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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι η προσέγγιση του οικονομικού 

περιβάλλοντος της Αρμενίας και της Ελλάδας, η Παρουσίαση των διμερών εμπορικών 

σχέσεων των χωρών και οι στρατηγικές προοπτικές που δημιουργούνται στους εν 

δυνάμει επενδυτές. Για την προσέγγιση του οικονομικού περιβάλλοντος 

χρησιμοποιήθηκαν οι πιο αντιπροσωπευτικοί μακροοικονομικοί δείκτες: το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν, ο πληθωρισμός, η ανεργία και το δημόσιο χρέος. Επιπρόσθετα, η 

ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος συμπεριέλαβε στοιχεία από το The Heritage 

Foundation κυρίως όμως από την Παγκόσμια τράπεζα με την χρήση και ερμηνεία των 

δεικτών Doing Business.  

Αναφορικά με τις διμερείς εμπορικές σχέσεις των χωρών παρατέθηκαν  στοιχεία που 

αφορούσαν στον όγκο εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας την τριετία 2011-2013. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά εξήχθησαν συμπεράσματα για την πορεία των εισαγωγών 

και εξαγωγών ανάμεσα στις δύο χώρες. Παράλληλα, αναλύθηκαν ποια είναι τα πιο 

εξαγώγιμα αγαθά της Ελλάδας στην Αρμενία. Ακόμη μελετήθηκε η πορεία των αγαθών 

αυτών εάν παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση, σταθερότητα ή έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Αν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα η 

συμφωνία που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ του Ελληνο-αρμενικού 

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Αρμενικού επιμελητηρίου 

δημιούργησε προσδοκίες για σημαντική βελτίωση στον όγκο εμπορίου των χωρών. 

Οι στρατηγικές προοπτικές δίνουν στους δυνητικούς επενδυτές ανάλογα με το 

μέγεθος της επιχείρησης τους και το βαθμό που εξάγουν τα προϊόντα τους στο 

εξωτερικό τη καταλληλότερη επιλογή. Η Αρμενία και η Ελλάδα παρουσιάζουν αρκετές 

ομοιότητες στο κομμάτι των στρατηγικών προοπτικών και αποτελούν πόλο έλξης για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, την 

φαρμακοβιομηχανίας και των τροφίμων και ποτών.  

Συμπερασματικά, με βάση τα οικονομικά μεγέθη η Αρμενία καθίσταται πιο 

ελκυστική για επενδύσεις. Το γεγονός πως η Ελλάδα ανήκει στις αναπτυγμένες αγορές 

ενώ η Αρμενία στις αναπτυσσόμενες δρα ως αντίβαρο στο προηγούμενο πλεονέκτημα 

της Αρμενίας, καθώς οι αναπτυγμένες χώρες προσφέρουν υψηλότερη σταθερότητα και 

συνεπώς μείωση του κινδύνου. 
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ABSTRACT 

The aim of this bibliographical research is to analyse the economic environment of 

Armenia and Greece, to present bilateral trade relations between the two countries and 

to examine the strategic prospects in order to provide useful information for investors. 

The economic environment was approached using the most representative 

macroeconomic indicators, i.e. gross domestic product, inflation, unemployment and 

public debt. Additionally, analysis of the economic environment included data from The 

Heritage Foundation but mainly from the World Bank. 

Furthermore, the analysis included data relating to the trade volume between Greece 

and Armenia for the period 2011-2013. Based on these data, conclusions were drawn on 

imports and exports between the two countries. Although trade relation levels between 

the two countries are relatively low, the agreement signed in September 2014 between 

the Greek-Armenian Chamber of Commerce and Industry and the Armenian Chamber 

created expectations for significant improvement in the trade volume of the two 

countries. 

 Strategic prospects help potential investors understand which strategy they should 

implement to achieve positive results depending on the size of their businesses or their 

exporting performance. Armenia and Greece present significant similarities as far as 

strategic prospects are concerned and attract companies active in such sectors as energy, 

pharmaceuticals, and food and beverage. 

In conclusion, based on the data, Armenia is becoming more attractive for 

investment. The fact that Greece belongs to the developed markets while Armenia is a  

developing one acts as a counterweight to Armenia’s growing investment attractiveness, 

since developed countries offer higher stability and thus reduced risk. 

. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται προκειμένου να διερευνηθεί βιβλιογραφικά το 

οικονομικό περιβάλλον της Αρμενίας και της Ελλάδας, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις 

που διέπουν τις δύο χώρες καθώς και οι στρατηγικές προοπτικές που απορρέουν από 

την ανάλυση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το οικονομικό 

περιβάλλον μιας χώρας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την εικόνα που 

σχηματίζεται για εκείνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όλες οι χώρες να προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικονομικό περιβάλλον που από τη μία θα τους δίνει 

σημαντική θέση στη διεθνή σκακιέρα και από την άλλη θα καθιστά τη χώρα πόλο έλξης 

επενδύσεων. Σε μία οικονομία που τείνει να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις η 

διαμόρφωση ενός ασφαλούς επενδυτικού κλίματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για να επιτευχθούν οι στόχοι ευμάρειας που θέτουν οι χώρες.  

 Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές 

διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναζητώντας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη 

διείσδυση τους σε νέες αγορές στόχους. Ο βασικότερος λόγος της στρατηγική αυτής 

είναι είτε η μείωση του κόστους παραγωγής είτε η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού 

στην εγχώριο αγορά. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργείται 

και στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με παραδοσιακούς συμμάχους όπως η Αρμενία. 

Οι Εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών αν και βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται 

να παρουσιάσουν περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα έτη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό 

έπαιξε η συμφωνία που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ του Ελληνο-

αρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Αρμενικού 

επιμελητηρίου. 

 Μέσα σε αυτό το διαμορφούμενο κλίμα, οι επενδυτές καλούνται να επιλέξουν 

σε ποιες χώρες θα επενδύσουν και ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν προκειμένου να 

πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Διαχρονικά, μια σωστή επένδυση απαιτεί 

προσεκτική συλλογή δεδομένων και πληροφοριών βολιδοσκόπηση πιθανών 

επενδυτικών ευκαιριών και τον κατάλληλο χρόνο. Αναντίρρητα, όσο καλύτερη είναι η 

γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας, τόσο περισσότερη προθυμία 

υπάρχει για την εύρεση της βέλτιστης επένδυσης που θα αποδώσει καρπούς. Για να 

επιτευχθεί όμως το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση υλοποίησης ή όχι της επένδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΡΜΕΝΙΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η Αρμενία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρασίας και έχει έκταση 29743 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Συνορεύει στα δυτικά με την Τουρκία, στα βόρεια με τη Γεωργία, 

ανατολικά με το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν στα νότια. Ο γεωγραφικός της ρόλος είναι 

κομβικός καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη και τη 

Δυτική Ασία. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2010 ανέρχεται σε 

2.964.000 κατοίκους εκ των οποίων το 97% είναι αρμένιοι, 1,3% κούρδοι, 0,5% Ρώσοι 

και 1,2% άλλες εθνότητες (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 

2012). Παράλληλα, πολλοί Αρμένιοι ζουν στην Ρωσία, την Γαλλία, τον Λίβανο, την 

Γεωργία, τις Η.Π.Α. και ο αριθμός τους ξεπερνά τα 3.500.000 κατοίκους (Makaryan 

and Chobanyan, 2014; Manaseryan, 2004). Το πολίτευμα της Αρμενίας είναι η 

προεδρική κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το κοινοβούλιο απαρτίζεται από 131 

βουλευτές και η κυβέρνηση συγκροτείται από 19 μέλη, που είναι στελέχη του 

Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και κάποιες ανεξάρτητες προσωπικότητες (Lorusso, 

2012). 

 

1.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

Η οικονομία της Αρμενίας μετά την ανεξαρτητοποίηση της (1991) από την 

Σοβιετική ένωση παρουσιάζει μια σταθερή άνοδο. Καθοριστικό ρόλο στη σταθερή αυτή 

άνοδο διαδραμάτισαν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Αρμένικης διασποράς. Οι 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συνέβησαν σε συνδυασμό με τα εισερχόμενα 

εμβάσματα δημιούργησαν μια οικονομία με προσανατολισμό προς τις αγορές 

(Hergnyan and Makaryan, 2006). Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε πολύ 

ισχυρές συνέπειες στην οικονομία, καθώς τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης 

αντικαταστάθηκαν από πολύ χαμηλότερα, γεγονός που οφείλεται στην μείωση των 

καταναλωτικών δαπανών και την μείωση των δημόσιων επενδύσεων (Gevorkyan, 

2014).  



 

2 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας, τα 

οποία θα αναλυθούν εκτενέστερα στην πορεία. 

Πίνακας 1: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Αρμενίας Πηγή:  Στατιστική υπηρεσία 

της Αρμενίας, Κεντρική τράπεζα 

 2011 2012 2013 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) σε δις. $ 9,9 10,4 10,8 

Ετήσια μεταβολή Α.Ε.Π % 4,3 3,9 3,5 

Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π σε $ 2959 3102 3335 

Πληθωρισμός 4,7 5,2 5,8 

Ανεργία 12,3 17,3 18,6 

Άμεσες ξένες επενδύσεις (F.D.I) σε εκ. $ 653 488 370 

Εισαγωγές σε εκ. $ 4145 4261 4476 

Εξαγωγές σε εκ. $ 1334 1380 1480 

Εμπορικό ισοζύγιο σε εκ. $ -2811 -2881 -2996 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε εκ. $ -1565 -1558 -1445 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο (% Α.Ε.Π) -2,2 -1,6 -0,8 

Δημόσιο Χρέος (% Α.Ε.Π) 38,5 40,7 42,5 

Εξωτερικό Χρέος (% Α.Ε.Π) 34,3 35,2 36,1 

Συναλλαγματικά αποθέματα σε εκ. $ 2,1 1,9 1,8 

 

1.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π): Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη 

είναι καθοδική, καθώς έχει επηρεαστεί αρκετά από την οικονομική κρίση, παρόλα αυτά 

παραμένει θετικός και διαμορφώνεται στο 3,5% για το έτος 2013, έναντι των 

προβλέψεων 4-4,5%. Οι αισιόδοξες αυτές προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν κυρίως 

εξαιτίας της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος που 

πραγματοποιηθήκαν τον Ιούνιου του 2013 (World Bank Group, 2014a). Οι κύριοι 

παράγοντες που διαμορφώνουν το Α.Ε.Π της Αρμενίας είναι οι υπηρεσίες με 40%, η 

γεωργία με 31%, η βιομηχανία με 8% και η ενέργεια με 5% (Dagazian, 2014).  

Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός της χώρας παρουσίασε ήπια ανοδική πορεία 

προσεγγίζοντας το 6% περίπου για το έτος 2013 έχοντας σαφή ανοδική τάση στην 



 

3 
 

τριετία 2011-2013, καθώς αυξήθηκε από το 4,7% στο 5,8%. Η μείωση των κρατικών 

δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθωρισμού. Οι αρχικές προβλέψεις της Κεντρικής 

Τράπεζας της Αρμενίας για πληθωρισμό της τάξης του 5% έπεσαν έξω λόγω και της 

αύξησης των τιμών της ενέργειας. Για το έτος 2014 προβλέπεται από την Κεντρική 

Τράπεζα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία όμως εξαρτάται έμμεσα από την 

πορεία της ρωσικής οικονομίας (Aivazian et al., 2013).  

Ανεργία: Η ανεργία παρουσίασε κατά την τριετία 2011-2013 μια δραματική άνοδο 

από 12,3% στο 18,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. 

Θεμελιώδης παράγοντας της ύπαρξης υψηλής ανεργίας στην χώρα είναι αφενός η 

δυσκολία εκκίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου ο έλεγχος της 

οικονομικής δραστηριότητας από λίγους μεγάλους ομίλους, αλλά και μια κάστα 

εγχώριων και ρώσων ολιγαρχών. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστεί και να 

υλοποιηθεί από την αρμενική κυβέρνηση ένα πλάνο δημιουργίας θέσεων εργασίας 

διαφορετικό από αυτού που υπήρχε πριν την κρίση και το οποίο θα στοχεύει στην 

αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού μέσα σε ένα ανταγωνιστικό και αξιοκρατικό 

περιβάλλον, ειδάλλως μεγάλη μερίδα του ενεργού πληθυσμού θα αναγκαστεί να 

μεταναστεύσει για εύρεση εργασίας προσωρινά στη γειτονική Ρωσία (Bellaka et al., 

2013).  

Δημόσιο Χρέος: Το δημόσιο χρέος της χώρας εκτοξεύτηκε από 16,4% το 2008 στο 

42,5% ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και το εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 3,2 

φορές ενώ το εσωτερικό κατά 2,8. Η κυβέρνηση διαμήνυσε πως το χρέος είναι βιώσιμο 

και σε ελεγχόμενα επίπεδα και αιτιολόγησε την αύξηση του ισχυριζόμενη πως είναι 

απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, μερίδα αναλυτών στην χώρα 

εγείρουν ενστάσεις γύρω από το θέμα αυτό, υπενθυμίζοντας πως η χώρα δε μπορεί να 

μπει σε νέες δημοσιονομικές περιπέτειες όπως είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 

’90 (Khachatryan Elen, 2012). Άλλος ένας λόγος που το δημόσιο χρέος αυξήθηκε 

κατακόρυφα ήταν τα αυξημένα έξοδα τόκων. Πιθανολογείται πως το δημόσιο χρέος θα 

συνεχίζει να αυξάνεται όσο η Αρμενία αδυνατεί να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους 

δανειοδότησης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μειώσει το εξωτερικό της χρέος 

αντικαθιστώντας το με εσωτερικό και έτσι να περιορίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο 

(Papazian, 2014).  
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1.2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Γεωργία/Αγροτική παραγωγή: Την άνοιξη του 1991, πριν από την 

ανεξαρτητοποίηση της Αρμενίας από την Σοβιετική Ένωση, υιοθετήθηκαν πολιτικές 

ιδιωτικοποιήσεων γης και προώθησης από ιδιώτες των αγροτικών προϊόντων. Απόρροια 

αυτών των ενεργειών ήταν η δημιουργία μιας φιλελεύθερης αγοράς που περιλαμβάνει 

εμπορικές γεωργικές οργανώσεις και μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο 

ιδιωτικός τομέας παράγει το 98% του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος. Η 

απασχόληση των κατοίκων στην γεωργία κινείται γύρω στο 18% του εργατικού 

δυναμικού, αλλά συρρικνώνεται διαρκώς εξαιτίας της μετεξέλιξης της οικονομίας αλλά 

και της τεχνολογικής προόδου. Τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται 

είναι τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα σταφύλια, οι πατάτες, το σιτάρι (Melkonyan and 

Asadoorian, 2014) και τα ρόδια που έχουν σημαντική θέση στην μνήμη του αρμενικού 

λαού καθώς συνδέονται με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ειδικότερα, λέγεται πως οι 

επιζήσαντες έτρωγαν ένα σπυρί ροδιού την ημέρα και έτσι κατάφεραν να επιβιώσουν. 

Ακόμη, η χώρα φημίζεται για την παραγωγή κονιάκ και αλκοολούχων ποτών με τη 

χρησιμοποίηση φρούτων όπως το σταφύλι, τα μούρα και το ρόδι. Ο ρόλος της γεωργίας 

αναντίρρητα, υπήρξε σημαντικός καθώς ευνόησε την οικονομική ανάπτυξη, 

διασφάλισε αυτάρκεια προϊόντων και βοήθησε στην μείωση της φτώχιας στις μικρές 

περιοχές (Scannell et al., 2011).  

Βιομηχανική παραγωγή/Ενέργεια: Ο κλάδος της βιομηχανίας απαρτίζεται κυρίως 

από τα οικοδομικά υλικά, τα φάρμακα, την εκμετάλλευση μετάλλου, την κατασκευή 

μηχανημάτων, ηλεκτρονικών, τη παραγωγή χημικών, πετροχημικών και λιπασμάτων. Η 

Αρμενία κατά την σοβιετική περίοδο ήταν γνώστη για τα υψηλής ποιότητας και άκρως 

επικερδή χημικά αγαθά που παρήγαγε καθώς και για την παραγωγή υλικών 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Mazhikeyev et al., 2013). Η Αρμενία από το 1992 και μετά 

αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα ηλεκτροδότησης, που επιτάθηκε με την 

υποχρεωτική αναστολή εργασιών του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στο Μεντζαμόρ. Σταδιακά και με την επαναλειτουργία του πυρηνικού 

εργοστασίου και την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας αυξήθηκε και κάλυψε ολοένα και περισσότερο τις ανάγκες της εγχώριας 

ζήτησης. Η Ε.Ε έχει θέσει κατ’ επανάληψη το θέμα ασφάλειας του εργοστασίου, τον 

εκσυγχρονισμό του οποίου έχει αναλάβει η Ρωσία, μετά από πρόσφατη συμφωνία 

(Lavelle and Josie, 2011). Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανική παραγωγή της χώρας 
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έχει ανακάμψει εκ νέου, πιο συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση 6,8% τη διετία 2012-

2013. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 η Κυβέρνηση της Αρμενίας προέβη στην πώληση 

του μεριδίου 20% που κατείχε στην μεικτή επιχείρηση με την ρωσική GazProm, η 

οποία πλέον ελέγχει πλήρως την ArmRosGazprom (Strakes, 2014). 

Εμπόριο: Όπως περιγράφεται από τον σπουδαίο ιστορικό Ξενοφώντα, η Αρμενία 

είναι μια απέραντη και πλούσια χώρα και οι κάτοικοι της Αρμέν (Αρμένιοι) είχαν ένα 

συγκριτικά υψηλό επίπεδο πολιτισμού και κατείχαν σημαντικό ρόλο στο χώρο του 

εμπορίου. Δε διστάζει μάλιστα να τη χαρακτηρίσει γη της αφθονίας καθώς υπήρχαν 

όλα τα εμπορεύσιμα ήδη εκείνης της εποχής γεγονός που καταδεικνύει πόσο καλή 

γνώση του εμπορίου είχαν οι Αρμένιοι (Ξενοφώντας: Κύρου Ανάβασις Α’-Ζ’, 1975). 

Στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι Αρμένιοι και πάλι εμφανίζονται πολύ 

δραστήριοι στο χώρο του εμπορίου και κυρίως στα κοσμήματα και τους πολύτιμους 

λίθους. Στις μέρες μας, οι Αρμένιοι της διασποράς εξακολουθούν να ασχολούνται κατά 

κόρον με το εμπόριο και να διαπρέπουν. Σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο της 

Αρμενίας για το έτος 2013 ο όγκος του αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το 2012 και 

ανήλθε στα 6.000.000.000$ περίπου. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

4,9% και 6,8% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου προσέγγισε τα 3.000.000.000$ μειούμενο κατά 3,7% 

σε σχέση με το 2012 (Dagazian, 2014). 

 Αναφορικά με τις εξαγωγές της Αρμενίας το 56,6% των παραγόμενων προϊόντων 

προορίζεται για τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), το 35,4% 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 8% σε λοιπές χώρες. Βασικός εξαγωγικός 

προορισμός με ποσοστό 18,3% είναι η Ρωσία (Delcour and Wolczuk, 2013), ακολουθεί 

η Βουλγαρία με 10,2% και το Βέλγιο με 8,85%. Αξίζει να σημειωθεί πως και στις τρεις 

χώρες υπάρχει ανοδική τάση σε αντίθεση με το Ιράν και την Γερμανία, όπου η τάση 

είναι πρόδηλα πτωτική. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί 

είναι το γεγονός πως τα εξαγόμενα προϊόντα είναι σημαντικά διαφοροποιημένα από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία εξάγονται χρυσός και 

πολύτιμοι λίθοι, ως επί το πλείστον διαμάντια, ενώ σε Ρωσία και Γερμανία εξάγονται 

βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα.  

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Ρωσία με 19,6%, 

ακολουθεί η Γεωργία με 10,7% και η Ελβετία με 6,6%. Οι εισαγωγές από τις χώρες 

αυτές παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές από τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν έχουν πτωτική τάση. Ταυτόχρονα οι εισαγωγές από 
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Ουκρανία, Γερμανία και Ιταλία χαρακτηρίζονται από σταθερότητα. Σημαντικά 

εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν τα ορυκτά και καύσιμα με ποσοστό γύρω στο 21,5% 

έχοντας ανοδική τάση, τα μηχανήματα και εξοπλισμός με 13%, τα τρόφιμα και ποτά με 

8,8%. Ακολουθούν, χημικά προϊόντα, πολύτιμοι λίθοι, μέταλλα και τα 

κλωστοϋφαντουργικά (Dyker et al., 2008).  

Τραπεζικός τομέας: Ο τραπεζικός τομέας της Αρμενίας αποτελείται από λίγες 

μεγάλες τράπεζες. Η κερδοφορία των τραπεζών αυτών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ένωσης Αρμενικών τραπεζών ανέρχεται ως εξής: HCBC 19.700.00$, Ardshininvest 

16.000.000$, Ameriabank 15.200.000$ και έπονται με μικρότερη κερδοφορία η credit 

Agricole, Inecobank και η VTB. Οι καταθέσεις των ιδιωτών κατά τη διάρκεια του 2013 

αυξήθηκαν κατά 22,4% και ανήλθαν στα 2.200.000.000$. Η άνοδος αυτή δείχνει 

αφενός αύξηση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της 

χώρας και αφετέρου μείωση του συστημικού κινδύνου. Η HCBC είναι πρωτοπόρος και 

στις καταθέσεις καθώς κατέχει πάνω από 10% και ακολουθεί η VTB. Άλλο ένα θετικό 

στοιχείο για την πορεία των τραπεζών στη χώρα είναι η αύξηση του ενεργητικού τους, 

γεγονός που απορρέει από την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα. Άλλη μια 

παράμετρος που είναι σημαντική προς εξέταση είναι πως το 30% των καταθέσεων είναι 

σε εγχώριο νόμισμα (Αρμενικές Δραχμές) και το υπόλοιπο 70% είναι καταθέσεις σε 

άλλο νόμισμα, συνήθως ευρώ και δολάριο. Οι τελευταίες σημείωσαν σημαντική άνοδο 

34% γεγονός που υποδηλώνει πως οι Αρμένιοι καταθέτες νιώθουν πιο ασφαλείς όταν  

οι καταθέσεις τους είναι σε ξένο νόμισμα εξαιτίας της συναλλαγματικής σταθερότητας 

των ισχυρών νομισμάτων. Επιπλέον, η αύξηση των καταθέσεων προήλθε τόσο από 

μόνιμους όσο και από μη μόνιμους κατοίκους της χώρας. Το ιδιαίτερα ελκυστικό 

επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα που φτάνει στο 10%, 

αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές που αρέσκονται να αναλαμβάνουν ρίσκο. 

Κλείνοντας την ανάλυση του τραπεζικού τομέα της χώρας πρέπει να τονιστεί η 

σημαντικότητα των μεταναστευτικών εμβασμάτων τα οποία ξεπέρασαν, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, τα 1.900.000$ σημειώνοντας αύξηση 

περίπου 10%. Βασικός όγκος των εμβασμάτων αυτών προέρχεται από εργαζομένους 

στη Ρωσία (KPMG, 2014). 
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1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΑΡΜΕΝΙΑΣ 
 

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του οίκου Heritage Foundation για το έτος 2015 

η Αρμενία αξιολογείται με 67,1 και κατατάσσεται 23η από τις 43 ευρωπαϊκές χώρες και 

52η από τις 186 παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάταξη αυτή γίνεται μεταξύ 

σχετικά ελεύθερων οικονομιών. Η βαθμολογία αυτή είναι παρόμοια με την περσινή, 

ελαφρώς μειούμενη εξαιτίας της επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος και της 

φορολογικής ελευθερίας. Η χώρα κατορθώνει να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία 

στην φορολογική ελευθερία (84,4), στο ελεύθερο εμπόριο (85,4), στην επιχειρηματική 

ελευθερία (82,7), στις κυβερνητικές δαπάνες (82,8), στην εργασιακή ελευθερία (64,3), 

στην συναλλαγματική ελευθερία (70,6) και στην επενδυτική ελευθερία (75). Στον 

αντίποδα, η χώρα έχει πολύ δρόμο να διανύσει στον τομέα της διαφθοράς καθώς η 

χώρα κατορθώνει να συγκεντρώσει μόλις 36 μονάδες. Χειρότερη είναι η κατάσταση 

στην ελευθερία ιδιοκτησίας καθώς συγκεντρώνει μόλις 20 μονάδες. Οι δύο αυτοί 

δείκτες έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά για να πραγματοποιηθεί η επί τα 

βελτίω αλλαγή απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση για γενναίες μεταρρυθμίσεις 

(The Heritage Foundation, 2015a).  

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία και θα αναλυθούν 

εκτενέστερα στην συνέχεια, η Αρμενία κατατάσσεται 45η για το έτος 2015 έχοντας 

ανέβει 4 θέσεις συγκριτικά με πέρσι. Ειδικότερα, η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 

70,6 DTF μονάδες (Distance to Frontier%). Ο όρος απόσταση από το σύνορο (Distance 

to Frontier%) είναι ένας σημαντικός δείκτης της οικονομίας καθώς μετρά με ακρίβεια 

την ρυθμιστική αποδοτικότητα και πως αυτή βελτιώνεται διαχρονικά.  

Αναντίρρητα, όσο καλύτερη είναι η γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος μιας 

χώρας, τόσο περισσότερη προθυμία υπάρχει για την εύρεση της βέλτιστης επένδυσης 

που θα αποδώσει καρπούς. Για να επιτευχθεί όμως το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να 

ληφθούν υπ’ όψιν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση υλοποίησης ή όχι της 

επένδυσης. Με βάση την Παγκόσμια τράπεζα το επιχειρηματικό περιβάλλον 

καθορίζεται από 11 τομείς που επηρεάζουν τον Κύκλο Ζωής της Επιχείρησης. Οι 

τομείς αυτοί είναι: i) χρόνος έναρξης της επιχείρησης, ii) συμφωνίες που σχετίζονται με 

τις κατασκευαστικές άδειες, iii) υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, iv) δήλωση 

των περιουσιακών στοιχείων, v) δυνατότητα δανειοδότησης της επιχείρησης, vi) η 

προστασία των μικροεπενδυτών, vii) η πληρωμή φόρων, viii) το διασυνοριακό εμπόριο, 
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ix) η εκτέλεση συμβάσεων, x) επίλυση προβλημάτων αφερεγγυότητας και xi) οι 

συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο εργασίας (World Bank Group,  2014b). 

Παρακάτω προσεγγίζονται με πιο ενδελεχή τρόπο οι άνωθεν παράγοντες. 

Χρόνος έναρξης της επιχείρησης: Οι οικονομίες ανά τον κόσμο έκαναν σημαντικές 

προσπάθειες ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος για τη 

σύσταση μιας επιχείρησης. Οι προσπάθειες αυτές γίνανε με δύο τρόπους κυρίως, ή 

γίνανε απλούστερες λόγου χάριν με τη μείωση του απαιτούμενου επενδυθέντος 

κεφαλαίου είτε απλούστερες με τη συμβολή της τεχνολογίας (Munemo J., 2014). Η 

Αρμενία κατέχει την 4η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες στον τομέα αυτό και το έχει 

πετύχει με μια σειρά μέτρων. Το 2010, οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας έναρξης 

επιχείρησης θα μπορούσαν να γίνονται ηλεκτρονικά και παράλληλα το απαιτούμενο 

κεφάλαιο μειώθηκε περαιτέρω. Το 2012, η χώρα ιδρύει to “one-stop shop” , εκεί 

ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν την ίδρυση της εταιρίας από την 

επωνυμία της ως τον αριθμό μητρώου της. Το 2014, μείωσε τους φόρους ίδρυσης νέας 

επιχείρησης και το 2015 προχώρησε στον εξορθολογισμό των διαδικασιών μετά τη 

σύσταση της επιχείρησης. Έτσι για να συσταθεί μια επιχείρηση στην Αρμενία 

απαιτούνται μόλις 3 ημέρες και 2 διαδικασίες. O Δείκτης DTF διαμορφώνεται στις 97,7 

μονάδες γεγονός που καταδεικνύει την πετυχημένη πορεία της χώρας όσον αφορά στην 

ευκολία σύστασης επιχείρησης. Η Αρμενία, αποτελεί με βάση αυτόν τον δείκτη έναν 

τόπο πολύ ευδόκιμο για τη δημιουργία μιας επιχείρησης με ελάχιστο επενδυόμενο 

κεφάλαιο (World Bank Group, 2014b).  

Συμφωνίες που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές άδειες: Ο Κανονισμός για 

την χορήγηση αδειών κατασκευής είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του 

κοινού, ωστόσο πρέπει να είναι αποτελεσματικός, για την αποφυγή υπερβολικών 

περιορισμών σε ένα τομέα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε οικονομία. Στις 

περιπτώσεις όπου η διαδικασία κατασκευής είναι υπερβολικά δαπανηρή σε χρόνο και 

χρήμα, πολλοί κατασκευαστές αρνούνται να επενδύσουν τα κεφαλαία τους και 

αποχωρούν αναζητώντας μια άλλη διέξοδο. Υπάρχουν και κάποιοι που δωροδοκούν για 

να επιτύχουν την εξασφάλιση της άδειας, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο 

για το δημόσιο συμφέρον (Communis utilitas). Σε περίπτωση που η συμμόρφωση είναι 

απλή, εύκολη και ανέξοδη, τα πράγματα γίνονται καλύτερα καθώς ο καθένας ωφελείται 

από το ευέλικτο οικονομικό περιβάλλον (Hallward-Driemeier and Lant, 2011). Η 

Αρμενία υστερεί σημαντικά στον συγκεκριμένο τομέα καθώς καταλαμβάνει την 81η 

θέση. Παράλληλα, ο δείκτης DTF διαμορφώνεται στο 73,78. Ο αριθμός των 
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διαδικασιών για την τακτοποίηση των κατασκευαστικών αδειών φτάνει τις 19, ενώ οι 

ημέρες που απαιτούνται ξεπερνούν τις 80. Ο δείκτης αυτός μετρά πόσες διαδικασίες 

χρειάζονται για να κατασκευαστεί νόμιμα μια αποθήκη, πόσες μέρες απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας και τι κόστος έχουν. Αρχικά, είναι αναγκαίο 

να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λήψη  των αναγκαίων ελέγχων 

ασφαλείας, τις άδειες, τις άδειες και τα πιστοποιητικά, υποβολή όλων των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και λήψη όλων των αναγκαίων αναβαθμίσεων. Στην 

συνέχεια γίνεται σύνδεση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης. Κατόπιν Καταχωρείται 

η αποθήκη μετά την ολοκλήρωσή της σε περίπτωση εγγύησης ή μεταφοράς της. Όσον 

αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, δεν 

περιλαμβάνει το χρόνο που δαπανάται για τη συλλογή πληροφοριών. Κάθε διαδικασία 

ξεκινά σε μια ξεχωριστή ημέρα. Οι διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν 

διαδικτυακά καταγράφονται ως μισή ημέρα. Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωθείσα 

εφόσον γίνει λήψη του τελικού εγγράφου. Το κόστος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας (% της αξίας αποθήκης) περιλαμβάνει μόνο τα επίσημα 

κόστη και όχι τυχόν δωροδοκίες («γρηγορόσημα»). Αν και υστερεί η Αρμενία στον 

τομέα αυτό, παρόλα αυτά εάν συγκριθεί με τον μέσο όρο της Ευρώπης και της 

Κεντρικής Ασίας έχει σχεδόν 10 DTF παραπάνω. Αξίζει να επισημανθεί πως με νομό 

του 2012, η διαδικασία χορήγησης αδειών διευκολύνθηκε, καθώς περιορίστηκε η 

απαίτηση για περιβαλλοντική αξιολόγηση για μικρά έργα (World Bank Group, 2014b).  

Υπηρεσίες Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: Η πρόσβαση σε αξιόπιστη και 

οικονομικά προσιτή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις 

επιχειρήσεις. Για να καταπολεμήσουν την αδυναμία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

πολλές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες πρέπει να βασίζονται στην 

αυτοτροφοδότηση τους με γεννήτριες, συχνά με απαγορευτικά υψηλό κόστος. Είτε η 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αξιόπιστη είτε όχι, το πρώτο βήμα για έναν πελάτη 

είναι πάντα να αποκτήσει πρόσβαση μέσω της αίτησης για απόκτηση ηλεκτρικού 

ρεύματος (IEA, 2011). Για να γίνει σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες υποθέσεις. Η προκείμενη έρευνα θα καταγράψει όλες τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για μια τοπική επιχείρηση να αποκτήσει μια μόνιμη 

σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  για μία τυποποιημένη αποθήκη, το χρόνο και 

το κόστος ολοκλήρωσής τους. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν εφαρμογές, 

συμβάσεις με εταιρείες ηλεκτρισμού, εγκρίσεις από άλλους φορείς και τις τελικές 

ενέργειες προκείμενου να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η κατάταξη των οικονομιών με 
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βάση την ευκολία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από το πόσο άμεσα και 

εύκολα αυτό διαμοιράζεται από τις μονάδες στα πιο ακριανά σημεία. Οι διαδικασίες 

που πρέπει να γίνουν για την απόκτηση μιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός 

σύνδεσης) είναι η υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και η λήψη των σχετικών 

αδειών. Ολοκλήρωση όλων των προειδοποιήσεων και αποδοχή των ελέγχων που 

δύνανται να γίνουν. Να περιλαμβάνεται κάθε πιθανή συνεργασία με τους προμηθευτές 

και αυτή να περιλαμβάνεται στην τελική αίτηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας είναι τουλάχιστον 1 ημερολογιακή ημέρα. Κάθε 

διαδικασία ξεκινά σε μια ξεχωριστή μέρα και δεν περιλαμβάνει το χρόνο που 

δαπανάται για την συλλογή στοιχείων. Επίσης, αφορά το χρόνο που δαπανήθηκε στην 

πράξη, χωρίς προηγούμενη επαφή με αξιωματούχους. Το απαιτούμενο κόστος για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας μετράται ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

και περιλαμβάνει το επίσημο κόστος μόνο και όχι πιθανές δωροδοκίες. Ταυτόχρονα, ο 

φόρος προστιθέμενης αξίας εξαιρείται. Η Αρμενία υστερεί σημαντικά, έναντι των 

ανταγωνιστών της στον συγκεκριμένο κλάδο καθώς καταλαμβάνει την 131ή θέση 

διασφαλίζοντας μόλις 64,02 DTF μονάδες. Οι προαπαιτούμενες διαδικασίες είναι 5 και 

διαρκούν 187 ημέρες. Το κόστος προσεγγίζει τις 93 ποσοστιαίες μονάδες του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος (World Bank Group, 2014b). Η χώρα οφείλει να λάβει πολλά 

διαρθρωτικά μέτρα προκείμενου να πετύχει πιο φιλόδοξα αποτελέσματα. Η απόκτηση 

μιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για να μπορέσει μια επιχείρηση 

να διεξάγει τις πλέον βασικές λειτουργίες της. Σε πολλές οικονομίες η διαδικασία 

σύνδεσης περιπλέκεται από τις πολλαπλές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 

αφορούν την διασφάλιση ποιότητας, την επικάλυψη υπηρεσιών, τη γενική ασφάλεια, τα 

τεχνικά πρότυπα, τις πρακτικές προμηθειών και εγκαταστάσεων και την εσωτερική 

καλωδίωση. Σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διαδικασία 

σύνδεσης, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση κόστους σε λογικά επίπεδα, οι 

κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εργαστεί για την εδραίωση απαιτήσεων που 

σχετίζονται με  την απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με εξαίρεση το έτος 

2013, όπου η Αρμενία διευκόλυνε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με την 

απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των τελών σύνδεσης, εκκρεμούν πολλές 

μεταρρυθμίσεις (IEA, 2011). 

Δήλωση των περιουσιακών στοιχείων: Είναι γνωστό πως η διασφάλιση τυπικών 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση 

της γης είναι μέρος αυτού. Αν η επίσημη μεταβίβαση ιδιοκτησίας είναι υπερβολικά 
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δαπανηρή ή περίπλοκη, η χρήση των επίσημων τίτλων λειτουργεί σαν να ήταν άτυπη. 

Και όπου η ιδιοκτησία είναι άτυπη ή η χαρτογράφηση της βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα, εκεί έχει μικρή πιθανότητα τα περιουσιακά της στοιχεία να λειτουργήσουν ως 

εγγυήσεις, περιορίζοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (Nadgrodkiewicz, 2011). 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί επιγραμματικά η πλήρης ακολουθία των διαδικασιών 

που απαιτούνται για μια επιχείρηση προκειμένου να αγοράσει ένα ακίνητο από άλλη 

επιχείρηση και να μεταφέρει τους τίτλους ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή. Η 

συναλλαγή θεωρείται πλήρης όταν ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, 

να το χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για ένα τραπεζικό δάνειο ή να μπορεί να το 

μεταπωλήσει. Για να γίνει σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, αρκετές 

υποθέσεις πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, σχετικά με τα μέρη της συναλλαγής, τη 

περιουσία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Ποιες διαδικασίες απαιτούνται 

όμως, οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να μπορούν να μεταγραφούν νόμιμα οι 

τίτλοι που σχετίζονται με την ακίνητη κινητή περιουσία; Αρχικά, πρέπει να γίνει η 

προεγγραφή. Δηλαδή, ο έλεγχος για τυχόν οικονομικά χρέη. Αργότερα, ολοκληρώνεται 

η συμβολαιογραφική διαδικασία που αφορά την συμφωνία πωλήσεων. Τέλος, 

καταβάλλεται ο φόρος για την μεταβίβαση των ακινήτων. Μετά, την εγγραφή πολλές 

φορές οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας δεν περιλαμβάνει το χρόνο που δαπανάται για την 

συλλογή πληροφοριών. Κάθε διαδικασία ξεκινά σε μια ξεχωριστή ημέρα. Οι 

διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικτυακά καταγράφονται ως ½ ημέρα. 

Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωθείσα εφόσον υπάρχει το τελικό έγγραφο και δεν έχει 

προηγηθεί καμία προηγούμενη επαφή με κυβερνητικούς φορείς. Η Αρμενία κατέχει την 

7ή θέση στον συγκεκριμένο δείκτη, η οποία είναι πολύ υψηλή και σκοράρει 93,03 DTF 

μονάδες. Ο απαιτούμενος αριθμός διαδικασιών είναι 3 και η συνολική τους διάρκεια 

φτάνει τις 7 ημέρες. Το κόστος ανέρχεται σε 0,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

(World Bank Group, 2014b). 

Δυνατότητα δανειοδότησης της επιχείρησης: Υπάρχουν δύο βασικοί  τύποι 

πλαισίων που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και να βελτιώσουν 

την κατανομή τους. Τα πιστωτικά συστήματα πληροφοριών των δανειοληπτών και 

δανειστών τα οποία παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για το ιστορικό 

συναλλαγών ενός δυνητικού δανειολήπτη (θετική ή αρνητική), καθώς και πολύτιμες 

πληροφορίες που συμβάλλουν στον υπολογισμό και την εκτίμηση του κινδύνου. Αυτοί 
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επιτρέπουν στους δανειολήπτες να δημιουργήσουν μια καλή πιστωτική ιστορία που θα 

τους επιτρέψει την ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις. Υπάρχουν και οι εγγυήσεις 

(collateral laws) που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία, ειδικά τη κινητή περιουσία, ως εγγύηση για τη απόκτηση 

δανειακού κεφαλαίου (Khachatryan et al., 2014). Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την 

ανταλλαγή των πληροφοριών πίστωσης και τα νομικά δικαιώματα των δανειοληπτών 

και των δανειστών με σκοπό να εξασφαλίσει τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των δύο 

συναλλασσόμενων μερών. Για να επιτύχει το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποίει δύο 

άλλους δείκτες. Από τη μία το βάθος του δείκτη πιστωτικών πληροφοριών, ο οποίος 

μετρά τους κανόνες και τις πρακτικές που επηρεάζουν την κάλυψη, την έκταση και την 

προσβασιμότητα των πιστωτικών πληροφοριών που διατίθενται μέσω ενός πιστωτικού 

μητρώου ή ενός γραφείου πίστωσης. Και από την άλλη την δύναμη των νομικών 

δικαιωμάτων, δείκτης που μετρά αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που 

διευκολύνουν τη δανειοδότηση μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, με τους ισχύοντες νόμους 

περί εξασφάλισης και πτώχευσης. Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα δικαιώματα των 

δανειστών και των δανειοληπτών μέσω τις χρήσης εγγυήσεων, τον βαθμό προστασίας 

των δανειστών ανάλογα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν, το πεδίο εφαρμογής 

και προσβασιμότητας των πιστωτικών πληροφοριών από τα Credit Bureau (κέντρα 

πίστωσης). Ακόμη μετράται ο αριθμός ιδιωτών και επιχειρήσεων που έχουν πάρει 

δάνειο προς τον αριθμό των ενήλικων πολιτών της χώρας. Πόσο καλά λειτουργεί το 

σύστημα πιστωτικών πληροφοριών και των νόμων στην Αρμενία που διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε πιστώσεις; Η οικονομία έχει βαθμολογία 8 στο δείκτη βάθος πιστωτικών 

πληροφοριών και βαθμολογία 5 στο δείκτη ισχύς των νομικών δικαιωμάτων. Οι 

υψηλότερες βαθμολογίες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και ισχυρότερα νομικά 

δικαιώματα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται 36η στην κατάταξη των 189 

οικονομιών. Οι βαθμολογίες για τις οικονομίες σύγκρισης και η μέση περιφερειακή 

κατάταξη παρέχουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της  εύρυθμης 

λειτουργίας των κανονισμών και των θεσμών στην Αρμενία, που δρουν υποστηρικτικά 

στις υπηρεσίες δανεισμού (World Bank Group, 2014b). Όταν οι οικονομίες 

ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των δανειστών και των δανειζομένων μέσω των εθνικών 

νομοθεσιών μπορεί να αυξήσουν η πρόσβαση των επιχειρηματιών στην συγκεκριμένη 

οικονομία. Το 2010 η Αρμενία βελτίωσε το σύστημα πιστωτικών πληροφοριών της 

μέσω ενός νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου. Η Αρμενία βελτίωσε το 
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σύστημα πιστωτικών πληροφοριών της, εισάγοντας την απαίτηση οι εταιρίες κοινής 

ωφελείας να συλλέγουν και να διανέμουν τις πληροφορίες τους. Τα δεδομένα σχετικά 

με τα νόμιμα δικαιώματα των δανειοληπτών και των δανειστών συγκεντρώθηκαν μέσω 

μιας έρευνας των οικονομικών δικηγόρων και επαληθεύτηκαν μέσω της ανάλυσης των 

νόμων και των κανονισμών, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων πηγών Martinez and 

Singh, 2014).  

Η προστασία των μικροεπενδυτών: Η προστασία των μικροεπενδυτών παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των εταιρειών να αυξήσουν το κεφάλαιο που πρέπει να 

ανακεφαλαιώσουν, να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν και να ανταγωνίζονται. Οι 

αποτελεσματικοί κανονισμοί καθορίζουν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με 

ακρίβεια, τη συμμετοχή των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας 

και τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων λογοδοσίας για τους εγχώριους παράγοντες της 

εταιρείας. Ο δείκτης μετρά την προστασία των μικροεπενδυτών από ενδεχόμενες 

συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε ένα σύνολο δεικτών και των δικαιωμάτων των 

μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Η κατάταξη των οικονομιών με βάση τη δύναμη 

της προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματική 

μπορεί να είναι η προστασία της μειοψηφίας των επενδυτών. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι ο απλός μέσος όρος της απόστασης μέχρι τα σύνορα σκορ για την 

έκταση της σύγκρουσης του δείκτη ρύθμισης ενδιαφέρον και την έκταση του δείκτη 

διακυβέρνησης μετόχου (La Porta et al., 2000). Αξίζει να σημειωθεί πως για να γίνει 

σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιεί 

διάφορες υποθέσεις σχετικά με την επιχείρηση και τη συναλλαγή. Η προστασία αυτή 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποδείκτες: έκταση του δείκτη αποκάλυψης (Extent of 

disclosure index), έκταση του δείκτη ευθύνης (Extent of director liability index), 

έκταση του δείκτη σύγκρουσης συμφέροντος (Extent of conflict of interest regulation 

index), έκταση του δείκτη των δικαιώματων των μετόχων (Extent of shareholder rights 

index), δύναμη του δείκτη διακυβέρνησης (Strength of governance structure index), 

έκταση του δείκτη εταιρικής διαφάνειας (Extent of corporate transparency index), 

έκταση του δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων (Extent of shareholder governance 

index) και δύναμη του δείκτη προστασίας των επενδυτών (Strength of investor 

protection index). Οι οικονομίες με υψηλή προστασία των επενδυτών μειοψηφίας 

απαιτούν λεπτομερή ανάλυση των πράξεων και ορίζουν σαφείς υποχρεώσεις στους 

διευθυντές. Έχουν καθιερωθεί και ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν 

διαδικαστικούς κανόνες που δίνουν στους μετόχους μειοψηφίας τα μέσα για να 
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αναδείξουν την υπόθεσή τους και τα δικαστήρια να λάβουν απόφαση εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας μπορεί να προχωρήσει σε διαφορετικά μέτωπα, 

όπως μέσω νέων ή τροποποιημένων νόμων της εταιρείας, τους κανονισμούς κινητών 

αξιών ή των κανόνων πολιτικής δικονομίας (World Bank Group, 2013). Πόσο ισχυρή 

είναι όμως η προστασία των μικροεπενδυτών στην Αρμενία; Η οικονομία έχει μια 

βαθμολογία του 6,0 όσον αφορά τη δύναμη του δείκτη προστασίας των 

μικροεπενδυτών. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο ισχυρότερη είναι και η 

παρεχόμενη προστασία Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται 49ή στην 

κατάταξη των 189 οικονομιών. Το 2013, η Αρμενία ενδυνάμωσε την προστασία των 

επενδυτών της με τη θέσπιση μιας απαίτησης για την έγκριση των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών. Έτσι απαιτείται οι συναλλαγές αυτές να περιλαμβάνονται στην 

ετήσια έκθεση, ώστε να καταστεί ευκολότερή οποιαδήποτε ενέργεια εναντίων των 

υπευθύνων σε περίπτωση αδικοπραξίας (World Bank Group, 2014b). 

Η πληρωμή φόρων: Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προκειμένου να 

γίνει μια επένδυση είναι το εύρος και το ποσοστό των φόρων μιας οικονομίας. 

Αναντίρρητα, οι φόροι είναι απαραίτητοι καθώς αποτελούν την βασική πηγή εσόδων 

μιας χώρας. Το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, 

και οι φορολογικοί κανόνες που θα ισχύουν να είναι όσο γίνεται πιο απλοί. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικονομίες που παρέχουν διευκολύνσεις στην 

καταβολή φόρων τείνουν να αντιλαμβάνονται τόσο τον φορολογικό συντελεστή όσο 

και την φορολογική διοίκηση ως ένα εμπόδιο το οποίο ξεπερνιέται εύκολα. Αντίθετα, η 

σκληρή φορολόγηση λειτουργεί ανασταλτικά στις εν δυνάμει επενδύσεις (Djankov et 

al., 2008). Ο δείκτης μετρά τους φόρους και τις υποχρεωτικές εισφορές που μια 

μεσαίου μεγέθους εταιρεία πρέπει να καταβάλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και 

το διοικητικό «φόρτο» (administrative burden) της πληρωμής φόρων και εισφορών. Για 

να γίνει αυτό χρησιμοποιείται ένα σύνολο οικονομικών καταστάσεων καθώς και 

παραδοχές σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. 

Παρέχονται επίσης πληροφορίες που καταρτίζονται σύμφωνα με τη συχνότητα της 

κατάθεσης και των πληρωμών, καθώς και τον χρόνο που χρειάστηκε για να 

συμμορφωθεί η επιχείρηση με τη φορολογική νομοθεσία. Η κατάταξη των οικονομιών 

στην ευκολία καταβολής φόρων καθορίζεται από τη ταξινόμηση της βαθμολογίας που 

συγκεντρώσαν συνολικά οι διάφοροι υποδείκτες που αφορούν την ευκολία καταβολής 

φόρων. Οι φορολογικές πληρωμές στην Αρμενία αφορούν τον συνολικό αριθμό των 
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φόρων και των εισφορών που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των φόρων 

κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο επί των πωλήσεων ή φόρο επί των 

αγαθών και των υπηρεσιών. Παράλληλα, απαιτείται χρόνος για να εφαρμόσουν τους 

φόρους. Οι διαδικασίες αυτές είναι η συλλογή πληροφοριών, ο υπολογισμός του φόρου 

που καταβάλλεται, η συμπλήρωση των εντύπων φορολογικής δήλωσης, η τακτοποίηση 

πληρωμής ή παρακράτηση. Τέλος, εάν απαιτείται, χρειάζεται ξεχωριστή προσπάθεια 

για την κατάρτιση των λογιστικών βιβλίων. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής (% 

επί των κερδών προ όλων των φόρων) περιλαμβάνει κέρδη ή εταιρικό φόρο 

εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρους που καταβάλλονται από τον 

εργοδότη, φόρους ιδιοκτησίας, φόρους μεταβίβασης, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου και 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (Hanusch, 2012). Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις 

πληρώνουν 10,0 φόρους ανά έτος και ξοδεύουν 321,0 ώρες για τη κατάθεση, την 

προετοιμασία και την πληρωμή των φόρων. Ακόμη, πληρώνουν συνολικό φόρο ύψους 

20,4% επί των κερδών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται στην 41ή στην 

κατάταξη από 189 οικονομίες στην ευκολία καταβολής φόρων. Επίσης χρήσιμες 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις 

στην Αρμενία μας δίνουν και οι συγκριτικές βαθμολογίες με τις υπόλοιπες οικονομίες 

και η μέση περιφερειακή κατάταξη (World Bank Group, 2014b). Οι οικονομίες σε όλο 

τον κόσμο έχουν κάνει την πληρωμή φόρων ταχύτερη και ευκολότερη για τις 

επιχειρήσεις, μειώνοντας τη συχνότητα των πληρωμών ή μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος υποβολής και πληρωμής. Πολλές χώρες έχουν μειώσει και τους 

φορολογικούς συντελεστές. Οι αλλαγές έχουν φέρει απτά αποτελέσματα. Κάποιες 

οικονομίες μέσω της απλούστευσης των φορολογικών πληρωμών αλλά και τη μείωση 

των επιτοκίων έχουν δει αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το 2012, η Αρμενία έκανε 

τη φορολογική συμμόρφωση ευκολότερη για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τον αριθμό 

των πληρωμών για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εταιρικού εισοδήματος 

καθώς και εισφορές που αφορούν την περιουσία και τη γη με την καθιέρωση 

υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και πληρωμής των μεγάλων φόρων (Kuriakose, 

2013). Το 2014, η καταβολή των φόρων έγινε ευκολότερη καθώς συγχωνεύτηκε η 

συνεισφορά των εργοδοτών, των εργαζομένων, των κοινωνικών εισφορών και του 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε ένα ενιαίο φόρο εισοδήματος (World Bank 

Group, 2014b). 

Το διασυνοριακό εμπόριο: Στις μέρες μας ο χαρακτήρας του εμπορίου έχει λάβει 

τεράστιες διαστάσεις και τείνει να γίνει παγκόσμιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
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εμπόριο μεταξύ των οικονομιών να γίνεται πιο εύκολο, γεγονός σημαντικό για τις 

επιχειρήσεις. Οι υπερβολικές απαιτήσεις εγγράφων, οι επαχθείς τελωνειακές 

διαδικασίες, οι αναποτελεσματικές λειτουργίες στα λιμάνια και οι ανεπαρκείς υποδομές 

οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις για τους εξαγωγείς και τους 

εισαγωγείς, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το 

εμπόριο. Ο δείκτης μετρά το χρόνο και το κόστος που συνδέονται με την εξαγωγή και 

την εισαγωγή εμπορευμάτων δια των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και τον αριθμό 

των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δείκτες 

καλύπτουν προκαθορισμένα στάδια, όπως απαιτήσεις τεκμηρίωσης, διαδικασίες στα 

τελωνεία και σε άλλους ρυθμιστικούς φορείς, καθώς και στο λιμάνι. Καλύπτουν επίσης 

το εμπόριο της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του κόστους των 

χερσαίων μεταφορών στην μεγαλύτερη πόλη των επιχειρήσεων. Η κατάταξη των 

οικονομιών στην ευκολία των συναλλαγών πέραν των συνόρων καθορίζεται από τη 

διαλογή απόστασή τους μέχρι τα σύνορα βαθμολογίες για τις συναλλαγές εκτός 

συνόρων. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων 

είναι τραπεζικά έγγραφα, έγγραφα εκτελωνισμού και τα έγγραφα μεταφοράς (Moïsé 

and Sorescu, 2013). Ο χρόνος που απαιτείται για την εξαγωγή εμπορευμάτων ανέρχεται 

στις 16 ημέρες και κοστίζει 1885$. Επιπρόσθετα, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

εξαγωγή θα πρέπει να συνοδεύεται από 5 έγγραφα. Στον αντίποδα, ο χρόνος που 

απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων φθάνει τις 18 ημέρες, κοστίζει 2175$ και 

απαιτούνται 8 έγγραφα. Αναφορικά με το απαιτούμενο κόστος για την εξαγωγή και 

εισαγωγή εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα των εσωτερικών μεταφορών 

και τον εκτελωνισμό, τις επιθεωρήσεις λιμένων και τερματικών σταθμών διακίνησης. 

Και σε αυτόν τον δείκτη καταμετρούνται μόνο τα επίσημα κόστη και όχι κόστη που 

προέκυψαν από τυχόν δωροδοκίες. Η Αρμενία βρίσκεται στην 110ή θέση παγκοσμίως 

συγκεντρώνοντας 68,81 DTF μονάδες. Όπως είναι πασίδηλο η χώρα υστερεί σημαντικά 

έναντι του ανταγωνισμού, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης (World 

Bank Group, 2014b). Στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, το εμπόριο, έχει γίνει ταχύτερο 

και ευκολότερο με την πάροδο των ετών. Οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει εργαλεία για 

τη διευκόλυνση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συστημάτων 

ανταλλαγής δεδομένων. Απόρροια αυτών των αλλαγών είναι η βελτίωση του 

περιβάλλοντος συναλλαγών. Το 2010 η Αρμενία μείωσε το χρόνο που απαιτείται για τις 

συναλλαγές με το να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα 

μεταφορών και εκτελωνισμού, τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η μείωση 

του αριθμού των προϊόντων που απαιτείται να γίνει επιθεώρηση και η μείωση των 
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εγγράφων που απαιτούνται για να εκτελωνιστούν τα εμπορεύματα συνετέλεσαν στην 

μείωση του χρόνου συναλλαγών. Το 2011 η χώρα επένδυσε σε νέο εξοπλισμό με σκοπό 

τη βελτίωση των λειτουργιών στα τελωνεία και εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης 

κινδύνου. Από τότε έως σήμερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει άλλες μεταρρυθμίσεις 

γεγονός που εξηγεί και τη κακή θέση που κατέχει παγκοσμίως η χώρα (Jensen and Tarr, 

2012; World Bank Group, 2014b). 

Η εκτέλεση συμβάσεων: Η αποτελεσματική επίλυση εμπορικών διαφορών έχει 

πολλά οφέλη. Τα δικαστήρια είναι ουσιαστικής σημασίας για τους επιχειρηματίες, 

καθώς εγγυούνται την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς και την προστασία των 

οικονομικών δικαιωμάτων. Τα αποτελεσματικά και αξιοκρατικά δικαστήρια 

ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών σχέσεων επειδή οι επιχειρήσεις 

γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στα δικαστήρια, εάν ένας νέος πελάτης αδυνατεί 

να πληρώσει (Messick, 1999). Ο δείκτης μετρά την αποτελεσματικότητα του 

δικαστικού συστήματος για την επίλυση εμπορικών διαφορών ενώπιον των τοπικών 

δικαστηρίων. Συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον χρόνο, το κόστος και την 

πολυπλοκότητα των διαδικαστικών για την επίλυση μιας εμπορικής αγωγής. Η 

κατάταξη για την ευκολία εκτέλεσης των συμβάσεων είναι ο απλός μέσος όρος των 

βαθμολογίων στους υποδείκτες διαδικασίες, χρόνος και κόστος. Οι διαδικασίες για την 

εκτέλεση της σύμβασης μέσω των δικαστηρίων είναι οι εξής: βήματα που αφορούν την 

εξυπηρέτηση της υπόθεσης, βήματα για να γίνει η δίκη και η ετυμηγορία και βήματα 

για την εκτέλεση της απόφασης. Το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών περιλαμβάνει τις μέσες αποδοχές των δικηγόρων, τα δικαστικά έξοδα και 

τα έξοδα εκτέλεσης της απόφασης (World Bank Group, 2013). Πόσο αποτελεσματική 

είναι η διαδικασία επίλυσης των εμπορικών διαφορών στα δικαστήρια της Αρμενίας; 

Σύμφωνα με τα συλλεχθέντα του doing business η εκτέλεση των συμβάσεων διαρκεί 

570 ημέρες, απαιτούνται 49 διαδικασίες και κοστίζει το 14% του ποσού της απαίτησης. 

Η Αρμενία υστερεί σημαντικά και σε αυτόν τον τομέα καθώς κατέρχεται 119ή στην 

ευκολία εκτέλεσης συμβάσεων πετυχαίνοντας μόλις 53,33 DTF μονάδες. Η κακή αυτή 

θέση εμποδίζει τους επενδυτές να προσεγγίσουν την οικονομία (World Bank Group, 

2014b).  

Επίλυση προβλημάτων αφερεγγυότητας: Πρωταρχικός σκοπός ενός συστήματος 

είναι να διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το 

ενδεχόμενο μιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να μπορεί να προστατέψει τις 

οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις και μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων να 
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δώσει ώθηση στις προβληματικές. Όσο γρηγορότερα και φθηνότερα λήξει η διαδικασία 

αφερεγγυότητας που έχει δημιουργηθεί τόσο πιο ταχεία θα είναι η επάνοδος των 

επιχειρήσεων σε κανονική λειτουργία και η αύξηση των αποδόσεων τους (Claessens 

and Klapper, 2005). Με τη βελτίωση των προσδοκιών των πιστωτών και των οφειλετών 

σχετικά με την έκβαση των διαδικασιών αφερεγγυότητας, η ομαλή λειτουργία των 

συστημάτων αφερεγγυότητας μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση και ως εκ τούτου η βελτίωση της ανάπτυξης και η βιωσιμότητα της 

οικονομίας να μην απειληθούν ουσιαστικά. Ο δείκτης μελετά το χρόνο, το κόστος και 

την έκβαση των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των ανακτημένων από τους πιστωτές κεφαλαίων, 

το Doing Business χρησιμοποιεί τα επιτόκια δανεισμού από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, συμπληρωμένα με στοιχεία από τις κεντρικές τράπεζες και την Economist 

Intelligence Unit. Επιπλέον, αξιολογεί την επάρκεια και την ακεραιότητα του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου που ισχύει για την εκκαθάριση και αναδιοργάνωση των 

διαδικασιών, μέσω της «δύναμης» του δείκτη πλαίσιο αφερεγγυότητας (strength of 

insolvency framework index). Επιπρόσθετα, εξετάζει αν οι οικονομίες ακολούθησαν 

διεθνώς αποδεκτές ορθές πρακτικές σε τέσσερις τομείς: την έναρξη της διαδικασίας, τη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τη διαδικασία αναδιοργάνωσης 

και τη συμμετοχή των πιστωτών. Η κατάταξη του δείκτη Επίλυση αφερεγγυότητας 

βασίζεται στο ποσοστό ανάκτησης και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) του δείκτη 

αντοχής του πλαισίου αφερεγγυότητας. Ο δείκτης Επίλυση αφερεγγυότητας δεν μετρά 

διαδικασίες αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Τα δεδομένα  προκύπτουν από τις απαντήσεις της έρευνας από τους 

τοπικούς επαγγελματίες και επαληθεύεται από τη μελέτη των νόμων και των 

κανονισμών, καθώς και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα συστήματα 

πτώχευσης. Βασική παράμετρος για να χαρακτηριστεί μια οικονομία πρωτοπόρος και 

υγιής είναι ο συνδυασμός των κανονισμών ποιότητας και οι αποτελεσματικές πρακτικές 

που την διέπουν (Cirmizi et al., 2011). Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται η 

επίλυση αφερεγγυότητας διαρκεί 1,9 χρόνια κατά μέσο όρο και κοστίζει το 11,0% της 

περιουσίας του οφειλέτη, με  πιο πιθανό αποτέλεσμα η εταιρεία να πωληθεί τμηματικά. 

Το μέσο ποσοστό ανάκτησης είναι 37,2 σεντς του δολαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που συλλέγονται, η Αρμενία συγκεντρώνει βαθμολογία 3/3 από τα σημεία για την 

έναρξη διαδικασιών, 2/6 από τα σημεία σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη, 3/3 στις διαδικασίες αναδιοργάνωσης, και 1/4 στη συμμετοχή 

των πιστωτών. Η συνολική βαθμολογία της Αρμενίας διαμορφώνεται στα 9/16. Σε 
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παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται 69ή στην κατάταξη των 189 οικονομιών στην 

ευκολία επίλυσης αφερεγγυότητας πετυχαίνοντας 48,14 DTF μονάδες. Ένα καλά 

οργανωμένο σύστημα διαχείρισης πτώχευσης θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει ποια 

εταιρία βρίσκεται σε οικονομική στενωπό αλλά οικονομικά είναι βιώσιμη σε σχέση με 

μια εταιρία που πρέπει να εκκαθαριστεί. Παρελθοντικά και υγιείς επιχειρήσεις κάτω 

από το δυσμενές κλίμα που επικρατούσε εκκαθαρίζονταν, γεγονός που έχει αρχίσει να 

αλλάζει τα τελευταία χρόνια, καθώς οι οικονομίες άρχισαν να προστατεύουν τις 

αποδοτικές επιχειρήσεις. Αυτό επετεύχθη μέσω των νομοθετικών αλλαγών που έχουν 

γίνει πάνω στον πτωχευτικό κώδικα των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την Αρμενία, η 

χώρα το 2012 τροποποίησε το νόμο περί πτώχευσης των εταιριών με ρυθμίσεις που 

αφορούσαν τον χρόνο και τις συνθήκες εκκαθάρισης (World Bank Group, 2014b).  

Οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο εργασίας: Ο δείκτης μετρά την ευελιξία 

της απασχόλησης, ειδικά όταν αυτή επηρεάζει την πρόσληψη και την απόλυση των 

εργαζομένων και την ακαμψία των ωρών εργασίας. Επίσης, συλλέγει δεδομένα σχετικά 

με τους κανονισμούς που ισχύουν για τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται μέσω 

εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και  πληροφορίες που ισχύουν για τους 

μόνιμους υπαλλήλους ή εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου. Οι δείκτες καλύπτουν επίσης άλλους τομείς της αγοράς εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και παροχών, καθώς 

και εργατικών διαφορών. Κατά την περίοδο 2007-2011 έγιναν βελτιώσεις στη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους δείκτες ρύθμισης της αγοράς εργασίας με το 

γράμμα και το πνεύμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Μεταξύ 2009 και 

2011 ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας συνεργάστηκε με μια συμβουλευτική ομάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων εργασίας, τους εκπροσώπους των εργοδοτών 

και των εργαζομένων, καθώς και εμπειρογνώμονες από τη ΔΟΕ, τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, 

για να επανεξετάσει τη μεθοδολογία για τους δείκτες ρύθμισης της αγοράς εργασίας και 

να διερευνήσει μελλοντικούς τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι νόμοι για την 

απασχόληση είναι απαραίτητοι για την προστασία των εργαζομένων από αυθαίρετες ή 

άδικες πράξεις και διασφαλίζουν την σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. 

Πολλές οικονομίες που άλλαξαν την ρύθμιση της αγοράς εργασίας τους κατά τα 

τελευταία 5 χρόνια έκαναν κατόρθωσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και να 

προσελκύσουν επενδύσεις (International Labour Organization, 2011). Το 2012 η 

Αρμενία εφήρμοσε κάποια μέτρα που αύξησαν την ευελιξία στην αγορά εργασίας. 
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Αρχικά, αυξήθηκε η μέγιστη διάρκεια στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μειώθηκε το 

ασφάλιστρο που αφορούσε την νυχτερινή εργασία. Ακόμη, μειώθηκε ο χρόνος 

προειδοποίησης πριν την απόλυση (World Bank Group, 2014b). 

1.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Αρμενία άλλαξε ρότα και διέκοψε τις διαπραγματεύσεις 

με την Ε.Ε για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε τις 

διαπραγματεύσεις για την ένταξη της στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση που 

αποτελείται από την Ρωσία, την Λευκορωσία και το Καζακστάν. Η Αρμενία, ωστόσο, 

επιθυμεί την σύναψη ειδικής προνομιακής συμφωνίας με την Ε.Ε, η οποία δε θα 

αντιβαίνει στη διαδικασία ένταξης στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Ε.Ο.Ε). 

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωασιατικής Αναπτυξιακής τράπεζας η ένταξη στην Ε.Ο.Ε 

θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον οικονομικό τομέα της χώρας. Αναλυτικότερα, η 

μείωση της τιμής του εισαγόμενου φυσικού αερίου από την Ρωσία θα οδηγήσει σε 

αύξηση του Α.Ε.Π και το συναλλαγματικό όφελος θα αγγίξει τα 140.000.000$. 

Επιπλέον, στον τομέα του εμπορίου αναμένεται αύξηση των εισαγωγικών δασμών από 

2,7% σε περίπου 7% για το έτος 2014. Τέλος, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και 

στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών καθώς αναμένονται επενδύσεις για την 

κατασκευή νέου σταθμού πυρηνικής ενέργειας, σημαντικά οδικά έργα αλλά και την 

αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Ρωσία, μέσω της Γεωργίας. Την 

πρωτοχρονιά του 2015 η Αρμενία εντάχθηκε στην Ε.Ο.Ε ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 

μέλλον, καθώς η οικονομία αντιμετώπισε προβλήματα με το νόμισμα και 

πληθωριστικές πιέσεις (Popescu, 2014). Οι συνέπειες για την οικονομία αναμένονται να 

είναι οι εξής, σύμφωνα με τον Richard Giragosian, διευθυντή του Regional Studies 

Center (RSC) στο Yerevan της Αρμενίας :  "Για την Αρμενία, η υπό την κυριαρχία της 

Ρωσίας EEU ήταν ανέκαθεν γεμάτη περισσότερο από εμπόδια, παρά από ευκαιρίες. 

Ανάμεσα στα πολλά εν λόγω εμπόδια, το πιο αδύναμο επιχείρημα για την ένταξη της 

Αρμενίας στο ευρασιατικό μπλοκ ήταν πάντα ο οικονομικός αντίκτυπος. Πέρα από το 

δομικό εμπόδιο της έλλειψης είτε ενός χερσαίου διαδρόμου, είτε μιας λειτουργικής 

σιδηροδρομική γραμμής που να συνδέει τη χώρα με τη Ρωσία ή με άλλα μέλη της EEU, ο 

πιο σοβαρός και άμεσος αντίκτυπος στην οικονομία της Αρμενίας θα προκληθεί από την 

ανάγκη αναπροσαρμογής τόσο των δασμών, όσο και του εμπορικού της  

προσανατολισμού. Η παραδοσιακά ανοικτή και ελεύθερη αρμενική οικονομία πρέπει να 
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υιοθετήσει τους υψηλότερους δασμούς, καθώς και τις πολιτικές των υπόλοιπων μελών της 

EEU, οι οποίες τείνουν περισσότερο προς τον προστατευτισμό. Αυτή η κίνηση όχι μόνον 

θα γίνει αιτία για την αύξηση των τιμών, αλλά θα καταστήσει, επίσης, απαραίτητη για την 

Αρμενία και μια σοβαρή επαναδιαπραγμάτευση της ιδιότητας μέλους της στο πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Όσον αφορά τον εμπορικό της 

προσανατολισμό, αρκετά χρόνια μιας κυριαρχούμενης από την ΕΕ εμπορικής 

κατεύθυνσης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και η Αρμενία θα πρέπει να προτιμά τις 

αγορές της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν. Και η σπανιότητα των 

οικονομικών οφελών για την Αρμενία από αυτές τις κινήσεις αποδεικνύεται πιο 

αποκαλυπτικά στην κατανομή των τελωνειακών υποχρεώσεων και των δασμολογικών 

εσόδων μεταξύ των κρατών μελών της EEU. Για την Αρμενία, η ασυμμετρία είναι 

προφανής: της έχει χορηγηθεί ένα πενιχρό 1,13% των συνολικών τελωνειακών εσόδων 

της EEU. Την ίδια στιγμή, οι νέοι κανονισμοί της EEU μπορεί επίσης να αναστείλουν την 

επέκταση ενός από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της 

Αρμενίας. Ο τομέας της πληροφορικής της Αρμενίας (ΤΠ) αντιπροσώπευε περίπου το ένα 

τρίτο των εξαγωγών το 2013, και περίπου το 5% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό 

μεγαλύτερο από το πενιχρό 1.7% του 2010. Ο τομέας της πληροφορικής επεκτάθηκε κατά 

25% το 2014, με ένα συνδυασμένο κέρδος από τις περίπου 400 εταιρείες που σχετίζονται 

με τον ΤΠ συνολικού ύψους σχεδόν 475 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά επειδή ένα 

μεγάλο μέρος του Αρμενικού ΤΠ στηρίζεται στις επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

οι νέοι κανόνες που σχετίζονται με την πληροφορική και το φτωχό καθεστώς των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της EEU και των μελών της θα μπορούσαν να 

βυθίσουν αυτόν το στρατηγικά σημαντικό τομέα" (www.capital.gr).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΛΛΑΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Ελλάδα είναι χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο νοτιότερο άκρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου, στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει έκταση 131.957 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Αλβανία, στα βόρεια με 

τη Βουλγαρία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) 

και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Ο γεωγραφικός της ρόλος είναι σημαντικός 

καθώς στο πέρασμα της ιστορίας ήταν πρωταγωνίστρια μεγάλων εξελίξεων. Ο 

πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 10.815.197, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των μεταναστών υπολογίζεται περίπου στο 10% του συνολικού 

πληθυσμού (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014). Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι η 

προεδρευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το κοινοβούλιο απαρτίζεται από 300 

βουλευτές. Σε πολιτειακό και οργανωτικό επίπεδο με βάση το σύνταγμα εφαρμόζεται η 

αρχή της διάκρισης των εξουσιών (De Montesquieu, 1970). 

 

2.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό βιοτικό επίπεδο και υψηλό Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Η χώρα διαθέτει την μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή των 

Βαλκανίων γεγονός που της επιτρέπει τις επενδύσεις στις γειτονικές χώρες. Στα τέλη 

του 2009, η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε την πιο σοβαρή κρίση μετά την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Απόρροια της κρίσης ήταν η σύναψη του μνημονίου (memorandum of understanding) 

ανάμεσα στην Ελλάδα και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (Δ.Ν.Τ), την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) και την Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε). Οι πολιτικές που 

εφήρμοσε η χώρα εξαιτίας της λιτότητας την οδήγησαν σε παρατεταμένη ύφεση 

γεγονός που πυροδότησε την ένταση, καθώς μερίδα του Ελληνικού λαού ισχυρίστηκε 

πως το μνημόνιο επέτεινε την κρίση ενώ άλλοι πως το μνημόνιο έσωσε την χώρα από 

άτακτη χρεοκοπία. Η Ελλάδα επέστρεψε στην ανάπτυξη μετά από έξι χρόνια 

οικονομικής ύφεσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, και μάλιστα ήταν η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη οικονομία της ευρωζώνης κατά το τρίτο τρίμηνο (Matsaganis, 2011).  
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2.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π): Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη 

ήταν καθοδική από το 2009 έως το τρίτο εξάμηνο του 2014 ειδικότερα από 341,6 

δισεκατομμύρια δολάρια διαμορφώθηκε στα 241,72. Η οικονομία της χώρας δέχτηκε 

ένα ισχυρό αρνητικό σοκ και το ΑΕΠ συρρικνώθηκε περίπου κατά 30% 

(www.tradingeconomics.com). Η οικονομία της αποτελείται κυρίως από τον τομέα των 

υπηρεσιών (85,0%), τη βιομηχανία (12,0%), ενώ η γεωργία αποτελεί το 3,0% του 

εθνικού οικονομικού παραγόμενου πλούτου (www.statistics.gr). Για το έτος 2015, 

προβλέπεται ανάπτυξη γύρω στο 2,5% (ec.europa.eu).  

Πληθωρισμός: Την περίοδο 2011-2013 ο πληθωρισμός της χώρας παρουσίασε 

σαφή καθοδική τάση. Μάλιστα, μετά τον Μάρτιο του 2013 έως και σήμερα, 

παρατηρήθηκε στην οικονομία το φαινόμενο του αντιπληθωρισμού καθώς οι τιμές των 

προϊόντων και των υπηρεσιών αντί για να αυξάνονται, μειώθηκαν στο σύνολό τους. 

Ειδικότερα, για το έτος 2011 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3%, το 2012 στο 

1,5% και το 2013 στο -0,9%. Το φαινόμενο του αντιπληθωρισμού σημειώθηκε μετά 

από 45 χρόνια καθώς είχε κάνει την εμφάνιση του το 1968. Η οικονομία εξακολουθεί 

να έχει αποπληθωρισμό για 20 συνεχείς μήνες γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

έντονη πτώση των τιμών πετρελαίου (www.inflation.eu). Ο αποπληθωρισμός όπως και 

ο υψηλός πληθωρισμός είναι επικίνδυνοι για την οικονομία καθώς παρακωλύουν την 

εύρυθμη λειτουργία της. Ο αποπληθωρισμός ενώ αρχικά φαίνεται ακίνδυνος, καθώς 

μειώνονται οι τιμές και η οικονομία μπορεί να φαίνεται πιο ανταγωνιστική, στην πορεία 

είναι πιθανό να παρατηρηθεί μείωση στη ζήτηση υπό την έννοια ότι οι καταναλωτές 

βλέποντας τις τιμές να πέφτουν, θα αναβάλλουν τις όποιες αγορές αναμένοντας τη 

δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων ευκαιριών σε επίπεδο κόστους. O πληθωρισμός είναι 

άδικoς και ο αποπληθωρισμός είναι απρόσφορος. Σύμφωνα με τον John Maynard 

Keynes: “Από τα δύο, ο αποπληθωρισμός είναι ίσως αν εξαιρέσει κανείς υπερβολικά 

ποσοστά πληθωρισμού όπως αυτά της Γερμανίας- το χειρότερο. Επειδή είναι χειρότερο, 

σε έναν εξαθλιωμένο κόσμο, να προκαλέσεις ανεργία από το να απογοητεύσεις τον 

εισοδηματία. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να ζυγίζει κανείς το ένα κακό έναντι του άλλου. 

Είναι ευκολότερο να συμφωνήσουμε ότι και τα δύο είναι προς αποφυγή”( Keynes, 2006).   

Ανεργία: Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσίασε δραματική 

αύξηση και ειδικά η ανεργία των νέων εκτοξεύτηκε στα ύψη. Πιο αναλυτικά στις αρχές 

του 2010 το ποσοστό της ανεργίας ήταν κοντά στο 11%, τον αμέσως επόμενο χρόνο 

http://www.inflation.eu/
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ξεπέρασε το 15% και στα τέλη του 2011 ξεπέρασε και το 20%. Η ανοδική πορεία του 

δείκτη συνεχίστηκε και για το 2012, καθώς η ανεργία ξεπέρασε το 25%. Τον Νοέμβριο 

του 2013 επαληθεύτηκαν τα χειρότερα προγνωστικά, καθώς η ανεργία έφτασε στο 28% 

ενώ η ανεργία των νέων ξεπέρασε το 61%. Η μείωση των μισθών δε βόηθησε στο να 

αναχαιτιστεί η αύξηση της ανεργίας. Η οικονομία υπέστη συρρίκνωση 25% μέσα σε 

τέσσερα χρόνια, εξαιτίας των σκληρών μέτρων λιτότητας. Ο αριθμός των ανέργων των 

χωρών που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε, 

ήταν 19.000.000 εκατομμύρια και το ποσοστό ανεργίας 12%. Η Ελλάδα έχει διπλάσια 

και άνω ανεργία από τον μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών. Η αύξηση της ανεργίας 

οφείλεται επίσης στην απώλεια της στήριξης από τον τουρισμό που παρατηρήθηκε τους 

προηγούμενους μήνες. Πριν από τη συντριβή, όταν η Ελλάδα αναπτυσσόταν με 

ρυθμούς έως και 5% σε ετήσια βάση, δημιουργούνταν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας 

το χρόνο. Με τους σημερινούς ρυθμούς μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 20 

χρόνια για να μειωθεί το ποσοστό των ανέργων. Κλείνοντας η ανεργία το 2014 

υποχώρησε οριακά από το 28% στο 26% παρουσιάζοντας μια βελτίωση, η οποία όμως 

δεν είναι αρκετή προκειμένου να ομαλοποιηθεί η άσχημη επίδοση της χώρας στον 

συγκεκριμένο δείκτη (www.tradingeconomics.com). 

Δημόσιο Χρέος: Στα μέσα του 2010 και όταν έγινε γνωστό πως το δημοσιονομικό 

έλλειμμα για το έτος 2009 ήταν υψηλότερο από αυτό που είχε επίσημα ανακοινωθεί, τα 

επιτόκια δανεισμού της χώρας εκτοξεύτηκαν σε δυσθεώρητα ύψη και ο κίνδυνος της 

στάσης πληρωμών έγινε ορατός. Το δημόσιο χρέος αναθεωρήθηκε και διαμορφώθηκε 

στο 126,8% του ΑΕΠ, ήτοι 298.000.000.000 δισεκατομμύρια. Η κατάσταση που 

διαμορφώθηκε στην Ελλάδα ήταν πραγματικά οριακή καθώς το χρέος έβαινε 

αυξανόμενο και τα μέτρα που πάρθηκαν για να ανακοπεί η κρίση δεν ήταν αρκετά. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διαδικασία PSI (Private Sector Involvement - 

Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα) αποφασίστηκε επίσημα στη σύνοδο των χωρών της 

Ευρωζώνης στις 21 Ιουλίου 2011, όπου αποφασίστηκε να προταθεί στους ιδιώτες 

κατόχους ελληνικών ομολόγων ένα πρόγραμμα ανταλλαγής του χρέους τους με νέα 

ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και με την προαιρετική αποδοχή απομείωσης 

- “κουρέματος” - σε ποσοστό 21% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Το αρχικό 

πρόγραμμα απέτυχε και τον Οκτώβριο του 2011 αποφασίστηκε να προταθεί νέο 

πρόγραμμα που θα προέβλεπε απομείωση άνω του 50%. Παρά την απομείωση του 

χρέους που συντελέστηκε με το PSI, το 2011 το χρέος διαμορφώθηκε στο 146% και το 

2012 στο 171,3% (Cline, 2013). Το 2013 μειώθηκε στο 156,9% του ΑΕΠ. Για το 2014 
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το δημόσιο χρέος είχε πάλι ανοδική πορεία φτάνοντας το 174,9% 

(www.tradingeconomics.com) ανοίγοντας εκ νέου συζητήσεις για την βιωσιμότητα του 

χρέους. 

2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Η οικονομική έκθεση του οίκου Heritage Foundation για το έτος 2015 για την 

Ελλάδα ήταν εξαιρετικά αρνητική. Ειδικότερα η χώρα συγκεντρώνει μόλις 54,0 

μονάδες και κατατάσσεται 40ή από τις 43 ευρωπαϊκές χώρες και 130ή από τις 186 

παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάταξη αυτή γίνεται μεταξύ σχετικά 

ελεύθερων οικονομιών. Η βαθμολογία αυτή βαίνει μειούμενη εξαιτίας της επιδείνωσης 

του επενδυτικού κλίματος και της φορολογικής ελευθερίας. Επιπρόσθετα, η 

βαθμολογία αυτή είναι χαμηλότερη από τον μέσο παγκόσμιο όρο (60,4) και τον 

ευρωπαϊκό (67,0). Η χώρα συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στο ελεύθερο εμπόριο 

(83,0), στην συναλλαγματική ελευθερία (77,0) και στην επιχειρηματική ελευθερία 

(73,3). Η πορεία της χώρας είναι σχετικά μέτρια στην επενδυτική ελευθερία (60), στην 

ελευθερία στην αγορά εργασίας (51,6) και στην οικονομική ελευθερία (50). Η χώρα 

βρίσκεται σε δυσμενή θέση στο κομμάτι της διαφθοράς καθώς και στην ελευθερία της 

ιδιοκτησίας συγκεντρώνοντας 40 μονάδες. Στο κομμάτι των δημόσιων επενδύσεων ο 

δείκτης είναι 0 καθώς η χώρα έχει παύσει κάθε έξοδο του δημόσιου τομέα. Οι δείκτες 

έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά για να πραγματοποιηθεί η επί τα βελτίω 

αλλαγή απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση για γενναίες μεταρρυθμίσεις (The 

Heritage Foundation, 2015b).  

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία και θα αναλυθούν 

εκτενέστερα στην συνέχεια, η Ελλάδα κατατάσσεται 61η για το έτος 2015 έχοντας 

ανέβει 4 θέσεις συγκριτικά με πέρσι. Η οικονομία της Ελλάδας παρουσίασε βελτίωση 

συγκεντρώνοντας 66,7 DTF μονάδες από περίπου 65 για το έτος 2014 (World Bank 

Group, 2014c). Όπως έγινε και στο προηγούμενο κεφάλαιο για την Αρμενία και εδώ θα 

αναλυθούν οι αντίστοιχοι δείκτες προκειμένου αφενός να παρέχουν πληροφόρηση για 

την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ελλάδα και αφετέρου να καταστίσουν 

συγκρίσιμα τα οικονομικά μεγέθη. Αναντίρρητα, όσο καλύτερη είναι η γνώση του 

οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας, τόσο περισσότερη προθυμία υπάρχει για την 
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εύρεση της βέλτιστης επένδυσης που θα αποδώσει καρπούς. Παρακάτω θα αναλυθούν 

διεξοδικά οι παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας. 

Χρόνος έναρξης της επιχείρησης: Η επίσημη καταγραφή των επιχειρήσεων έχει 

πολλά άμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις, για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αλλά 

και για τους εργαζόμενους. Αρκετοί μέτοχοι έχοντας συγκεντρώσει τους απαραίτητους 

πόρους ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν μια εταιρία. Οι επισήμως 

εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ιδρύματα, δικαστήρια, 

τράπεζες, καθώς και σε νέες αγορές. Επιπλέον, οι υπάλληλοί τους μπορούν να 

επωφεληθούν από την προστασία που προβλέπεται από το νόμο. Μια μορφή εταιρίας 

που είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

καθώς με βάση τις προδιαγραφές της περιορίζεται η οικονομική ευθύνη των ιδιοκτητών 

της εταιρείας μόνο στις επενδύσεις τους. Έτσι τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των 

ιδιοκτητών δεν τίθενται σε κίνδυνο. Όπου οι κυβερνήσεις διευκολύνουν τις διαδικασίες 

έναρξης επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες επενδύουν στην επίσημη οικονομία, 

δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τα έσοδα των 

κυβερνήσεων (Williams and Vorley, 2015). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 52ή θέση 

πετυχαίνοντας 90,71 μονάδες DTF. Η Θέση που κατέχει δεν είναι και η καλύτερη 

δυνατή, ωστόσο οι μονάδες DTF που πετυχαίνει είναι ενθαρρυντικές. Το σύνολο των 

διαδικασιών που απαιτούνται ανέρχεται στις 5, ο συνολικός χρόνος έναρξης στις 13, 

ενώ το κόστος διαμορφώνεται στο 2,2% του επενδυθέντος κεφαλαίου. Οι διαδικασίες 

για την νόμιμη λειτουργία μια επιχείρησης περιλαμβάνουν προεγγραφή σε 

επιμελητήριο, απόκτηση επωνυμίας, αλλά και διαδικασίες μετά την εγγραφή, όπως η 

κοινωνική ασφάλιση και η απόκτηση σφραγίδας. Αναφορικά με τον χρόνο που 

απαιτείται, δεν περιλαμβάνει τον χρόνο που ξοδεύτηκε για την συλλογή δεδομένων ή 

τις επαφές με επίσημους αξιωματούχους. Το 2012, η Ελλάδα έκανε την διαδικασίας 

έναρξης επιχείρησης πιο εύκολη με την εφαρμογή μιας ηλεκτρονική πλατφόρμας που 

συνέδεε τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το 2014, η Ελλάδα εισάγοντας έναν 

απλούστερο τύπο εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και καταργώντας το απαιτούμενο 

επενδυθέν κεφάλαιο, κατόρθωσε να προσελκύσει νέους επενδυτές. Τέλος, για το 2015 η 

Ελλάδα μείωσε το κόστος εγγραφής διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη 

μιας νέας επιχείρησης (World Bank Group, 2014c). 

Συμφωνίες που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές άδειες: Ο Κανονισμός για 

την χορήγηση αδειών κατασκευής είναι καλό να έχει αποτελεσματικό χαρακτήρα. Να 

διασφαλίζει δηλαδή τους πολίτες της χώρας από τυχόν παράνομες εργασίες, αλλά να 
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μην είναι και τόσο αυστηρός στη χορήγηση αδειών δρώντας ανασταλτικά στην 

εκδήλωση επενδύσεων. Η Ελλάδα υστερεί στον συγκεκριμένο τομέα καθώς 

καταλαμβάνει την 88ή θέση. Παράλληλα, ο δείκτης DTF διαμορφώνεται στο 72,31. Ο 

αριθμός των διαδικασιών για την τακτοποίηση των κατασκευαστικών αδειών φτάνει τις 

18, ενώ οι ημέρες που απαιτούνται ξεπερνούν τις 120 (World Bank Group, 2014c). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι διαδικασίες αδειοδότησης σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με την έγκριση των αρχαιολογικών υπηρεσιών και του δήμου. Ειδικότερα, 

πρέπει να συμπληρωθεί η πλατφόρμα αίτησης η οποία θα πιστοποιεί πως δεν υπάρχουν 

αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή που θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Στην 

συνέχεια, ακολουθούν διαδικαστικά με το δήμο για τη χορήγηση της άδειας. Σε γενικές 

γραμμές πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα συνοδευόμενα από τις 

άδειες που έχουν χορηγηθεί. Στην πορεία, η αποδοχή κάθε ελέγχου εξασφαλίζει πως 

έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός). Μπορεί να εξαχθεί 

το συμπέρασμα πως οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές, καθώς οι 120 

ημέρες για την χορήγηση κατασκευαστικής άδειας δημιουργούν ένα μη ελκυστικό 

επενδυτικό περιβάλλον. Η χώρα διαθέτει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Για το σκοπό 

αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία ενός κανονισμού που θα διασφαλίζει την διαφάνεια 

και την προσβασιμότητα σε όλους. Οι κυβερνήσεις πετυχαίνουν την συνεκτικότητα 

αυτή με αποτελεσματικές διαδικασίες και επαρκή κατανομή των πόρων. Το 2013, η 

κυβέρνηση επιχείρησε να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη χορήγηση αδειών 

θεσπίζοντας την επιβολή αυστηρών προθεσμιών στην επεξεργασία των αιτημάτων από 

τους δήμους (Poel et al., 2014).  

Υπηρεσίες Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: Κάθε χώρα προσπαθεί να 

διαμορφώσει ένα οικονομικό περιβάλλον στο οποίο παρέχονται κάθε είδους 

διευκολύνσεις. Έτσι, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

αυτό. Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα; Πόσο κοστίζει; Και πόσο 

αξιόπιστη είναι η παροχή του; Η Ελλάδα κατατάσσεται 80ή σημειώνοντας 76,67 DTF 

μονάδες στις υπηρεσίες παροχής ρεύματος. Η θέση που κατέχει ενέχει πολλά περιθώρια 

βελτίωσης. Ο αριθμός των απαιτούμενων διαδικασιών είναι 6, οι απαιτούμενες ημέρες 

για την περαίωση των διαδικασιών ξεπερνά τις 60 ημέρες, ενώ το κόστος 

διαμορφώνεται εξαιρετικά υψηλά γύρω στο 70%. Ειδικότερα, μια επιχείρηση που 

ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 

συνδεσιμότητας στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 25 ημέρες. Αφού 
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ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες με το ΔΕΔΔΗΕ ο ενδιαφερόμενος 

επενδυτής αιτείται από τον δήμο ένα έγγραφο που να πιστοποιεί πως όλες οι 

φορολογικές εκκρεμότητες είναι διευθετημένες. Συνοψίζοντας, η διαδικασία αυτή είναι, 

αν και αρκετά χρονοβόρος, από τις πιο απαραίτητες (World Bank Group, 2014c).  

Δήλωση των περιουσιακών στοιχείων: Το πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα για τα 

περιουσιακά στοιχεία είναι κομβικής σημασίας. Όσο μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει στην 

απόκτηση, πώληση και μίσθωση περιουσιακών στοιχείων τόσο πιο ελκυστική 

καθίσταται και η χώρα σε νέους επενδυτές. Αν η επίσημη μεταβίβαση ιδιοκτησίας είναι 

υπερβολικά δαπανηρή ή περίπλοκη, η χρήση των επίσημων τίτλων λειτουργεί σαν να 

ήταν άτυπη. Η Ελλάδα κατέχει την 116ή θέση παγκοσμίως σημειώνοντας περίπου 61 

DTF μονάδες. Ο δείκτης των περιουσιακών στοιχείων επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις, 

καθώς η γραφειοκρατία που επικρατεί μπορεί να περιοριστεί με την συμβολή της 

τεχνολογίας. Για να γίνει εγγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου απαιτούνται 10 

διαδικασίες. Αναφορικά με τον χρόνο απαιτούνται 20 ημέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται 

στο 5% περίπου της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Στις διαδικασίες εμπλέκονται η 

υπηρεσία τοπογράφων, η εφορία και οι δικηγόροι. Η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη 

εφόσον γίνει εγγραφή στο κτηματολόγιο. Για να γίνει η εγγραφή, είναι απαραίτητο όλα 

τα έγγραφα να έχουν συλλεχθεί σωστά και να είναι νόμιμα. Οι οικονομίες παγκοσμίως 

προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις έχουν καταστήσει πιο εύκολες τις 

μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, την μηχανοργάνωση του κτηματολογίου, την καθιέρωση 

στενών χρονικών ορίων στις διαδικασίες εγγραφής και μείωσαν την τιμή στα πάγια 

τέλη. Η Ελλάδα το 2011, σε αντίθεση με όλα όσα προαναφέρθηκαν, έκανε την 

διαδικασία πιο ακριβή με το να αυξήσει το φόρο από τη μεταβίβαση της περιουσίας 

από το 1% στο 10%. Το 2015 ο φόρος μεταβίβασης περιουσίας μειώθηκε και 

ταυτόχρονα αφαιρέθηκε και η διαδικασία πιστοποίησης οφειλών προς τον δήμο (World 

Bank Group, 2014c) .  

Δυνατότητα δανειοδότησης της επιχείρησης: Όπως συμβαίνει στις περισσότερες 

οικονομίες, έτσι και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαισίων που μπορούν  

να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και να βελτιώσουν την κατανομή τους. 

Τα πιστωτικά συστήματα πληροφοριών των δανειοληπτών και δανειστών τα οποία 

παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για το ιστορικό συναλλαγών ενός δυνητικού 

δανειολήπτη (θετική ή αρνητική), καθώς και πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν στον 

υπολογισμό και την εκτίμηση του κινδύνου. Αυτά επιτρέπουν στους δανειολήπτες να 

δημιουργήσουν μια καλή πιστωτική ιστορία που θα τους επιτρέψει την ευκολότερη 
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πρόσβαση σε πιστώσεις (Akseli, 2012). Υπάρχουν και οι εγγυήσεις (collateral laws) 

που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία, ειδικά την κινητή περιουσία, ως εγγύηση για την απόκτηση δανειακού 

κεφαλαίου. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την ανταλλαγή των πληροφοριών πίστωσης και 

τα νομικά δικαιώματα των δανειοληπτών και των δανειστών με σκοπό να εξασφαλίσει 

τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων μερών (Helsen and Chmelar, 

2014). Για να επιτύχει το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποίει δύο άλλους δείκτες. Από τη 

μία το βάθος του δείκτη πιστωτικών πληροφοριών, ο οποίος μετρά τους κανόνες και τις 

πρακτικές που επηρεάζουν την κάλυψη, την έκταση και την προσβασιμότητα των 

πιστωτικών πληροφοριών που διατίθενται μέσω ενός πιστωτικού μητρώου ή ενός 

γραφείου πίστωσης. Και από την άλλη την δύναμη των νομικών δικαιωμάτων, δείκτης 

που μετρά αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη δανειοδότηση 

μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, με τους ισχύοντες νόμους περί εξασφάλισης και πτώχευσης. 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα δικαιώματα των δανειστών και των δανειοληπτών μέσω τις 

χρήσης εγγυήσεων, τον βαθμό προστασίας των δανειστών ανάλογα με τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις που ισχύουν και το πεδίο εφαρμογής και προσβασιμότητας των πιστωτικών 

πληροφοριών από τα Credit Bureau (κέντρα πίστωσης). Ακόμη μετράται ο αριθμός 

ιδιωτών και επιχειρήσεων που έχουν πάρει δάνειο προς τον αριθμό των ενήλικων 

πολιτών της χώρας (Akseli, 2012). Το σύστημα πιστωτικών πληροφοριών και των 

νόμων στην Ελλάδα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις δε λειτουργεί 

ιδιαίτερα ορθά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους παρακάτω δείκτες. Η 

οικονομία έχει βαθμολογία 7 στο δείκτη βάθος πιστωτικών πληροφοριών και 

βαθμολογία 3 στο δείκτη ισχύς των νομικών δικαιωμάτων. Οι χαμηλότερες 

βαθμολογίες δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα ισχυρά νομικά 

δικαιώματα που χρειάζονται οι δανειολήπτες και οι δανειστές. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα ανέρχεται 71η στην κατάταξη των 189 οικονομιών. 

Όταν οι οικονομίες ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των δανειστών και των δανειζομένων 

μέσω των εθνικών νομοθεσιών μπορεί να αυξήσουν τη πρόσβαση των επιχειρηματιών 

στην συγκεκριμένη οικονομία. Το 2010, στην Ελλάδα ο Τειρεσίας μέσω των ενεργειών 

που έλαβαν χώρα ήταν σε θέση να παρέχει περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονταν 

με τους δανειζόμενους. Πως εξυπηρετούνται τα δάνεια; Υπάρχει κίνδυνος επισφαλειών; 

Και ούτω καθεξής (World Bank Group, 2014c). 

Η προστασία των μικροεπενδυτών: Ο ρόλος των μικροεπενδυτών σε μια 

οικονομία μπορεί να μη φαίνεται και τόσο σημαντικός αλλά στην πραγματικότητα οι 
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μικροεπενδυτές είναι παραπάνω από απαραίτητοι Η οικονομία έχει μια βαθμολογία του 

5,8 όσον αφορά τη δύναμη του δείκτη προστασίας των μικροεπενδυτών. Όσο 

υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο ισχυρότερη είναι και η παρεχόμενη προστασία. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 62ή θέση ανάμεσα σε 189 οικονομίες. Η 

προστασία των μικροεπενδυτών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των 

εταιρειών να αυξήσουν το κεφάλαιο που πρέπει να ανακεφαλαιώσουν. Οι 

αποτελεσματικοί κανονισμοί καθορίζουν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με 

ακρίβεια, τη συμμετοχή των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας 

και τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων λογοδοσίας για τους εγχώριους παράγοντες της 

εταιρείας. Ο δείκτης μέτρα την προστασία των μικροεπενδυτών από ενδεχόμενες 

συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε ένα σύνολο δεικτών και των δικαιωμάτων των 

μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Η κατάταξη των οικονομιών με βάση τη δύναμη 

της προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματική 

μπορεί να είναι η προστασία της μειοψηφίας των επενδυτών. Η προστασία αυτή 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποδείκτες: έκταση του δείκτη αποκάλυψης (Extent of 

disclosure index), έκταση του δείκτη ευθύνης (Extent of director liability index), 

έκταση του δείκτη σύγκρουσης συμφέροντος (Extent of conflict of interest regulation 

index), έκταση του δείκτη των δικαιώματων των μετόχων (Extent of shareholder rights 

index), δύναμη του δείκτη διακυβέρνησης (Strength of governance structure index), 

έκταση του δείκτη εταιρικής διαφάνειας (Extent of corporate transparency index), 

έκταση του δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων (Extent of shareholder governance 

index) και δύναμη του δείκτη προστασίας των επενδυτών (Strength of investor 

protection index). Οι οικονομίες με υψηλή προστασία των επενδυτών μειοψηφίας 

απαιτούν λεπτομερή ανάλυση των πράξεων και ορίζουν σαφείς υποχρεώσεις στους 

διευθυντές. Έχουν καθιερωθεί και ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν 

διαδικαστικούς κανόνες που δίνουν στους μετόχους μειοψηφίας τα μέσα για να 

αναδείξουν την υπόθεσή τους και τα δικαστήρια να λάβουν απόφαση εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας μπορεί να προχωρήσει σε διαφορετικά μέτωπα, 

όπως μέσω νέων ή τροποποιημένων νόμων της εταιρείας, τους κανονισμούς κινητών 

αξιών ή των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Το 2013, η χώρα κατόρθωσε να 

προστατέψει την θέση των μικροεπενδυτών με το να απαιτήσει άμεσες και ετήσιες 

γνωστοποιήσεις των σημαντικών συναλλαγών που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα 

μέρη. Ένα χρόνο αργότερα ενδυνάμωσε την προστασία των μικροεπενδυτών με τη 
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θέσπιση απαιτούμενης έγκρισης των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών από τον 

διευθυντή (World Bank Group, 2014c). 

Η πληρωμή φόρων: Σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαρτήτως των οικονομικών 

μοντέλων που εφαρμόζονται και των πολιτικών που επικρατούν, η αναγκαιότητα των 

φόρων δεν αμφισβητείται. Οι φόροι αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εσόδων του 

κράτους. Επομένως, είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού. Για να είναι ικανοποιημένη μια κοινωνία θα πρέπει το επίπεδο των φόρων 

να επιλεγεί πολύ προσεκτικά, ώστε οι ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες να 

είναι τρόπον τινά προστατευμένες. Παράλληλα, οι φόροι θα πρέπει να είναι όσο γίνεται 

πιο απλοί, ώστε να γίνονται γρήγορα κατανοητοί από όλους. Όταν εξασφαλίζεται το 

πλαίσιο αυτό, η οικονομία καθίσταται αυτόματα ελκυστική και σε νέους επενδυτές. Η 

πληρωμή φόρων αφορά το σύνολο των φόρων και των εισφορών 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων κατανάλωσης (φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος 

επί των πωλήσεων ή των αγαθών και των φορολογικών υπηρεσιών). Παράλληλα, η 

διαδικασία περιλαμβάνει τη μέθοδο και τη συχνότητα αποπληρωμής των φόρων. 

Σχετικά με το χρόνο, περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών και τον υπολογισμό του 

φόρου που καταβάλλεται, τη συμπλήρωση των εντύπων φορολογικής δήλωσης, τη 

τακτοποίηση πληρωμών ή παρακρατήσεων και τη προετοιμασία ξεχωριστών 

φορολογικών λογιστικών βιβλίων, εάν απαιτείται (Kaplanoglou and Rapanos, 2013). 

Κατά μέσο όρο οι εταιρίες πληρώνουν 8 φόρους τον χρόνο. Η διαδικασία που 

σχετίζεται με όλο το κομμάτι της αποπληρωμής των φόρων αγγίζει τις 200 ώρες. 

Ταυτόχρονα, οι συνολικοί φόροι αγγίζουν το 50% της κερδοφορίας της επιχείρησης. Η 

θέση της Ελλάδας είναι 59ή καταγράφοντας 78,3 DTF μονάδες. Σε γενικές γραμμές η 

χώρα κατέχει μια αξιοπρεπή θέση, ωστόσο και εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα 

τελευταία χρόνια, οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχουν προσπαθήσει να κάνουν 

την πληρωμή φόρων ευκολότερη και γρηγορότερη. Η Ελλάδα στην κατεύθυνση αυτή, 

το 2012 μείωσε τον εταιρικό φόρο εισοδήματος. Το 2014 όμως, η πληρωμή των φόρων 

έγινε πιο δαπανηρή καθώς αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Την ίδια χρονιά 

μειώθηκε η εισφορά των εργοδοτών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων (World Bank 

Group, 2014c).  

Το διασυνοριακό εμπόριο: Η Ελλάδα από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας 

κατείχε ρόλο πρωταγωνιστή στο εμπόριο. Σημαντικός παράγοντας, αυτού του 

προσανατολισμού της οικονομίας ήταν η γεωστρατηγική θέση της χώρας. Σε έναν 

κόσμο που τείνει να γίνει παγκοσμιοποιημένος το εμπόριο ανάμεσα στα έθνη έχει γίνει 
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κατά πολύ ευκολότερο και η επιχειρηματικότητα πολύ σημαντική. Υπάρχουν ωστόσο 

κάποιοι παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην περαιτέρω διόγκωση του εμπορίου 

και είναι οι εξής: οι υπερβολικές απαιτήσεις εγγράφων, οι επαχθείς τελωνειακές 

διαδικασίες, οι αναποτελεσματικές λειτουργίες στα λιμάνια και οι ανεπαρκείς 

υποδομές, οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις για τους εξαγωγείς και 

τους εισαγωγείς. Ο δείκτης διασυνοριακού εμπορίου μετρά το χρόνο και το κόστος που 

συνδέονται με την εξαγωγή και την εισαγωγή εμπορευμάτων δια των θαλάσσιων 

μεταφορών, καθώς και τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής. Οι υποδείκτες του διασυνοριακού εμπορίου καλύπτουν 

προκαθορισμένα στάδια, όπως απαιτήσεις τεκμηρίωσης, διαδικασίες στα τελωνεία και 

σε άλλους ρυθμιστικούς φορείς, καθώς και στο λιμάνι. Καλύπτουν επίσης το εμπόριο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του κόστους των 

χερσαίων μεταφορών στην μεγαλύτερη πόλη των επιχειρήσεων. Τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων είναι τραπεζικά έγγραφα, 

έγγραφα εκτελωνισμού και τα έγγραφα μεταφοράς (Seyoum, 2013). Για να εξαχθεί ένα 

εμπόρευμα απαιτούνται 4 συνοδευτικά έγγραφα. Η διαδικασία διαρκεί 15 ημέρες και 

στοιχίζει 1040$ ανά container. Στον αντίποδα, ο χρόνος που απαιτείται για την 

εισαγωγή εμπορευμάτων φθάνει τις 14 ημέρες, κοστίζει 1135$ και απαιτούνται 6 

έγγραφα. Αναφορικά με το απαιτούμενο κόστος για την εξαγωγή και εισαγωγή 

εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα των εσωτερικών μεταφορών και τον 

εκτελωνισμό, όπως επίσης τις επιθεωρήσεις λιμένων και τερματικών σταθμών 

διακίνησης. Και σε αυτόν το δείκτη καταμετρούνται μόνο τα επίσημα κόστη και όχι 

κόστη που προέκυψαν από τυχόν δωροδοκίες. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 48ή θέση 

παγκοσμίως πετυχαίνοντας στον συγκεκριμένο δείκτη την καλύτερη επίδοση 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους δέικτες. Οι DTF μονάδες ξεπερνούν τις 80. Όπως 

γίνεται αντιληπτό η χώρα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι μεγάλης μερίδας του 

ανταγωνισμού και μελλοντικά μπορεί να εστιάσει ακόμη περισσότερο στο 

διασυνοριακό εμπόριο, καθώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (World Bank Group, 

2014c). Στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, το εμπόριο έχει γίνει ταχύτερο και 

ευκολότερο με την πάροδο των ετών. Οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει εργαλεία για τη 

διευκόλυνση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συστημάτων 

ανταλλαγής δεδομένων. Απόρροια αυτών των αλλαγών είναι η βελτίωση του 

περιβάλλοντος συναλλαγών (Seyoum, 2013). Το 2014 η Ελλάδα έκανε το 

διασυνοριακό εμπόριο ευκολότερο με την εφαρμογή ενός συστήματος που θα επέτρεπε 
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την ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων για τα εξαγόμενα 

εμπορεύματα (World Bank Group, 2014c).  

Η εκτέλεση συμβάσεων: Η διαδικασία επίλυσης των εμπορικών διαφορών στα 

δικαστήρια της Ελλάδας είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική. Η εκτέλεση των 

συμβάσεων αγγίζει τις 1600 ημέρες, δηλαδή πάνω από 4 χρόνια. Το γεγονός αυτό 

καθιστά τη χώρα εξαιρετικά απωθητική στους νέους επενδυτές. Η επίλυση των 

εμπορικών διαφορών απαιτεί 38 διαδικασίες, από την πρόσληψη δικηγόρου μέχρι την 

εκτέλεση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου και την τελική εφαρμογή της. Το κόστος 

που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περιλαμβάνει τις μέσες αποδοχές 

των δικηγόρων, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα εκτέλεσης της απόφασης. Σύμφωνα 

με μελέτες αγγίζει το 14,5% της αξίωσης έναντι του εναγόμενου. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η κατάσταση της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα είναι εξαιρετικά 

δυσμενής. Πιο ειδικά, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 155η θέση από τις 189 οικονομίες 

πετυχαίνοντας μόλις 43,2 DTF μονάδες. Υστερεί σημαντικά συναρτήσει όλων των 

ευρωπαϊκών χωρών, οι περισσότερες από τις οποίες κατέχουν μια αξιοπρεπή θέση στην 

πρώτη εικοσάδα των χωρών που επιλύουν αποτελεσματικά τις εμπορικές διαφορές. Η 

αποτελεσματική επίλυση εμπορικών διαφορών έχει πολλά οφέλη. Τα αποτελεσματικά 

και αξιοκρατικά δικαστήρια ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών 

σχέσεων, επειδή οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στα δικαστήρια, 

εάν ένας νέος πελάτης διαπράξει κάποια αδικοπραξία. Ο δείκτης μετρά την 

αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος για την επίλυση εμπορικών διαφορών 

ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων. Συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον χρόνο, το κόστος 

και την πολυπλοκότητα των διαδικαστικών για την επίλυση μιας εμπορικής αγωγής. Ο 

χρόνος που απαιτείται για να επιλυθεί η εμπορική διαφορά περιλαμβάνει τον χρόνο που 

χρειάζεται για να κατατεθεί η μήνυση, τον χρόνο για τη διεξαγωγή δικαστηρίου και τη 

λήψη απόφασης και τέλος τον χρόνο για την εφαρμογή της απόφασης. Οι οικονομίες 

διεθνώς προσπαθούν να βελτιώσουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά την τελευταία 

περίοδο. Ένα δικαστικό σύστημα μπορεί να βελτιωθεί με διάφορους τρόπους, αρκεί να 

υπάρχει η απαιτούμενη βούληση και πυγμή. Οι ισχυρότερες οικονομίες αναζητούν 

τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του, για το σκοπό αυτό εισαγάγουν στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό οιαδήποτε τεχνολογικά ευρήματα. Στον αντίποδα, οι πιο 

ανίσχυρες οικονομίες καταβάλλουν προσπάθειες μείωσης των καθυστερήσεων με την 

εισαγωγή περιοδικών αναθεωρήσεων, έτσι οι ανενεργές υποθέσεις θα μπαίνουν στο 

αρχείο καθιστώντας τις διαδικασίες πιο γρήγορες. Η Ελλάδα το 2015 έκανε πιο εύκολη 
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την επίλυση των εμπορικών διαφορών εισάγοντας ηλεκτρονικό σύστημα 

αρχειοθέτησης για τους δικαστικούς (World Bank Group, 2014c).  

Επίλυση προβλημάτων αφερεγγυότητας: Το ενδεχόμενο μιας χρεοκοπίας άτακτης 

ή ελεγχόμενης υπάρχει πάντα στις περισσότερες οικονομίες. Αυτό που αλλάζει είναι η 

πιθανότητα εκδήλωσης του ενδεχομένου. Επομένως, τα οικονομικά συστήματα θα 

πρέπει να είναι καλά «οχυρωμένα» ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια 

πιθανότητα εκδήλωσης αστάθειας. Κάθε χώρα είναι αναγκαίο να έχει ένα δυνητικό 

σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης με σκοπό να μη σπαταληθεί πολύτιμος χρόνος στην αρχή. 

Αρχικά, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πόρους που θα στηρίξουν τις 

οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι προβληματικές επιχειρήσεις μέσω 

μιας αναδιανομής πόρων θα στηριχτούν με την ελπίδα να μην κλείσουν. Όσο ταχύτερα 

λάβει τέλος η διαδικασία αφερεγγυότητας που έχει δημιουργηθεί τόσο πιο γρήγορη θα 

είναι η επάνοδος των επιχειρήσεων σε κανονική λειτουργία και η αύξηση των 

αποδόσεων τους. Ο δείκτης μελετά το χρόνο, το κόστος και την έκβαση των 

διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Ο χρόνος 

ανάκαμψης από τη εκδήλωση διαδικασίας αφερεγγυότητας μετράται σε ημερολογιακές 

ημέρες και περιλαμβάνει τυχόν αιτήματα, εφέσεις επί των αποφάσεων και άλλα 

διαδικαστικά (Arghyrou, 2014). Στην Ελλάδα απαιτούνται περίπου 3,5 χρόνια για να 

ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να επανέλθει στην πρότερη δομή της. Το κόστος αγγίζει 

το 9% της περιουσίας του οφειλέτη και περιλαμβάνει έξοδα που σχετίζονται με τις 

δικαστικές δαπάνες, τις αμοιβές των δικηγόρων, τις αμοιβές των διαμεσολαβητών για 

την επίλυση της αφερεγγυότητας, καθώς και τέλη δημοπράτησης. Το ποσοστό 

ανάκτησης για τους πιστωτές καθορίζει τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να 

ανακτηθεί, τα επίσημα έξοδα της διαδικασίας και τη δυνατότητα διάσωσης της 

επιχείρησης. Το μέσο ποσοστό ανάκτησης είναι 34,3 σεντς του δολαρίου. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία που συλλέγονται, η Ελλάδα συγκεντρώνει βαθμολογία 2,5/3 από τα σημεία 

για την έναρξη διαδικασιών, 5,5/6 από τα σημεία σχετικά με τη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 3/3 στις διαδικασίες αναδιοργάνωσης και 1/4 

στη συμμετοχή των πιστωτών. Η συνολική βαθμολογία της διαμορφώνεται στα 12/16. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται 52ή στην ευκολία επίλυσης 

αφερεγγυότητας πετυχαίνοντας σχεδόν 56 DTF μονάδες. Τα τελευταία χρόνια οι 

οικονομίες άρχισαν να προστατεύουν τις αποδοτικές επιχειρήσεις μέσω των 

νομοθετικών αλλαγών που έχουν γίνει πάνω στον πτωχευτικό κώδικα των 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα το 2013 κατήργησε τη διαδικασία 
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συνδιαλλαγής των μερών και εισήγαγε μια νέα διαδικασία αποκατάστασης της 

προκληθείσης αφερεγγυότητας (World Bank Group, 2014c). 

Οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο εργασίας: Η αγορά εργασίας στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζονταν πριν την εφαρμογή του μνημονίου από ακαμψία και υψηλό 

κόστος συγκριτικά με την παραγωγικότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αγορά 

εργασίας να έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη η εφαρμογή του μνημονίου 

άλλαξε ριζικά το εργατικό δίκαιο της χώρας καταργώντας τις εθνικές συλλογικές 

συμβάσεις, μειώνοντας δραστικά τους μισθούς και αυξάνοντας τις ώρες εργασίας 

(Blanchard et al., 2014). Οι βασικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας 

προωθήθηκαν µε τον ν.3845/2010, στο πλαίσιο του πρώτου «Μνημονίου» (Μάιος 

2010) και στη συνέχεια µε τους νόµους 3863/2010, 3899/2010, 4046/2012 και 

4093/2012 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας). Οι αλλαγές 

αυτές αποσκοπούν στη µείωση του εργασιακού κόστους και την ευελιξία των 

συνθηκών απασχολήσεως, τόσο στο επίπεδο της οικονοµίας όσο και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υπάρχουσες και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας. Ο δείκτης απασχόλησης μετρά την ευελιξία της απασχόλησης, ειδικά όταν 

αυτή επηρεάζει την πρόσληψη και την απόλυση των εργαζομένων. Επίσης, συλλέγει 

δεδομένα σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν για τους εργαζόμενους που 

προσλαμβάνονται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και πληροφορίες 

που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους ή εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι δείκτες καλύπτουν επίσης άλλους τομείς της αγοράς 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 

παροχών, καθώς και των εργατικών διαφορών. Οι νόμοι για την απασχόληση είναι 

απαραίτητοι για την προστασία των εργαζομένων από αυθαίρετες ή άδικες πράξεις και 

διασφαλίζουν την σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (Blanchard et al., 2014). 

Πολλές οικονομίες που άλλαξαν την ρύθμιση της αγοράς εργασίας τους κατά τα 

τελευταία 5 χρόνια κατόρθωσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και να 

προσελκύσουν επενδύσεις. Το 2012 στην Ελλάδα μειώθηκε το ποσό αποζημίωσης από 

την απόλυση και μειώθηκε και ο χρόνος προειδοποίησης πριν την απόλυση. Σε γενικές 

γραμμές την τελευταία πενταετία και με την εφαρμογή του μνημονίου εξαλείφθηκαν 

αρκετά δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά που δρούσαν ανασταλτικά την δημιουργία και 

προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

3.1 ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Συνεκτιμώντας Οι Εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών αν και βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα αναμένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα έτη. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συμφωνία που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014 

μεταξύ του Ελληνο-αρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του 

Αρμενικού επιμελητηρίου (Dagazian, 2014). Με βάση τον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω διαπιστώνουμε μια σχετική άνοδο στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων η 

μεταβολή των οποίων έφτασε στο 14% περίπου ξεπερνώντας τα 10.000.000€. Στον 

αντίποδα, οι εισαγωγές Αρμενικών αγαθών παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 

σημειώνοντας μάλιστα πτώση. Η αξία των εισαγωγών για το έτος 2013 δε κατόρθωσε 

να ξεπεράσει τις 50.000€.  

Πίνακας 2:Όγκος Εμπορίου Ελλάδας Αρμενίας  Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                       

ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΡΜΕΝΙΑΣ  (€) 

2013 

10.748.789 

2012 

9.292.764 

2011 

9.439.297 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 10.702.010 9.225.502 9.372.297 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 13,7% -1,6% -2% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  46.779 67.262 67.000 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 13,6% -1,6% -2% 

 

Όπως είναι ορατό στον πίνακα 4.1.2 τα τσιγάρα και προϊόντα καπνού αποτελούν τα 

πιο δημοφιλή ελληνικά αγαθά που εξάγονται στην Αρμενία καταγράφοντας μεγάλη 

αύξηση από το 2012 στο 2013 και ξεπερνώντας τα 2.200.000€. Στη δεύτερη θέση και 

με οριακή διαφορά βρίσκονται τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από αργίλιο. Τα 

συγκεκριμένα εξαγώγιμα αγαθά παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα. Παράλληλα, για 

πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές μηχανών και συσκευών επεξεργασίας 

καπνού. Αθροιστικά τα προϊόντα καπνού και αργιλίου αποτελούν το 50% των 

εξαγωγών της Ελλάδος προς την Αρμενία. Σημαντική αύξηση παρουσίασε και η 



 

37 
 

κατανάλωση ελιών, καθώς το ποσοστό βρώσιμων ελιών παρουσίασε αύξηση από το 

2012 στο 2013 άνω του 100%. Ισχυρές ανοδικές τάσεις παρουσίασε και η κατηγορία 

σιδερικά και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα και τα συγκολλητικά υλικά. Οι 

εξαγωγές χρωμάτων, βερνικιών και φαρμάκων κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα την 

τριετία 2011-2013. Αρνητική πορεία κατέγραψαν τα πολυμερή προπυλενίου καθώς από 

641.325€ αξία εξαγωγών το 2011, το 2013 η αξία των εξαγωγών δε περνούσε τις 

200.000€ (www.statistics.gr). 

Πίνακας 3: Κυριότερα Ελληνικά Εξαγώγιμα Προϊόντα     Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (Αξία σε €) 

2013 2012 2011 

Προϊόντα καπνού 2.202.506 1.711.799 1.945.591 

Φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο 2.083.925 2.117.429 - 

Ελιές 743.049 333.896 453.831 

Μηχανές,συσκευές επεξεργασίας καπνού 723.314 - - 

Ράβδοι από αργίλιο 645.023 575.529 - 

Χρώματα, βερνίκια 622.637 786.238 521.053 

Σιδερικά και παρόμοια είδη από κοινά 

μέταλλα 

275.636 235.816 36.398 

Κόλλες, συγκολλητικά υλικά 239.762 127.048 - 

Φάρμακα 202.160 74.627 173,100 

Πολυμερή προπυλενίου 193.174 218.048 641.325 

Σύνολο 10.702.010 9.225.502 9.372.297 

 

 

 

http://www.statistics.gr/
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3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Εξαγωγές: Παρατηρώντας τις εισαγωγές προϊόντων της Αρμενίας παρατηρούμε 

πως ο κλάδος τροφίμων και ποτών εμφάνισε αύξηση 25% και αποτελεί πλέον το 50% 

των συνολικών εισαγωγών, παρά τη μη σημαντική ποσοστιαία αύξηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος για το 2013. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι Ελληνικές εξαγωγές πρέπει να 

εστιάσουν στον κλάδο των τροφίμων καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση της 

ζητούμενης ποσότητας για τρόφιμα. Ένας άλλος στόχος που θα πρέπει να υλοποιηθεί 

είναι η περαιτέρω διείσδυση προϊόντων καπνού. Τα τσιγάρα κατέχουν εδραιωμένη θέση 

στην αγορά της Αρμενίας, έτσι η βελτίωση του μεριδίου αγοράς γίνεται πιο εύκολη. 

Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές ελιών υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο ενώ οι 

εξαγωγές ελαιολάδου σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν καταλαμβάνοντας το 15% του 

μεριδίου αγοράς. Ακόμη, μπορούν να αυξηθούν οι εξαγωγές καλλυντικών και 

ενδυμάτων προς την Αρμενία, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό τις επιλογές και προτιμήσεις των Αρμενίων. Πέραν από όλες αυτές 

τις προσπάθειες, σπουδαίες δυνατότητες δημιουργίας συνεργασιών και ανάπτυξης των 

υπαρχόντων προκύπτουν στους τομείς πληροφορικής και ενέργειας. Η Ελλάδα ήδη από 

το 1994 έχει εισφέρει περίπου 22 εκ. ευρώ σε αναπτυξιακή βοήθεια. Σε εξέλιξη 

βρίσκονται προς το παρόν δυο αναπτυξιακά έργα τα οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθούν εντός του 2014: 

1. Κατασκευή σε συνεργασία με τον FAO (Food and Agriculture Organization-

Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας) πέντε σφαγείων ύψους 1,622$ 

εκατομμύρια. Το έργο της παροχής και εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού έχει 

αναλάβει η ελληνική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Α.Ε  

2. Δημιουργία, επίσης σε συνεργασία με τον FAO, εργαστηρίου έλεγχου 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα ύψους 2$ εκατομμύρια. 

Η αρμενική πλευρά έχει εκφράσει ενδιαφέρον για ενίσχυση της συνεργασίας στον 

τομέα της παραγωγής στρατιωτικού υλικού, μέσω της επαναδραστηριοποίησης της 

μεικτής επιχείρησης LT-PYRKAL. 

Τουρισμός: Διαχρονικά ο τουρισμός είναι το ισχυρότερο «χαρτί» της Ελλάδας. Οι 

εμπορικές σχέσεις των χωρών μπορούν να αυξηθούν σημαντικά. Η πολυάριθμη 

αρμενική κοινότητα Ελλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και είναι ο συνδετικός 

κρίκος των δύο λαών. Το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα μπορεί να ενισχυθεί με 

σχετικά εύκολο και χαμηλού κόστους τρόπο. Αναλυτικότερα, είναι αναγκαίο να 
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πραγματοποιηθούν προωθητικές ενέργειες και συνεργασίες με τα πρακτορεία που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών μπορεί να 

είναι εντυπωσιακό καθώς ο τρόπος ζωής στην Αρμενία σταδιακά έχει αρχίσει να 

αλλάζει. Συνοψίζοντας τα δεδομένα για αυτόν τον κλάδο, παρατηρείται πως οι αφίξεις 

προς Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25%, παρά την απουσία τακτικής αεροπορικής 

σύνδεσης. Η Κρήτη, η Χαλκιδική και η Ρόδος αναδείχθηκαν στους πιο δημοφιλείς 

προορισμούς λόγω της δρομολόγησης τακτικών πτήσεων τσάρτερ (Dagazian, 2014). 

 

3.3 ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Οι ιστορικές σχέσεις των δύο λαών σε συνδυασμό με την ύπαρξη Ελληνικής 

ευημερούσας κοινότητας στην Αρμενία και Αρμενικής παροικίας στην Ελλάδα 

καθιστούν το προφίλ των ελληνικών προϊόντων ιδιαίτερα επιτυχημένο. Το γεγονός 

αυτό αντανακλάται και στην πολύ θετική εικόνα των καταναλωτών για τα ελληνικά 

προϊόντα που θεωρούνται συνώνυμο της υψηλής ποιότητας. Στον αντίποδα, αγαθά που 

εισάγονται από χώρες όπως η Κίνα και η Τουρκία θεωρούνται «δευτεροκλασάτα». 

Είναι δεδομένο βέβαια ότι ο μέσος καταναλωτής δεν έχει μεγάλες οικονομικές 

δυνατότητες αφού ο μέσος μισθός στην οικονομία κυμαίνεται γύρω στα 275 ευρώ, 

παρόλα αυτά υπάρχει  σημαντική μερίδα του πληθυσμού, κυρίως στην πρωτεύουσα 

Ερεβάν, που διαθέτει υψηλότερα εισοδήματα και μπορεί να αγοράσει ποιοτικά 

προϊόντα καταβάλλοντας μεγαλύτερο τίμημα (Πρεσβεία Ελληνικής Δημοκρατίας στο 

Ερεβάν, Γραφείο Οικονομικών και εμπορικών υπηρεσιών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Ο ρόλος της στρατηγικής αδιαμφισβήτητα είναι καταλυτικός στην διασφάλιση της 

επίτευξης της επιτυχίας. Κατά καιρούς έχουν δοθεί αρκετοί χαρακτηρισμοί για την 

έννοια στρατηγική, οι βασικότεροι από τους οποίους θα παρατεθούν στην συνέχεια με 

σκοπό να κατανοηθεί στον βέλτιστο βαθμό η έννοια της στρατηγικής. Οι 

επικρατέστεροι είναι οι ακόλουθοι: Στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών 

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων 

και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των 

στόχων. (Chandler, 1962). Σύμφωνα με μία άλλη θεώρηση η στρατηγική είναι μια 

κοινή γραμμή μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του ή 

αγορών του, που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

πριν, τώρα και στο μέλλον (Ansoff, 1985). Τέλος, σύμφωνα με τους Hofer και Schendel 

στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών 

του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και των κινδύνων που δημιουργούνται 

στο εξωτερικό περιβάλλον (Hofer and Schendel, 1978). Κατά τους ακαδημαϊκούς η 

στρατηγική διακρίνεται σε 3 στάδια. Την διαμόρφωση, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση. Το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης, περιλαμβάνει την αποστολή της 

επιχείρησης, τους στόχους που έχει θέσει, τις στρατηγικές που σκέφτεται να εφαρμόσει 

καθώς και τις πολιτικές που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να επιτύχει τα ανωτέρω 

αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ακολουθεί το κομμάτι της υλοποίησης. Δηλαδή, τι 

προγράμματα θα εφαρμόσει, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της και ποιες διαδικασίες 

θα ακολουθηθούν ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της επιχείρησης. Το τελευταίο 

κομμάτι αναφέρεται στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της ακολουθούμενης 

στρατηγικής. Βασικός τρόπος αξιολόγησης είναι η απόδοση. Η στρατηγική θα κριθεί 

ως επιτυχημένη όταν η απόδοση που επιτεύχθηκε ήταν ίδια ή μεγαλύτερη από αυτήν 

που είχε τεθεί ως στόχος. Τα οφέλη από την στρατηγική είναι πολλαπλά για την 

επιχείρηση καθώς αφενός θέτει κατευθύνσεις για το που θέλει να φτάσει η εταιρία και 

αφετέρου συγκεντρώνει τις προσπάθειες και συντονίζει τις δραστηριότητες. Επιπλέον, 

υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων και μειώνει την αβεβαιότητα. 

Παράλληλα, βοηθάει στην τοποθέτηση της επιχείρησης απέναντι στον ανταγωνισμό και 
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μέσω των απαραίτητων ενεργειών μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Wheelen and Hunger, 2006).  

4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

Το εγχείρημα της παραγωγικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται ως δύσκολο, 

καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψιν της ένα σύνολο οικονομικών, 

κοινωνικών πολιτικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Παρά τη δυσκολία του 

εγχειρήματος αυτού, η επιχείρηση διαθέτει ένα σύνολο στρατηγικών που θα την 

βοηθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διεθνοποίησης. Προτού αναλυθούν 

οι στρατηγικές αυτές κρίνεται αναγκαίο να γίνει κατανοητό ποιοι λόγοι ωθούν τις 

επιχειρήσεις στο να «ανοιχτούν» σε νέες αγορές. Αρχικά, ο κορεσμός της εγχώριας 

αγοράς οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε άλλη. Ένας, άλλος 

συνηθισμένος λόγος είναι η μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και η πρόσβαση σε 

υψηλή τεχνολογία. Οι βασικές στρατηγικές διεθνοποίησης περιλαμβάνουν τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), τις συμφωνίες παραγωγής και τις συμφωνίες παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (Melin, 1992). 

4.2.1 ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Η στρατηγική άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει τη μεταφορά κεφαλαίων, 

τεχνολογίας ακόμη και ανθρώπινου δυναμικού. Η μεταφορά αυτή των παραγωγικών 

συντελεστών αποτελούν τον κύριο λόγο που οι ΑΞΕ ενέχουν υψηλούς 

επιχειρηματικούς κινδύνους. Παρά τον υψηλό κίνδυνο οι ΑΞΕ χρησιμοποιούνται 

εκτεταμένα από τις επιχειρήσεις ως στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές παγκοσμίως. Η 

μορφή αυτή στρατηγικής επένδυσης ταιριάζει ιδανικά σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι εταιρίες συμβούλων. Οι ΑΞΕ μπορούν να γίνουν με 

διάφορες μορφές: τη Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας, τη Διεθνή Κοινοπρακτική 

Επιχείρηση και τη Μερική Εξαγορά. Στην περίπτωση της θυγατρικής η μητρική 

επιχείρηση ιδρύει σε μια ξένη χώρα μια νέα επιχείρηση και καθίσταται μοναδικός 

μέτοχός της. Απόρροια της άνωθεν πράξης είναι η μητρική να διατηρεί τον απόλυτο 

διοικητικό έλεγχο της νέας επιχείρησης και να καρπώνεται το σύνολο των κερδών της 

θυγατρικής. Παράλληλα, όμως αναλαμβάνει όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους 

και επιβαρύνεται με το οικονομικό κόστος του εγχειρήματος. Σχετικά με τη Διεθνή 
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Κοινοπρακτική Επιχείρηση είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας των αλλοδαπών 

επιχειρήσεων με τις τοπικές με σκοπό τη δημιουργία στην τοπική αγορά νέων 

επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 

κοινοπραξία συνεισφέρουν τον παραγωγικό συντελεστή ή συντελεστές στον οποίο 

υπερτερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους. Η μορφή αυτή ΑΞΕ εξασφαλίζει 

καλή γνώση του περιβάλλοντος και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις τοπικές αρχές. 

Ταυτόχρονα, υπερβαίνονται τυχόν θεσμικά εμπόδια που σχετίζονται με την νομοθεσία 

των τοπικών αγορών που μπορεί να περιέχει κάποιες απαγορευτικές διατάξεις για τις 

αλλοδαπές εταιρίες. Επιπλέον, η επιχείρηση μοιράζεται το κόστος και τους δυνητικούς 

κινδύνους. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να χάνει τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης. 

Αναφορικά, με τη μερική εξαγορά η επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό του μετοχικού 

κεφαλαίου. Ανάλογα με το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται ως μέτοχος πλειοψηφίας ή 

μειοψηφίας. Επίσης, με βάση το ποσοστό αυτό συνήθως της δίνεται η δυνατότητα να 

διορίζει μέρος του Διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ). Η μορφή αυτή επενδύσεων 

συναντάται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας και στις πωλήσεις αγαθών που 

βασίζονται σε μακροχρόνιες συμφωνίες (Barkema. and Vermeulen, 1998; Chang and 

Rosenzweig, 2001).  

Η Αρμενία αποτελεί μια χώρα στην οποία οι ΑΞΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην οικονομία, καθώς η μεταφορά των παραγωγικών συντελεστών δίνει ώθηση στην 

οικονομία. Βασική αιτία της ώθησης αυτής είναι το γεγονός πως οι εισερχόμενοι 

παραγωγικοί συντελεστές είναι υψηλότερης ποιότητας στο σκέλος της τεχνολογίας 

τουλάχιστον. Οι ΑΞΕ είναι πολύ σημαντικές για την Αρμενία, η χώρα μάλιστα τα 

τελευταία χρόνια δημιούργησε τμήμα στο υπουργείο οικονομικών που θα στόχευε στην 

αύξηση των ΑΞΕ (mineconomy.am). Άλλη μια παράμετρος που καθιστά ελκυστικές τις 

ΑΞΕ στην Αρμενία είναι η ευημερούσα και πολυάριθμη αρμενική διασπορά ανά την 

οικουμένη. Πολλοί Αρμένιοι της διασποράς επενδύουν μεγάλα για τα δεδομένα της 

χώρας κεφάλαια αποκομίζοντας από τη μία ικανοποιητικά κέρδη και από την άλλη 

ικανοποιώντας το πατριωτικό τους φρόνιμα, πως στηρίζουν την πατρίδα τους (Gillespie 

et al., 1999). 

Αναφορικά με την Ελλάδα οι ΑΞΕ παρουσιάζουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 

μια κάθετη πτώση από το 2006 έως το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Συγκεκριμένα από σχεδόν 7.000.000.000 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν 

δραματικά στις μόλις 2.000.000.000 το 2012. Ωστόσο, το 2013 ακολούθησαν μια 

ανοδική πορεία ξεπερνώντας τα 3.200.000.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασική αιτία της 
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πτώσης τα χρόνια αυτά ήταν πολιτική ρευστότητα που επικρατούσε η οποία 

περιλάμβανε πτώση κυβερνήσεων, πρόωρες εκλογές, αδυναμία σχηματισμού 

κυβέρνησης και επαναληπτικές εκλογές. Η αύξηση που σημειώθηκε το 2013 οφείλεται 

στην ταχεία προώθηση μεταρρυθμίσεων και τη μείωση των τιμών παραγωγικών 

συντελεστών, που είχε ως συνέπεια τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών. 

Μελλοντικά, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο) αναμένεται να ενισχύσουν το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας (γεωπολιτικά, κλιματολογικά, ιστορικά κλπ.)  

ευνοούν τις επενδύσεις σε πολλούς κλάδους (www.investingreece.gov.gr).  

Οι ΑΞΕ επομένως, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στην Αρμενία και στην Ελλάδα. 

Τη δεδομένη στιγμή η Αρμενία φαντάζει πιο ελκυστική ένεκα των θετικών ρυθμών 

ανάπτυξης που παρουσιάζει η Οικονομία της. Παρόλα αυτά η Ελλάδα έχει πολύ 

μεγαλύτερο φυσικό πλούτο προς αξιοποίηση και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

είναι περισσότερα. Και στις δύο χώρες υπάρχει υψηλός βαθμός κινδύνου ο οποίος δρα 

αποτρεπτικά στην προσέλκυση ΑΞΕ και οι κυβερνήσεις καλούνται να εξομαλύνουν 

τους κινδύνους αυτούς. Πιο συγκεκριμένα στην Αρμενία υπάρχουν κίνδυνοι 

συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς το εγχώριο νόμισμα ( αρμενικές δραχμές) δεν είναι 

ιδιαίτερα σταθερό. Στην Ελλάδα ο κίνδυνος έχει πολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα 

και η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

4.2.2 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η στρατηγική των συμφωνιών παραγωγής βρίσκει γόνιμο έδαφος στον κλάδο της 

μεταποίησης. Η χρήση της είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην παραγωγή προϊόντων 

ένδυσης, υπόδησης, τροφίμων, φαρμάκων ειδών υγιεινής και καθαριότητας. Με τις 

συμφωνίες αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις αναθέτουν για ένα προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα την παραγωγή προϊόντων ή μέρος της παραγωγικής διαδικασίας σε 

μια τοπική επιχείρηση. Η ενέργεια αυτή έχει σαφή πλεονεκτήματα όπως την αύξηση 

της παραγωγικής δυναμικότητας χωρίς την ανάληψη σημαντικών κινδύνων και την 

ταχύτερη είσοδο του προϊόντος στην αγορά στόχο. Τα μειονεκτήματα σχετίζονται με 

την ποιότητα του παραγόμενου αγαθού καθώς η τοπική επιχείρηση μπορεί να 

παρεκκλίνει από τα επιθυμητά πρότυπα. Παράλληλα, η αναθέτουσα επιχείρηση θα 

πρέπει να είναι αν όχι διστακτική, φειδωλή στην παροχή δεδομένων που σχετίζονται με 

την τεχνολογία και τεχνογνωσία καθώς το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μπορεί να 

πάψει να ισχύει (Arrunada and Xosé, 2006).  
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Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας στην Αρμενία είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για 

τέτοιου είδους επενδύσεις. Οι τρέχουσες παραγωγοί εστιάζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, αν και υπάρχουν και εκείνοι που παράγουν επώνυμα 

προϊόντα, καθώς, οι οποίες κερδίζουν σε δημοτικότητα μεταξύ τόσο στις εγχώριες όσο 

και στις ξένες αγορές. Η Αρμενία προτιμάται από τις αναθέτουσες επιχειρήσεις γιατί  

δίνει έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας. Η χώρα δίνει υψηλή προτεραιότητα για να 

επιτύχει τους στόχους των επιχειρήσεων και η βιομηχανία έχει επιδείξει ισχυρή 

δέσμευση για την υιοθέτηση διεθνών αποδεκτών προτύπων. Παρά το γεγονός ότι οι 

σημερινοί όγκοι παραγωγής είναι σχετικά μικροί, υπάρχουν ευκαιρίες για τους 

δυνητικούς επενδυτές (Armenian Development Agency, 2008). Επιπρόσθετα, η 

Αρμενία λόγω των φθηνών παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει μπορεί να 

αποτελέσει πόλο έλξης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ένδυσης και υπόδησης. Όπως στην περίπτωση της Αρμενίας έτσι και στην Ελλάδα ο 

κλάδος των φαρμάκων αλλά και των καλλυντικών χρησιμοποιεί στρατηγική 

συμφωνιών παραγωγής. Οι Ελληνικές βιομηχανίες δραστηριοποιούνται έντονα στον 

υποκλάδο των καλλυντικών εξασφαλίζοντας πολύ ανταγωνιστικά αγαθά τόσο ως προς 

την ποιότητα όσο και ως προς την τιμή.  

4.2.3 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Με τη στρατηγική παροχής δικαιώματων χρήσης (licensing) μια επιχείρηση 

παραδίδει σε κάποια άλλη στο εξωτερικό συνήθως το δικαίωμα χρήσης της 

τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της εμπορική ονομασίας ή του σήματός της. Με τον 

τρόπο αυτό η επιχείρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνει τα κέρδη της χωρίς καν 

να δεσμεύσει κεφάλαια ή ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, η είσοδος του προϊόντος στην 

αγορά στόχος γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ένα άλλο όφελος που προκύπτει από την 

μακρόχρονη αυτή συνεργασία είναι η παράταση του κύκλου ζωής του προϊόντος και τα 

οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. Πολλές φορές ο licensor προμηθεύει τον licensee με 

κάποια από τα ενδιάμεσα προϊόντα. Με αυτή τη μέθοδο, η επιχείρηση έχει 

δημιουργήσει από τη μια έναν νέο πελάτη διασφαλίζοντας επιπρόσθετες πωλήσεις και 

από την άλλη είναι σε ένα βαθμό καλυμμένη στο επίπεδο της προσφερόμενης 

ποιότητας από τον licensee. Όταν λήξει η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος η παραχωρούσα επιχείρηση να έχει αποκτήσει έναν μεγάλο 

στρατηγικό ανταγωνιστή, ο οποίος πλέον διαθέτει παρεμφερή τεχνολογία και 

τεχνογνωσία. Η στρατηγική αυτή προτιμάται από επιχειρήσεις που η αυτόνομη 
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παραγωγική δραστηριοποίηση είναι οικονομικά ασύμφορη και από επιχειρήσεις όπου η 

πολιτική και οικονομική κατάσταση δεν είναι σταθερή και η μακροχρόνια δέσμευση 

ίδιων κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάληψη υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων. Η 

Ελλάδα και η Αρμενία χαρακτηρίζονται από μία αστάθεια σε οικονομικό επίπεδο, 

επομένως πολλές επιχειρήσεις θα προτιμήσουν να επενδύσουν στις χώρες αυτές 

χρησιμοποιώντας στρατηγικές των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η στρατηγική συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης (franchising) 

αποτελούν μια ειδική περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιώματων στην 

οποία ο βαθμός δέσμευσης του δικαιοδόχου είναι πολύ μεγάλος αφού εξοπλίζεται και 

προμηθεύεται αποκλειστικά από τον δικαιοπάροχο (Cardinale, 1961). 

4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ) 

Από τις στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι εξαγωγές θεωρούνται από πολλούς ως η 

απλούστερη στρατηγική για την είσοδο στην αγορά στόχο. Αυτό δε σημαίνει όμως, πως 

η ενασχόληση με τις εξαγωγικές δραστηριότητες είναι κάτι εύκολο και απλό. Οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια στην προσπάθεια τους, τα 

οποία οφείλονται είτε σε ενδογενείς είτε σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξαγωγές 

διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες και η κάθε μια στρατηγική διαθέτει δυνητικές 

υποκατηγορίες εξαγωγών. 

4.3.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται υψηλές ευθύνες και απαιτούν μέγιστη προσοχή 

ώστε να εκτελεστούν με επιτυχία όλα τα στάδια εξαγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή από 

τον εντοπισμό του πελάτη μέχρι και την διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των 

εξαγωγών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι άμεσων εξαγωγών. Αρχικά, η επιχείρηση μπορεί 

να δημιουργήσει αυτόνομο τμήμα εξαγωγών το οποίο μπορεί να οργανωθεί με δύο 

τρόπους είτε να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες είτε να έχει όλες τις αρμοδιότητες για 

όλες τις λειτουργίες των εξαγωγών. Η πρώτη περίπτωση όπου το τμήμα έχει 

περιορισμένες αρμοδιότητες ταιριάζει καλύτερα σε επιχειρήσεις που εξάγουν μικρό 

μέρος της παραγωγής τους ή δεν έχουν ακραιφνώς εξαγωγικό προσανατολισμό. Στον 

αντίποδα, η δεύτερη περίπτωση ταιριάζει σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εξαγωγών 

και μακροχρόνιο εξαγωγικό προσανατολισμό. Να συνάψει συμφωνία με μία άλλη 

επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο και να αποκτήσει αντιπρόσωπο στην χώρα εξαγωγής. 
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Τα είδη αντιπροσώπων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες τους τοπικούς 

Εμπορικούς Πράκτορες ή Εκπροσώπους και τους τοπικούς Εμπόρους ή Διανομείς. Ο 

τοπικός εμπορικός πράκτορας δρα ουσιαστικά ως διαμεσολαβητής μεταξύ της 

εξαγωγικής επιχείρησης και των εν δυνάμει πελατών της. Ο ρόλος της περιλαμβάνει 

την εύρεση πελατών, την ενημέρωσή τους, την μεταβίβαση παραγγελιών και γενικά τη 

συλλογή πληροφοριών που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιχείρηση. Οι 

εμπορικοί πράκτορες επιδιώκουν να συνάπτουν μακροχρόνιες συμφωνίες 

αντιπροσώπευσης για να εξασφαλίζουν πως η επιχείρηση μετά από λίγο καιρό δε θα 

προσπαθήσει την παραγκώνιση τους. Αναφορικά με τον τοπικό έμπορο ή διανομέα η 

επιχείρηση παράσχει στο άτομο αυτό την αποκλειστική αντιπροσώπευση των 

προϊόντων της. Ο έμπορος αγοράζει τα αγαθά από την εξαγωγική επιχείρηση και τα 

μεταπουλά στους πελάτες χωρίς να γνωρίζει η επιχείρηση ποιοι είναι οι τελικοί 

αγοραστές. Επίσης, ο έμπορος διαμορφώνει ανάλογα με το συμφέρον του την 

τιμολογιακή πολιτική με τον όρο να μην παραβιάζει την συμφωνία που έχει υπογράψει 

με την επιχείρηση. Η μέθοδος αυτή βρίσκει αντίκρισμα σε επιχειρήσεις που 

αποφεύγουν να αντιπροσωπεύουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Μια άλλη μέθοδος 

διείσδυσης στην αγορά είναι η ίδρυση υποκαταστήματος στην χώρα εξαγωγής. Ο 

ρόλος του υποκαταστήματος είναι αρκετά σημαντικός για την μητρική επιχείρηση 

καθώς το υποκατάστημα διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την 

εύρεση πελατών, τη διαβίβαση παραγγελιών και την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Με τη μέθοδο αυτή η μητρική επιχείρηση επιτυγχάνει τον έλεγχο των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων και την καλύτερη επαφή με τους πελάτες της. Παράλληλα, 

εξασφαλίζει χρήσιμες πληροφορίες για τις απαιτήσεις αλλά και τα παράπονα των 

πελατών και προνοεί στην άμεση ικανοποίηση τους (Treasure 1955; Bernard et al., 

2011).  

4.3.2 ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι έμμεσων εξαγωγών, οι πιο συνηθισμένοι είναι ο 

Εγχώριος Πράκτορας, ο Εγχώριος Έμπορος και οι Εταιρίες Διαχείρισης εξαγωγών. Οι 

εγχώριοι πράκτορες αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στην 

καλύτερη δυνατή τιμή. Έτσι, οι εγχώριοι πράκτορες καλούνται πρωταρχικά να 

επιλέξουν την επιχείρηση από την οποία θα αγοράσουν τα αγαθά. Ύστερα, 

αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων για εξαγωγή. Τέλος, ρυθμίζουν 
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όλες τις λεπτομέρειες που συνδέονται με την αποστολή και παράδοση των προϊόντων 

στον αγοραστή. Η συγκεκριμένη μέθοδος εξαγωγών εφαρμόζεται κατά κόρον από 

παραγωγούς που ενδιαφέρονται να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αλλοδαπούς 

αγοραστές σε περιστασιακή βάση. Σχετικά, με τους εγχώριους εμπόρους είναι σχετικά 

μεγάλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στη χώρα παραγωγής, 

λειτουργούν ουσιαστικά ως τοπικοί χονδρέμποροι. Δηλαδή, οι εγχώριοι έμποροι 

αγοράζουν τα εμπορεύματα από τους παραγωγούς και αναλαμβάνουν να εκτελέσουν 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πουλήσουν τα αγαθά στους αγοραστές. Η 

μέθοδος αυτή, παρέχει υψηλή ανεξαρτησία στους τοπικούς εμπόρους, ωστόσο 

ελλοχεύουν κίνδυνοι αφερεγγυότητας του αγοραστή ή συναλλαγματικοί κίνδυνοι. Όσον 

αφορά τις εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών λειτουργούν σαν να είναι το τμήμα εξαγωγών 

ενός περιορισμένου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν αρκετά 

εξειδικευμένα αγαθά και είναι συνήθως εγκαταστημένες στη χώρα των εταιριών 

διαχείρισης εξαγωγών. Με αυτή τη μέθοδο η επιχείρηση παραγωγός αποκτά γρήγορη 

και άμεση πρόσβαση σε μια ένα αγορά και μάλιστα εξαιτίας των γνωριμιών της 

εταιρίας διαχείρισης εξαγωγών αποκτά ένα καλό πελατολόγιο και δίκτυο διανομής. Το 

αρνητικό της υπόθεσης είναι το σχετικά μικρό περιθώριο κέρδους που έχει η 

επιχείρηση παραγωγός. Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και για επιχειρήσεις που παράγουν ιδιαίτερα εξειδικευμένα προϊόντα, όπως εξαρτήματα 

υπολογιστών.  

Η Αρμενία είναι μια χώρα στην οποία βάση των αναγκών της ευδοκιμούν 

συγκεκριμένοι τύποι εξαγωγών. Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο ενέργειας και πετρελαίου έχουν πολύ καλές 

εξαγωγικές προοπτικές στην Αρμενία. Ακόμη, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των τροφίμων και των φαρμάκων μπορούν να πετύχουν άρτια εξαγωγικά 

αποτελέσματα. Ισχυρό πεδίο εξαγωγών προς την Αρμενία παρουσιάζεται και στον χώρο 

του αυτοκινήτου καθώς ή ζήτηση για αυτοκίνητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η ευημερία 

των πολιτών. Παρεμφερής είναι και η εικόνα στην Ελλάδα καθώς οι εξαγωγές αργού 

πετρελαίου και γενικότερα προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια παρουσιάζουν 

επικερδή αποτελέσματα για τις εξαγωγικές εταιρίες. Επιπρόσθετα και οι εξαγωγές 

φαρμάκων προς την Ελλάδα παρουσιάζουν ικανοποιητικές προοπτικές για δυνητικούς 

επενδυτές. Συμπερασματικά, και στις δύο χώρες οι εξαγωγές προϊόντων  ενέργειας και 

φαρμάκων είναι μόνιμος πόλος έλξης νέων επενδύσεων (Treasure 1955; Bernard et al., 

2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 

5.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Οι δύο οικονομίες παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες καθώς και διαφορές. Η 

επισήμανση τους θα κάνει πιο διακριτή τη θέση που κατέχει η κάθε χώρα στην 

Παγκόσμια Στρατηγική Σκακιέρα. Αρχικά, η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα που 

κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο και πρωταγωνιστεί 

στην περιοχή των Βαλκανίων. Στον αντίποδα, η Αρμενία ανήκει στις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες και χαρακτηρίζεται από κακές υποδομές, μειωμένη αποτελεσματικότητα 

οργανωτικής δομής, έλλειψη υψηλής τεχνολογίας και προβλήματα με τον τιμάριθμο. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει καθώς η οικονομία της 

Ελλάδας, βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση με εξαίρεση το Γ΄ τρίμηνο του 2014. Από 

την άλλη, οι ρυθμοί ανάπτυξης της Αρμενίας κρίνονται εξαιρετικά ικανοποιητικοί 

καθώς κινούνται γύρω στο 4% παραμένοντας σε θετική τροχιά για πάνω από 5 χρόνια. 

Άλλη μία σημαντική διαφορά παρατηρείται στο κομμάτι του πληθωρισμού. Η Αρμενία 

υποφέρει από υψηλά ποσοστά πληθωρισμού που φτάνουν το 6%. Εν αντιθέσει, η 

Ελλάδα είχε τα τελευταία χρόνια πολύ χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού και τον 

τελευταίο χρόνο παρουσιάζει αντιπληθωρισμό της τάξης του 1%. Και στις δύο 

περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για την οικονομία. Διαφορές παρατηρούνται 

και στον τρόπο διαμόρφωσης του Α.Ε.Π. Στην Αρμενία το Α.Ε.Π διαμορφώνεται από 

τις υπηρεσίες(40%),τη γεωργία(31%),τη βιομηχανία(8%), την ενέργεια(5%). Στην 

Ελλάδα το Α.Ε.Π διαμορφώνεται σε συντριπτικό ποσοστό από την παροχή 

υπηρεσιών(85%), ακολουθεί η βιομηχανία με (12%) και η Γεωργία με (3%). 

Πέραν από τις διαφορές που εντοπίστηκαν άνωθεν υπάρχουν και κάποια μεγέθη στα 

οποία οι χώρες ακολουθούν ταυτόσημη πορεία. Ο δείκτης ανεργίας επί παραδείγματι 

είχε ραγδαία άνοδο και στις δύο χώρες, συμβάλλοντας στην επιδείνωση του 

οικονομικού κλίματος. Η ανεργία μέσα σε 3 χρόνια αυξήθηκε από το 12,3% στο 18,6% 

το 2013 για να μειωθεί οριακά στο 17,5% το 2014. Η δυσκολία εκκίνησης μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων είναι ο κύριος λόγος αύξησης της ανεργίας. Στην Ελλάδα η 

ανεργία μέσα στα τελευταία χρόνια σχεδόν τριπλασιάστηκε εξαιτίας των απολύσεων 

που έλαβαν χώρα στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί πως η μείωση των μισθών 

στην Ελλάδα δε βόηθησε όσο αναμενόταν στην μείωση του ρυθμού αύξησης της 
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ανεργίας. Στην Αρμενία οι μισθοί έχουν συνεχώς ανοδική πορεία γεγονός θετικό για τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Αρμενίων. Το δημόσιο χρέος των δύο χωρών έχει 

παρεμφερή πορεία αν και τα ποσοστά του είναι εντελώς διαφορετικά. Το δημόσιο χρέος 

της Αρμενίας αυξήθηκε από 16,4% το 2008 στο 42,5% ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Η 

κυβέρνηση της Αρμενίας δήλωσε πως το χρέος είναι βιώσιμο και η αύξηση του 

οφείλεται στην οικονομική κρίση που έπληξε όλες τις οικονομίες. Το χρέος της 

Ελλάδας αυξήθηκε δραματικά από 125,6% κοντά στο 175% και έχοντας υποστεί 

απομείωση μέρος του χρέους το 2011 με το PSI. Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε στην 

Ελλάδα από τις εκλογές της 25ης Γενάρη 2015 έκρινε το χρέος μη βιώσιμο και θα 

κινηθούν διαδικασίες από τη μεριά της με σκοπό κούρεμα του χρέους με έμμεσο ή 

άμεσο τρόπο ή και με τους δυο τρόπους. 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Αρμενία καινοτομεί σε δύο βασικούς δείκτες στην ευκολία έναρξης επιχείρησης 

καθώς και στην ευκολία δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων. Όπως προαναφέρθηκε 

κατατάσσεται 4η και 7η αντίστοιχα σε σύνολο 189 οικονομιών. Η Ελλάδα με τη σειρά 

της δε βρίσκεται σε τόσο υψηλή θέση σε κανέναν δείκτη, ωστόσο έχει μια αξιοπρεπή 

θέση στο κομμάτι του διασυνοριακού εμπορίου και στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

αφερεγγυότητας. Ανακεφαλαιώνοντας τη σύγκριση των δύο οικονομιών προκύπτουν 

ομοιότητες και διαφορές που μπορεί να είναι αξιοποιήσιμες και χρήσιμες για τους 

δυνητικούς επενδύτες. Οι Επενδυτές, προτού τοποθετήσουν μέρος των χρημάτων τους 

σε μία χώρα αναλύουν διεξοδικά όλα τα δεδομένα που έχουν και κατόπιν επιλέγουν το 

μείγμα στρατηγικής που θα ακολουθήσουν προκειμένου να μειώσουν τον συστημικό 

κίνδυνο και να αυξήσουν την απόδοσή τους. Συγκρίνοντας τους δείκτες συνολικά η 

Αρμενία υπερτερεί της Ελλάδας σε 7 δείκτες ενώ η Ελλάδα μόλις σε 3. Με μία πρώτη 

ματιά η Αρμενία καθίσταται πιο ελκυστική για επενδύσεις. Το γεγονός πως η Ελλάδα 

ανήκει στις αναπτυγμένες αγορές ενώ η Αρμενία στις αναπτυσσόμενες δρα ως αντίβαρο 

στο προηγούμενο πλεονέκτημα της Αρμενίας, καθώς οι αναπτυγμένες χώρες 

προσφέρουν υψηλότερη σταθερότητα και συνεπώς μείωση του κινδύνου. 

 Η διαδικασία παροχής κατασκευαστικών αδειών στις δύο χώρες είναι σχεδόν 

παρεμφερής από άποψη απαιτούμενων διαδικασιών, χρόνου και κόστους. Να 

υπενθυμιστεί πως η Αρμενία προηγείται βραχεία κεφαλή της Ελλάδας σημειώνοντας 

73,78 DTF μονάδες έναντι 72,31. Παρόμοια είναι η θέση που κατέχουν οι δύο χώρες 

και στην προστασία των μικροεπενδυτών καθώς η Αρμενία βρίσκεται στην 49η θέση 
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και η Ελλάδα στην 62η θέση. Μικρή είναι και η διαφορά των δύο χωρών στην 

πληρωμή των φόρων καθώς η Αρμενία βρίσκεται στην 41η θέση και η Ελλάδα στην 

59η. Άλλη μια ομοιότητα μπορεί να εντοπιστεί και στο δείκτη εφαρμογής των 

συμβάσεων, όπου η Ελλάδα κατέχει ρόλο αρνητικού πρωταγωνιστή κατέχοντας μόλις 

την 155η θέση. Η Αρμενία, δε βρίσκεται και σε πολύ καλύτερη κατάσταση αφού 

καταλαμβάνει μόλις την 119η θέση. Κύρια αιτία των άσχημων αυτών θέσεων είναι για 

την Ελλάδα ο υπερβολικά μεγάλος χρόνος που απαιτείται για να επιλυθεί μια διαφορά, 

πάνω από 4 χρόνια και για την Αρμενία ο αριθμός των απαιτούμενων διαδικασιών που 

αγγίζει τις 50. Τέλος, σε σχετικά κοντινές θέσεις βρίσκονται οι δύο χώρες και στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων αφερεγγυότητας με την Ελλάδα να είναι σε πιο ευνοϊκή 

θέση πετυχαίνοντας 55,98 DTF μονάδες και την Αρμενία να έπεται με 48,14.  

 Αναφορικά με τις διαφορές των οικονομιών αυτές εστιάζονται κυρίως στο 

διασυνοριακό εμπόριο, την δυνατότητα ηλεκτροδότησης καθώς και την ευκολία 

δημιουργίας μιας επιχείρησης. Στο σκέλος του διασυνοριακού εμπορίου η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 48η θέση ενώ η Αρμενία μόλις την 110η η διαφορά αυτή απορρέει 

κυρίως από το κόστος εισαγωγών και εξαγωγών. Καθώς το κόστος αυτό είναι περίπου 

50% μεγαλύτερο στην Αρμενία συγκριτικά με την Ελλάδα. Ακόμη, η ισχυρή ναυτιλία 

που διαθέτει η Ελλάδα λειτουργεί ευεργετικά υπέρ της ώστε να διασφαλίζει μια καλή 

θέση στο διασυνοριακό εμπόριο ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες. Στην παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας η Αρμενία κατέχει μια εξαιρετικά άσχημη θέση καθώς βρίσκεται 

στην 131η θέση. Βασική αιτία αυτής της θέσης είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται 

(187 ημέρες) για να πάρει μια νέα επιχείρηση ρεύμα. Η Ελλάδα συγκριτικά με την 

Αρμενία κατέχει πολύ καλύτερη θέση την 80η. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης με την μείωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος. Κλείνοντας, στην ευκολία έναρξης μιας νέας επιχείρησης η Αρμενία 

πετυχαίνει σχεδόν 98 DTF μονάδες και η Ελλάδα 91. Παρά την μικρή διαφορά σε DTF 

μονάδες η διαφορά στις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη αγγίζει τις 50 θέσεις. 

Συμπερασματικά, και οι δύο χώρες κατέχουν μια ανταγωνιστική θέση στην 

προσέλκυση νέων επενδύσεων. Αναλυτικά η Αρμενία καταλαμβάνει την 45ή θέση και 

η Ελλάδα ακολουθεί στην 61η.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ενδελεχή παρουσίαση του οικονομικού περιβάλλοντος 

της Αρμενίας και της Ελλάδος, των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και των 

στρατηγικών προοπτικών μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα καθώς και 

προτάσεις με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων καθώς και την βελτίωση των 

διμερών εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Αρχικά, παρατηρούνται σημαντικές 

αλλαγές στην διεθνή επιχειρηματική σκακιέρα και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Το 

δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται επομένως, απαιτεί 

επιχειρήσεις που θα έχουν ενεργό ρόλο. Δηλαδή, θα πρέπει να αποβάλλουν τον 

συμβατικό τρόπο σκέψης τους και να αναπτύξουν αντανακλαστικά ταχείας 

προσαρμογής και ευελιξίας στις αλλαγές του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος.  

Στη συνέχεια, γίνεται αντιληπτό πως η Αρμενία και η Ελλάδα αν και παρουσιάζουν 

αρκετές διαφορές στους προς αξιολόγηση οικονομικούς δείκτες υποφέρουν από 

παρεμφερή παθογένειες. Ειδικότερα, το σαθρό σύστημα πελατειακών σχέσεων, 

αναξιοκρατίας και διαφθοράς που χαρακτηρίζει τις δύο χώρες έχει επιτακτική από 

γενναίες μεταρρυθμίσεις  και ριζοσπαστικές αλλαγές που θα καταστήσουν το επιχειρείν 

πιο αποδοτικό. Στον τομέα των στρατηγικών διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

η πορεία των χωρών φαντάζει παράλληλη καθώς αποτελούν πόλο έλξης για τον κλάδο 

της ενέργειας, της φαρμακοβιομηχανίας των τροφίμων και ποτών. 

Αναφορικά, με το οικονομικό περιβάλλον η Αρμενία σύμφωνα με τους δείκτες του 

doing business και του The Heritage Foundation βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική 

κατάσταση από την Ελλάδα καταλαμβάνοντας την 45η και 52η θέση αντίστοιχα. Τα 

πράγματα για την Ελλάδα είναι δυσμενέστερα, η οποία στην κατάταξη του The 

Heritage Foundation βρίσκεται μόλις στην 130ή θέση και σημειώνει 54 βαθμούς 

ελευθερίας. Τα αποτελέσματα αυτά, είναι σχετικά ενθαρρυντικά για την Αρμενία, ενώ 

για την Ελλάδα καταδεικνύουν τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης που μπορούν να 

συντελεστούν. Επιπρόσθετα, αντανακλούν σε ικανοποιητικό βαθμό την πορεία των 

οικονομιών τα τελευταία χρόνια καθώς η Αρμενία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 

ενώ η Ελλάδα πλήττεται από μακροχρόνια ύφεση που συσσωρευτικά την τελευταία 

πενταετία άγγιξε το 25%.  
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Στο κομμάτι των διμερών εμπορικών σχέσεων, τα πράγματα φαντάζουν ευοίωνα. Οι 

μακροχρόνιοι φιλικοί δεσμοί των δύο χωρών, που από πολλούς χαρακτηρίζονται ως 

αδερφικοί λαοί αποτελούν την εγγύηση για μια μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία. 

Πιο συγκεκριμένα, αν και το μέγεθος της αρμενικής αγοράς δεν είναι μεγάλο, οι θετικές 

εξελίξεις αύξησης των ελληνικών εξαγωγών το 2013 και η πολύ καλή εικόνα των 

ελληνικών προϊόντων στην αρμενική αγορά δημιουργούν περιθώρια αισιοδοξίας. Οι 

εξαγωγές των αρμενικών αγαθών στην Ελλάδα κινήθηκαν στα ίδια χαμηλά επίπεδα, 

ωστόσο υπάρχει προσδοκία για αύξηση τους. Σημαντική ώθηση στην παρουσία των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Αρμενίας θα προσφέρει η διοργάνωση 

επιχειρηματικής αποστολής, σε συνεργασία με το Ελληνο – Αρμενικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Παράλληλα, οι διαδικασίες πλήρους ένταξης της Αρμενίας στην Ευρασιατική 

Ένωση με Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν καθιστά την χώρα πιθανή γέφυρα για 

ανάπτυξη εμπορικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε όλο τον συγκεκριμένο 

οικονομικό χώρο. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών υπάρχουν για τις 

ελληνικές μελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις και έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί και στην προώθηση επαφών των επιχειρήσεων του τομέα της πληροφορικής και 

των τεχνολογιών αιχμής, με δεδομένη την προτεραιότητα που αποδίδουν οι αρμενικές 

αρχές στην ανάπτυξη αυτών. 

 Συνοψίζοντας τη μελέτη αυτή, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή πρωτογενούς 

έρευνας με σκοπό αφενός την επαλήθευση των δεδομένων και οικονομικών στοιχείων 

που αφορούν τις δύο χώρες και αφετέρου την περαιτέρω διερεύνηση των οικονομικών 

και εμπορικών σχέσεων καθώς και τον εντοπισμό ισχυρών επενδυτικών ευκαιριών.  
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