
 

 

 Σχεδόν το 6-8% των επεξεργασμένων κοσμημάτων που 

διακινούνται παγκοσμίως παράγονται από κοσμηματοπωλεία ιδιοκτησίας 

Αρμενίων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρμενίων 

κοσμηματοπωλών (AJA) Gagik Gevorgyan, ο οποίος τόνισε ότι προς το 

παρόν, τα κοσμηματοπωλεία που έχουν αρμενικής καταγωγής ιδιοκτήτες 

έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θεωρούνται 

από τα καλύτερα στον κόσμο. Μάλιστα πρόσθεσε ότι τόσο ο σχεδιασμός, 

όσο και η τεχνική επεξεργασία στην οποία έχουν εξειδικευτεί οι αρμένιοι 

τεχνίτες, εξάγεται πλεον καθώς αρκετοί καταξιωμένοι επαγγελματίες είναι 

περιζήτητοι σε επιχειρήσεις του κλάδου, έχοντας ιδρύσει μια διακριτή 

σχολή κοσμηματοποιίας.  Αναφορικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου που 

έχουν έδρα την Αρμενία, πληροφόρησε ότι αυτές δέχονται παραγγελίες 

από πολιτικούς, μουσικούς, ηθοποιούς και άλλους επιφανείς του 

παγκοσμίου στερεώματος. Βέβαια η παγκόσμια επηρέασε τον κλάδο τη 

διετία 2008-2011, αλλά υπήρξε σταθερή ζήτηση για ακριβά κοσμήματα 

από υψηλές ειδοδηματικές ομάδες. Στο ετήσιο συνέδριο που 

διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο στο Ερεβάν προσκαλούνται από όλο τον 

κόσμο Αρμένιοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Άλλωστε η 

Αρμενική Ένωση Κοσμηματοπωλών “Jewelers Association” (AJA) 

ιδρύθηκε το 1997. Είναι η πρώτη διεθνής εμπορική ένωση στην Αρμενία 

με στόχο να φέρει κοντά τους απανταχού κοσμηματοπώλες, ώστε μαζί 

να συμβάλουν πρωτίστως στην ανάπτυξη της εγχώριας οικείας 

βιομηχανίας, καθώς και η εξόρυξη πολυτίμων λίθων στην Αρμενία 

εισφέρει σημαντικές και προνομιακές δυνατότητες. Η AJA έχει 

περιφερειακούς εκπροσώπους σε πολλές χώρες και κυρίως στις δυτικές 

και ανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή. 

 Οι θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου 

κοσμηματοποίας συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από πολλούς 

παράγοντες της εγχώριας οικονομίας, καθώς διασφαλίζει μια σταθερή 

εισροή πόρων ακόμα και σε περιόδους δυσμενών οικονομικών 

συνθηκών.                                                                              συν. σελ. 5 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ  

Διυπουργική συνάντηση Αρμενίας-Ουκρανίας. 

 Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στο Ερεβάν η 6
η
 σύνοδος της 

Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Αρμενίας-Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός Tigran 

Sargsyan και ο Ντμίτρι Kolesnikov, πρόεδρος της Κρατικής Υπηρεσίας της 

Ουκρανίας για τη διαχείριση των κρατικών εταιρειών και συμπρόεδρος της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής διαβεβαίωσαν την προσήλωση και των δυο 

πλευρών να υπάρξει συνέχεια στην βελτίωση των εμπορικών σχέσεων των δυό 

χωρών. Ο πρωθυπουργός Sargsyan, δήλωσε: «Αποδίδουμε σημασία για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Είμαστε σίγουροι ότι η 

δραστηριότητα της Διακυβερνητικής Επιτροπής θα επιτρέψει να διερευνηθούν 

νέες κατευθύνσεις της οικονομικής συνεργασίας. Ο υψηλού επιπέδου διάλογος 

που έχει καθιερωθεί μεταξύ Αρμενίας και Ουκρανίας είναι απαραίτητο για την 

αύξηση των οικονομικών σχέσεων στο υψηλότερο επίπεδο." 

 Το διμερές εμπορίου μεταξύ των δυό χωρών κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 160 εκατ. δολ., δήλωσε ο Υπ. Οικονμικών 

της Αρμενίας που ήταν επίσης εκ των συμπροέδρων της συνόδου. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε σε 243,9 εκατ. δολ, τα οποία 

αποτελούσαν το 4,5% του συνολικού εμπορίου της Αρμενίας. 

 Είπε ότι η Ουκρανία είναι ο έκτος μεγαλύτερης εταίρος της Αρμενίας στις 

εμπορικές συναλλαγές. Ο υπουργός είπε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

δεκαετιών το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί σημαντικά - από 

μερικές δεκάδες εκατ. δολ. σε εκατοντάδες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες που ένεκα ορισμένων εμποδίων δεν έχουν επιτρέψει την 

περαιτέρω αύξηση της. 

 Ειδικότερα ο κ. Davtyan αναφέρθηκε στη μείωση των αρμενικών 

εξαγωγών προς την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι τούτο οφείλεται στην παγκόσμια 

ύφεση, η οποία επιδρά στη μείωση των διεθνών τιμών των προϊόντων σιδήρου 

και χάλυβα ένεκα μείωσης της ζήτησης, γεγονός που δεν άφησε οπωσδήποτε 

αλώβητη της αρμενική βιομηχανία πρώτων υλών. Οι αρμενικές εξαγωγές προς 

την Ουκρανία το 2008 ανήλθαν σε 21,9 εκατ. δολ. υψηλότερες σε σχέση με τα 

12,6 εκατ. δολ. το 2009. Το 2010 μειώθηκαν σε 12 εκατ. δολ. και το 2011 έπεσαν 

σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο σε 11,1 εκατ. δολ. 
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 Ο υπουργός κ. Davtyan τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα των αρμενο-ουκρανικών 

εμπορικών σχέσεων είναι το ζήτημα των logistics. Πρόσθεσε ότι σήμερα, υπάρχουν ομάδες 

των προϊόντων, των οποίων η εξαγωγή θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές 

(σύμφωνα με όρους εμπορίου), αλλά λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς δεν είναι 

εμπορικά κερδοφόρες. 

 Ο επικεφαλής της ουκρανικής κρατικής υπηρεσίας για τη διαχείριση του των εταιρικών 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του κράτους κ. Kolesnikov ανέφερε ότι η Αρμενία είναι ο ένατος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας. Η Ουκρανία υπογράμμισε θεωρεί ότι η 

Αρμενία είναι αξιόπιστος εταίρος και με σημαντικές προοπτικές. 

 Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με την συνυπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, που 

περιλαμβάνει τους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της γεωργίας, τον τραπεζικό και 

ασφαλιστικό κλάδο.  Επίσης την συμφωνία για ανάδειξη εμβάθυνσης των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να 

διοργωνώνουν στο εξής επιχειρηματικά forum με αφορμή τη σύγκλιση της διυπουργικής 

συνόδου. 

 Ο κ. Kolesnikov αναφέρθηκε ειδικότερα στα θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση 

κοινών επιχειρήσεων, την εντατικοποίηση της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, 

της γεωργίας και της κατασκευής μηχανημάτων. Επισήμανε επίσης ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

και η Πληροφορική μαζί με τον τουρισμό είναι τομείς πολλά υποσχόμενοι για ανάληψη 

κοινών δράσεων. 

 Ιδιαίτερη σημασία αποδώθηκε στην ανακοίνωση του κ. Kolesnikov, ότι οι ουκρανικές 

επιχειρήσεις είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην κατασκευή της νέας μονάδας για του 

αρμενικού πυρηνικού σταθμού, καθώς οι ουκρανικές εταιρείες Turboatom, Electro-

tyazhmash, Zorya - Mashproekt θα μπορούσαν να προμηθεύσουν στρόβιλους, γεννήτριες 

και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης του νέου πυρηνικού σταθμού που 

πρόκειται να κατασκευαστέι στην Αρμενία. Σύμφωνα με τον κ. Kolesnikov, οι ουκρανικές 

εταιρείες έχουν συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή του εξοπλισμού για 

εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Το πυρηνικό εργοστάσιο της Αρμενίας στο Metsamor 

βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Ερεβάν, χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, αλλά 

έκλεισε μετά από έναν καταστροφικό σεισμό το 1988.  Ένας εκ των δύο πυρήνων με τον 

οικείο αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος επανενεργοποιήθηκε το 1995.  
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Αεροπορική σύνδεση Ερεβάν-Βαν. 

      Έναρξη απευθείας πτήσεων προς την πόλη Van από το 

Ερεβάν, την Άνοιξη του 2013 ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο 

της Ένωσης Εργοδοτών Αρμενίας. Η έναρξη της αεροπορικής 

σύνδεσης είχε σχεδιαστεί αρχικά για τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Μάλιστα η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στο τοπικό παράρτημα 

στο Van της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας, 

καθώς ο πρόεδρός του κ. Tunchdemir Abdulah, σε ανακοινώσεις 

του είχε υποστηρίξει ότι ο νέος τερματικός σταθμός του 

αεροδρομίου στο Van μπορεί πλεον να εξυπηρετεί και διεθνείς 

πτήσεις, οπότε θα μπορούσε να περιλάβει και το Ερεβάν ως 

προορισμό. Υποστήριζαν και παράλληλα τόνιζαν τη σημαντική 

δυνατότητα αύξησης του προσκυνηματικού τουρισμού από την 

Αρμενία, καθώς η πόλη Van και η γύρω περιοχή ήταν εκ των 

ιστορικών πόλεων της ιστορικά επονομαζόμενης “Μεγάλης 

Αρμενίας” και εξακολουθούν να υπάρχουν μνημεία και 

μοναστήρια εκείνης της περιόδου, που μάλιστα η Unesco 

ενέταξε σε προγράμματα αναπαλαίωσης, κατόπιν διαβημάτων 

και αρμενικών οργανώσεων.  
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

συν. από σελ. 3 

Οι αρμενικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα κατασκευαστεί ένα νέο εργοστάσιο πυρηνικής 

ενέργειας ώστε να αντικατασταθεί το απαξιωμένο τεχνολογικά εργοστάσιο του Metsamor, το 

οποίο ωστόσο παράγει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας της Αρμενίας. Η αρμενική κυβέρνηση 

εξακολουθεί να προσπαθεί να προσελκύσει χρηματοδότηση για το έργο, που σύμφωνα με 

εκτίμηση από εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ,  που χρηματοδοτότησε τη μελέτη σκοπιμότητας, 

πρόκειται να κοστίσει 5 δισ. ευρώ. Τον περασμένο μήνα, η αρμενική κυβέρνηση αποφάσισε να 

παρατείνει τη διάρκεια ζωής του αρμενικού πυρηνικού σταθμού στο Metsamor για άλλα δέκα 

χρόνια. Η ουκρανική πλευρά είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του νεου 

πυρηνικού σταθμού, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντική στρατηγική εξέλιξη στην οργάνωση 

της πααγωγής ενέργειας της Αρμενίας, η οποία μέχρι σήμερα εξαρτάται σε υψηλό ποσοστό 

αποκλειστικά από τη Ρωσία. 
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Αύξηση ετήσιας παραγωγής φαρμάκων. 

 Η ετήσια παραγωγή των φαρμάκων στην Αρμενία πρόκειται να φτάσει τα 135 εκατ. δολ. 

μέχρι το 2020, σύμφωνα με τον κ. Hayk Mirzoyan, επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος του 

υπουργείου οικονομίας, αρμοδίου για την εκπόνηση βιομηχανικών πολιτικών. Στα πλαίσια της 4ης 

άτυπης συνόδου των επικεφαλείς των τοπικών φαρμακευτικών εταιρειών, που πραγματοποιήθηκε 

στην πόλη Tsakhkadzor ανακοίνωσε ότι ενώ το 2010, η παραγωγή ανήλθε σε 8 εκ. δολ. το 2011 σε 

15 εκ. δολ. οι εκτιμήσεις είναι ότι το 2012 θα κλείσει με αυξημένη παραγωγή στα 21 εκ. δολ. και το 

2015 είναι πιθανό να φτάσει τα 30-35 εκ. δολ. . 

 Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, ο φαρμακευτικός τομέας 

σημείωσε αύξηση 5,3% τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του προηγούμενου έτους. Η συνολική παραγωγή σε αυτό το διάστημα ήταν ήδη περίπου 

2,7 δισ. AMD. Κατά την ίδια περίοδο αναφοράς οι πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθα σε 

2,6 δισ. AMD, μια αύξηση 12,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, συμπεριλαμβανομένων 

των 935,2 εκατ. AMD που είναι η αξία των προϊόντων που πωλούνται σε πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες. Σύμφωνα με τον κ. Mirzoyan, οι εξαγωγές θα αυξηθούν στα 20-25 εκατ. δολ. έως το 

2015 και περαιτέρω σε 75 - 114 εκατ. δολ. μέχρι το 2020. Είπε ότι μια σειρά από κυβερνητικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των δανείων με ευνοϊκούς όρους και τις κρατικές επιχορηγήσεις, που θα 

εφαρμοστούν, θα διευκολύνουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Στην άτυπη συνάντηση 

παρέστησαν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας Tigran Davtyan και Derenik Dumanyan. Η 

εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση Παρασκευαστών και Εισαγωγέων Φαρμάκων, το 

Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομίας. ($ 1 - 405,96 AMD).  
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 Οι προσπάθειες των Αρμενίων επιχειρηματιών του κλάδου σήμερα δεν εστιάζουν στην 

ευρωπαϊκή αγορά σήμερα, καθώς  λόγω της κρίσης η προοπτικές έχουν συρρικνωθεί, αλλά έχουν 

στραφεί στην αλματωδώς διευρυνόμενη ρωσική αγορά. Επίσης, οι Αρμένιοι κοσμηματοπώλες 

εργάζονται αποτελεσματικά στις αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, και, φυσικά, στις ΗΠΑ.  

 Σημειώνεται επίσης ότι πολλοί κοσμηματοπώλες οι οποίοι ζουν στις αραβικές χώρες, θέλουν 

να επισκεφθούν την Αρμενία και να εργαστούν εδώ, καθώς η κατάσταση στις αγορές της Μέσης 

Ανατολής είναι ασταθής. Παράλληλα μια σειρά από αραβικούς οίκους κοσμηματοπωλείων έχουν ήδη 

ενδιαφερθεί για το άνοιγμα καταστημάτων στην ελεύθερη οικονομική ζώνη στην Αρμενία. Συνολικά 

εκτιμάτια ότι κοσμηματοπώλες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την 

Ταϊλάνδη, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Λίβανο και την Ινδία, έχουν σταθερές επιχειρηματικές σχέσεις με 

αρμενικές επιχειρήσεις. 


