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ΜΑΙΟΣ 2022 

 

Εμπορική έκθεση σε περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας τον 

Οκτώβριο στην Αρμενία. 

 

Τον Οκτώβριο τ.ε. θα λάβει χώρα για 

πρώτη φορά στην Αρμενία εμπορική 

έκθεση σε περιβάλλον της μετα-

πραγματικότητας (εικονική 

πραγματικότητα), το Metaverse 

Expo-Festival (meta + universe, 

μετασύμπαν), το οποίο θα επιτρέψει 

στους Αρμένιους παραγωγούς 

τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και 

τους εμπλεκόμενους στην τουριστική 

βιομηχανία να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 

εκπροσώπους επιχειρήσεων και 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο, χωρίς 

να υπάρχει ο περιορισμός της 

φυσικής παρουσίας. Την 

πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός 

τέτοιου περιβάλλοντος Metaverse 
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για την εν λόγω έκθεση έλαβε η 

εταιρεία Eventtoura, ενώ 

τεχνολογική υποστήριξη παρείχε η 

αρμενική εταιρεία PANDA MR, η 

οποία αναπτύσσει πλατφόρμες για 

εικονικές συναντήσεις.  

Η έκθεση θα χωρίζεται σε 3 

κατηγορίες προϊόντων και 

υπηρεσιών: παραγωγοί 

αλκοολούχων ποτών, βιομηχανία 

τροφίμων και τουριστική 

βιομηχανία. Ο κύριος στόχος της 

εκδήλωσης είναι η τόνωση των 

εξαγωγών της χώρας και η αύξηση 

της αναγνωρισιμότητας των 

προϊόντων της Αρμενίας στο ευρύ 

κοινό. Για τα 3 πρώτα χρόνια της 

έκθεσης προβλέπεται η συμμετοχή 

μόνο εγχώριων παραγωγών, ενώ δεν 

αποκλείεται η συμμετοχή ξένων 

παραγωγών σε δεύτερο χρόνο.  

 

Η Αρμενία εκτοξεύει τον πρώτο 

δορυφόρο στο διάστημα. 

 

Η Αρμενία εκτόξευσε σε τροχιά τον 

πρώτο δορυφόρο παρατήρησης της 

γης την Τετάρτη 26.05. με έναν 

πύραυλο SpaceX Falcon 9 από το 

Ακρωτήριο Κανάβεραλ της 

Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού 

Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας 

της χώρας κ. Robert Khachatryan και 

της Πρέσβεως της Αρμενίας στις 

ΗΠΑ κας Lilit Makunts. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του 

Πρωθυπουργού κ. Nikol Pashinyan, 

η Αρμενία μπαίνει σε μια νέα εποχή 

διαστημικών δραστηριοτήτων και 

ελπίζει ότι η πλούσια παράδοση της 

χώρας σε αυτόν τον τομέα θα 

αποκατασταθεί, ενώ τόνισε ότι 

προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση 

της παραγωγής διαστημικού 

εξοπλισμού. Ειδικότερα, ανέφερε ότι 

μέχρι το τέλος του 2023, η Αρμενία 

θα διαθέτει ένα κέντρο δορυφορικού 

ελέγχου και μια εγκατάσταση 

κατερχόμενης ζεύξης, τα οποία θα 

παρέχουν υπηρεσίες λήψης και 

μετάδοσης δεδομένων για άλλους 

δορυφορικούς φορείς 

εκμετάλλευσης.  

Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες που 

θα ληφθούν από το δορυφόρο, θα 

χρησιμοποιηθούν στην Αρμενία για 

έλεγχο των συνόρων, πρόληψη και 

διαχείριση εκτάκτων αναγκών και 
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προστασία του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης της κλιματικής 

αλλαγής.  

 

Μακροοικονομικά στοιχεία 

Αρμενίας για το πρώτο 3μηνο τ.ε. 

 

Η οικονομία της Αρμενίας 

αναπτύχθηκε κατά 8,6% το πρώτο 

τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ, σε 

σύγκριση με το προηγούμενο 

τρίμηνο, υποχώρησε κατά 36%. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 918 ευρώ για το 

πρώτο τρίμηνο τ.ε. και ο δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας της 

Αρμενίας αυξήθηκε κατά 9,4% το 

διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2021. Μόνο τον Απρίλιο, η 

οικονομική δραστηριότητα 

αυξήθηκε κατά 8,8% σε σύγκριση με 

τον Απρίλιο του 2021 και κατά 5,38 

% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 

2022. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας 

εξαιρουμένης της γεωργίας 

παρουσίασαν ανοδική πορεία την 

περίοδο αναφοράς. Ο κύκλος 

εργασιών του εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 33,8% την περίοδο 

Ιανουαρίου-Απριλίου 2022. Οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,2%, και 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,1%. 

Το εμπορικό ισοζύγιο είναι 

αρνητικό, καθώς οι εξαγωγές 

αποτελούν το 35% των εισαγωγών 

την περίοδο αναφοράς. 

 

Έγκριση νομοσχεδίου για το 

σύστημα δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης των ορυχείων.  

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε 

νομοσχέδιο που εισάγει νέες 

ρυθμίσεις, προκειμένου να 

καταστήσει το σύστημα δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης μεταλλωρυχείων πιο 

δίκαιο και αποτελεσματικό. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη 

τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, οι 

εταιρείες θα πληρώνουν 15% 

επιπλέον δικαιώματα εάν η 

κερδοφορία τους υπερβαίνει το 10%. 

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει 

την κατάργηση του κρατικού 

δασμού για την αδειοδότηση 
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εξαγωγών συμπυκνώματος χαλκού 

και μολυβδαινίου από την 1η 

Ιανουαρίου 2023. 

 

Αύξηση του ποσοστού επενδύσεων 

στην οικονομία της Αρμενίας.  

 

Σύμφωνα με τον Υπουργό 

Οικονομίας κ. Vahan Kerobyan, 

εκτός από τις ΑΞΕ, που αυξήθηκαν 

κατά 54% το 2021, οι εγχώριες 

εταιρείες αύξησαν σημαντικά το 

ποσό των επενδύσεων τους στην 

οικονομία της Αρμενίας το 2021. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της αύξησης, 

σημειώνεται ότι η εξάρτηση του ΑΕΠ 

από τις επενδύσεις ξεπερνά το 40% 

στην Αρμενία σε σύγκριση με 

ποσοστό μικρότερο του 20% στην 

πλειοψηφία των ανεπτυγμένων 

χωρών.  

 

Απόκτηση πλειοψηφικού 

ποσοστού του Αρμενικού 

Χρηματιστηρίου Αξιών από το 

Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

(CBA) ενέκρινε την απόκτηση του 

65,03% των μετοχών του Αρμενικού 

Χρηματιστηρίου Αξιών (AMX) από 

το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας 

(GPW). Από το υπόλοιπο των 

μετοχών, το 25,02% ανήκει στην CBA 

και το 9,95% στο AMX. Η Σύμβαση 

Αγοράς Μετοχών ανήλθε στα 873 

εκατ. AMD,  ήτοι 1,8 εκατ. ευρώ.  

 

Ακύρωση πτήσεων της FlyOne 

Armenia προς Λυών και Παρίσι 

λόγω άρνησης χρήσης του εναέριου 

χώρου της Τουρκίας. 

 

Η FlyOne Armenia ακύρωσε τις 

πτήσεις από το Ερεβάν προς τη 

Λυών και το Παρίσι μέχρι τις 10 

Ιουνίου, καθώς οι τουρκικές 

αεροπορικές αρχές αρνήθηκαν να 

χορηγήσουν άδεια στην αεροπορική 

εταιρεία για χρήση του εναέριου 

χώρου της Τουρκίας. Η αεροπορική 

εταιρεία FlyOne Armenia έχει ήδη 

εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την 

επανέναρξη των πτήσεων προς τη 

Γαλλία από τις 16 Ιουνίου. 

Παράλληλα, η ίδια αεροπορική 

εταιρεία πραγματοποιεί πτήσεις 

μεταξύ Ερεβάν και 
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Κωνσταντινούπολης χωρίς κάποιο 

πρόβλημα, ενώ οι τουρκικές 

αεροπορικές αρχές χορήγησαν νέα 

άδεια στην ίδια αεροπορική εταιρεία 

για πτήσεις προς την τουρκική πόλη 

Αττάλεια. Σημειώνεται ότι η FlyOne 

Armenia χρησιμοποιεί αεροπλάνα 

αδειοδοτημένα στη Μολδαβία, 

προκειμένου να πετάξει στα 

αεροδρόμια της ΕΕ. 

 

Αύξηση της προμήθειας φυσικού 

αερίου από το Ιράν για την 

Αρμενία. 

 

Κατά τη διάρκεια της 17ης κοινής 

συνόδου της διακυβερνητικής 

επιτροπής μεταξύ Αρμενίας και 

Ιράν, που έλαβε χώρα στο Ερεβάν, το 

Ιράν συμφώνησε να αυξήσει 

σημαντικά τις προμήθειες φυσικού 

αερίου στην Αρμενία στα 600 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο, η 

Αρμενία εισάγει ετησίως περίπου 350 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα ιρανικού 

φυσικού αερίου υπό τη συμφωνία 

ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

αέριο, που βρίσκεται σε ισχύ έως το 

2026. Και οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν να παρατείνουν την 

ισχύ της συμφωνία για τέσσερα 

χρόνια περαιτέρω. Στόχος είναι να 

αυξηθεί η εισαγωγή ιρανικού 

φυσικού αερίου μέχρι έως και 1,8 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

ετησίως μετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής τρίτης γραμμής 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 

έχει προγραμματιστεί για τα τέλη 

του 2023. 

 

Εκκίνηση διαπραγματεύσεων με το 

Τουρκμενιστάν για ανταλλαγή 

φυσικού αερίου. 

 

Η Αρμενία έχει ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή 

φυσικού αερίου από το 

Τουρκμενιστάν μέσω του Ιράν. 

Επιπλέον, τα μέρη συμφώνησαν να 

διευκολύνουν αμοιβαία την 

πρόσβαση στην αρμενική ελεύθερη 

οικονομική ζώνη «Meghri» και στην 

ιρανική ελεύθερη οικονομική ζώνή 

«Aras». Κατά την επίσκεψη του 

Υπουργού Εδαφικής Διοίκησης και 

Υποδομών της Αρμενίας στο Ιράν κ. 
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Gnel Sanosyan, οι δύο χώρες 

συμφώνησαν να αυξήσουν τη 

διέλευση φορτίων μέσω των δύο 

χωρών ως μέρος του διαδρόμου 

μεταφοράς του Κόλπου προς την 

Ευρώπη. Σύμφωνα με το υπουργείο 

Οικονομίας, 6.636 εταιρείες με 

ιρανικό κεφάλαιο είναι 

εγγεγραμμένες στην Αρμενία. Το 

αμοιβαίο εμπόριο αυξήθηκε κατά 

37,4% και διαμορφώθηκε στα 125,3 

εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-

Μαρτίου 2022. 

 

 

 


