
1 

 

 

 

 

                                                    

                 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ  

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ       

    ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Ταχ. Δ/νση : 6   Demirchian Str., 375002 Yerevan 

Τηλέφωνο :  003741-530051,530446 

Τηλ/τυπο :  0037410-530049 

Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr 

 

 

 

 
 Ερεβάν,      16 Οκτωβρίου 2012  
 

 

   

ΘΕΜΑ : Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος- Αρμενίας το Α΄ εξάμηνο 2012. 

 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος-Αρμενίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, χαρακτηρίστικε από 

την καταγραφή σημαντικής ανόδου των εξαγωγών της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η 

πορεία γενικά των εμπορικών σχέσεων ήταν σταθερά καθοδική από το 2007 και μετά, 

όταν σημειώθηκε σημαντική μείωση, τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. 

Ειδικότερα οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 31% το α΄ εξάμηνο 2012 καθώς 

ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ, σε σχέση με 2,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως η αύξηση εξαγωγών κατά 70% των μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων, κατά 90% των ηλεκτρικών συσκευών διατήρησης τάσεως και 88% των 

προϊόντων ελαιολάδου και ελιάς. Επίσης η αύξηση εξαγωγών κατά μέσο όρο άνω του 

35% σε δομικά υλικά είναι αξιοσημείωτη μιας σχετικής επαναφοράς των ελληνικών 

εταιρειών του κλάδου στην αγορά της Αρμενίας.   

Οι εξαγωγές από την Αρμενία προς την Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2006-

2010, κυριαρχούνται από το κορυφαίο επίπεδο των 1,7 εκ. ευρώ εξαγωγών 

ηλεκτρονικού υλικού για τηλέφωνα και ψηφιακά δίκτυα το 2007, που προέρχονταν 

κυρίως από την ελληνικών συμφερόντων Intracom. Το ύψος των εξαγωγών προς την 

Ελλάδα κινήθηκε το 2011 σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα ύψους 108.000 χιλ. δολ. 

κάτω και από τα 340.000 χιλ. δολ. του 2010. Το α΄ εξάμηνο 2012 οι εξαγωγές προς 

την Ελλάδα ανήλθαν σε 49.754 ευρώ, αυξημένες ελάχιστα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 

2011 που ήταν 41.514 ευρώ. Πρώτος εξαγωγικός κλάδος καταγράφεται πλεον εκείνος 

των τροφίμων καθώς με 29.580 ευρώ ξεπέρασε τις αναιμικές πλέον εξαγωγές του 

κλάδου ηλεκτρικών συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας που ήταν μόλις 11.616 ευρώ. 
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Αναφορικά με τις εξαγωγές της Ελλάδος προς την Αρμενία, σημειώνεται ότι  

μετά το 2007 επακολούθησε σταδιακή απώλεια του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών 

στην αρμενική αγορά για να καταλήξει από 2.1% το 2007 σε 1% το 2010. Το πρώτο 

εξάμηνο του 2011 το μερίδιο των εξαγωγών της Ελλάδος προς την Αρμενία (σύμφωνα 

με στοιχεία της Αρμενικής Στατιστικής Υπηρεσίας) ήταν 2,3%, ενώ το 2012 το 

αντίστοιχο διάστημα ανήλθε σε 3,1%. Ιστορικά επίσης αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η 

απώλεια του ημίσεως των εξαγωγών της Ελλάδος προς την Αρμενία ένεκα της 

ύφεσης της περιόδου 2008-2010, δεν έχει ακόμα καλυφθεί, παρά τη σημαντική 

αύξηση και του πρώτου εξαμήνου του 2012. Αν εξαιρεθεί δε η σημαντική άνοδος στον 

κλάδο ελαιοκομικών προϊόντων, εξακολουθεί να διαπιστώνεται αμελητέα διείσδυση 

στον κλάδο των τροφίμων, τα οποία έφτασαν το 2011 να καταγράφουν εξαγωγές 

μονάχα 8.000 ευρώ ετησίως. Καταγράφεται επίσης η εξαγωγική προσπάθεια που 

αφορά τον κλάδο ιχθυηρών που καταγράφει μάλιστα και ιστορικά υψηλό ποσό 

εξαγωγών 306 χιλ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2012.   

Η αναζήτηση νέων αγορών έχει οδηγήσει αρκετούς εξαγωγείς στην Ελλάδα και 

στην αναζήτηση συνεργασιών στην αγορά της Αρμενίας, που επιφυλλάσει σημαντικές 

ευκαιρίες για τις συνεπείς και οργανωμένες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ιδιαίτερη κινητικότητα σε όλους τους κλάδους. 

 

         Ο Προϊστάμενος 

 
 
Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος 

                         Γραμματέας Α΄ ΟΕΥ 
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   2012 2011 
Κωδικός 
CN4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ χιλ. 
ευρω. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ χιλ. ευρώ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

'7607' Φύλλα και λεπτές 
ταινίες, από αργίλιο, 
έστω και τυ 

949.949 311.087     

'2402' Πούρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
εκείνα με κομ 

839.949 82.995 596.240 55.910 

'3208' Χρώματα επίχρισης 
και βερνίκια με βάση 
συνθετικά π 

384.613 131.075 267.173 96.932 

'7604' Ράβδοι και είδη με 
καθορισμένη μορφή, 
από αργίλιο, 

252.793 78.263 304.054 92.955 

'0711' Λαχανικά, 
διατηρημένα 
προσωρινά, π.χ. με 
διοξείδιο 

152.804 126.960 285.780 323.140 

'9990' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

147.077 16.279 108.276 13.666 

'3902' Πολυμερή του 
προπυλενίου ή 
άλλων ολεφινών, σε 
αρχι 

123.255 99.000 543.575 382.500 

'8419' Συσκευές και 
διατάξεις, έστω και 
ηλεκτρικά θερμαιν 

116.097 7.915     

'8463' Εργαλειομηχανές 
για την κατεργασία ή 
επεξεργασία,  

102.956 108.880     

'3506' Κόλλες και άλλα 
παρασκευασμένα 
συγκολλητικά, π.δ.κ 

97.236 53.960 2.419 960 

'8302' Σιδηρικά και 
παρόμοια είδη, από 
κοινά μέταλλα, για 

88.825 8.912 152.712 20.040 

'3808' Εντομοκτόνα, 
ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκ 

81.670 35.768     

'2309' Παρασκευάσματα 
των τύπων που 
χρησιμοποιούνται 
για  

78.223 78.390     

'3905' Πολυμερή του 
οξικού βινυλίου ή 
άλλων εστέρων του 
β 

76.830 39.000     

'8703' Επιβατικά 
αυτοκίνητα και άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα 
κ 

66.500 42.966 19.800 7.506 

'8536' Συσκευές 
ηλεκτρικές, για το 
κλείσιμο, τη 
διακοπή,  

58.950 465 5.888 61 

'7013' Γυάλινα αντικείμενα 
που προορίζονται 
για το τραπέζ 

57.850 12.303 37.766 6.700 
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'2005' Λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς 
ξίδι,  

43.598 13.455 12.783 3.602 

'9619' Πάνες για βρέφη & 
σερβιέτες 

42.275 15.070     

'0804' Χουρμάδες, σύκα, 
ανανάδες, αχλάδια 
των ποικιλιών a 

40.095 16.500 40.920 16.500 

'8309' Πώματα (ό. συμπ. 
τα πώματα-
στεφάνια, τα 
ελικοτομημ 

38.573 19.807 13.726 7.045 

'6205' Πουκάμισα για 
άντρες ή αγόρια 
(εκτός των πλεκτών,  

37.695 290 61.232 630 

'6204' Κουστούμια-ταγιέρ, 
σύνολα, ζακέτες, 
φορέματα, φούσ 

37.081 709 17.220 240 

'8504' Μετασχηματιστές 
ηλεκτρικοί, 
ηλεκτρικοί 
μετατροπείς 

34.080 1.010     

'3909' Ρητίνες αμινικές, 
ρητίνες φαινολικές 
και πολυουρεθ 

33.907 14.025     

'6106' Μπλούζες και 
μπλούζες-
πουκάμισα "σεμιζιέ", 
πλεκτές 

30.432 294 11.719 81 

'1509' Ελαιόλαδο και τα 
κλάσματά του, που 
λαμβάνονται απο 

29.182 6.694 3.576 791 

'3307' Παρασκευάσματα 
για πριν το ξύρισμα, 
για το ξύρισμα 

22.577 12.071 21.962 10.390 

'3304' Προϊόντα ομορφιάς 
ή φτιασιδώματος 
(μακιγιάζ) παρασ 

20.747 1.556 36.946 2.648 

'3923' Είδη μεταφοράς ή 
συσκευασίας, από 
πλαστικές ύλες.  

19.184 2.217 22.118 2.612 

'5204' Νήματα για ράψιμο 
από βαμβάκι, έστω 
και συσκευασμέ 

18.235 1.377 9.338 935 

'3921' Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, ταινίες 
και λουρίδες, απ 

15.823 2.583 4.625 954 

'6206' Μπλούζες και 
μπλούζες-
πουκάμισα "σεμιζιέ", 
για γυν 

15.400 205 30.562 405 

'4818' Χαρτί καθαριότητας 
(υγείας) και 
παρόμοιο χαρτί, χα 

15.150 6.494 24.003 8.441 

'8418' Ψυγεία και 
καταψύκτες τύπου 
ντουλαπιού, 
καταψύκτες 

14.717 1.521 131.513 24.787 

'6203' Κουστούμια, 
σύνολα, σακάκια, 
παντελόνια μακριά 
(ό. 

13.926 199 19.279 267 

'3907' Πολυακετάλες, άλλοι 
πολυαιθέρες και 
ρητίνες-εποξεί 

11.562 1.795 7.211 865 
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'6303' Παραπετάσματα για 
πόρτες και 
παράθυρα και 
εσωτερικ 

11.388 215     

'8704' Αυτοκίνητα φορτηγά 
οχήματα, ό. συμπ. 
το σασί με το 

9.680 19.093 164.001 59.558 

'5601' Βάτες από 
υφαντικές ύλες και 
είδη από τις βάτες 
αυ 

8.487 1.589 6.921 1.335 

'7616' Τεχνουργήματα από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 

8.364 1.254     

'3405' Στιλβώματα και 
κρέμες για 
παπούτσια, για 
πατώματα  

6.785 3.097 10.549 4.816 

'4408' Φύλλα για 
επικάλυψη 
(καπλαμάδες) και 
φύλλα πολύστρ 

5.426 500     

'3926' Τεχνουργήματα από 
πλαστικές ύλες ή 
από άλλες ύλες  

4.443 302     

'1704' Ζαχαρώδη προϊόντα 
χωρίς κακάο, στα 
οποία περιλαμβά 

3.997 319     

'8471' Μηχανές 
επεξεργασίας 
δεδομένων, 
αυτόματες, και μον 

3.389 13     

'5209' Υφάσματα από 
βαμβάκι, 
περιεκτικότητας 
κατά βάρος σ 

3.239 266     

'7326' Τεχνουργήματα από 
σίδηρο ή χάλυβα, 
π.δ.κ.α. (εκτός 

2.970 280     

'6403' Υποδήματα που 
έχουν τα εξωτερικά 
πέλματα από καουτ 

2.568 40     

'4819' Κουτιά, κιβώτια, 
σάκοι, σακίδια, 
χωνιά και άλλες σ 

1.933 270     

'5703' Τάπητες και άλλες 
επενδύσεις δαπέδου 
από υφαντικές 

1.884 498 7.267 1.380 

'5407' Υφάσματα από 
νήματα από 
συνθετικές ίνες 
συνεχείς,  

1.607 21     

'8538' Μέρη που 
αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται 
αποκλειστ 

1.600 30     

'6217' Συμπληρώματα του 
ενδύματος, έτοιμα 
και μέρη ενδυμά 

1.462 67     

'8708' Μέρη και 
εξαρτήματα για 
ελκυστήρες, αστικά 
λεωφορε 

1.160 5     

'3402' Οργανικές ουσίες 
επιφανειακής 
δράσης (εκτός από 
σα 

1.152 403 1.162 444 
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'8702' Αυτοκίνητα οχήματα 
για τη μεταφορά >= 
10 προσώπων, 

1.000 2.500     

'8481' Ρυθμιστικοί κρουνοί 
και παρόμοιες 
συσκευές για άκα 

993 14     

'8509' Οικιακές συσκευές, 
ηλεκτρομηχανικές, 
με ενσωματωμέ 

894 70     

'8424' Μηχανικές 
συσκευές, έστω και 
χειροκίνητες, για τη  

596 20     

'8479' Μηχανές, συσκευές 
και μηχανήματα με 
ιδιαίτερη λειτ 

529 900     

'0302' Ψάρια, βρώσιμα, 
νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη (ε 

306 60     

'8716' Ρυμουλκούμενα 
οχήματα, ό. συμπ. 
τα ημιρυμουλκούμεν 

300 100     

'6505' Καπέλα και άλλα 
καλύμματα της 
κεφαλής, πλεκτά ή 
κα 

296 6     

'9018' Όργανα και 
συσκευές για 
ιατρική, χειρουργική, 
οδον 

180 2     

'4911' Εντυπα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
οι εικόνες,  

177 26     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

  4.296.621 1.384.050 2.982.316 1.149.096 

 


