
 

 

 Η παραγωγή κονσερβαρισμένων τροφίμων το 2012 ανήλθε σε 

9,314.6 τόνους στην Αρμενία, 20,9% μειωμένα σε σχέση με το 2012 

σύμφωνα με την  εθνική στατιστική υπηρσία της χώρας. Ωστόσο οι 

κονσέρβες κρέατος ανήλθαν σε 723,7 τόνους το 2012, σε σύγκριση με 

285,3 τόνους το 2011 (2,5 φορές αύξηση). 

 Παράλληλα συνολικά 2,951.2 τόνοι κονσέρβας λαχανικών 

παρήχθησαν κατά την περίοδο αναφοράς, σε σύγκριση με 4,248.2 

τόνους το 2011 (μείωση 30,5%), σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία. 

 Οι παραγωγή κονσέρβας τομάτας ήταν 2,919.3 τόνοι την περίοδο 

Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, έναντι 4,944.8 τόνους κατά την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους (μείωση 41%). 

 Συνολικά 2,666.1 τόνοι κονσερβοποιημένα φρούτα  

κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή 16,3% αύξηση σε 

σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου έτους. 

 Κατά την ίδια περίοδο περίπου 223,4 τόνοι κέτσαπ παρήχθησαν 

(56,7% μείωση από το 2011). Τέλος η παραγωγή φυσικού χυμού 

ανήλθαν σε 16.144.100 λίτρα έναντι 14.111.300 λίτρα το 2011 (αύξηση 

14,4%).  

 Συμπερασματικά η πτώση στον κλάδο λαχανικών που επέφερε 

και τη συνολική καθοδική πορεία του κλάδου, εκτιμάται ότι οφείλεται στην 

αύξηση εισαγωγών και παραγωγής φρέσκων λαχανικών, που ακόμα 

εξακολουθούν να μην έχουν υψηλή διείσδυση στη λιανική αγορά. 

Παράλληλα η αύξηση των κονσερβών κρέατος οφείλεται σε νεα προϊόντα 

που εισήλθαν στην αγορά. 

Παρασκευή  15/2/2013 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Σημαντική ανάπτυξη του κλάδου κονσερβοποιίας.  

Τεύχος 73ο 9–15/2/2013 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Εξελίξεις σε 

κλάδο 
κονσερβοποιίας 

 Επιχείρηση start-

up. 

 Ο οργανισμός 

Hayastan All 
Fund 

 Νέο πρόγραμμα 

στήριξης αγροτών 

 Αύξηση 

εξαγωγών το 
2012. 

 

 

 

σελ. 1 

 

σελ. 2 

 

σελ. 3 

 

σελ  4 

 

 

σελ. 4 
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Ίδρυση start-up επιχείρησης για μελέτη πράσινων επενδύσεων. 

Η εταιρεί start-up «Clean Energy» από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκίνησε τις 

δραστηριότητές τη με εταιρική ιδιότητα. Πρόκειται για επιχείρηση αποκλειστικά 

προσανατολισμένη στην δημιουργία ευκαιριών για πράσινες επενδύσεις. Η 

βασική επιχειρηματική ομάδα αποτελείται από έμπειρους ειδικούς της 

ενέργειας, οι οποίοι έχει πλούσια εμπειρία στον τομέα αυτό στο εξωτερικό και 

ασχολούνται με επιστημονικές μελέτες, πολλοί δε εξ αυτών έχουν σημαντικό 

επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία προτίμησε 

αυτή την μορφή λειτουργίας για να μπορέσει να παρακάμψει γραφειοκρατικά 

προβλήματα που μπορεί να δημιουργούσε η ιδιαιτερότητα της δραστηριότητάς 

της, αλλά και για να επωφεληθεί από τα προγράμματα επενδύσεων διεθνών 

οργανισμών. 

Οι ειδικοί λένε ότι η ετήσια ηλιακής ενέργειας στη Αρμενία είναι 1.720 

κιλοβάτ / ώρα ανά ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Ευρώπη έχει κατά μέσο όρο 

1.000. Αυτό το στοιχείο αποτελεί και το σημαντικότερο “πάγιο” για τις 

προοπτικές της εταιρείας. Η ηλιοφάνεια και θερμές εποχές στην Αρμενία 

αποτελούν το 85% της ετήσιας διάρκειας, και η μέση διάρκεια ηλιοφάνειας 

φτάνει το 60%. Δυστυχώς, λίγες οργανώσεις στην Αρμενία συμμετέχουν σε 

αυτό το  εγχείρημα, παρά τα θετικότατα δεδομένα. Οι εταιρείς Solaren, Sun και 

Energy Solar είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί με 

την κατασκευή αποκλειστικά παρόμοιων έργων. Είναι κοινή διαπίστωση σε 

αυτή τη φάση, ότι η πλήρης έκταση ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στην 

Αρμενία είναι αδύνατη με τόσο μικρό αριθμό φορέων της αγοράς να έχουν 

εμπλακεί. 

Η Αρμενία σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας έχει και άλλη 

σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, την αιολική. Σήμερα το δυναμικό της 

είναι πάνω από 10.000 μεγαβάτ. Οι ειδικοί προσβλέπουν στη δημιουργία  

σταθμών αιολικής ενέργειας 100 μεγαβάτ σε διάφορες επαρχίες της χώρας  

που θα δημιουργήσει 2 δισ. κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, αν 

καταστεί εφικτή η κατασκευή τους. Μάλιστα υπάρχουν μελέτες για 

συγκεκριμένες περιοχές (Puskin, Karakhachin, Semenov, Zod και Sisyan που 

είναι ορεινά περάσματα), ως χώροι κατάλληλοι για την κατασκευή των 

σταθμών αιολικής ενέργειας.             συν. σελ. 5 
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Η αναπτυξιακή βοήθεια του Hayastan All Armenian Fund. 

Ο αρμενικός οργανισμός Hayastan All Armenian Fund, έχει ιδρυθεί από το 1992 

και έχει αναπτύξει την ευελιξία και την ικανότητα να αναλάβει μια μεγάλη ποικιλία 

σχεδίων. Ο πυρήνας αυτών των δραστηριοτήτων είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας 

στην Αρμενία και η διασφάλιση όρων κοινωνικής παρέμβασης και από μέλη της 

διασποράς. Η δράση του οργανισμού του οποίου πρόεδρος είναι ο εκάστοτε πρόεδρος 

της Αρμενάις, περιλαμβάνει τα πιο πιεστικά και επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει η 

Αρμενία και το Καραμπάχ. Παράλληλα πραγματοποιεί μια ποικιλία από ειδικά 

προγράμματα. Τα έργα αυτά βασίζονται στη βούληση των επιμέρους ιδιωτών 

ευεργετών και καλύπτουν όλο επίσης τομείς όπως η εκπαίδευση, κατασκευαστικά έργα, 

παρεμβάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.  

Η λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο 

και αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης κοινοφελών έργων και ολοένα και 

περισσότερο συγκρίνεται με λοιπές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης. 

Τα τελευταία δέκα εννέα έτη της ύπαρξης του Ταμείου συνέπεσαν με το πιο 

δύσκολο και απαιτητικό μέρος της σύγχρονης ιστορίας της Αρμενίας, που 

συμπεριέλαβε και της συνέπειες της πολεμικής σύρραξης για το Καραμπάχ.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι κατασκευάστικε οδικό δίκτυο άνω των 476 χλμ, 517 χλμ. δίκτυο 

ύδρευσης, 144 χλμ. γραμμών μεταφοράς φυσικού αερίου, 70 χλμ. γραμμών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας.  Επίσης συνέβαλε αποφασιστηκά στην κατασκευή-ανακατασκευή

-επίπλωση 334 σχολείων και νηπιαγωγείων, 70 κέντρων υγείας, 53 αθλητικών κέντρων 

και 18 πολιτιστικών.  Οργάνωσε 159 πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις στις 

οποίες συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες από όλον τον κόσμο.  

Το συνολικό κόστος των έργων που εισέφερε στη ζωή της Αρμενίας και του 

Καραμπάχ σημαντικότατες μεταβολές ανέρχεται σε περισσότερα από 236 εκ. δολ. 

Παράλληλα αν συνυπολογιστούν και ο αριθμός των τελικών σχεδίων που δεν 

υλοποιήθηκαν, τα κεφάλαια που μπόρεσε να συλλέξει, τις θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν, τις τοπικές κοινότητς που κινητοποίησε αντιλαμβάνεται κανείς τη 

τεράστια εκτίμηση και σημασία που προσδίδει η αρμενική κοινωνία στην ύπαρξή του, 

καθώς η παρέμβαση του έχει εξελιχτεί σε ουσιώδη για κάθε αναπτυξιακό έργο.  



 

 

Νέο πρόγραμμα στήριξης των αγροτών. 

Η αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε ένα πρόγραμμα στήριξης 

των γεωργών, για την παροχή σε 41.000 αγρότες, 17 εκ. λίτρων 

καυσίμου ντίζελ σε επιδοτούμενες τιμές εντός του 2013 σε 

συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Ο αρμένιος υπουργός 

γεωργίας Sergo Karapetyan είπε ότι οι αγρότες θα έχουν την 

ευκαιρία να αγοράσουν πετρέλαιο για 350 δράμια ανά λίτρο, 

σύμφωνα με τους καταλόγους που υπέβαλαν οι περιφερειακές 

διοικήσεις. Το κόστος της μεταφοράς θα καταβληθεί επίσης από 

την κυβέρνηση, ανέφερε ο υπουργός. Το πρόγραμμα αυτό 

ξεκίνησε το περασμένο έτος. ήδη περίπου 22 εκ. λίτρων 

καυσίμου δόθηκαν σε αγρότες στο πλαίσιο παρόμοιου 

προγράμματος το 2011.  
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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 . 

Αύξηση εξαγωγών το 2012. 

Οι εξαγωγές της Αρμενίας αυξήθηκαν κατά 7% σε πάνω από 1,4 δισ. δολάρια το 2012 σε 

σύγκριση με το 2011, δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του κοινοβουλίου για θέματα 

χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού Gagik Minasyan  

Όπως τόνισε ενώπιον του κοινοβουλίου, είναι πολύ σημαντικό οι εξαγωγές να εξακολουθήσουν την 

ανοδική πορεία τους, καθώς ήταν ένα από τα πιο ευάλωτα μεγέθη της αρμενικής οικονομίας, 

καθηλωμένο σε αναιμικά μεγέθη και δίχως πρόοδο την περασμένη δεκαετία. Οι εισαγωγές 

παράλληλα αυξήθηκαν κατά 2,5% σε 4,3 δις δολ. το 2012, διαμορφώνοντας πλέον μια άλλη σχέση 

στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ήταν σχεδόν 2,5 φορές 

υψηλότερος από εκείνον της αύξησης των εισαγωγών τα τελευταία χρόνια. Το εμπορικό ισοζύγιο 

εξακολουθεί να είναι αρνητικό αλλά η μείωση κατά 0,3% του αρνητικού ισοζυγίου του, προσδίδει 

βασιμότητα στις αισιόδοξες προβλέψεις που διατυπώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών της 

Αρμενίας. Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας ανήλθε σε περίπου 5.7 δις δολ. από το 

τέλος του περασμένου έτους, αυξημένος κατά  3,9% έναντι του 2011 ($ 1 = 406.29drams), γεγονός 

που εκτιμάται θετικό, αλλά χαμηλότερο από την εκτίμηση για αύξηση 8% ετησίως, που ανεξάρτητοι 

οικονομολόγοι θεωρούν επαρκή για την μόχλευση της αρμενικής οικονομίας στην παρούσα φάση 

ανάπτυξης. Αν αυτή η τάση διατηρηθεί, τότε οι δείκτες αυτοί (εξαγωγές και εισαγωγές) θα 

ισορροπήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση, το οποίο, σε μακροοικονομικούς όρους, θα είναι ένας 

σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιτροπής της βουλής 

και λοιπά μέλη, τα οποία προσβλέπουν στην ευόδωση των μέτρων της κυβέρνησης για αύξηση των 

εξαγωγών μέχρι το 2025 κατά 5% ετησίως.  
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Εκτιμήσεις για συμμετοχή Αρμενίας σε Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. 

 Η συμμετοχή της Αρμενίας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρασίας θα δώσει στη χώρα 

την ευκαιρία επιπλέον ανάπτυξης 5-6%, σε σύγκριση με το συνολικό ΑΕΠ σε περίπτωση 

ολοκλήρωσης του εγχειρήματος, σύμφωνα με το διευθυντή Κέντρο Πολιτικής Επιστήμης της Μόσχας 

Aleksey Vlasov.  Αυτό το 5-6% επιπλέον ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σε διάστημα πέντε ετών, 

σύμφωνα με τον Vlasov. Νωρίτερα, ο αρμένιος  υπουργός Οικονομικών Vache Gabrielyan δήλωσε η 

αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 7 με 7,1% μέχρι το τέλος του 2013, σε σύγκριση με 

6,2% που προβλέπεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμού για το 2013 

προβλέπει 6,2% αύξηση του ΑΕΠ, καθώς δεν τα πρότυπα εκτιμήσεων έχουν ακολουθήσει τις 

οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τον κ. Vlasov, η πορεία της οικονομίας θα πρέπει 

να επανεξεταστεί συνολικά και μια αλυσίδα δράσεων θα πρέπει να προωθηθεί για να εξασφαλίσει η 

θετική εξέλιξη από την πορεία προς την Ευρασιατική Ένωση. Ωστόσο, θα χρειαστεί προσαρμογή,  1

-1,5 έτους για να μην υπάρξουν ασύμμετρες επιπλοκές. 

 Ο εμπειρογνώμονας τόνισε ότι το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις χώρες που 

μετέχουν στη διαδικασία και σττην ενσωμάτωση και την κατανομή των πόρων θα είναι η πρώτη 

προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της Ευρασίας.  

συνεχ. από σελ. 2 

Μάλιστα στην περιοχή Lori έχει  δημιουργηθεί το πρώτο αιολικό πάρκο στην περιοχή του 

Καυκάσου. Παράλληλα με χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έχει παράσχει 1,5 εκατ. 

δολ. στην Αρμενία, μελετούνται τοποθεσίες για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα. 

Ήδη έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Αρμενία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την κατασκευή των γεωθερμικών εγκαταστάσεων όπως οι επαρχίες Syunik και Gegharkunik. Οι 

ειδικοί λένε ότι η φιλοδοξία των 200 μεγαβάτ είναι αρκετά εφικτή για την Αρμενία. Μάλιστα η 

εκμετάλλευση γεωθερμικών πόρων είναι περισσότερο ελκυστικη, δεδομένου ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις εποχές.  

Τέλος το βιοαέριο εντάσσεται επίσης στα πλαίσια μελέτης της συγκεκριμένης εταιρείας start-

up, αλλά η διαδικασία παραγωγής είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. Σύμφωνα με στοιχεία 

προγράμματος της USAID, η Αρμενία θα έχει μπορεί να παράγει περισσότερα από 38 εκατ. κυβικά 

μέτρα βιοαερίου κάθε χρόνο μέχρι το 2020, εαν διασφαλιστούν επενδύσεις 35 εκατ. δολ..  Η πρώτη 

προσπάθεια εξερεύνησης του τομέα του βιοαερίου ήταν στην ενάποθεση αποβλήτων στην περιοχή 

Nubarashen με τη συμμετοχή ιαπωνικών εταιρειών, δίχως επιτυχία. Το βιοαέριο μπορεί επίσης να 

βρεθεί στην κτηνοτροφία, χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία. Η εταιρεία Clean Energy, έχει ήδη 

σημαντικές συνεργασίες με γερμανικές εταιρείες και προσβλέπει σε σημαντικές συνέργιες. 


