οικονομικές ζώνες. Οι χώρες του Καυκάσου 

και της Κεντρικής Ασίας θα πρέπει να επωφεληθούν από τις ακόμα πιο ευνοϊκές προοπτικές 

που διαμορφώνονται για την περιοχή και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προώθηση 

της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, και την ενίσχυση της διακυβέρνησης. Πρέπει να 

αναπτύξουν περισσότερο τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και τη βελτίωση των συστημάτων 

φορολογίας και μεταφοράς, ενώ οι επενδύσεις στους κλάδους υγείας, εκπαίδευσης και 

υποδομών θα πρέπει σταθερά να αποσπούν μεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ. Ο σχεδιασμός 

των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας θα πρέπει να εξετάσει ενεργητικές πολιτικές για την   
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Παράλληλα ο κ. Ghazaryan ανέφερε ότι εκτιμήσεις και σχετικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι εάν οι τουρκικές εταιρείες ήθελαν να 

εκμεταλλευτούν το βιομηχανικό δυναμικό της αρμένικης 

κλωστοϋφαντουργίας (δηλαδή να αποστέλουν τις πρώτες ύλες 

στην Αρμενία και να πάρουν τελικά προϊόντα τα οποία εξάγονται 

κυρίως στις χώρες της ΚΑΚ), το κόστος παραγωγής μπορεί να 

μειωθεί κατά 68%, με αυτονόητο όφελος για τα δυό μέρη.  

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, ο 

κύκλος εμπορίου με την Τουρκία τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2012 

μειώθηκε κατά 15,5% από την αντίστοιχη περίοδο 2011 έως που 

ήταν 142,4 εκ. δολ. Η Τουρκία αποσπά το 3,5% των συνολικών 

εισαγωγών της Αρμενίας.  
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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 . 

Ο κ. Ghazaryan αναφέρθηκε ειδικότερα και στις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίες, οι οποίες 

παραμένουν απομονωμένες, λόγω των κλειστών συνόρων και η κοινωνική ανισότητα και τα 

ποσοστά ανεργίας αυξάνονται σε άλλους ρυθμούς με την υπόλοιπη Τουρκία. Μάλιστα δήλωσε ότι 

αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί επιχειρηματίες στην ανατολική Τουρκία ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την ανάπτυξη ομαλών σχέσεων με την Αρμενία. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

αυτών είναι εφικτή μονάχα με την διασύνδεσή τους με την αρμενική αγορά και τελικά είναι σε θέση 

να επιταχύνουν τις δραστηριότητες των πολιτικών και να σπάσει το καλούπι των αδιεξόδων. Είναι 

η πρώτη φορά που ο κ. Ghazaryan προβαίνει δημοσίως σε τόσο έντονες δηλώσεις για την 

βαρύτητα της ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων Αρμενίας Τουρκίας. Το άνοιγμα των συνόρων 

θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, 

αλλά θα έχουν επίσης ευνοϊκές επιπτώσεις για την περιοχή δημιουργώντας ένα σταυροδρόμι που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους γείτονες. Στην Τουρκία, ανέφερε δραστηριοποιούνται 

πολλές οργανώσεις/επιχειρήσεις «ημι-κυβερνητικές» οι οποίες διατηρούν οικονομικές σχέσεις με 

αρμενικές επιχειρήσεις. Το άνοιγμα των συνόρων θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες 

διέλευσης από την Αρμενία, η οποία θα γίνει η ίδια κέντρο διαμετακομιστικό και θα έχει 

εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων της εκτός από τους υπάρχοντες που είναι ο 

οδικός δρόμος διέλευσης προς Ιράν και τα λιμάνια της Γεωργίας. Ο κ. Ghazaryan είπε ότι αυτό θα 

μειώσει τα έξοδα μεταφοράς κατά 25-30% και θα δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική 

ικανότητα της Αρμενίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και των 

γειτονικών χωρών. 
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αγορά εργασίας που προωθούν την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Η ανάγκη για ενίσχυση της 

διαφάνειας διακυβέρνησης επανέρχεται και σε αυτήν την έκθεση καθώς η διαχείριση του πλούτου 

(πρώτες ύλες), των φυσικών πόρων και γενικότερα οι δαπάνες για στρατηγικά σχέδια ή άλλους 

τομείς θα πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτό θα βοηθήσει να 

τεθούν τα θεμέλια για μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξασφαλίζοντας 

ότι όλοι θα ωφεληθούν. Οι επιχειρήσεις οπωσδήποτε μόνον με την εφαρμογή ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού, μπορούν να αναβαθμίσουν τις λειτουργίες και να συμβάλουν στο ζωτικής σημασίας 

οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, που είναι η τόνωση της αγοράς εργασίας και η προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων. Η έκθεση τονίζει ότι ειδικώς σε χώρες όπως η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, 

που το επίπεδο φτώχειας έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών δράσεων και του ΔΝΤ, θα πρέπει 

να υπάρξει ουσιαστική αναδίπλωση σε κυρίαρχες επιλογές για την διαμόρφωση όρων 

  2011 2012 (εκτίμηση) 2013 (εκτίμηση) 

Χώρες παραγωγοί 

πετρελαίου & 

φυσικού αερίου 

6.8 5.8 5.5 

Αζερμπαϊτζάν 0.1 3.9 2.7 

Καζακστάν 7.5 5.5 5.7 

Τουρκμενιστάν 14.7 8.0 7.7 

Ουζμπεκιστάν 8.3 7.4 6.5 

Χώρες εισαγωγείς 

πετρελαίου και 

φυσικού αερίου 

6.2 5.0 5.8 

Αρμενία 4.6 3.9 4.0 

Γεωργία 7.0 5.5 5.5 

Κυργιστάν 5.7 1.0 8.5 

Τατζικιστάν 7.4 6.8 6.0 

Μέσος όρος ΚΑΚ 4.9 4.0 4.1 

Ρωσία 4.3 3.7 3.8 

Κίνα 9.2 7.8 8.2 


