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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Ψήφιση Προϋπολογισμού 2022 

 

Η Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας 

υιοθέτησε το νόμο για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2022 στις 9 

Δεκεμβρίου 2021. Θέτει τρεις 

διαφορετικές προτεραιότητες: την 

ασφάλεια, την ανάπτυξη υποδομών 

και τη μεταρρύθμιση των τομέων της 

εκπαίδευσης και της επιστήμης. Για 

το 2022, οι στρατιωτικές δαπάνες της 

Αρμενίας θα αυξηθούν κατά 11%. Η 

κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει 

κατά 60% τις δαπάνες ανάπτυξης 

υποδομών. Οι πιστώσεις του 

προϋπολογισμού για την εκπαίδευση 

και την επιστήμη θα αυξηθούν κατά 

27,4%. Μόνο για τη χρηματοδότηση 

επιστημονικών έργων θα 

δαπανηθούν κατά 82,8% 

περισσότερα χρήματα από πέρυσι. 

Οι κοινωνικές δαπάνες αναμένεται 

να αυξηθούν κατά 15,2%. 
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Μακροοικονομικές εξελίξεις: 

 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της 

χώρας, το ΑΕΠ της Αρμενίας 

αυξήθηκε κατά 2,7% το τρίτο 

τρίμηνο του 2021. Το ΑΕΠ στο τέλος 

του τριμήνου αναφοράς ανερχόταν 

σε λίγο πάνω από 3,48 δισ. €, ενώ σε 

σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 

2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 25,2%. 

Στην Αρμενία, η οικονομική 

δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 5,2% 

το διάστημα Ιανουαρίου Νοεμβρίου 

2021 έναντι μείωσης κατά 7,2% την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το 

Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με το 

Νοέμβριο του 2020, η οικονομική 

δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 13,2% 

(έναντι μείωσης κατά 10,3% ένα 

χρόνο νωρίτερα και αύξηση κατά 

10,1% το 2019). Ταυτόχρονα, 

παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη από τον Οκτώβριο (4,9%) 

στο Νοέμβριο (1,4%) (έναντι ύφεσης 

κατά 10,2% τον Νοέμβριο 2020 και 

ύφεση κατά 8,5% τον Νοέμβριο 

2019). 

Οι τομείς στους οποίους 

κατεγράφη ανάπτυξη στην αρμένικη 

οικονομία το διάστημα Ιανουαρίου 

Νοεμβρίου 2021 ήταν ο τομέας του 

εμπορίου, των υπηρεσιών και ο 

κατασκευαστικός-παρουσιάζοντας 

ανάπτυξη κατά 7,9%, 7,3% και 6,9 

αντιστοίχως. Ο βιομηχανικός τομέας 

παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 

2,7%, ενώ στον ενεργειακό τομέα 

κατεγράφη ανάπτυξη της τάξης του 

2%. Το ίδιο διάστημα το 2020, ο 

μόνος τομέας που παρουσίαζε 

ανάπτυξη ήταν ο ενεργειακός, με 

τους υπόλοιπους να παρουσιάζουν 

ύφεση: ο τομέας των υπηρεσιών κατά 

13,6%, ο τομέας του εμπορίου κατά 

13,5%, ο κατασκευαστικός κατά 

11,2% και ο βιομηχανικός κατά 0,2%.  

Σε ετήσιους όρους, 

(Νοέμβριος 2021 σε σύγκριση με το 

Νοέμβριο 2020), όλοι οι τομείς 

παρουσίασαν ανάπτυξη: ο τομέας 

των υπηρεσιών κατά 16,9%, ο τομέας 

του εμπορίου και ο βιομηχανικός 

τομέας κατά 15,7%, ο 

κατασκευαστικός τομέας κατά 10,8% 

και ο ενεργειακός τομέας κατά 8,3%.  
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Για το διάστημα Ιανουαρίου 

Νοεμβρίου 2021, ο τομέας του 

εμπορίου απέφερε 4,96 δισ. €1, ο 

βιομηχανικός τομέας 3,53 δισ. €, ο 

τομέας των υπηρεσιών 2,77 δισ. € και 

ο κατασκευαστικός τομέας 609 εκ. €.  

Σύμφωνα με προκαταρκτικά 

στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής 

της χώρας, ο πληθωρισμός των 

τελευταίων 12 μηνών στα τέλη 

Δεκεμβρίου 2021 κατεγράφη στο 

7,2%. Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 

2021, οι τιμές των τροφίμων και των 

μη αλκοολούχων ποτών 

κατεγράφησαν ως κατά 12,9% 

αυξημένες σε σύγκριση με τον 

                                                             
1 Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής της Αρμενίας, μόνο τον 

Νοέμβριο του 2021, ο κύκλος εργασιών του 

εμπορίου στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 

3,8%, ανερχόμενος στα 557,2 εκ.€). 

Ειδικότερα, το χονδρικό εμπόριο την 

περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 

παρουσίασε αύξηση κατά 13% σε ετήσια 

βάση - έως και 2,93 δισ. €, έναντι μείωσης 

κατά 9,4% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε ετήσιους 

όρους, τα έσοδα του χονδρικού εμπορίου 

ανήλθαν σε 317,4 εκ. € και αυξήθηκαν κατά 

5,3%. 

Στη δομή του λιανικού εμπορίου, τα 

μεγαλύτερα έσοδα πραγματοποιούν τα 

καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των 

σούπερ μάρκετ), ανερχόμενα σε 1,82 δισ. €. 

 

Δεκέμβριο του 2020 και κατά 3,5% 

υψηλότερες σε σύγκριση με τον 

Νοέμβριο του 2021. Το αλκοόλ και 

τα προϊόντα καπνού αυξήθηκαν 

κατά 9,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

του 2020. Οι τιμές για τα είδη 

ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκαν 

κατά 12,3% και τα προϊόντα κοινής 

ωφέλειας κατά 1,9% 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη 

της Παγκόσμιας Τράπεζας που 

αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο 2022, 

στην Αρμενία αναμένεται αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 5,5% το 2021, με 

αύξηση κατά 4,8% το 2022, καθώς 

σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

Οκτωβρίου, στην Αρμενία 

αναμενόταν αύξηση κατά 6,1% του 

ΑΕΠ το 2021, ενώ αναμενόταν το 

2022 να υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 4,8%. Τέλος, σύμφωνα με την 

πρόβλεψη που αναθεωρήθηκε από 

την Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

(CBA) στα μέσα Δεκεμβρίου 2021, 

αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 

4,2% στην Αρμενία το 2021.  
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Τομεακές εξελίξεις 

 

1. Η Αρμενία αυξάνει την 

κατώτατη σύνταξη από 26.500 

AMD ή 48 ευρώ σε 28.600 AMD 

ή 51,7 ευρώ από τον Ιανουάριο 

του 2022. Οι στρατιωτικές 

συντάξεις αναπηρίας και τα 

επιδόματα παιδικής μέριμνας θα 

αυξηθούν επίσης. 

2. Σύμφωνα με τη φορολογική 

μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 

2019, οι Αρμένιοι εργαζόμενοι 

θα πληρώνουν λιγότερο φόρο 

εισοδήματος από τον Ιανουάριο 

του 2022. Ο ενιαίος συντελεστής 

φόρου εισοδήματος θα μειωθεί 

από 22% σε 21%., ενώ 

προβλέπεται περαιτέρω μείωση 

στο 20% το 2023. Ταυτόχρονα, τα 

υποχρεωτικά ποσοστά 

συμμετοχής στην κοινωνική 

ασφάλιση για τους 

εργαζόμενους που γεννήθηκαν 

από το 1974 και μετά θα 

αυξηθούν από 3,5% σε 4,5% το 

2022 και σε 5% το 2023. 

3. Δημιουργείται μια νέα 

προοπτική για το άνοιγμα εκ 

νέου του κοιτάσματος χρυσού 

Amulsar που διαχειρίζεται η 

Lydian Armenia, σύμφωνα με 

την ανακοίνωση της 

Ερευνητικής Επιτροπής της 

Αρμενίας για περάτωση της 

ποινικής διαδικασίας που 

σχετίζεται με την εταιρεία. Το 

έργο Amulsar βρίσκεται σε 

αδιέξοδο από το 2019 λόγω 

νομικών διαδικασιών. Η 

επαναλειτουργία του 

χρυσωρυχείου Amulsar 

περιλαμβάνεται στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό για το 2022 και 

υπολογίζεται ως μια θετική 

προοπτική. Το Amulsar είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα 

χρυσού, το οποίο περιέχει 31 

εκατομμύρια τόνους 

μεταλλεύματος χρυσού και 40 

τόνους καθαρού χρυσού. 

 

Εξωτερικό Εμπόριο της χώρας 

κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2021 

 

Ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2021 ανήλθε σε 6,23 δισ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,6% 

σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.  
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Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 

δισ. € (παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

19,4%), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 

3,96 δισ2. €. Το Νοέμβριο του 2021, 

κατεγράφη αύξηση κατά 8,5% στον 

κύκλο εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου έναντι κατά 12,5% τον 

Οκτώβριο του 2021, εξαιτίας μιας 

επιβράδυνσης στην αύξηση των 

εξαγωγών (10,9 έναντι 16,7%) και 

των εισαγωγών (7,2% έναντι 10,5%). 

Το Νοέμβριο του 2021, σε σύγκριση 

με το Νοέμβριο 2020, κατεγράφη 

αύξηση κατά 44,6% στον κύκλο 

εργασιών του εξωτερικού εμπορίου, 

όπου ειδικότερα κατεγράφη αύξηση 

κατά 45,9% στις εισαγωγές και κατά 

42,1% στις εισαγωγές.  

                                                             
2 Οι εισαγωγές κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 

3,96 δισ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 

15,1% σε σύγκριση με το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020. Οι εισαγωγές 

τον Νοέμβριο του 2021 αυξήθηκαν κατά 

45,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 

2020 και κατά 7,2% σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2021. 

 

Η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο 

εμπορικό εταίρο της χώρας για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2021, με όγκο συναλλαγών που 

ανέρχεται σε 1,94 δισ. €, με μια 

αλλαγή της ετήσιας δυναμικής από 

μείωση κατά 2,8% το 2020 σε αύξηση 

κατά 18,4% το 2021. Ειδικότερα όσον 

αφορά στις εξαγωγές, παρουσιάζεται 

αντιστροφή της δυναμικής από 

μείωση κατά 11,1% το 2020 σε 

αύξηση κατά 26,6% το 2021 και στις 

εισαγωγές διεύρυνση της αυξητικής 

δυναμικής από 1,4% το 2020 σε 

14,7% το 2021 (643,9 εκ. € και 1,3 δισ. 

€. αντιστοίχως).  

Η Κίνα συνεχίζει να είναι ο 

δεύτερος εμπορικός εταίρος με όγκο 

συναλλαγών αξίας 0,94 δισ. €, 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 

από 4,7% το 2020 σε 28,8% το 2021. 

Όσον αφορά στις εξαγωγές, 

παρατηρήθηκε μια επιβράδυνση 

στην αυξητική τάση από 59% σε 

41,5%, ανερχόμενες στα 303,7 εκ. €, 

ενώ η δυναμική των εισαγωγών 

μεταβλήθηκε, παρουσιάζοντας από 

μείωση κατά 8,4%, αύξηση κατά 

23,6%, ανερχόμενες στα 636,7 εκ. €.  
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Το Ιράν αποτελεί τον τρίτο 

εμπορικό εταίρο της χώρας με όγκο 

συναλλαγών αξίας 372,8 εκ. €, όπου 

παρατηρείται μια αλλαγή στη 

δυναμική από μείωση κατά 0,6% το 

2020 σε αύξηση κατά 22,2% το 2021. 

Ειδικότερα, ο όγκος των εξαγωγών 

προς το Ιράν ανήλθε σε 46,6 εκ. € 

(από αύξηση κατά 5% το 2020 σε 

μείωση κατά 30,8% το 2021) και ο 

όγκος των εισαγωγών από το Ιράν 

ανήλθε σε 326, 2 εκ. € (3η θέση) με 

αλλαγή δυναμικής από μείωση κατά 

2,1% το 2020 σε αύξηση κατά 37,2% 

το 2021.  

Η Ελβετία αποτελεί τον 

τέταρτο εμπορικό εταίρο της χώρας 

με όγκο συναλλαγών αξίας 275 εκ. €, 

ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της 

υποχώρησης από 0,9% το 2020 σε 

24,8% το 2021. Συγκεκριμένα, οι 

εξαγωγές προς την Ελβετία 

παρουσίασαν μείωση κατά 28% (σε 

σχέση με αύξηση κατά 5,3% το 2020), 

ανερχόμενες σε 255,6 εκ. € (3η θέση), 

ενώ την ίδια στιγμή οι εξαγωγές 

παρουσίασαν αύξηση κατά 82,2% 

(έναντι μείωσης κατά 66,9% το 2020), 

ανερχόμενες σε 19,4 εκ. €.  

Η Ιταλία αποτελεί τον πέμπτο 

εμπορικό της χώρας με όγκο 

συναλλαγών ανερχόμενο σε 221 εκ. € 

και η Γερμανία καταλαμβάνει την 6η 

θέση (213, 6 εκ. €). Ως προς την 

Ιταλία, κατεγράφη αντιστροφή της 

δυναμικής από μείωση κατά 31,6% 

το 2020 σε αύξηση κατά 24,1% το 

2021. Συγκεκριμένα, ο όγκος των 

αρμενικών εξαγωγών προς την 

Ιταλία ανήλθε σε 48,3 εκ. € 

(παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,8% 

έναντι μείωσης το 2020 κατά 20,4%), 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 172,7 

εκ. € (4η θέση), με αντιστροφή της 

ετήσιας δυναμικής από μείωση κατά 

33,9% το 2020 σε αύξηση κατά 17,8% 

το 2021.  

Το μερίδιο της Ρωσίας στον 

κύκλο εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2021 αυξήθηκε από 30,7% σε 31,2%, 

της Κίνας - από 13,6% σε 15,1%, του 

Ιράν - από 5,7% σε 6,0%, της Ιταλίας 

- από 3,3% σε 3,5%, ενώ το μερίδιο 

της Ελβετίας, αντίθετα, μειώθηκε - 

από 6,8% σε 4,4%. 
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Διεύρυνση στο ελλειμματικό 

εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας 

κατεγράφη με τη Ρωσία κατά 5,2%, 

ανερχόμενο σε 660 εκ. €, με την Κίνα 

κατά 10,8%, ανερχόμενο σε 333 εκ. €, 

με το Ιράν κατά 63,9%, ανερχόμενο 

σε 280 εκ. €, με την Ιταλία κατά 8,3% 

σε 124,5 εκ. €. Πλεονασματικό 

εμπορικό ισοζύγιο καταγράφεται με 

την Ελβετία, ανερχόμενο στα -235,8 

εκ. €, με τη Βουλγαρία (139 εκ. €), με 

το Ιράκ (128,5 εκ. €), με την 

Ολλανδία (114,2 εκ. €), με τα ΗΑΕ 

(28,3 εκ. €), με τη Σλοβακία (3,78 εκ. 

€), με το Καζακστάν (2,1 εκ. €) και το 

Κιργιστάν (1,64 εκ. €).  

Ο κύκλος εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου με τις χώρες 

της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθε 

σε 2,02 δισ. €, παρουσιάζοντας μια 

αντιστροφή δυναμικής από μείωση 

κατά 2% το 2020 σε αύξηση κατά 

18,2% το 2021.  

Ο κύκλος εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου με τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2021 κατέγραψε αύξηση κατά 24,4%, 

αφού είχε παρουσιάσει μείωση κατά 

22,8% το 2020, ανερχόμενος σε 1,17 

δισ. €, όπου οι εξαγωγές και οι 

εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 

κατά 57,2% και 8,1%, ανερχόμενες σε 

510 εκ. € και 702,8 εκ. € αντιστοίχως.  

 

Τουρισμός για τους πρώτους 8 

μήνες του 2021 

 

Παρά τους παγκόσμιους 

περιορισμούς στα ταξίδια που 

προκλήθηκαν από την πανδημία της 

Covid-19, περίπου 313.396 ξένοι 

τουρίστες επισκέφθηκαν την 

Αρμενία κατά τους τρεις 

καλοκαιρινούς μήνες του 2021, 

σύμφωνα με την Επιτροπή 

Τουρισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών της χώρας. Ειδικότερα, 

αναφέρθηκε ότι 488.558 τουρίστες 

επισκέφθηκαν την Αρμενία τους 

πρώτους 8 μήνες του 2021. Ο κύριος 

όγκος των τουριστών προήλθε από 

τη Ρωσία, από το Ιράν και τη 

Γεωργία. Υπήρξε επίσης σημαντικός 

αριθμός τουριστών από την 

Ουκρανία, την Ινδία και τις ΗΠΑ. 
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 

Εθνική Στατιστική Επιτροπή της 

Αρμενίας, ο αριθμός των ξένων 

τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Αρμενία το πρώτο εξάμηνο του 2021 

μειώθηκε σε 239.263 από 307.590 ένα 

χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας 

μια μείωση της τάξεως του 22,2%. 

 

Χορήγηση στο Αζερμπαϊτζάν 

καθεστώτος παρατηρητή στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

 

Κατά τη συνεδρίαση του 

Ανώτατου Ευρασιατικού 

Οικονομικού Συμβουλίου στις 10 

Δεκεμβρίου τ.ε., ο πρώτος πρόεδρος 

του Καζακστάν Nursultan 

Nazarbayev, ο οποίος είναι και ο 

επίτιμος πρόεδρος του Ανώτατου 

Ευρασιατικού Οικονομικού 

Συμβουλίου, πρότεινε την εξέταση 

της δυνατότητας πρότασης του να 

αποκτήσει το Αζερμπαϊτζάν 

καθεστώς παρατηρητή στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. 

Από αρμενικής πλευράς, 

σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του 

εκπροσώπου του Υπουργείου 

Εξωτερικών της χώρας Vahan 

Hunanyan, αναφέρεται ότι μέχρι 

σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία 

αίτηση για καθεστώς παρατηρητή 

στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση (ΕΟΕ). Επισημαίνεται ότι η 

διαδικασία χορήγησης καθεστώτος 

παρατηρητή στην ΕΟΕ καθορίζεται 

από το άρθρο 109 της συμφωνίας για 

την ΕΟΕ (29.05.14). Το ζήτημα της 

χορήγησης καθεστώτος παρατηρητή 

σε ένα κράτος απαιτεί συναινετική 

απόφαση μεταξύ των μελών, της 

οποίας προηγούνται διαβουλεύσεις 

εντός της ΕΟΕ, προκειμένου να 

καθοριστεί η οικονομική 

σκοπιμότητα ενός τέτοιου βήματος. 

Από ρωσικής πλευράς 

σημειώνεται ότι σύμφωνα με 

δηλώσεις της εκπροσώπου του 

ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών 

Maria Zakharova, η ανάπτυξη 

διαλόγου μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν 

και της ΕΟΕ θα συνέβαλε όχι μόνο 

στην εντατικοποίηση του αμοιβαίου 

εμπορίου αλλά και στην απεμπλοκή 

των μεταφορών στην περιοχή, καθώς 

και στην υλοποίηση μεγάλων 

περιφερειακών έργων υποδομής.  


