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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 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Αρμενίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2021 

 

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας για τους πρώτους 11 

μήνες του 2021 κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, μολαταύτα σημειώνεται ότι ο όγκος 

διμερούς εμπορίου παρουσιάζει αύξηση κατά 25,8% σε σύγκριση με το 2020. 

Καταγράφηκαν επίσης σημαντικές αυξήσεις τόσο στις ελληνικές εξαγωγές (25,7%) όσο 

και στις ελληνικές εισαγωγές από την Αρμενία (51,7%). Ο όγκος των συναλλαγών 

μεταξύ των δύο χωρών παραμένει διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα παρά το καλό επίπεδο 

συνεργασίας τους και το διαχρονικά θετικό ισοζύγιο.  
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         Πηγή: 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Ιανουάριος 

2021, 

επεξεργασία: 

Γραφείο ΟΕΥ 

Ερεβάν 

Σημαντικ

ή 

απόκλιση 

παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία της 

National Statistical Service of Armenia 

για το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας 

και Αρμενίας, καθώς για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, οι 

εισαγωγές από την Αρμενία ανήλθαν 

στις 78,8 χιλ. € και οι εξαγωγές της 

Ελλάδας προς την Αρμενία ανήλθαν 

στα 16,6 εκ. € . Η σημαντική απόκλιση 

σε σχέση με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, 

που παρουσιάζεται διαχρονικά, αφορά 

σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.  

 

 

 

 

 

Συμφωνία αρμενικής κυβέρνησης με 

Masdar για ανάπτυξη δεύτερης 

μονάδας ηλιακής ενέργειας.  

 

Ο εμιρατινός όμιλος ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας Masdar ανακοίνωσε 

την υπογραφή συμφωνίας για την 

κατασκευή μιας δεύτερης ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγικής 

μονάδας στην Αρμενία, ισχύος 200 MW. 

Η συμφωνία επετεύχθη ενώ ο Πρόεδρος 

της Αρμενίας Armen Sarkissian 

βρισκόταν σε επίσκεψη εργασίας στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη 

συνάντηση του Προέδρου Sarkissian με 

το Mohamed Jameel Al Ramahi, 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Masdar.  

 Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, ο Αρμένιος Πρόεδρος 

επαίνεσε την αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ της εταιρείας 

Masdar και του κρατικού επενδυτικού 

Αξία σε ευρώ 11μηνο 2019 11μηνο 2020 11μηνο 2021 21/20% Εξαγωγές 12.359.994 8.500.120 10.686.360 25,72 

Εισαγωγές 347.842 42.877 65.057 51,72 

Όγκος 

Εμπορίου 

12.707.836 8.542.997 10.751.417 25,85 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

12.012.152 8.457.243 10.621.303 24,5 
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ταμείου «State Interest Fund of 

Armenia» για την υλοποίηση του 

επενδυτικού προγράμματος «Ayg-1». Οι 

συνομιλητές μίλησαν επίσης για 

ευκαιρίες εν σχέσει με επενδύσεις 

μεγάλης κλίμακας στον τομέα της 

αιολικής ενέργειας στην Αρμενία. 

 Υπενθυμίζεται ότι το 

Νοέμβριο του 2021, η Masdar υπέγραψε 

συμφωνία με την αρμενική κυβέρνηση 

για την ανάπτυξη ηλιακής 

φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγικής 

μονάδας ισχύος 200 MW, καθώς και ότι 

το επενδυτικό project Ayg-1 θα συνιστά 

τη μεγαλύτερη ηλιακή 

ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της 

Αρμενίας. 

 

Συμφωνία αρμενικής κυβέρνησης με 

τη Wizz Air Abu Dhabi για εκκίνηση 

πτήσεων προς το Ερεβάν  

 

Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη 

κατά την επίσκεψη εργασίας του 

Αρμένιου Προέδρου Armen Sarkissian 

στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Wizz 

Air Abu Dhabi θα εκκινήσει στο εγγύς 

μέλλον πτήσεις προς το Ερεβάν. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία 

Τύπου του Προέδρου, ο ίδιος είχε σειρά 

συναντήσεων με υψηλόβαθμους 

αξιωματούχους των ΗΑΕ, όπου και 

επετεύχθησαν νέες συμφωνίες για την 

επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των 

δύο χωρών στον τομέα των 

αεροπορικών συνδέσεων. 

Ο Αρμένιος Πρόεδρος Sarkissian 

σημείωσε ότι η νέα αεροπορική γέφυρα 

μεταξύ των δύο χωρών θα είναι ένα 

σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των 

εμπορικών, οικονομικών και 

επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ 

Αρμενίας και ΗΑΕ και θα αποτελέσει 

κίνητρο, ιδίως για την ανάπτυξη του 

τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. 

Σημειώνεται ότι η αεροπορική 

εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air 

Abu Dhabi λειτουργεί από τον 

Νοέμβριο του 2020 και είναι μια 

κοινοπραξία μεταξύ της κρατικής 

εταιρείας ADQ (κατέχει το 51% των 

μετοχών) και της Wizz Air Holdings (το 

υπόλοιπο 49%). Η εν λόγω αεροπορική 

εταιρεία χαμηλού κόστους εδρεύει στο 

διεθνές αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι. 

 

Ο πυρηνικός σταθμός στο Metsamor 

και οι προοπτικές λειτουργίας του. 

 

Ο Αρμενικός Πυρηνικός Σταθμός 

(ANPP) στο Metsamor διαθέτει μεγάλη 

σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια 

της Αρμενίας. Το εργοστάσιο 
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προμηθεύει περίπου το 40% της ετήσιας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

Αρμενίας, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ως 

ένας από τους πιο επικίνδυνους 

πυρηνικούς σταθμούς παγκοσμίως, 

καθώς βρίσκεται σε μια από τις πιο 

σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου. 

 Ο πιο πρόσφατος μεγάλος 

σεισμός στη χώρα συνέβη το 1988 στη 

βόρεια Αρμενία, μεγέθους 6,8 βαθμών 

της κλίμακας Ρίχτερ. Αν και το 

πυρηνικό εργοστάσιο, που βρισκόταν 75 

χιλιόμετρα από το επίκεντρο, δεν 

υπέστη ζημιές, οι σοβιετικές αρχές 

αποφάσισαν να διακόψουν τη 

λειτουργία του στις αρχές του 1989 για 

λόγους ασφαλείας. Μετά την 

ανεξαρτησία, η χώρα αντιμετώπισε 

ενεργειακή κρίση εν μέσω αποκλεισμού 

από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία 

και εξ αυτού ορμώμενες οι αρμενικές 

αρχές αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν 

εκ νέου το δεύτερο, νεότερο τμήμα 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής το 1995. 

Σημειώνεται ότι είναι πολύ σπάνιο να 

επανεκκινήσει κανείς έναν πυρηνικό 

αντιδραστήρα μετά τη διακοπή 

λειτουργίας του. Τοπικοί και διεθνείς 

εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τους κινδύνους και 

κρίθηκε ασφαλής η επανεκκίνηση του 

αντιδραστήρα. 

 Η Μονάδα 1 του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής είχε αρχίσει να 

λειτουργεί το 1976 και η Μονάδα 2 το 

1980, με διάρκεια λειτουργίας 30 ετών. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαετή 

διακοπή λόγω της σεισμικής 

δραστηριότητας, ο αντιδραστήρας θα 

παροπλιζόταν το 2016. Ωστόσο, το 2014, 

η κυβέρνηση της Αρμενίας αποφάσισε 

να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής για άλλα 

10 χρόνια, έως το 2026. Με τη νέα αυτή 

προθεσμία μόλις τέσσερα χρόνια 

μακριά, η κυβέρνηση αποφάσισε να 

παρατείνει τη λειτουργία του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής έως το 2036, εάν οι 

ανακαινίσεις, με τη συνδρομή της 

Ρωσίας, επιτρέψουν το εργοστάσιο να 

λειτουργεί με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, 

η Ρωσία παρείχε δάνειο αξίας 270 εκ. 

δολ. στην Αρμενία για να παρατείνει τη 

διάρκεια ζωής του ANPP.  

 Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

αναφέρεται ότι στο περιθώριο της 

έκθεσης Expo 2020 στο Ντουμπάι, η 

Rosatom State Corporation και η 

Armenian NPP CJSC υπέγραψαν 

μνημόνιο κατανόησης για την 

κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού 
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ρωσικού σχεδιασμού στην Αρμενία. 

Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του 

Metsamor Eduard Martirosyan, η 

κατασκευή του νέου πυρηνικού σταθμού 

θα χρειαστεί περίπου 10-12 χρόνια. Ο 

νέος πυρηνικός σταθμός πρέπει να έχει 

τουλάχιστον την ίδια ισχύ με τον ενεργό 

– 500-600 MW. Ταυτόχρονα, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόμενο κατασκευής 

ενός ισχυρότερου σταθμού – 2 μονάδων 

ισχύος 1200 MW. Αυτό θα εξαρτηθεί 

από το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας 

εκείνη την περίοδο, καθώς και τη 

δυνατότητα επέκτασης του ενεργειακού 

εφοδιασμού σε γειτονικές χώρες. 

Επιπλέον, εξετάζεται η πιθανότητα να 

κατασκευαστεί ένα τέτοιο εργοστάσιο 

για την εταιρεία Geopromining 

Armenia στην επαρχία Syunik. 

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2021, 

η Geopromining δώρισε το 25% των 

μετοχών της στον Zangezur Copper and 

Molybdenum Combine στην κυβέρνηση 

της Αρμενίας. 

 

 

 

 

 

 

Εντάσεις μεταξύ της Gazprom 

Armenia και της αρμενικής 

κυβέρνησης για τις ανατιμήσεις στην 

τιμή του φυσικού αερίου. 

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες 

ανακοινώσεις της Ρυθμιστικής 

Επιτροπής Δημοσίων Υπηρεσιών (PSRC) 

στις 26.01, έγινε γνωστό ότι η τιμή του 

φυσικού αερίου που εισάγεται κυρίως 

από τη Ρωσία θα παρουσιάσει 

ανατίμηση από την 1η Απριλίου τ.ε.. 

Σε δηλώσεις του περασμένου 

Δεκεμβρίου, η PSRC ανέφερε την 

ανάγκη αποπληρωμής 270 εκ. δολ. σε 

δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

εκσυγχρονισμό του πυρηνικού σταθμού 

του Metsamor. Επεσήμανε επίσης τη 

συμβατική υποχρέωση της Αρμενίας να 

επιτρέψει στην Gazprom να ανακτήσει 

τις επενδύσεις της σε ένα 

θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο που 

βρίσκεται στην πόλη του Hrazdan. 

Ειδικότερα, ο ρυθμιστικός φορέας 

αποκάλυψε ότι οι κυβερνήσεις της 

Αρμενίας και της Ρωσίας κατέληξαν σε 

συμφωνία που δεσμεύει το Ερεβάν να 

παρέχει επιδότηση στο εργοστάσιο του 

Hrazdan ύψους 31,8 εκ. δολ. ετησίως για 

τα επόμενα δέκα χρόνια.  
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Σε γραπτά σχόλια που 

εστάλησαν στην Αρμενική Υπηρεσία 

του Radio Free Europe/Radio Liberty 

(RFE/RL), η κυβέρνηση δήλωσε ότι η 

συμφωνία -- και ειδικότερα το σκέλος 

της υποσχεθείσας επιδότησης -- θα 

καταστεί άκυρη εάν η εταιρεία Gazprom 

Armenia ή η μητρική της εταιρεία 

επιδιώξουν περαιτέρω αυξήσεις τιμών 

στο φυσικό αέριο έως το 2032. 

Σημειώνεται ότι η Gazprom Armenia 

ζήτησε τον τερματισμό της έκπτωσης 

τιμής άνω του 30% που προβλεπόταν 

για τις  οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. 

Κυβερνητικά στελέχη έχουν υποσχεθεί, 

ωστόσο, ότι το προνομιακό τιμολόγιο 

για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα 

θα παραμείνει το ίδιο.  

 

Αύξηση της οικονομικής 

δραστηριότητας το 2021 στην Αρμενία  

 

Ο δείκτης της οικονομικής 

δραστηριότητας στη χώρα αυξήθηκε 

κατά 5,8% το 2021 σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα 

με προκαταρκτικά στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής της χώρας. 

 Ειδικότερα, στον τομέα των 

υπηρεσιών παρουσιάστηκε αύξηση κατά 

7,8%, στον κύκλο εργασιών του 

εμπορίου κατεγράφη αύξηση κατά 7,5%, 

στον κατασκευαστικό τομέα αύξηση 

κατά 7,4%,ενώ στον τομέα της 

βιομηχανικής παραγωγής 

παρουσιάστηκε αύξηση κατά 3,3%. 

Μόνο ο γεωργικός τομέας κατέγραψε 

μείωση, ανερχόμενη στο 1,1%. 

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021 

ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας 

αυξήθηκε κατά 24,1% έναντι του 

Νοεμβρίου και κατά 9,9% έναντι του 

Δεκεμβρίου του 2020. 

Ο πληθωρισμός για το έτος αυξήθηκε 

κατά 7,2%. 
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