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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

6, Demirchian str., Yerevan 0002, Armenia 

Tel. +374 11 530446; +374 11 531051 

Fax: +374 11 530049 

E-mail: ecocom-yerevan@mfa.gr 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

 

Διάθεση κρατικών κονδυλίων 

ύψους 5,3 εκ. € για την κατασκευή 

οδικών τμημάτων και 2 γεφυρών 

στην Αρμενία. 

 

Στη συνεδρίαση του 

υπουργικού Συμβουλίου στις 31.3, 

εξεδόθη απόφαση για τη διασφάλιση 

της υλοποίησης των πρωτοβουλιών 

«Ανακατασκευή Δρόμων με σημασία 

για την Αρμενία» και 

«Ανακατασκευή Συγκοινωνιακών 

Εγκαταστάσεων» του κρατικού 

προγράμματος «Βελτίωση Οδικών 

Δικτύων». Σύμφωνα με την εν λόγω 

απόφαση θα διατεθεί επιχορήγηση 

για την ανοικοδόμηση των 

τμημάτων Karinj, Marts, Ahnidzor, 

Lorut, Shamut και Atan του δρόμου 

M6-Atan, για την ανακατασκευή της 

γέφυρας στο Yerevan - Sevan – 

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814
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Ijevan, που βρίσκεται στα σύνορα 

του δρόμου M4 του Αζερμπαϊτζάν, 

του τμήματος Pthghni, Abovyan και 

για την ανακατασκευή της γέφυρας 

που βρίσκεται στο Teghut της 

επαρχίας Tavush, στην πλευρά του 

Yerevan - Sevan - Ijevan του δρόμου 

Μ4 του Αζερμπαϊτζάν. Συνολικά, η 

απόφαση προβλέπει τη διάθεση 

κρατικών κονδυλίων ύψους 5,3 εκ. €.  

 

Αύξηση της τιμής του πετρελαίου 

κατά το μήνα Μάρτιο στην 

Αρμενία. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Επιτροπή της Αρμενίας, το Μάρτιο 

τ.ε., οι τιμές της βενζίνης και του 

ντίζελ στην Αρμενία αυξήθηκαν 

κατά 3,3% και 7,6% αντιστοίχως, σε 

σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 

2022. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με 

τον Μάρτιο του 2021, οι τιμές της 

βενζίνης και του ντίζελ 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 25,4% 

και 39,9% αντιστοίχως. 

Συνολικά, σύμφωνα με επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, οι τιμές της 

κατηγορίας των μη τροφίμων τον 

Μάρτιο του 2022 αυξήθηκαν κατά 

4,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 

2021 και κατά 1% σε σύγκριση με τον 

Φεβρουάριο του 2022. 

 

Αύξηση της οικονομικής 

δραστηριότητας στη χώρα για το α’ 

τρίμηνο τ.ε. 

 

Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας της Αρμενίας 

αυξήθηκε κατά 9,6% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 20221 σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του 2021. 

Ειδικότερα, μόνο τον Μάρτιο, 

αυξήθηκε κατά 6,7% σε σχέση με τον 

Μάρτιο του 2021 και κατά 8,4% σε 

σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022. 

Όλοι οι τομείς της οικονομίας εκτός 

από τη γεωργία παρουσίασαν άνοδο 

κατά την περίοδο αναφοράς. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

αυξήθηκε κατά 38,5% το πρώτο 

τρίμηνο τ.ε., όπου οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 26,9%, και οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 45,6% 

                                                             
1 Armstat report 

https://armstat.am/file/doc/99529698.pdf  

https://armstat.am/file/doc/99529698.pdf
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αντίστοιχα. Το εμπορικό ισοζύγιο 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

αρνητικό, με τις εξαγωγές να 

αποτελούν μόνο το 34,9% των 

εισαγωγών την ίδια περίοδο. Τα 

ακαθάριστα διεθνή αποθέματα της 

Αρμενίας μειώθηκαν κατά 10%, 

ανερχόμενα σε 2,6 δισ. ευρώ την εν 

λόγω περίοδο, γεγονός που επιτρέπει 

στην Αρμενία να καλύψει περίπου 

έξι μήνες εισαγωγών. 

 

Υποβάθμιση των προβλέψεων της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για την 

Αρμενία. 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) 

υποβάθμισε από 5,3% σε 1,2% τις 

προβλέψεις για την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ της Αρμενίας για το 20222. Οι 

κύριοι παράγοντες που 

αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν το 

χαμηλότερο αριθμό εμβασμάτων και 

μισθών που θα επηρεάσουν την 

κατανάλωση, την αυξημένη 

αβεβαιότητα που μειώνει τις 

                                                             
2 WB - 

https://www.worldbank.org/en/country/armenia/

overview#3  

επενδύσεις και τη μείωση των 

εξαγωγών που προκύπτει από την 

προβλεπόμενη συρρίκνωση στη 

Ρωσία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, το εθνικό ποσοστό 

απόλυτης φτώχειας της Αρμενίας 

μπορεί να φτάσει το 39,6% το 2022 

από 27% το 2020 και 26,4% το 2019. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(ΕΤΑΑ) υποβάθμισε επίσης την 

πρόβλεψή της από 5,3% σε 1,5% για 

το 2022. Σημειώνεται ότι ο οίκος 

αξιολόγησης Standard & Poor's 

αποφάσισε να διατηρήσει την 

πιστοληπτική ικανότητα της 

Αρμενίας για την έκδοση 

μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 

ξένα και εθνικά νομίσματα σε "B+" 

και "B". Ωστόσο, επιδείνωσε την 

προοπτική της από «Θετική» σε 

«Σταθερή». Έχει επίσης επιδεινώσει 

την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ της Αρμενίας από 4,7% σε 1,3% 

για το τρέχον έτος. Η πρόβλεψη για 

την ανάπτυξη του κρατικού 

προϋπολογισμού της Αρμενίας 

https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#3
https://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview#3
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παραμένει αμετάβλητη στο 7% για 

το 2022. 

 

Μείωση της ανεργίας στη χώρα 

κατά το 2021 

 

Η Στατιστική Επιτροπή της 

Αρμενίας δημοσίευσε στοιχεία για το 

ποσοστό ανεργίας κατά το 2021, το 

οποίο παρουσίασε μείωση από 18,1% 

το 2020 σε 15,3% το 2021. Δύο ήταν 

οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη 

μείωση της ανεργίας. Ο πρώτος εξ 

αυτών είναι η μείωση της παράνομης 

δραστηριότητας στον τομέα αυτό της 

οικονομίας, καθώς περισσότεροι 

εργοδότες εγγράφουν τους 

υπαλλήλους τους και ο δεύτερος 

παράγοντας είναι ότι η οικονομία 

βρισκόταν σε ανάκαμψη μετά την 

πανδημία. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

πρόσφατη πρόβλεψη της CBA, το 

ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί στο 

16,7% το 2022. 

 

 

 

 

Έγκριση της έκθεσης της 

εφαρμογής του σχεδίου κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2021 από 

την Εθνοσυνέλευση 

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε 

την έκθεση για την εκτέλεση του 

κρατικού προϋπολογισμού για το 

2021 κατά τη σύνοδό της στις 22 

Απριλίου 2022. Σημειώνεται ότι η 

διαδικασία προβλέπει την έγκριση 

της έκθεσης από την Εθνοσυνέλευση. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αρμενία 

κατέγραψε υψηλότερη από την 

προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ το 

2021. Αντί του 3,2% που προέβλεπε ο 

κρατικός προϋπολογισμός, 

εξασφάλισε οικονομική ανάπτυξη 

5,7%. Τα έσοδα ανήλθαν σε 1,7 τρισ. 

AMD, ήτοι 2,8 δισ. € και οι δαπάνες 

ανήλθαν σε 2 τρισ. AMD, ήτοι 3,4 

δισ. €. Το δημοσιονομικό έλλειμμα 

ανήλθε σε 0,3 τρισ. AMD ή περίπου 

0,5 δισ. €. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε 

σημαντικά και έφτασε στο 7,7% την 

περίοδο αναφοράς. 

Ταυτόχρονα, η έκθεση αναφέρει ότι 

τα εισπραχθέντα έσοδα έφθασαν σε 

υψηλότερο ποσοστό από αυτό που 
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είχε αρχικά προβλεφθεί. Αυτό 

κατέστη δυνατό λόγω της 

υψηλότερης είσπραξης φόρων. Ως 

αποτέλεσμα, ο λόγος φόρου προς 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% και έφτασε 

σε επίπεδο ρεκόρ, στο 22,7% του 

ΑΕΠ. Παρ' όλες τις δυσκολίες, η 

κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει 

κατά περίπου 3,2% την αναλογία 

του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 

στο 60,3%. Ωστόσο, το κρατικό χρέος 

της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. 

ευρώ ή κατά 16,8%, ανερχόμενο σε 

περίπου 8,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 

το μερίδιο του εσωτερικού χρέους 

στο δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 

25,4% σε 29,5%, και του χρέους σε 

AMD από 24,2% σε 28,28%. 

 

Σημαντική αύξηση των 

κεφαλαιουχικών δαπανών κατά το 

2021 στην Αρμενία 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Οικονομικών της Αρμενίας κ. 

Kerobyan, κατά το 2021 προέκυψαν 

οι υψηλότερες κεφαλαιουχικές 

δαπάνες στην ιστορία της χώρας με 

ρυθμό εκτέλεσης 92,3%, ύψους 218 

δισεκατομμύρια AMD, ήτοι 365 εκ. € 

το 2021. Σε συνέχεια των δηλώσεων 

του, αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση θα 

εργαστεί σκληρά για να διατηρήσει 

τον ίδιο ρυθμό εκτέλεσης το 2022, 

ανεξάρτητα από τις 

μακροοικονομικές αβεβαιότητες και 

πιθανότητες είσπραξης από τα 

προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα. 

Στην τελευταία περίπτωση, η 

κυβέρνηση θα προσελκύσει τα 

απαραίτητα πρόσθετα κεφάλαια από 

τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Ο κρατικός 

προϋπολογισμός του 2022 προβλέπει 

ακόμη υψηλότερες κεφαλαιουχικές 

δαπάνες από το 2021, ανερχόμενες 

στα 350 δισεκατομμύρια AMD.  

 

 


