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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

 

Αύξηση του δείκτη οικονομικής 

δραστηριότητας το πρώτο 5μηνο τ.ε. 

στην Αρμενία 

 

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας 

της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 10,2% το 

πρώτο πεντάμηνο του 2022 σε σύγκριση 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Ειδικότερα, μόνο τον Μάιο, αυξήθηκε 

κατά 13% σε σύγκριση με τον Μάιο του 

2021 και κατά 6,1% σε σύγκριση με τον 

Απρίλιο του 2022. Ο πρωθυπουργός της 

χώρας κ.Nikol Pashinyan αναμένει ότι η 

οικονομία της Αρμενίας θα αναπτυχθεί 

κατά 7% το 2022. Σημειώνεται ότι όλοι 

οι τομείς της οικονομίας παρουσίασαν 

ανάπτυξη την περίοδο αναφοράς. Ο 

κύκλος εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου αυξήθηκε κατά 36,6% το 

διάστημα Ιανουαρίου-Μαιου 2022, όπου 

συγκεκριμένα οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 27,5% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 42,2%. Σημειώνεται ότι το 

εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό και οι  
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εξαγωγές αποτελούν το 54,8% των 

εισαγωγών για την εν λόγω περίοδο. Ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 

κατά 7,7% και ο δείκτης βιομηχανικών 

προϊόντων αυξήθηκε κατά 9,6% την ίδια 

περίοδο. 

 

Ανανεωμένες προβλέψεις της 

Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας για 

το 2022 

 

Σε συνέντευξη τύπου στις 14.06, 

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αρμενίας κ. Martin Galstyan, 

ανακοίνωσε τη σημαντική αναβάθμιση 

της πρόβλεψης της Κεντρικής Τράπεζας 

για την ανάπτυξη της χώρας για το 

2022. Σύμφωνα με δηλώσεις του, «η 

οικονομία της Αρμενίας βρίσκεται σε τροχιά 

ανάπτυξης κατά 4,9% το 2022 και αυτό 

σχετίζεται κυρίως με την παρουσία ξένων 

επισκεπτών στην Αρμενία και τις καλές 

επιδόσεις της ρωσικής οικονομίας, παρά τις 

κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τη 

Δύση». Δήλωσε επίσης ότι δεν θα 

υπάρξει παρέμβαση όσον αφορά στην 

πορεία ανατίμησης του εθνικού 

νομίσματος, του dram, η οποία ξεκίνησε 

λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή των 

ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία 

στις 24 Φεβρουαρίου.  

Ως παρουσία ξένων επισκεπτών 

στη χώρα λογίζονται στην πλειοψηφία 

τους χιλιάδες Ρώσοι που μετακόμισαν 

στην Αρμενία και άνοιξαν τραπεζικούς 

λογαριασμούς μετά τη ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, περίπου 

27.000 αλλοδαποί, οι περισσότεροι 

Ρώσοι πολίτες, άνοιξαν τραπεζικούς 

λογαριασμούς στην Αρμενία από τις 24 

Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου. 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 

στοιχεία, η αύξηση του ΑΕΠ 

επιταχύνθηκε κατά 8,6 % το πρώτο 

τρίμηνο τ.ε. και συνεχίστηκε αμείωτη 

τον Απρίλιο λόγω των απότομων 

κερδών στους τομείς των υπηρεσιών και 

των κατασκευών.  

Όσον αφορά στην πορεία 

ανατίμησης του εθνικού νομίσματος, το 

dram όπως και το ρωσικό ρούβλι, 

αποδυναμώθηκε έναντι του δολαρίου 

και του ευρώ αμέσως μετά την εισβολή, 

αλλά παρουσίασε σημαντική ανατίμηση 

τους επόμενους μήνες. Ειδικότερα, από 

τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Μαΐου 

τ.ε., το dram έχει ενισχυθεί κατά 13% 

έναντι του δολαρίου και 22% έναντι του 

ευρώ συνολικά. Η συνεχιζόμενη 

ανατίμησή του προκαλεί αυξανόμενες 

ανησυχίες σε αρμενικές εταιρείες που 

προσανατολίζονται προς τις δυτικές και 

άλλες μη ρωσικές αγορές. 
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Σχεδιασμός για κατασκευή νέας 

μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην 

Αρμενία. 

 

Μια κοινή ομάδα εργασίας, που 

συστάθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου 

Συνεννόησης , το οποίο υπεγράφη από 

τον Αρμενικό Πυρηνικό Σταθμό 

Metsamor και τη Rusatom Overseas 

JSC, συζήτησε την κατασκευή μιας νέας 

μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην 

Αρμενία στις 23 Ιουνίου τ.ε.. 

Συγκεκριμένα, ένας πυρηνικός 

αντιδραστήρας ελαφρού ύδατος υπό 

πίεση  (WWER) ισχύος 1.000-1.300 MW 

βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για 

κατασκευή στη χώρα. Προς αυτό το 

σκοπό, σημειώνεται ότι πρέπει να 

διεξαχθεί μια προκαταρκτική μελέτη 

σκοπιμότητας. 

 

Εισαγωγή δηλώσεων εισοδήματος για 

τους φορολογικούς κατοίκους της 

Αρμενίας από το 2024.  

 

Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Nikol 

Pashinyan ανακοίνωσε τα σχέδια της 

κυβέρνησής να εισαγάγει δηλώσεις 

εισοδήματος για όλους τους 

φορολογικούς κατοίκους της Αρμενίας 

από το 2024. Συγκεκριμένα, θα 

περιλαμβάνει άτομα που βρίσκονται 

στην Αρμενία για συνολικά 183 ημέρες 

ή περισσότερες κατά το φορολογικό έτος 

είτε άτομα των οποίων τα ζωτικά 

συμφέροντα βρίσκονται στην Αρμενία, 

καθώς και άτομα σε δημόσιες υπηρεσίες 

στην Αρμενία, που εργάζονται 

προσωρινά εκτός Αρμενίας. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Κρατικών Εσόδων, κ. 

Rustam Badasyan, δήλωσε ότι οι 

μηχανισμοί εφαρμογής του συστήματος 

δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 

 

Σημασία του συνοριακού σημείου 

διέλευσης Upper Lars για το εμπόριο 

μεταξύ Αρμενίας-Ρωσίας.  

 

Μετά από ενθαρρυντικά νέα σχετικά με 

την αύξηση της χωρητικότητας του 

συνοριακού σημείου διέλευσης «Upper 

Lars» (BCP) ανάμεσα σε Γεωργία και 

Ρωσία, οι έντονες βροχοπτώσεις 

δημιούργησαν έτι μια φορά 

καθυστερήσεις στη μεταφορά των 

εμπορευμάτων. Το Upper Lars είναι το 

μόνο διαθέσιμο χερσαίο συνοριακό 

σημείο διέλευσης για το εμπόριο μεταξύ 

Αρμενίας και Ρωσίας. Το εν λόγω 

συνοριακό σημείο διέλευσης συχνά 

κλείνει προσωρινά το χειμώνα λόγω 

χιονιού, αλλά και σε άλλες εποχές του 

χρόνου κλείνει λόγω κατολισθήσεων , 
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καθώς και έντονων βροχοπτώσεων. Η 

κίνηση στο «Upper Lars» αυξήθηκε 

ακόμη περισσότερο μετά την επιβολή 

κυρώσεων στη Ρωσία, κυρίως λόγω του 

αυξημένου αριθμού τουρκικών 

φορτηγών. Για τους Αρμένιους 

εξαγωγείς, το ζήτημα του κλεισίματος 

του συγκεκριμένου συνοριακού σημείου 

διέλευσης είναι ζωτικής σημασίας, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, όταν τα φρούτα και τα 

λαχανικά εξάγονται στη Ρωσία και δεν 

μπορούν να καθυστερούν, εξαιτίας της 

αναλώσιμης φύσης των προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι για τα φορτηγά από τη 

Γεωργία και την Τουρκία υπάρχει η 

δυνατότητα να παρακάμψουν το Upper 

Lars και να εμπορεύονται με τη Ρωσία 

μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Η αρμενική 

κυβέρνηση, για πολλά χρόνια, 

προσπάθησε να βρει μια εναλλακτική 

λύση στο Upper Lars, αλλά μόνο τον 

Ιούνιο κατάφερε να πείσει τη Ρωσία να 

ορίσει μια ξεχωριστή γραμμή διέλευσης 

για τα αρμενικά φορτηγά. Ωστόσο, αυτό 

ισχύει για περιπτώσεις όπου το 

συνοριακό σημείο διέλευσης δεν είναι 

κλειστό λόγω καιρικών συνθηκών. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας της 

Αρμενίας βρήκε μια άλλη λύση για την 

μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ 

Αρμενίας και Ρωσίας χρησιμοποιώντας 

το γεωργιανό λιμάνι Πότι. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της 

Αρμενίας έχει νοικιάσει ένα πλοίο για 

τη σύνδεση γεωργιανών και ρωσικών 

λιμένων. Η υπηρεσία θα ήτο διαθέσιμη 

για τους Αρμένιους εμπόρους από τις 15 

Ιουνίου, αλλά η APM Company, μια 

ολλανδική εταιρεία που εκμεταλλεύεται 

το εν λόγω λιμάνι της Γεωργίας, δεν 

επιτρέπει τη λειτουργία του πορθμείου 

λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν 

στη Ρωσία. 

 

 

 

 


