
 

 

           Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012, ο αριθμός των επίσημα ανέργων 

που είχε καταχωρηθεί στην Αρμενία ήταν 10,8% μειωμένος σε ετήσια 

βάση. Ο αριθμός των ανέργων ανερχόνταν σε 62.700, σύμφωνα με την 

Sona Harutyunyan, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι ο αριθμός των επίσημα 

εγκεκριμένων ατόμων που αναζητούν εργασία ήταν 73.000, 13,4% 

λιγότερο από το προηγούμενο έτος. Είπε, επίσης, ότι η Υπηρεσία 

Απασχόλησης  μελετά την αγορά εργασίας, με τη χρήση της διεθνούς 

μεθοδολογίας και με βάση τα πορίσματα των μελετών δημοσιεύει το 

πραγματικό επίπεδο της ανεργίας, απαντώντας σε ζητήματα αξιοπιστίας 

που τίθετανται. 

 Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα στις γυναίκες 

72,9% (45.700) και 21,2% (ή 13.300) του συνολικού αριθμού των 

ανέργων ήταν νέοι. Το 2012 περίπου 10.400 άνθρωποι  βρήκαν θέση 

εργασίας από τα παραρτήματα του οργανισμού σε όλη τη χώρα. Η 

πλειοψηφία τους 6.054 - ήταν γυναίκες. Η Κρατική Υπηρεσία 

Απασχόλησης κατέγραψε 1868 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο 2012, 

7,4% περισσότερο από ό, τι τον Νοέμβριο 2011. Η μεγαλύτερη ζήτηση 

στην αγορά εργασίας εντοπίζεται σε ιατρικό προσωπικό (στις 

περιφέρειες), στον κλάδο μάρκετινγκ, σε ειδικούς της τεχνολογίας των 

πληροφοριών, τραπεζικούς, ηλεκτρολόγους, τορνευτές, οδηγούς, 

μάγειροι, σερβιτόροι, αρτοποιοί, φαρμακοποιοί καταδεικνύοντας τη 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αύξηση παραγωγής στον κλάδο αλιείας. 

Η παραγωγή ψαριών στην Αρμενία ανήλθε σε 8.151 τόνους την 

περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου 

τμήματος του Υπουργείου Γεωργίας της Αρμενίας.  

Το 2009 η παραγωγή ψαριών στην Αρμενία ανήλθε σε 5.280 τόνους, το 

2010 ανήλθε σε 5.420 τόνους, και το 2011 ήταν 6.814. Ειδικότερα σύμφωνα 

με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν ήδη από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 η 

παραγωγή ψαριών έφτασε τους 8.151 τόνους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

μέχρι το τέλος του 2012, το Υπουργείο υπολόγιζε την τελική ποσότητα να 

αγγίξει τους 8,900 τόνους, υπερβαίνοντας κατά 27% το ύψος της παραγωγής 

του 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 οι 

εξαγωγές ψαριών επίσης αυξήθηκαν από τους 900 τόνους που ήταν το 2011 

σε 1200 τόνους, με υψηλότερες προοπτικές μέχρι το κλείσιμο του έτους.  

Περίπου 2,6 χιλιάδες τόνοι αλιευτικών προϊόντων παράχθηκαν μονάχα 

κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012, στην Αρμενία, που υπερέβη 

την παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατά 20%. Η 

παραγωγή αυξήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του 2011 κατά περίπου 26% 

φθάνοντας τους 7000 τόνους. Ωστόσο η σημαντική αύξηση 

πραγματοποιήθηκε το 2008 με την παραγωγή 5,7 χιλ. τόνων ή 3,5 φορές 

περισσότερο από ό, τι το 2007. Ως εκ τούτου, η εγχώρια παραγωγή των 

προϊόντων της αλιείας αυξήθηκε περισσότερο από δέκα φορές κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 10 ετών.  

Η Αρμενία εξάγει κυρίως το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ψαριών 

στην Ρωσία. Μάλιστα περίπου το 80-90% της συνολικής παραγωγής εξάγεται 

καθώς εκτός από τη Ρωσία και η Γεωργία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και 

οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνονται στις χώρες προορισμού, παρά το γεγονός ότι τα 

πιστοποιητικά υγείας είναι εξαιρετικά αμφιβόλου αξιοπιστίας. Η Αρμενία εξάγει 

κυρίως πέστροφα και οξύρρυγχο, που παράγουν κυρίως 250 επιχειρήσεις 

αλιευτικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 
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Ανακατασκευή του μεγαλύτερου χημικού εργοστασίου Αρμενίας. 

  Η Κυβέρνηση της Αρμενίας υπέβαλε προκαταρκτική αίτηση ύψους 100 εκατ.  

δολ. στο Ταμείο EurAsEC της Τράπεζας Ανάπτυξης της Ασίας για τον εκσυγρονισμό 

του χημικού εργοστασίου Nairit, δήλωσε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Igor Finogenov. Το 

έργο είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί πολλές μελέτες που θα προβλέπουν την 

αντιμετώπιση μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη 

συστημάτων ασφαλείας του περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί πολλές προσπάθειες και 

δαπάνες για την προετοιμασία τους, ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας έργο για την αρμενική 

οικονομία καθώς εκτός από το ύψος της επένδυσης και τις θέσεις εργασίας που θα 

διασφαλίσει, θα θέσει ξανά την αρμενική χημική βιομηχανία σε ανταγωνιστική θέση 

στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της ΚΑΚ.  

 Ήδη βέβαια υπάρχει εκκρεμεί προς διευθέτηση συνολικό χρέος του εργοστασίου 

Nairit που εκτιμάται σε 120-130 εκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων 20 έως 

25.000.000 είναι το εσωτερικό χρέος σε Αρμενικές τράπεζες. Στις 12 Οκτωβρίου 2011, 

η Αρμενία υπέβαλε επίσημη αίτηση στην EurAsEC (ταμείο Anti-Crisis) για δάνειο ύψους 

400 εκατ. δολ. για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας φυσικού αερίου και χημικών 

 Στα τέλη του 2011, εμπειρογνώμονες μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές 

εταιρείες χημικών (Itera CJSC), επισκέφθηκαν το εργοστάσιο και εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για την ασφάλεια λειτουργίας με τις υπάρχουσες συνθήκες, συνέστησαν 

δε να  υπάρξει άμεσος ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις μονάδες του εργοστασίου. Η 

τεχνική βοήθεια από την ρωσική εταιρεία προσφέρθηκε στα πλαίσια αναπτυξιακής 

συνεργασίας με την αρμενική πλευρά. Ήδη η οικονομική βιωσιμότητα της αίτησης είναι 

εξαιρετικά ενθαρρυντική και απαντά σε ερωτήματα όπως το αν το έργο μπορεί να 

εξασφαλίσει την αποπληρωμή της επένδυσης με βάση και τις απαιτήσεις των αγορών. 

Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο ότι εκπρόσωποι της Τράπεζας Ανάπτυξης της Ασίας 

αναφέρουν ότι είτε πρόκειται για οικονομικά επωφελή ή όχι επένδυση, πρέπει να μην 

καταλήξει ως μέρος μιας δράσης που προβαίνει μια φιλανθρωπική οργάνωση χωρίς 

σαφή αποτελέσματα, και από την οποία θα επωφεληθούν ορισμένοι πολίτες. Το Nairit 

έκλεισε το 1989 για οικολογικούς λόγους, αλλά επανέλαβε μερική λειτουργία το 1992-

93. Το 2006, περίπου το 90% των μετοχών της πωλήθηκαν σε ένα βρετανικό όμιλο 

εταιρειών για 40 εκατ. δολ. Η αρμενική κυβέρνηση διατηρεί ένα 10% των μετοχών της 

σοβιετικής κατασκευής εταιρείας, η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές ιδιοκτήτες κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο υπουργός Movsisyan ανέφερε ότι η 

ανοικοδόμηση του εργοστασίου μπορεί να κοστίσει μέχρι και 400-500 εκατ. δολ. 



 

 

Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με Γερμανία. 

Οι Αρμενο-γερμανικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας, θα ξεκινήσουν 

τον Μάρτιο του 2013, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 

Tigran Sargsyan, σε ομιλία του στο διήμερο Αρμενο’γερμανικό 

επιχειρηματικό φόρουμ στο γραφείο της γερμανικής Com-

merzbank στη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση 

αυτή έγινε πριν από ένα μήνα σε συνάντηση της αρμενικής-

γερμανική διακυβερνητική επιτροπή. Η Αρμενία έχει υπογράψει 

τέτοιες συμφωνίες με 32 χώρες. Ο κ. Sargsyan, μίλησε για την 

προοπτική επενδύσεων στις βιομηχανίες της Αρμενία καθώς και 

για τα έργα που υλοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας 

πληροφοριών, τη γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον 

τουρισμό, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.  
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         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

προώθηση των προϊόντων τους στην 

αναπτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

παρατηρήσεις σας . 

Μείωση παραγωγής μελιού στην Αρμενία. 

Η παραγωγή μελιού στην Αρμενία μειώθηκε σχεδόν κατά δέκα φορές σε περίπου 100 τόνους 

το 2012, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ένωσης Μελισσοπαραγωγών Αρμενίας Telman Nazarian , 

τονίζοντας ότι το 2012 οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς για τη μελισσοκομία, 

τόνισε. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελικό ύψος της παραγωγής, οι 100 τόνοι, απέχουν πολύ από το να 

είναι αρκετοί για την διαμόρφωση εξαγωγικής προσπάθειας, που αποτελεί το ζητούμενο για τους 

παραγωγούς της Αρμενίας εδώ και χρόνια. Ο κ. Nazarian ενημέρωσε επίσης ότι ένα πρόγραμμα 

είναι σε εξέλιξη για την προώθηση της μελισσοκομίας και μέλι παραγωγής σε μια σειρά από 

κατάλληλες περιοχές στην Αρμενία, αλλά και στο Ναγκόρνο-Καραμπαχ. Αμφότερες οι περιοχές 

έχουν εξαιρετικά ευνοϊκό βιοκλίμα και χλωρίδα που ευνοεί την ανάπτυξη μελισσοκομίας.  Ο κ. Naz-

aryan υπενθύμισε ότι ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη και άλλα προϊόντων της μέλισσας μπορεί να 

βοηθήσουν στη θεραπεία μιας σειράς από σοβαρές ασθένειες, κάτι που ήδη αρκετές εταιρείες του 

φαρμακευτικού κλάδου προσβλέπουν να το εκμεταλλευτούν. 

Το Αρμενικό Υπουργείο Υγείας έχει ήδη επιτρέψει τη χρήση των παραπάνω προϊόντων στην 

ιατρική. Σύμφωνα με τον κ. Nazaryan, ένας μέσος όρος των 100-120 γραμμαρίων μελιού αρκεί για 

να αναζωογονείται ο οργανισμός και να παραμείνουν υγιείς. Ο επικεφαλής του συλλόγου Αρμενίων 

μελισσοκόμων ωστόσο προειδοποίησε λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει έλεγχος στην αγορά το μέλι θα 

νοθεύεται και δεν θα αναπτύσσονται ποιοτικά τα προϊόντα του κλάδου. 
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Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος. 

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Αρμενίας (SCPEC) , που έκλεισε ένα έτος 

λειτουργίας με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε 21 επιχειρήσεις, 

ιδιοκτησίας αρμενικών συμφερόντων, που επεξεργάζονται κρέας. Οι εντοπισθείσες παραβιάσεις 

αφορούν την μη τήρηση προτύπων ποιότητας καθώς μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 

ποσοστό του κρέατος σε ορισμένα από τα προϊόντα με βάση το κρέας (π.χ. λουκάνικα) είναι μόνο 

16%, ενώ η σχετική σήμανση της ετικέτας αναφέρει διπλάσια ποσοστά. 

Οι εταιρείες αυτές τιμωρούνται με την καταβολή προστίμων που ανέρχονται σε ποσά 

αναλογούντα σε ποσοστά επί των εσόδων τους, που είναι η μέγιστη ποινή που προβλέπεται από το 

νόμο για παρόμοιες παραβάσεις. 

Οι κυρώσεις εταιρείες αφορούν τις εταιρείες Mush, Α. Bilyan, ArSen, Natfood, Jrvezh Meat, 

Marila, Babak 90, Erebuni Astgh, Galstyan, Yeryomka, Elite Prod, Α. Shirvanyan και Artem Hrayr, 

Luma, Karine και Narine, Possidon, SOS 97, Tiran Ghazaryan, Gayan Jam, Good Stork και Arthur 

Hakobyan. 

Ο Πρόεδρος του SCPEC Artak Shaboyan είπε ότι η μελέτη έδειξε υψηλή περιεκτικότητα 

σόγιας, σιμιγδαλιού, άμυλου, αλεύρων, νιτρωδών, φωσφόρου και άλλων ουσιών στα προϊόντα με 

βάση το κρέας, τα οποία ουσιαστικά προστίθενται ώστε να αυξήσουν το βάρος τους και να τα 

καταστήσουν πιο γευστικά. Εκτός αυτού, αντί ορισμένες ποικιλίες λουκάνικων βοδινού και χοιρινού 

κρέατος,  περιέχουν κατεψυγμένα εισαγόμενα βουβάλια και κρέας κοτόπουλου. Ο κ. Shaboyan 

πρόσθεσε ότι το SCPEC θα ζητήσει από το υπουργείο Γεωργίας την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

νομοθετικών κενών στη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή των αλλαντικών και την οργάνωση των 

τακτικών ελέγχων. «Ανέντιμες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τα παραθυράκια στο νόμο. 

Ειδικότερα, οι τεχνικές ρυθμίσεις για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος που δεν προσδιορίζουν το 

ποσοστό του κρέατος σε προϊόν με βάση το κρέας για να μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα 

λουκάνικο", πρόσθεσε.  

συν. από σελ. 4 

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Στατιστικής της Αρμενίας, η αξία των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ της Αρμενίας και της Γερμανίας τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2012 ανήλθαν σε 

354.7 εκ. δολ., μια αύξηση της τάξης του 7,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2011. 

Αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας. 


