
Θετικές εξελίξεις στην πορέια της αγροτικής οικονομίας το 2012. 

 Η γεωργική παραγωγή στην Αρμενία ανέβηκε κατά 8,3% σε σχεδόν 

787,8 τόνους προϊόντων το 10μηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2012, σε σχέση με 

την ίδια  περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας. 

 Η αξία της συνολικής γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής ανήλθε το 

ίδιο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 8,6% σε πάνω από 802 δις αρμενικά 

δράμια (AMD). 

 Η κτηνοτροφία τον Νοέμβρη του 2012 αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση 

με τον ίδο μήνα του προηγούμενο έτους σε περίπου 31,7 δισ. AMD, η 

καλλιέργεια εδαφών με σιτηρά επίσης αυξήθηκε 17,6% σε περίπου 28,7 δισ. 

AMD, η αλιεία 52,8% έως και 2,6 δις. AMD. 

 Τα στατιστικά στοιχεία κατέδειξαν επίσης ότι οι πωλήσεις των βοοειδών 

και των αιγοπροβάτων, καθώς και των πουλερικών (μέτρηση βάρους ζώντων 

ζώων) αυξήθηκε κατά 3,5% το Νοέμβριο συγκρινόμενη με τον ίδιο μήνα του 

2011 σε 21.300 τόνους. Τα υψηλότερα ποσοστά των πωλήσεων 

αναφέρθηκαν στις επαρχίες της Αρμενίας Gegharkunik και Shirak (3,600 τόνοι 

και 3.300 τόνοι αντίστοιχα), ενώ στην πρωτεύουσα Ερεβάν έφτσασαν τους 

400 τόνους (τον Δεκέμβριο σημειώνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση). 

 Η παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 3,9% στους 

25.200 τόνους, σε ετήσια βάση.. Η επαρχία Gegharkunik κατέγραψε το 

υψηλότερο ποσοστό αύξησης παραγωγής γάλακτος 7% φτάνοντας τους 

4.800 τόνους. Η παραγωγή αυγών επίσης αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 6,6% 

στα 37,2 εκατομμύρια αυγά σε ετήσια βάση.  Η επαρχία Armavir παράγει το 

μεγαλύτερο αριθμό των αυγών 11.900.000. Σημειώνεται την περίοδο 

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012 είχε ξεσπάσει σκάνδαλο αναφορικά με τις 

ψευδείς εισαγωγές αυγών που διαπιστώθηκε ότι διέπρατταν ορισμένοι 

έμποροι, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τις αγοράς, η οποία 

παρουσίασε τεχνητή έλλειψη. Φέτος δεν παρουσιάστικε κανένα πρόβλημα μια 

οι τιμές ήταν σε συναφή επίπεδα με τον πληθωρισμό. 

 ($ 1 - 403,58 αρμένικα δράμια AMD).  



  

 


