
1 
 

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 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 

 

Οικονομικά στοιχεία για το 

πρώτο εξάμηνο του 2ο21 

 

Η Εθνική Στατιστική Επιτροπή της 

Αρμενίας δημοσίευσε 

προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία 

για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2021. Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας κατέγραψε ετήσια 

αύξηση κατά 5% το πρώτο εξάμηνο 

του 2021. Μια ήδη υπάρχουσα 

δυναμική ανάπτυξης, σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, συνεχίστηκε 

και στην αναφερθείσα περίοδο. 

Μόνο τον Ιούνιο τ.ε., ο δείκτης 

αυξήθηκε κατά 12%, σε σύγκριση με 

τον Μάιο του 2021. Ο κύκλος 

εργασιών του εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 13,4%. Οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 23,3% και οι 

εισαγωγές κατά 7,9%. Ανεξάρτητα 

από τη διαφορά μεταξύ των ρυθμών 

ανάπτυξης των εξαγωγών και των 

εισαγωγών, το αρνητικό εμπορικό 

ισοζύγιο στην Αρμενία παραμένει 

ενισχυμένο. Ο πληθωρισμός 

αυξήθηκε κατά 5,7% το πρώτο 

εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 6,5% 
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μόνο τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον 

Ιούνιο του 2020. 

 

Η ΕΕ παραμένει η πρώτη πηγή 

των καθαρών εισροών ξένων 

επενδύσεων για το πρώτο 

τρίμηνο τ.ε. 

 

Η ΕΕ παραμένει η πρώτη πηγή των 

καθαρών εισροών ξένων επενδύσεων 

στην Αρμενία για το πρώτο τρίμηνο 

του 2021. Οι καθαρές ροές ΑΞΕ από 

τη Γερμανία μόνο είναι περισσότερες 

από ό, τι του συνόλου των χωρών της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

(EAEU), συμπεριλαμβανομένης και 

της Ρωσίας. Η τελευταία προηγείται 

στις καθαρές μετοχές ΑΞΕ με 

μερίδιο 40,8%. Η ΕΕ είναι η δεύτερη 

με μερίδιο περίπου 22,9% επί του 

συνόλου.  

 

Έγκριση του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δαπανών της χώρας-

Συνεργασία με ΕΕ 

 

Παρόλο που το νέο υπουργικό 

συμβούλιο βρίσκεται σε διαδικασία 

σχηματισμού και το νέο κυβερνητικό 

πρόγραμμα δεν έχει ακόμη 

εκκινήσει, η τρέχουσα κυβέρνηση 

ενέκρινε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 

δαπανών για το διάστημα 2022-

2024, κατά τη διάρκεια έκτακτης 

συνεδρίασης στις 12 Ιουλίου τ.ε.. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση ενέκρινε το 

πρόγραμμα μείωσης του χρέους της 

Αρμενίας για το διάστημα 2022-

2026. Το τελευταίο πρόγραμμα 

επιδιώκει να εξασφαλίσει μια μέση 

οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 

7% ετησίως. Ο πρωθυπουργός της 

Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατά την 

επίσκεψή του τελευταίου στο 

Ερεβάν, στις 16-17 Ιουλίου 2021, 

επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους 

για εμβάθυνση της συνεργασίας. 

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του 

Συμβουλίου Μισέλ εξήγγειλε μια 

σημαντική βοήθεια ύψους περίπου 

2,6 δισ. ευρώ, όπως προαναγγέλθηκε 

από τον Επίτροπο Olivér Várhelyi, με 

στόχο την εφαρμογή βαθιών 

μεταρρυθμίσεων και την προώθηση 

της οικονομικής ανάπτυξης στην 

Αρμενία. Τα κεφάλαια θα διατεθούν 

για έργα υποδομής, βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

ανάπτυξη των νότιων περιοχών, 

πρωτοβουλίες για πράσινη ατζέντα 

και ανάπτυξη καινοτομιών και 

επιστημών. 
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Ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας 

αποφάσισε να επενδύσει περίπου 5,9 

εκ. ευρώ στο Ταμείο Επενδύσεων 

ΕΕ-Αρμενίας που στηρίζει 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 8 

Ιουλίου 2021. Ταυτόχρονα, ο 

Ολλανδικός FMO (Ολλανδικός 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

(Dutch Financial Corporation for 

Development ) είναι έτοιμος να 

επενδύσει 5,9 εκ. ευρώ σε κεφάλαιο. 

Η EBRD, το Hovnanian Foundation, 

το Amber Capital και το Amundi 

Acba Asset Management Fund έχουν 

ήδη επενδύσει στο ταμείο συνολικά 

περίπου 26,3 εκ. ευρώ. Με τη 

συνεισφορά της Κυβέρνησης και του 

Ολλανδικού FMO, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του ταμείου θα 

ανέλθει σε 38,1 εκ. ευρώ. Στόχος του 

ταμείου είναι η τόνωση του 

πραγματικού τομέα της οικονομίας. 

Η ΕΕ μαζί με την ΕΤΑΑ και το GCF 

συμφώνησαν να διαθέσουν 

χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 

περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για 

τη διευκόλυνση της μετάβασης του 

ιδιωτικού τομέα της Αρμενίας σε πιο 

βιώσιμες πρακτικές χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικές. 

Η τράπεζα ACBA στο πλαίσιο του 

προγράμματος της EBRD1 Green 

Economy Fundancing Facility 

(GEFF) και της πρωτοβουλίας 

EU4Business-EBRD θα 

διαχειριστούν το εν λόγω πακέτο. Ο 

στόχος του προγράμματος δανείων 

είναι να παρακινήσουν τις τοπικές 

επιχειρήσεις να επενδύσουν στον 

περιορισμό της κλιματικής αλλαγής 

και στην αναβάθμιση των 

τεχνολογιών και των υπηρεσιών στα 

πρότυπα της ΕΕ. Αυτό, παράλληλα, 

θα προωθήσει τη χρήση πράσινων 

τεχνολογιών. Είναι το πρώτο έργο 

στην Αρμενία στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας EU4Business-EBRD.  

 

Εισαγωγή εξαγωγικών δασμών 

για μεταλλεύματα 

 

Με πρόταση της κυβέρνησης, η 

Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας 

ενέκρινε τροποποιήσεις στον «Νόμο 

για τους κρατικούς δασμούς» στις 14 

Ιουλίου τ.ε. . Εγκρίθηκαν 

τροπολογίες που προβλέπουν την 

εισαγωγή των «Εξαγωγικών 

                                                             
1 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης 
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δασμών» για τα μεταλλεύματα 

μολυβδαινίου και χαλκού, καθώς και 

για το σιδηρομολυβδαίνιο. Η 

διατύπωση στο κείμενο του νόμου 

αναφέρεται στις πληρωμές, οι οποίες 

πρέπει να εισπράττονται για τους 

κατόχους αδειών των αναφερόμενων 

προϊόντων. Σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του Υπουργείου 

Οικονομίας, αυτό θα δημιουργήσει 

επιπλέον περίπου 72 δισεκατομμύρια 

AMD ή 131 εκατομμύρια ευρώ σε 

ετήσια έσοδα.  

 

Νέος αερομεταφορέας για την 

Αρμενία σε συνδιαχείριση με 

την Air Arabia 

 

Το Αρμενικό Ταμείο Εθνικών 

Συμφερόντων (ANIF) και η Air 

Arabia, η οποία είναι ο πρώτος και 

μεγαλύτερος αερομεταφορέας 

χαμηλού κόστους στη Μέση Ανατολή 

και τη Βόρεια Αφρική, υπέγραψαν 

συμφωνία για την ίδρυση της νέας 

εθνικής αεροπορικής εταιρείας της 

Αρμενίας. Πρόκειται για μια 

ανεξάρτητη κοινοπραξία με έδρα το 

αεροδρόμιο Zvartnots International 

του Ερεβάν, όπου και θα 

λειτουργήσει στο τελευταίο. Η νέα 

εθνική αεροπορική εταιρεία θα 

πρέπει να υποστηρίξει τον ταχέως 

αναπτυσσόμενο τομέα ταξιδιών και 

τουρισμού της Αρμενίας και να 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, παρέχοντας ταυτόχρονα 

αξιόπιστες και οικονομικές 

υπηρεσίες. 

 

Η κυβέρνηση της χώρας θα 

διαθέσει 36,8 εκατομμύρια 

AMD για τη διεξαγωγή του 

ετήσιου φεστιβάλ 

κινηματογράφου Golden 

Apricot  

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας θα 

χορηγήσει 36,8 εκατομμύρια 

δολάρια στο Υπουργείο Παιδείας, 

Επιστήμης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, το οποίο με τη σειρά 

του θα διαθέσει κεφάλαια στην ΜΚΟ 

"Golden Apricot of Cinema 

Development" για τη διεξαγωγή του 

πιο διάσημου διεθνούς φεστιβάλ 

κινηματογράφου στην περιοχή 

"Golden Apricot" ".  

Σημειώνεται ότι φέτος το φεστιβάλ 

ταινιών θα διεξαχθεί από τις 3 

Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Το 

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Golden Apricot είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα 
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στο Ερεβάν, το οποίο ιδρύθηκε το 

2004 από το Golden Apricot Fund 

for Cinema. Development (GAFCD) 

και την Αρμενική Ένωση Κριτικών 

Κινηματογράφου και 

Δημοσιογράφων. Ιδρυτές του 

Χρυσού Βερίκοκου είναι ο 

σκηνοθέτης Χαρουτούν Χατσατριάν, 

οι κριτικοί κινηματογράφου 

Μικαγιέλ Σταμπολτσιάν και η 

Σουζάνα Χαρτουτουγιάν.  

Το φεστιβάλ κινηματογράφου 

πραγματοποιείται με στόχο την 

αύξηση της αξίας, τη διάδοση της 

αρμενικής κινηματογραφικής 

τέχνης, την ανάπτυξη της, την 

τόνωση της διεθνούς συνεργασίας, 

τη διαμόρφωση ενός συστήματος 

αξιών του αρμενικού 

κινηματογράφου, τη δημιουργία μιας 

κινηματογραφικής αγοράς για τη 

διάδοση αρμενικών 

κινηματογραφικών προϊόντων, 

εκλαΐκευση της πολιτιστικής ζωής, 

προώθηση του τουρισμού, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. 


