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ΘΕΜΑ : Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία. 

   

 

Λόγω της γενικότερης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου (κυρίως στον 

κτιριακό τομέα), ο κλάδος ειδών γυαλιού γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κυρίως την 3ετία 

2003-2008 αλλά, με μειωμένους ρυθμούς, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα. 

Μεμονωμένα κτίρια, που η κάμψη του κλάδου και η οικονομική ύφεση τα κατέστησε 

ημιτελή την τελευταία 3ετία, αλλά και η συνεχιζόμενη ανακατασκευή των παλαιών 

διαμερισμάτων, έχει προσδώσει μια σταθερή δυναμική στα είδη γυαλιού που 

προορίζονται για χρήση στον συγκεκριμένο κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια 

χαρακτηριστικά ισχύουν και στις λοιπές αγορές των χωρών μελών της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ). Στην Αρμενία μάλιστα εκτιμάται ότι ήδη η αγορά είναι 

κορεσμένη σε σχέση με τις λοιπές χώρες ΚΑΚ, παρότι εταιρείες με διαφοροποιημένα 

και καινοτόμα προϊόντα μπορούν να προωθηθούν και να καλύψουν μερίδιο της 

ζήτησης. 

Καθώς η Αρμενία δεν έχει σχεδόν διόλου δική της βιομηχανία υαλουργίας, η 

εγχώρια αγορά της χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των γυάλινων προϊόντων που 

εισάγονται από άλλες χώρες, καθώς την τελευταία δεκαετία 80%-95% των προϊόντων 

του κλάδου είναι εισαγόμενα. Συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωμένων προϊόντων 

γυαλιού αποτελούν εκείνα που κατασκευάζονται στο Ιράν και την Τουρκία. Ακόμα και 

προϊόντα στιλβωμένου υαλιού που προορίζονται για λοιπές χρήσεις κυρίως στα είδη 

υγιεινής εισάγωνται από το εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές οι εισαγωγές των 

προϊόντων γυαλιού που προορίζονται για κατασκευές (στεγανοποιητικά υλικά, υλικά 

στέγης, προστασία κατασκευών, εξωτερική θερμομόνωση, προσθήκες κουφωμάτων, 
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παράθυρα απλά και σύνθετων υλικών κ.α.) στην Αρμενία διαμορφώθηκε ως 

ακολούθως: 

Εισαγωγές γυαλιού για κατασκευές 2004-2011 (χιλ. δολ.) 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GHT 

code 

7004 

247,1 427,1 854 

 

1708 1901 1532 1479 1782 

GHT 

code 

7005 

141 275 550 1100 1382 649 831 940 

GHT 

code 

7007 

166 482 964 1928 2011 1692 1823 1932 

 

Η δραματική πτώση στον κατασκευαστικό κλάδο τα έτη 2007-2008 και η 

δυσχέρεια επανόδου του στους πρότερους ρυθμούς ανάπτυξης είναι εμφανής και σε 

αυτόν τον πίνακα, σε ότι αφορά τις εισαγωγές γυαλιού για τους σχετιζόμενους με τις 

κατασκευές κλάδους. Η επάνοδος σε σχετικά αυξητικούς ρυθμούς αφορά κυρίως 

δημόσια έργα και περιορισμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης παλαιών ιδιωτικών 

διαμερισμάτων και οικιών. Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα συγκεκριμένα προϊόντα 

γυαλιού στην Αρμενία είναι αρκετά υψηλοί. Οι τελωνειακές και φορολογικές 

επιβαρύνσεις για την εισαγωγή προϊόντων από χώρες που δεν αποτελούν 

συμβαλλομένους σε ήδη συναφθείσες συμφωνίες για τη διαμόρφωση ζωνών 

ελευθέρου εμπορίου ή συμφωνίες τελωνειακής ένωσης, υπερβαίνει το 30% του 

κόστους τους (10% τελωνειακός δασμός και 20% ΦΠΑ). 

Αναφορικά με τα προϊόντα γυαλιού που προορίζονται για τρόφιμα και λοιπές 

χρήσεις (φιάλες κλπ) η Αρμενία επίσης εισάγει το 90%, κυρίως από τη Ρωσία, Ιράν και 

Τουρκία. Σύμφωνα με το Οργανισμό Τυποποίησης της Αρμενίας, των προτύπων της 

χώρας για τα προϊόντα από γυαλί (γυαλισμένο γυαλί, σκληρυμένο γυαλί, κυψελωτό 

γυαλί, αλλά και φιάλες), επιβάλλεται όλα να είναι συναφή με τα όσα έχουν 

συνομολογηθεί στα πλαίσια της ΚΑΚ. Ειδικότερα, το στοιχείο εμπόρευμα "γυάλινη 

φιάλη για τα προϊόντα διατροφής" προσδιορίζεται με πρότυπο GOST 10117,1-2001, 

δηλαδή τα πρότυπα τυποποίησης που ίσχυαν επί Σοβιετικής Ενώσεως και 

εξακολουθούν να ισχύουν στις χώρες που την συναποτελούσαν. Τα τεχνικά πρότυπα 
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για τα λοιπά βιομηχανοποιημένα προϊόντα γυαλιού είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

από τη σχετική νομοθεσία τεχνικά πρωτόκολλα ώστε να ανταποκρίνονται αφενός στα 

πρότυπα GOST, αφετέρου να λαμβάνουν υπόψη τις νέες πρόνοιες που η νομοθεσία 

της ΕΕ απαιτεί, καθώς πολλά δημόσια έργα που δημοπραττούνται, έχοντας κοινοτική 

χρηματοδότηση, οφείλουν να προσανατολίζονται στην προσαρμογή όλων των δελτίων 

προκηρύξεων σε άλλα πρότυπα ποιότητας. Η σύγχυση αυτή βέβαια και η διττή 

αναγκαιότητα λειτουργίας με δυό πρότυπα ποιότητας είναι μια κατάσταση που 

επικρατεί σε όλες τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες επιμετράται η ποιότητα και η 

διάκριση υλικών προϊόντων, καθώς η Αρμενία μεταβαίνει σταδιακά σε συστήματα 

ποιότητας ISO.  

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η Αρμενία δεν έχει αυστηρές προϋποθέσεις για 

την εισαγωγή προϊόντων από άλλες χώρες, που δεν περιλαμβάνονται στη σύναψη 

των συμφωνιών εντός των πλαισίων της ΚΑΚ και αλλού. Έτσι, τα προϊόντα που 

προέρχονται από την Τουρκία πληρούν τις προδιαγραφές και έχουν ταξινομηθεί 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και πιστοποίησης, αλλά εκείνα από το 

Ιράν είναι συναπτά μονάχα με τα εθνικά πρότυπα της Αρμενίας. Η διαφοροποίηση 

που προκύπτει στην ποιότητα είναι εμφανής άλλωστε και στις τιμές αγοράς που 

διαφοροποιούνται σε ποσοστά 15%-30%. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της μεταφοράς προϊόντων από γυαλί, ο 

πιο κατάλληλος τρόπος για την διασφάλιση των εισαγωγών είναι οι σιδηροδρομικές 

μεταφορές. Ένα σημαντικό μερίδιο στο κόστος των προϊόντων γυαλιού που εισάγονται 

στην Αρμενία αποτελείται από το κόστος μεταφοράς. Σύμφωνα με την άποψη 

εμπειρογνωμόνων, ενώ η εισαγωγή προϊόντων από οχήματα από το γειτονικό Ιράν 

έχει αμελητέο κόστος, η σιδηροδρομική μεταφορά επιφέρει επιβάρυνση μονάχα από 

κόστος μεταφοράς 750$-1500$ για κάθε φορτίο. Είναι εύλογο λοιπόν ότι τα προϊόντα 

που κατασκευάζονται στο Ιράν αλλά και στην Τουρκία έχουν σαφές πλεονέκτημα όσον 

αφορά την παράμετρο τιμή, ενώ συνάμα η ποιόητητα βαίνει διαρκώς βελτιούμενη. 

Οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς - "SHINARAR" Co. Ltd, και 

"GAPEX" Co. Ltd - καταγράφονται ως οικονομικοί φορείς που έχουν δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά των γυαλιού της Αρμενίας. Σημειώνεται ότι ενώ το 1ο εξάμηνο του 

2004 εισήχθησαν 884 χιλ. τ.μ. γυαλιού, αξίας συνολικά 2,09 δις. AMD, δηλαδή σχεδόν 

το ήμισυ σε σχέση με το 2003, ακολούθως το 2005 σημειώθηκε αύξηση 60%, για να 

κορυφωθεί σε 170% (σε σχέση με το 2004) το 2008.  

Το 2011 καταγράφηκαν 27 επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν με την εισαγωγή 

προϊόντων από γυαλί για διαφορετικές χρήσεις. Το μερίδιο των "SHINARAR" και 
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"GAPEX" ανήλθε σε 37,9% και 35,3% αντίστοιχα. Οι επόμενες κορυφαίες εταιρείες 

στην αγορά είναι "FARANE" Ltd. (15,8%) και "Arsenal Glass" Ltd. (4,2%) των 

συνολικών πωλήσεων γυαλί. Είναι σαφές ότι η αρμενική αγορά γυαλιού θεωρείται ως 

άκρως συγκεντρωτική αλλά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για όσους μπορούν να 

επιδείξουν προσαρμοστικότητα στη σχέση ποιότητας / τιμής. 

Ο μεγαλύτερος όγκος εισαγωγών στιλβωμένου γυαλιού στην Αρμενία 

διενεργείται σήμερα από την ιρανική "Iran Glass" και "KV-Group", ενώ χύδην φορτία 

γυαλιού για χρήση σε κτήρια και ανταλλακτικά αυτοκινήτων εισάγονται από τουρκικές 

εταιρείες. Εισάγεται επίσης γυαλί από το Βέλγιο για χρήση σε πολυτελείς κατασκευές 

(glazing plate glass). Μια από της σημαντικότερες εισαγωγικές εταιρείες στην Αρμενία, 

η "GAPEX" Co. Ltd, εφοδιάζει την αγορά με ειδικά επεξεργασμένο/στιλβωμένο γυαλί 

με περίπου 400 χιλ. τ.μ. ετησίως. 

Οι τιμές του κλάδου στην Αρμενία είναι σχετικά χαμηλές. Ειδικότερα οι τιμές 

χονδρικής για το στιλβωμένο γυαλί στο Ερεβάν είναι : 

 

Τιμές γυαλιού ανά μονάδα. 

 

Μονάδα Τιμή ανά επιφάνεια 

4 mm 2.2-2.9 USD 1 τ.μ. 

6 mm 4.3-5 USD 1 τ.μ. 

Γυαλί για 

χρήση σε 

κατασκευές 

οικοδομών. 

6-7 USD 1 τ.μ. 

 

Λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού στην Αρμενία η 

σημαντική κατηγορία που επικεντρώνεται η ζήτηση αφορά απλά και φτηνά είδη από 

γυαλί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλότερη ζήτηση των καταναλωτών έχει να κάνει 

με στιλβωμένο γυαλί πάχους 4 mm (περίπου το 30% της πωλουμένης ποσότητας στη 

λιανική). Να ληφθεί υπόψη σχετικά ότι ποσοστό 20% της συνολικής ζήτησης αφορά 

τζάμια για πόρτες και παράθυρα, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών (μόλις 

0.5 mm) που ύπήρχαν στα σπίτια επί Σοβιετικής Ενώσεως. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρμενικής αγοράς προϊόντων από γυαλί είναι 

ένας επιμέρους, απροσδιόριστος, αριθμός εισαγωγέων των συγκεκριμένων 

προϊόντων από διαφορετικές περιοχές προέλευσης μάλιστα, καθώς και η απουσία 
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μεγάλων εταιρειών χονδρικής που να απασχολούνται με την πώληση και διακίνηση 

των προϊόντων. Επίσης συνήθης πρακτική είναι η υποτίμηση των συμβατικών τιμών 

για τα εισαγόμενα προϊόντα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τελωνειακές και 

φορολογικές εισφορές, ενώ ακολούθως επισυμβαίνει σημαντική διόγκωση των τιμών, 

των ιδίων προϊόντων του τιμκολογίου, στην λιανική πώλησή τους.  

 

 

       Ο Προϊστάμενος 

 

Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος 
                         Γραμματέας Α΄ ΟΕΥ 


