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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Οι αρμενικές φορολογικές αρχές 

εισέπραξαν 21,4% περισσότερους 

φόρους το 2022 σε σύγκριση με το 2021.  

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Rustam 

Badasyan, επικεφαλής της Επιτροπής 

Κρατικών Εσόδων, οι αρμενικές 

φορολογικές αρχές εισέπραξαν το 2022 

1,925 τρισ. AMD σε φόρους, ήτοι 338 

δισεκατομμύρια AMD ή κατά 21,4% 

περισσότερους από το 2021. Η Επιτροπή 

Κρατικών Εσόδων ανέφερε επίσης ότι το 

Τμήμα Ερευνών της ανέκτησε 

περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια 

dram, ως μέρος των ποινικών 

διαδικασιών κατά τη διάρκεια του 2022.  

 

Η Αρμενία απαγορεύει τις εξαγωγές 

ορισμένων αγροτικών προϊόντων. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του 

Υπουργείου Οικονομίας της χώρας, η 

αρμενική κυβέρνηση αποφάσισε στις 22 

Δεκεμβρίου να απαγορεύσει την 
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εξαγωγή ορισμένων αγροτικών 

προϊόντων από την Αρμενία για 6 

μήνες. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή 

του αναφέρεται ότι: «Για τη διασφάλιση 

της επισιτιστικής ασφάλειας και της 

σταθεροποίησης της οικονομίας της 

Αρμενίας, αγαθά με τους κωδικούς 1206 00 

990 0, 1512 11 910, 1512 19 900 2 και 1512 

19 900 9 (σιτάρι, σιμιγδάλι, κριθάρι, 

καλαμπόκι, ηλιέλαιο και φαγόπυρο, ηλιέλαιο, 

δε θα εξάγονται σε μη μέλη της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης για έξι μήνες». 

 

Ο κλάδος των ΤΠΕ σημαντικός 

παράγοντας στην Αρμενία το 2022. 

 

Σε ομιλία του Υπουργού Οικονομίας κ. 

Vahan Kerobyan στο SILICON 

MOUNTAINS 2022 Tech Summit, 

αναφέρθηκε ότι η οικονομική ανάπτυξη 

της Αρμενίας το 2022 ήταν πολύ 

σημαντική και ο τομέας των ΤΠΕ είχε 

ιδιαίτερη συνεισφορά σε αυτή την 

ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ο τομέας των 

ΤΠΕ παρουσίασε ανάπτυξη της τάξης 

του 50% κατά τη διάρκεια του 2022. 

Μολαταύτα, ο Υπουργός ανέφερε ότι 

υπάρχουν ζητήματα στον τομέα, 

περιλαμβανομένης της σημαντικής 

ανατίμησης του dram, που οδήγησε σε 

προβλήματα σε πολλές εταιρείες και γι’ 

αυτό το λόγο η κυβέρνηση παρείχε 

προγράμματα ανακούφισης στις εν 

λόγω εταιρείες. 

 

Ο κύκλος εργασιών μεταξύ Αρμενίας 

και Ιράν το πρώτο 10μηνο του 2022 

αυξήθηκε κατά 45,3%. 

 

O κύκλος εργασιών μεταξύ Αρμενίας 

και Ιράν το πρώτο 10μηνο του 2022 

αυξήθηκε κατά 45,3%, ανερχόμενος σε 

565,6 εκ. δολ. Η σημαντική αύξηση του 

κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως 

λόγω της αύξησης των εξαγωγών 

αρμενικών προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι οι ηγέτες των δύο 

χωρών έχουν βάλει στόχο να αυξήσουν 

τον εμπορικό τζίρο μεταξύ των δύο 

χωρών στα 3 δισ. δολάρια, στόχος για το 

οποίο διοργανώθηκε πρόσφατα 

συζήτηση με εκπροσώπους 

επιχειρηματικών κύκλων στο Υπουργείο 

Οικονομίας. 

 

Ο δανεισμός και οι καταθέσεις 

αυξήθηκαν στην Αρμενία κατά τη 

διάρκεια του 9μηνου του 2022. 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, κ. Tigran Khachatryan, 

τους 9 μήνες του 2022, ο όγκος 

δανεισμού αυξήθηκε κατά 4,3% και οι 

καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,9% σε 
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σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2021. 

 

Δημιουργία ξηρού λιμανιού1 για να 

βελτιωθεί η κακή υλικοτεχνική 

εξάρτηση της Αρμενίας από τον κόσμο. 

 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας 

κ. Vahan Kerobyan, ο στόχος της 

δημιουργίας ξηρού λιμανιού στην 

επαρχία Shirak είναι να λυθεί ένα από 

τα κορυφαία προβλήματα της Αρμενίας 

– η κακή υλικοτεχνική εξάρτησή της από 

τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, 

καταγράφονται τα εξής: «Θα είναι ένα 

βιομηχανικό πάρκο, που δεν μοιάζει με 

κανένα άλλο στην Αρμενία. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλά βιομηχανικά πάρκα σε 

διάφορες χώρες που έχουν σχεδιαστεί για να 

παρέχουν την κορυφαία υποδομή που 

χρειάζονται οι βιομηχανικές εταιρείες. 

Επίσης, θα υπάρχει ένα κέντρο logistics 

συνδεδεμένο σε αυτό – ένας τερματικός 

σταθμός εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 

φορτίου από έναν τύπο οχήματος σε άλλο 

                                                             
1 Ένα ξηρό λιμάνι είναι ένας τερματικός 
σταθμός εσωτερικής μεταφοράς που 
συνδέεται απευθείας οδικώς ή 
σιδηροδρομικώς με ένα θαλάσσιο λιμάνι, 
που λειτουργεί ως κέντρο για τη 
μεταφόρτωση θαλάσσιου φορτίου σε 
προορισμούς εσωτερικού. 

τύπο οχήματος με τη χρήση υψηλής 

τεχνολογίας αλλά και με λιγότερο κόστος». 

Παράλληλα, προβλέπεται ότι θα 

υπάρχει ελεύθερη οικονομική ζώνη στην 

περιοχή. Σημειώνεται ότι το έργο του 

ξηρού λιμανιού εγκρίθηκε 

προκαταρκτικά σε πρόσφατη 

συνεδρίαση στην Επιτροπή Επενδύσεων 

υπό τον Πρωθυπουργό. Πλέον το έργο 

μπαίνει στη φάση της εξειδικευμένης 

τεχνικοοικονομικής μελέτης, την οποία 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 

υλοποίηση του επενδυτικού 

προγράμματος. Το επενδυτικό 

πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί 

στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμπραξης 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Προβλέπεται η δημιουργία 

βιομηχανικών πάρκων υψηλής 

τεχνολογικής κατηγορία, καθώς και η 

συμμετοχή φορέων της οικονομικής 

ζώνης που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή. Ο κ. Kerobyan δήλωσε εν 

κατακλείδι ότι έχουν υπάρξει 

προκαταρκτικές συζητήσεις με 

εξειδικευμένες εταιρείες από τα ΗΑΕ, το 

Κατάρ και ευρωπαϊκές και ασιατικές 

χώρες. 
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Το ΔΝΤ ενέκρινε «προληπτικό» δάνειο 

για την Αρμενία 

 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού 

αξίας 171 εκ. δολ. για την Αρμενία, 

σχεδιασμένο να ενισχύσει την 

ανθεκτικότητα της χώρας σε πιθανούς 

εξωτερικούς κραδασμούς. Το τριετές 

Stand-By Arrangement (SBA) 

παρουσιάστηκε την Τρίτη, 7 μήνες 

αφότου οι αρμενικές αρχές έλαβαν την 

τελική δόση ενός παρόμοιου δανείου 

από το ΔΝΤ ύψους 415 εκ. δολ. 

 «Οι αρμενικές αρχές έχουν επισημάνει ότι 

θα αντιμετωπίσουν τη συμφωνία ως 

προληπτική», αναφέρεται σε ανακοίνωση 

του ΔΝΤ. «Η νέα SBA θα χρησιμεύσει ως 

ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση που η 

οικονομική κρίση προκαλέσει ζητήματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών και θα υποστηρίξει τις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των αρχών». 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, σημειώνεται ότι οι 

οικονομικές προοπτικές της Αρμενίας 

«υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα λόγω 

των επιπτώσεων από τον πόλεμο της Ρωσίας 

στην Ουκρανία, της παγκόσμιας οικονομικής 

σύσφιξης και της επιβράδυνσης των 

μεγάλων εμπορικών εταίρων της χώρας». 

Στην ανακοίνωση του ΔΝΤ αναφέρθηκε 

επίσης ότι, η οικονομία της Αρμενίας 

πρόκειται να αναπτυχθεί κατά 

τουλάχιστον 11% το 2022, λόγω του 

αυξανόμενου εμπορίου και των 

εμβασμάτων από τη Ρωσία. Οι τοπικές 

επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν 

εκμεταλλευτεί τις οικονομικές κυρώσεις 

της Δύσης κατά της Μόσχας, με τις 

αρμενικές εξαγωγές στη Ρωσία να 

υπερδιπλασιάζονται τους πρώτους δέκα 

μήνες του 2022. 

Αναφέρεται επίσης ότι η Κεντρική 

Τράπεζα ανακοίνωσε στα μέσα 

Δεκεμβρίου μια ακόμη αύξηση του 

επιτοκίου της, επικαλούμενη και πάλι 

την ανάγκη περιορισμού των 

πληθωριστικών πιέσεων. Το διοικητικό 

συμβούλιο της καθόρισε το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης στο 10,75%, 

αυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 

μονάδες. Σε δήλωση που δημοσίευσε η 

τράπεζα ανέφερε ότι, παρόλο που ο 

ετήσιος πληθωρισμός στην Αρμενία 

υποχώρησε στο 8,8% τον Νοέμβριο, οι 

παγκόσμιες «προσδοκίες για τον 

πληθωρισμό» παραμένουν υψηλές. 

 


