
 

 

          Η Αρμενία βελτίωσε και φέτος τη θέση της στην (WEF) Κατάταξη 

Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ από την άποψη του 

αριθμού των διαδικασιών που απαιτούνται για την δημιουργία μιας 

επιχείρησης. Η χώρα έχει βελτιώσει την θέση της κατά 10 θέσεις, 

καταλαμβάνοντας την 82η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες που συμμετείχαν στην 

έρευνα το 2011-2012. Όσον αφορά τον αριθμό των διαδικασιών που 

απαιτούνται για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο και δημιουργίας μιας 

επιχείρησης, η Αρμενία έχει βελτιώσει τη θέση της κατά 26 θέσεις και 

κατατάσσεται 8η μεταξύ 144 χωρών, σύμφωνα με την ίδια έκθεση. Μεταξύ των 

βασικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η έκθεση αναφέρει το χαμηλό επίπεδο 

κόστους που σχετίζεται με απολύσεις, τη χαμηλή διάδοσης του ιού HIV / AIDS, 

χαμηλή επιβάρυνση της επιχείρησης με δαπάνες για μέτρα ασφαλείας (χαμηλή 

εγκληματικότητα, βία, τρομοκρατικές ενέργειες) και χαμηλό ποσό των δασμών. 

Η έκθεση επίσης αξιολογεί θετικά τα βήματα για περισσότερη διαφάνεια στη 

δημόσια χάραξη πολιτικής, την ευελιξία στον προσδιορισμό του μεγέθους των 

μισθών και ημερομισθίων και τη συσχέτισή  τους με το επίπεδο της 

παραγωγικότητας. Η έκθεση αξιολογεί θετικά και τις αλλαγές που 

προσδιορίζονται από το ευρύτερο περιβάλλον μακροοικονομικής σταθερότητας 

που σταθερά διαμορφώνεται. Συγκεκριμένα, η χώρα έχει βελτιώσει την 

αξιολόγησή της κατά 26 βαθμίδες όσον αφορά την ισορροπία του κρατικού 

προϋπολογισμού καθώς έχει ανέλθει στην 66η θέση. Όσον αφορά τη 

διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα σε δανειακούς πόρους η Αρμενία έχει 

επίσης ανέλθει 16 βαθμίδες της σχετικής κατάταξης καταλαμβάνοντας την 69η 

θέση, ενώ αντιστοίχως βρίσκεται στην 48η θέση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα 

των οικονομικών πόρων βελτιώνοντας της θέση της επίσης κατά 23 θέσεις. 

Ωστόσο όσον αφορά την βαθμολόγηση της έντασης του ανταγωνισμού η 

κατάταξη της Αρμενίας δεν άλλαξε. Παραμένει στην 130ή θέση, ενώ και η 

αξιολόγηση της αντιμονοπωλιακής πολιτικής παραμένει στα ίδια χαμηλά 

επίπεδα στην 116η θέση.  Ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να είναι σε χαμηλή 

θέση αναφορικά με την λειτουργία των τελωνείων, καθώς βελτίωσε τη θέση της 

κατά 5 μονάδες, καταλαμβάνοντας μόλις την 127η θέση.  

Παρασκευή  21/9/2012 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Βελτίωση δείκτη ανταγωνιστικότητας της Αρμενίας. 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής στην Αρμενία. 

Στην Αρμενία καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής της τάξεως του 13,4% ανάμεσα στις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του τρέχοντος έτους, 

σύμφωνα με την επιτροπή στατιστικών της ΚΑΚ.  Ειδικότερα μονάχα ο τομέας των 

εξορυκτικών εργασιών (ορυχεία) της Αρμενίας ανήλθε σε 290,5 δις AMD το διάστημα 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012, αύξηση 10,2% σε ετήσια βάση (στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Αρμενίας). Ο συνολικός όγκος της γεωργίας και της 

αλιευτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,4% τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2012, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, με AMD 298 800 000 000.  

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, έξι χώρες μέλη της ΚΑΚ σημείωσαν αύξηση 

του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Συγκεκριμένα στο Τατζικιστάν  η αύξηση ήταν 

12%, στην Λευκορωσία 8,6%, στη Ρωσία 3,2%, στο Καζακστάν 1,3%, στην 

Ουκρανία 0,2% και στο Ουζμπεκιστάν 7%, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2012. 

Το Αζερμπαϊτζάν και η Κιργιζία σημείωσαν πτώση 2,8% και 30,2% αντίστοιχα, 

ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το Τουρκμενιστάν. Η βιομηχανική παραγωγή 

της Μολδαβίας κατά τους πρώτους έξι μήνες είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι πτωτική 

κατά 0,3%. Κατά μέσο όρο, η βιομηχανική παραγωγή στις χώρες της ΚΑΚ την 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2011.  Η οικονομία της Αρμενίας αναπτύχθηκε στο ίδιο διάστημα κατά 

6,2%. σύμφωνα με τα στοιχεία που κυκλοφόρησαν από την επιτροπή στατιστικών 

της ΚΑΚ. Από την άποψη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, η Αρμενία ήταν η τέταρτη 

μετά το Τουρκμενιστάν, η οικονομία της οποίας είδε μια αύξηση 11,1%. Παράλληλα 

και το Ουζμπεκιστάν κατέγραψε αύξηση 8,1%, το Τατζικιστάν 7,4%. Η Αρμενία 

ακολουθήθηκε σε ανάπτυξη από το Καζακστάν 5,6% και την Ρωσία 4,4%. Η μέση 

αύξηση του ΑΕΠ σε όλη την ΚΑΚ ήταν 4,4% από έτος σε έτος.  Η επιτροπή 

στατιστικών της ΚΑΚ παρουσίασε επίσης στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο 2012 και 

για την Λευκορωσία, το Αζερμπαϊτζάν και την Κιργιζία. Οι δύο πρώτες κατέγραψαν 

επίσης αύξηση σε ετήσια βάση κατά 2,8% και 1,6% αντίστοιχα, ενώ η οικονομία του 

Κιργιστάν μειώθηκε κατά 5%. Παράλληλα για την Μολδαβία ανακοινώθηκε αύξηση 

ύψους 1% για το πρώτο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ της Ουκρανίας στο δεύτερο τρίμηνο 

αυξήθηκε κατά 3%.  
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Ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας Αρμενίας-Τουρκμενιστάν. 

        Ο συνολικός κύκλος εμπορίου μεταξύ της Αρμενίας και του Τουρκμενιστάν ανήλθε 

σε 16,12 εκατ. δολ. μέσα στους πρώτους επτά μήνες του 2012 σύμφωνα με τον 

Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Τουρκμενιστάν Sapardurdy Toylyev ο οποίος 

συμμετείχε την Πέμπτη 14/9 στην τέταρτη σύγκληση της διακυβερνητικής επιτροπής 

Αρμενίας-Τουρκμενιστάν. Οι  εξαγωγές προς την Αρμενία ήταν 13 εκατ. δολ. και των 

εισαγωγών 2,9 εκατ. δολ. Το 2011 το διμερές εμπόριο μεταξύ των δυό χωρών ήταν 27,8 

εκατ. δολ. Από αυτό, το μερίδιο των εξαγωγών ήταν 25,3 εκατ. δολ. και των εισαγωγών  

2.9 εκ. δολ. Το Τουρκμενιστάν εξάγει  στην Αρμενία κυρίως καύσιμα και ενεργειακά 

υλικά, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, γεωργικά προϊόντων. Η Αρμενία παράλληλα 

εξάγει προς το Τουρκμενιστάν ηλεκτρικές συσκευές, μηχανολογικό εξοπλισμό, τρόφιμα, 

χημικά προϊόντα και μέταλλα. Στο Τουρκμενιστάν λειτουργούν 10 επιχειρήσεις με 

επενδυτές Αρμενίους και βρίσκονται στη φάση υλοποίησης τέσσερα επενδυτικά σχέδια 

συνολικής αξίας 1,3 εκατ. δολ.  

         Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αρμενίας Ar-

men Mosvisyan είπε ότι οι δυο πλευρές έχουν σημαντικό περιθώριο συνεισφοράς στην 

περαιτέρω επέκταση του διμερούς κύκλου εργασιών του εμπορίου, καθώς εκτιμά ότι 

υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου επίσης θα μπορούσαν και να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά οι δυο χώρες αλλά και επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

         Στην 4η διακυβερνητική συνάντηση Αρμενίας-Τουρκμενιστάν, που φιλοξενήθηκε 

στο Ερεβάν, η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε θέματα που αφορούσαν στην εμβάθυνση 

της οικονομικής συνεργασίας. Μετά τη συνάντηση οι δυό πλευρές συνυπέγραψαν κοινό 

πρωτόκολλο που περιέλαβε δράσεις προς άμεση υλοποίηση.  

         Το Τουρκμενιστάν παράλληλα προτίθεται να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην 

Αρμενία μέσω του συστήματος ενέργειας του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο κ. Sapardurdi 

Toyliyev, καθώς η σχετική συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την επιχείρηση Turk-

menenergo Energy Corporation και το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας του 

Τουρκμενιστάν. Το θέμα συζητήθηκε τον Νοέμβριο του 2010, όταν ο Πρόεδρος της 

Αρμενίας Serge Sargsyan ταξίδεψε στο Ashkhabad για επίσημη επίσκεψη. Το ενεργειακό 

σύστημα του Τουρκμενιστάν συνδέεται με το Σύστημα Ενέργειας της της Κεντρικής Ασίας 

και είναι σε θέση να μεταφέρει ποσότητες της σημαντικής ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγει στο Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τουρκία, το Τατζικιστάν και σε άλλες χώρες.  

                                  συν. στη σελ. 4 



 

 

συνεχ. από σελ. 3  

        Το Τουρκμενιστάν σχεδιάζει τώρα την επέκταση στην περιοχή 

του Καυκάσου, το Καζακστάν και το Πακιστάν. Στο εθνικό πρόγραμμα 

της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη τριετία 2012-2015, 

το Τουρκμενιστάν σχεδιάζει να δημιουργήσει ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 25,5 δισ. κιλοβάτ / ώρα έως το 2030 και να 

εξάγει 11 δισ. κιλοβάτ / ώρα. Η Αρμενία παρήγαγε 4.058.5 δισ. 

κιλοβάτ / ώρα ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2012,  αύξηση 9,1% σε ετήσια βάση, αλλά υπολοιπόμενη των 

αναγκών της. Η Αρμενία και το Ιράν έχουν συνάψει συμφωνία για την 

διασφάλιση εποχικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αρμενία 

με την συμφωνία προμήθειας ηλεκτρκής ενέργειας από το 

Τουρκμενιστάν ελπίζει να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες της και να 

διαμορφώσει εποχιακό ισοζύγιο τέτοιο ώστε να πουλά το πλεόνασμα 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε γειτονικές χώρες (ακόμα και την Τουρκία, 

μέσω διμερούς συμφωνίας με την Γεωργία). Παράλληλα σημειώνεται 

ότι η Αρμενία προβαίνει σε επανεξαγωγές ενός μικρού τμήματος του 

ιρανικού φυσικού αερίου προς τη Γεωργία σε αντάλλαγμα για την 

ηλεκτρική ενέργεια - 4,5 κιλοβάτ για 1 κυβικό μέτρο φυσικού αερίου.  
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    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 . 

Η πρώτη Διεθνής Φυτοκομική Έκθεση στο Ερεβάν. 

Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Φυτοκομίας, λουλουδιών και αγροτικών προϊόντων με την ονομασία EbcoFlora 

άνοιξε τις πύλες της στις 14 Σεπτεμβρίου. Η  AFIEX 2012 προέβαλε προϊόντα τεχνολογιών και υπηρεσιών για όλες τις 

εργασίες καλλιέργειας λουλουδιών, τη γεωργία και την κηπουρική σε επαγγελματική και ερασιτεχνική βάση. Μεταξύ 

των εκθετών ήταν επαγγελματίες του κλάδου που έχουν ασχοληθεί και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες τους την τελευταία 

δεκαετία. Η AFIEX 2012 διήρκέσε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου έγινε στο εκθεσιακό συγκρότημα Hamalir στο Ερεβάν. Οι 

διοργανωτές προσπάθησαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επαγγελματιών του κλάδου ώστε να υπάρξει επιτυχία 

στην πρώτη αυτή προσπάθεια και η Έκθεση να καθιερωθεί ως σημαντική στην ευρύτερη περιοχή και να λειτουργήσει 

ως σημείο σύνδεσης για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, ακόμη και τη Βόρεια Αφρική. Φιλοδοξία της Eb-

coFlora, εταιρείας που έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διοργάνωση της έκθεσης, είναι να δημιουργηθεί  μια 

διεθνής ευκαιρία προβολής για τον αναπτυσσόμενη κλάδο της ανθοκομίας και τους επιμέρους κλάδους του και τελικά 

να αναπτυχθούν σημαντικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Η καλλιέργεια φυτών τον Ιούλιο 2012 ήταν 67,6 δισ. AMD, 

αύξηση 19,2% σε ετήσια βάση. Στην έκθεση  είχαν δηλώσει συμμετοχή 78 εταιρείες και τελικά εμφανίστηκαν 42 εκθέτες 

εκ των οποίων 7 εταιρείες από την Κίνα, 3  Ολλανδικές, 3 ρωσικές, 2 γερμανικές, 2 γεωργιανές, 1 βουλγαρική, 1 ιταλική 

και 1 πολωνική.  Σύμφωνα με τους διοργανωτές η έκθεση είχε σημαντική απήχηση, παρότι οι εκτιμήσεις ανεξάρτητων 

παραγόντων δεν κατέγραψαν σημαντικό ενδιαφέρον.  
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Προβλήματα στη διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων. 

Η Ανώτατη Επιτροπή της Αρμενίας για την ασφάλεια των τροφίμων ανακοίνωσε ότι 

διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβιάσεις αναφορικά με τα πρότυπα ασφαλείας που οφείλουν να 

εφαρμόζουν οι εγχώριες βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ανακοίνωσε ο Abram 

Bakhchagulyan, επικεφαλής της υπηρεσίας, μετά την τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Ανέφερε ότι η υπηρεσία εξέτασε προϊόντα περισσοτέρων των δέκα εταιρειών και 

διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν υπολείμματα σόδας και φυτικών ελαίων σε μερικά από αυτά. 

Έχει γίνει σαφές μετά την εξέταση ότι οι εταιρείες Ani Kat, Biokat, Dustr, Marianna, Arzni, , 

Ashtarak Kat, Tamara και Multi Agro προσθέτουν σόδα στο γάλα για να διασφαλιστεί η επέκταση 

της ζωής των προϊόντων τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στα ράφια των 

καταστημάτων πώλησης μέχρι της προώθησή τους στην κατανάλωση. Οι εταιρείες από την πλευρά 

τους ισχυρίζονται ότι η σόδα προστίθεται στο γάλα από τις εταιρείες οι οποίες αγοράζουν γάλα, 

ώστόσο η εξέταση του νωπού γάλακτος δεν αποκάλυψε ύπαρξη σόδας. Οι παραβιάσεις αυτές 

συνεπάγονται χρηματικά πρόστιμα 300.000-500.000 AMD. Ο κ. Bakhchagulyan ανακοίνωσε επίσης 

ότι προϊόντα του γνωστού στην Αρμενία αγροκτήματος Arzni είχε προσθέσει φυτικό έλαιο σε 

ξινόγαλα σε σαφή παραβίαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι εταιρέιες Ani Kat, 

Dustr, Marianna και το ξινόγαλα Agro περιέχουν γάλα σε σκόνη. Χρήση του γάλακτος σε σκόνη δεν 

απαγορεύεται από το νόμο, αλλά οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 

με αυτό, κάτι που δεν είχε γίνει εν προκειμένω. O κ. Bakhchagulyan είπε ότι το τυρί που παράγουν 

οι εταιρείες θα είναι στο εξής επίσης υπό έλεγχο τον του οργανισμού, καθώς και υπάρχουν περίπου 

100 είδη τυριών που παράγουν οι εταιρείες στην Αρμενία. Τα αγροκτήματα που ασχολούνται με την 

παραγωγή γάλακτος έχουν επίσης τεθεί υπό έλεγχο καθώς και η κτηνοτροφική αλυσίδα παραγωγής 

πουλερικών, βοοειδών και χοίρων.  

Σημειώνεται ότι η αναπαραγωγή βοοειδών αυξήθηκε 3,2% τον Ιούλιο του 2012, σε σύγκριση 

με τον Ιούλιο του 2011 (συνολική αξία 19.3 δις AMD). Περίπου 4.500 τόνοι από βοοειδή, πρόβατα 

και πουλερικά πωλήθηκαν τον Ιούλιο, αύξηση επίσης 3,3% σε ετήσια βάση. Οι επαρχίες 

Gegharkunik, Armavir και Shirak ξεχώρισαν για τις υψηλότερες πωλήσεις τους, που ανήλθαν σε 700 

τόνους για καθεμιά και 100 τόνοι πωλήθηκαν στο Ερεβάν. Παράλληλα σύμφωνα με την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία  64.800 τόνοι γάλακτος παρήχθησαν τον Ιούλιο 2012, αύξηση 3,7% σε ετήσια 

βάση. Ο μεγαλύτερος όγκος του γάλακτος προήλθε από την επαρχία Gegharkunik (12.200 τόνοι). 

Επίσης παρήχθησαν τον Ιούλιο 68,3 εκ. αυγά, 2,7% αύξηση. Στην επαρχία Armavir παρήχθη ο 

μεγαλύτερος αριθμός αυγών, 14,4 εκατ. αύξηση 1,4%. Η βιομηχανία της αλιείας έφτασε παραγωγή 

315,5 χιλ. τόνων Ιούλιο 2012, αύξηση 13,1%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2011. Τον Ιούλιο, σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο, η αλιευτική παραγωγής μειώθηκε κατά 4,6%. ($ 1 - AMD 411.82).  


