
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 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

 

Σημασία αναβάθμισης οδικού άξονα 

Αρμενίας-Συμμετοχή χώρας σε 

πρωτοβουλίες μεταφορικών διαδρόμων. 

 

Ούσα περίκλειστη, η Αρμενία χρειάζεται να 

ξεπεράσει τις προκλήσεις ως προς τη 

συνδεσιμότητα της, καθώς ακόμα και στο 

πλαίσιο του εσωτερικού της χώρας 

υφίστανται περιοχές που έχουν 

περιορισμένες συνδέσεις με τα κέντρα 

οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας. Η διεθνής μεταφορική 

σύνδεση της Αρμενίας βασίζεται στην 

πρόσβασή της στα λιμάνια της Γεωργίας και 

στο Ιράν, χρησιμοποιώντας τον οδικό 

διάδρομο Βορρά-Νότου. Παρά τις πρόσφατες 

επενδύσεις σε αυτήν την οδική σύνδεση, 

απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση και 

επέκταση του οδικού δικτύου, προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η πιθανή αυξανόμενη 

εσωτερική και διασυνοριακή κυκλοφορία. 

Η ποιότητα των υποδομών στον τομέα των 

μεταφορών θεωρείται ότι είναι αντίστοιχη με 

τις χώρες ΚΑΚ, αλλά πιο αδύναμη εν σχέσει 

με το μέσο όρο για τις χώρες της Ευρώπης και 

της Κεντρικής Ασίας (ECA). Η χώρα διαθέτει 

σχετικά πυκνή σιδηροδρομική υποδομή με 

κάποιο περιθώριο βελτίωσής της, αλλά 

αδύναμη οδική υποδομή. Εκτός των αστικών 

περιοχών, η οδική πρόσβαση είναι κακή, 
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εμποδίζοντας έτσι την ικανότητα της 

ενδοχώρας να συνδεθεί με τις αγορές. Ο 

αντίκτυπος των κακών υποδομών 

επιδεινώνεται από την 

αναποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις 

στη διέλευση των συνόρων προς τη Γεωργία 

και το Ιράν, οι οποίες παραμένουν 

σημαντικές. Η Αρμενία βρίσκεται στην 43η 

θέση παγκοσμίως στο δείκτη «Διασυνοριακές 

συναλλαγές» του Doing Business 2020, 

αντικατοπτρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα 

σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που 

χρειάζεται για διέλευση των συνόρων, καθώς 

και το υψηλό κόστος για συμμόρφωση με τα 

έγγραφα για τις εξαγωγές και εισαγωγές.  

Σημειώνεται ότι, προς επίτευξη της βελτίωσης 

των οδικών μεταφορών, η Αρμενία θα 

δαπανήσει κατά 32% περισσότερα για την 

ανάπτυξη των αρμενικών υποδομών το 2022 

σε σχέση με το 2021, αυξάνοντας τις δαπάνες 

που θα γίνουν σε αυτό τον τομέα σε 

περισσότερα από 278 δισ. dram. 

Προβλέπεται καταρχήν αποκατάσταση και 

επισκευή δρόμων μήκους 500 χιλιομέτρων, 

καθώς και προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί 

για τα τμήματα Sisian-Kajaran και Kajaran-

Agarak του αυτοκινητόδρομου Βορρά-Νότου, 

με στόχο να ξεκινήσουν οι εργασίες 

κατασκευής των δύο τμημάτων ταυτόχρονα 

εντός του έτους. 

Το έργο για την κατασκευή του οδικού 

τμήματος Sisian-Kajaran1 του διαδρόμου 

μεταφορών Βορρά-Νότου είναι στρατηγικής 

σημασίας για τη χώρα, στο πλαίσιο των 

πρόσφατων εξελίξεων στο Syunik της 

Αρμενίας, στα σύνορα Αρμενίας-

Αζερμπαϊτζάν. Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα 

ανέλθει στα 1,5 δισ. δολ, γεγονός που θα 

συνεπάγεται την ενεργό συνεργασία της 

Αρμενίας με τους διεθνείς εταίρους της, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες πολιτικές 

εξελίξεις, ανασχεδιάστηκε το έργο Βορράς-

Νότος σε Βορράς-Νότος-Ανατολή-Δύση ή 

«Armenian Crossroads», το οποίο 

συνεπάγεται ότι θα συνδεθεί η Αρμενία με το 

Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και μετέπειτα με την 

Τουρκία και το Ναχιτσεβάν. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το ανατολικό-

δυτικό τμήμα του έργου δεν έχει υλοποιηθεί 

ακόμα, αλλά θα εφαρμοστεί άμεσα στη βάση 

ύπαρξης πολιτικών συμφωνιών. Παράλληλα, 

βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σχεδιασμού 

για την ανακαίνιση των αρμενικών τμημάτων 

του σιδηροδρόμου Yeraskh-Julfa-Ordubad-

Meghri-Horadiz. 

Σημειώνεται ότι ο αυτοκινητόδρομος Βορράς-

Νότος θα μειώσει την απόσταση από τα 

ιρανικά σύνορα έως τα γεωργιανά σύνορα 

από 556 σε 490 χιλιόμετρα και θα μειώσει το 

χρόνο διέλευσης αυτής της απόστασης από 9-

10 ώρες στο ήμισυ. Θα διευκολύνει επίσης την 

 
1 Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα είναι 58 χλμ. 

συντομότερος από τον υπάρχοντα, με βελτιωμένη 

ασφάλεια και άνεση στην κυκλοφορία. 
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πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα τόσο για την 

Αρμενία όσο και για το Ιράν. Τέλος, το έργο 

θα εξασφαλίσει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 

κράτη μέσω Αρμενίας (Meghri-Kapan, Goris-

Yerevan, Ashtarak-Gyumri-Bavra) και μέσω 

Γεωργίας.  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης των 

παρεχόμενων υποδομών, η χώρα συμμετέχει 

σε πολυμερή προγράμματα/πρωτοβουλίες, 

όπως TRACECA, TEN-T). Όσον αφορά στην 

πρωτοβουλία Belt and Road2, αν και κανένας 

διάδρομος της Πρωτοβουλίας Belt and Road 

(BRI) δεν διέρχεται από την Αρμενία, η χώρα 

μπορεί να ωφεληθεί από την εν λόγω 

πρωτοβουλία μέσω της εφαρμογής 

συμπληρωματικών πολιτικών που θα 

βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές. Η 

ολοκλήρωση των έργων του BRI στην 

Κεντρική Ασία και την περιοχή του Καυκάσου 

αλλά και συνολικά εκτιμάται ότι θα μειώσει 

τον χρόνο αποστολής προς την Αρμενία κατά 

2,8% και το κόστος των εμπορικών 

συναλλαγών κατά λίγο περισσότερο από 1%. 

Ταυτόχρονα, η χώρα έχει αποφασίσει να 

ενισχύσει τη συνεργασία με χώρες της αμέσου 

και ευρύτερου γειτονίας, μέσω των κάτωθι 

μεταφορικών διαδρόμων: 

1. Διεθνής Διάδρομος Μεταφορών 

Βορρά-Νότου (North-South 

International Transport 

Corridor) 

 
2 South Caucasus and Central Asia: The Belt and Road 
Initiative Armenia Country Case Study, June 2020, World 
Bank. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 

Ευρασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, η 

Αρμενία μπορεί να γίνει σημαντικός 

διαμετακομιστικός κόμβος λόγω της 

σύνδεσής της με τον Διεθνή Διάδρομο 

Μεταφορών Βορρά-Νότου (NSITC), καθώς ο 

διάδρομος θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

αύξηση των μεταφορικών συνδέσεων της 

χώρας με ξένες αγορές. 

Ο NSITC, ο οποίος βρίσκεται επί του 

παρόντος στο τελικό στάδιο κατασκευής του 

και πρόκειται να συνδέσει την Αρμενία με το 

Ιράν, μπορεί να ενισχυθεί με την κατασκευή 

ενός νέου οδικού τμήματος στο Kvesheti-Kobi 

της Γεωργίας μήκους 23 χλμ., καθώς και μιας 

σήραγγας μήκους 10 χλμ., ως εναλλακτική 

στον υπάρχοντα δρόμο προς το ρωσο-

γεωργιανό οδικό σημείο ελέγχου Upper Lars. 

Η σήραγγα αυτή θα ανοίξει νέες προοπτικές 

για τις μεταφορές και την πρόσβαση των 

εμπορευμάτων της στις ξένες αγορές. 

Η Ινδία και το Ιράν υποστηρίζουν ενεργά την 

πρωτοβουλία και τη συμμετοχή της Αρμενίας 

σε αυτή, καθώς το Μάρτιο του 2021, ο 

Πρέσβης της Ινδίας στο Ιράν δήλωσε ότι η 

σύνδεση της Αρμενίας με το Διεθνή Διάδρομο 

Μεταφορών Βορρά-Νότου θα 

πραγματοποιηθεί μέσω του λιμένα Chabahar 

στο Ιράν. Ωστόσο, η ένταξη της Αρμενίας 

στον διεθνή μεταφορικό διάδρομο θα είναι 

δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση του 

εθνικού τμήματος του αυτοκινητόδρομου 

Βορρά-Νότου που θα μειώσει την απόσταση 

από τα γεωργιανά έως τα ιρανικά σύνορα. 

 



4 
 

2. Μεταφορικός και 

Διαμετακομιστικός Διάδρομος 

Περσικού Κόλπου-Μαύρης 

Θάλασσας (International 

Transport and Transit Corridor 

Persian Gulf-Black Sea). 

Η Αρμενία προωθεί με θέρμη το 

συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς σε περίπτωση 

υλοποίησης, η χώρα θα αποκτήσει σημαντικό 

ρόλο στη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του 

εδάφους της στην ευρύτερη περιοχή. Οι 

αρνητικές συνέπειες στον τομέα των 

μεταφορών μετά τις εχθροπραξίες του ’20 και 

η στενή σχέση της Αρμενίας με το Ιράν λόγω 

γειτνίασης αποτελούν επίσης σημαντικούς 

παράγοντες υποστήριξης αυτού του 

Διαδρόμου. Ταυτόχρονα, έχοντας εκφράσει η 

Ινδία ενδιαφέρον, αυτό το έργο θα μπορούσε 

να δημιουργήσει έναν μεγάλο δρόμο 

διέλευσης από την Ινδία προς τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τους 

εμπορικούς δεσμούς της Ασίας και της 

Ευρώπης και ενδυναμώνοντας το 

γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της 

Αρμενίας στην περιοχή. Σημαντική 

παράμετρος που αναδεικνύει το ενδιαφέρον 

της χώρας ως προς αυτό το σχέδιο είναι η 

έντονη κυβερνητική βούληση που 

εκδηλώνεται ως προς τον εκσυγχρονισμό των 

οδικών αξόνων εντός της αρμενικής 

επικράτειας, καθώς το οδικό δίκτυο εντός της 

Αρμενίας αποτελεί μια πολύ σημαντική 

συνδετική αλυσίδα στον διάδρομο Περσικού 

Κόλπου-Μαύρης Θάλασσας . 

 

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - 

Αρμενίας κατά το έτος 2021 

 

Για το 2021, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας κινήθηκαν σε 

χαμηλά επίπεδα, παρουσίασαν όμως αυξητική 

τάση, με τον όγκο διμερούς εμπορίου να 

εμφανίζει αύξηση κατά 17,7%, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Καταγράφησαν 

δε αυξήσεις τόσο στις ελληνικές εξαγωγές 

(17,6% εν σχέσει με το 2020) όσο και στις 

εισαγωγές από την Αρμενία (34,4%% σε 

σύγκριση με το 2020). Ο όγκος των 

συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών παραμένει 

διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα και το ισοζύγιο 

είναι θετικό για τη χώρα μας.  

 

Αξία 

σε 

ευρώ 

2018 2019 2020 2021 21/

20

% 

Εξαγ

ωγές 

13.774

.800 

13.55

7.536 

10.10

6.130 

11.89

2.894 

17,6

% 

Εισαγ

ωγές 

447.8

68 

398.4

14 

66.64

8 

89.58

1 

34,4

% 

Όγκο

ς 

Εμπο

ρίου 

14.22

2.668 

13.95

5.950 

10.172

.948 

11.98

2.581 

17,7 

Εμπο

ρικό 

Ισοζύ

γιο 

13.32

6.932 

13.159

.122 

10.03

9.652 

11.80

3.313 

17,5 

Πίνακας 1: Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδας και Αρμενίας 2017-2020. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάρτιος 2021, επεξεργασία: 

Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Τα κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα 

είναι: φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, 
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ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από 

αργίλιο, πούρα, χρώματα επίχρισης και 

βερνίκια, κόλλες και άλλα παρασκευασμένα 

συγκολλητικά και εσπεριδοειδή.  

Τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την 

Αρμενία είναι: λικέρ, κρασί και κοσμήματα.  

 

Σημαντική απόκλιση παρουσιάζουν τα επίσημα 

στοιχεία της National Statistical Service  of  

Armenia για το διμερές εμπόριο μεταξύ 

Ελλάδας και Αρμενίας:  

 

Αξία 

σε 

ευρώ 

2018 2019 2020 2021 2021/

20% 

Eξαγ

ωγές 

54.718

.882 

15.631

.475  

21.009

.900 

18.18

4.662 

-13,4 

Εισαγ

ωγές 

229.8

89 

395.5

87 

43.90

0 

82.01

5 

86,8 

Όγκο

ς 

Εμπο

ρίου 

54.94

8.772 

15.579

.582 

21.053

.800 

18.26

6.677 

-13,2 

Εμπο

ρ. 

Ισοζύ

γιο 

55.90

4.835 

15.23

5.887 

20.96

6.000 

18.10

2.647 

-13,6% 

Πίνακας 2: Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδας και Αρμενίας 2017-2020. 

Πηγή:National Statistical Service of Armenia, Μαρτ. 

2021, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, για 

το 2021, ο εμπορικός όγκος στο διμερές 

εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας ανήλθε 

στα 18,26 εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

13,2% σε σχέση με το 2020, γεγονός που 

οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών (13,4%), 

καθώς οι εισαγωγές παρουσίασαν σημαντική 

αύξηση της τάξης του 86,8% (43.900 €). 

Τα 54,7 εκ. ευρώ των εξαγωγών μας το  2018, 

αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές όλων των 

προηγούμενων ετών από το 2004.  Η 

σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ, που παρουσιάζεται διαχρονικά, 

αφορά σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.  

 

 

 

 

Επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία 

στην οικονομία της Αρμενίας 

 

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας 

θα δημιουργήσουν αρκετές αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονομία της Αρμενίας:  

1. Η Ρωσία είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της 

Αρμενίας με μερίδιο 32,7% στο εξωτερικό 

εμπόριο της χώρας για το 2021. Σύμφωνα με τη 

Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας, ο όγκος του 

αμοιβαίου εμπορίου αυξήθηκε κατά 20,9%, 

ανερχόμενος στα 2,2 δισ. ευρώ, με τις 

εισαγωγές από τη Ρωσία να καταγράφονται 

σχεδόν διπλάσιες εν σχέσει με το 2020. Όπως 

συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2014, 

οι εξαγωγές από την Αρμενία προς τη Ρωσία θα 

είναι ένας από τους τομείς της αρμενικής 

οικονομίας που θα επηρεαστούν αρνητικά, 

καθώς θα υπάρξει μείωση της αγοραστικής 

δύναμης στη Ρωσία και συνεχιζόμενη 

υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος. 

2. Η επερχόμενη ύφεση της ρωσικής οικονομίας 

σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 

κατασκευών και του λιανικού εμπορίου θα 

οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας στην Αρμενία 

και μείωση των εμβασμάτων που προέρχονται 

από τη Ρωσία, εφόσον υπάρχει ένας σημαντικός 

αριθμός Αρμένιων μεταναστών εργασίας στη 

Ρωσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 
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(CBA) αξιολογεί ωστόσο αυτή την επίδραση ως 

ασήμαντη, ενώ το μερίδιο του ΑΕΠ που αφορά 

στα εμβάσματα που προέρχονται από τη Ρωσία 

στην Αρμενία μειώθηκε κατά το 2021 από 9% 

σε 6% . 

3. Καθώς η Ρωσία ανέστειλε τις εξαγωγές 

σιταριού, σιμιγδαλιού, σίκαλης, κριθαριού και 

καλαμποκιού στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση (EEU) έως τις 31 Αυγούστου, θα 

υπάρξει αύξηση στην τιμή του ψωμιού αλλά και 

άλλων βασικών αγαθών στη χώρα. 

4. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην 

οικονομία της χώρας, καθώς πολλές μεγάλες 

αρμενικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, 

των τηλεπικοινωνιών, της εξόρυξης και άλλων 

τομέων λειτουργούν με ρωσικά κεφάλαια. 

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες είναι 

θυγατρικές ρωσικών εταιρειών, όπως η 

Gazprom Armenia και η Armenal. Οι κυρώσεις 

που επιβάλλονται από τις δυτικές χώρες σε 

ρωσικές εταιρείες ενδέχεται να επηρεάσουν 

επίσης τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται 

στην Αρμενία.  

Το Υπουργείο Οικονομίας της Αρμενίας 

εγκαινίασε την πρωτοβουλία «reallocate your 

business» στις 28 Φεβρουαρίου τ.ε., με την 

οποία θα προσφέρει βοήθεια σε εκείνες τις 

εταιρείες που σκέφτονται να μεταφέρουν τις 

επιχειρήσεις τους στην Αρμενία. Το μεγαλύτερο 

μερίδιο των εταιρειών που έχουν ήδη 

μεταφερθεί στην Αρμενία προέρχονται από τον 

τομέα της πληροφορικής.  

Επί του παρόντος, ο τουριστικός και ο 

τραπεζικός τομέας επηρεάζονται 

βραχυπρόθεσμα θετικά. Χιλιάδες άνθρωποι 

έχουν φτάσει από τη Ρωσία στην Αρμενία, 

καθώς μπορούν να ταξιδέψουν με τις 

εσωτερικές τους ταυτότητες στην Αρμενία 

χωρίς να έχουν ξένα διαβατήρια και γι’ αυτό 

αυξήθηκαν κατακόρυφα οι τιμές των 

αεροπορικών εισιτηρίων από τη Ρωσία προς 

την Αρμενία. Πέρα από τον τουρισμό, 

υπάρχουν οικογένειες που νοικιάζουν 

βραχυπρόθεσμα στο Ερεβάν, με την ελπίδα 

σταθεροποίησης της κατάστασης στη χώρα 

τους. Σημειώνεται ότι οι τιμές για την ενοικίαση 

ακινήτων στο Ερεβάν αυξήθηκαν κατά 20-30% 

σε μία μόνο εβδομάδα.  

Επαναφορά των πτήσεων της Aeroflot 

από τη Μόσχα στο Ερεβάν 

 

Από τις 21.03, η Aeroflot θα ξαναρχίσει τις 

τακτικές πτήσεις μεταξύ Μόσχας και Μπακού 

και από τις 22.03 μεταξύ Μόσχας και Ερεβάν, 

ενημέρωσε στις 15.03 η Aeroflot, η μεγαλύτερη 

αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας. Οι πτήσεις 

αυτές θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή 

βάση.  

Από τις 8 Μαρτίου, η Aeroflot είχε ακυρώσει 

όλες τις διεθνείς πτήσεις της, εξαιρουμένων των 

πτήσεων προς την πρωτεύουσα της 

Λευκορωσίας. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ρωσικής 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών 

(Rosaviatsiya), η οποία είχε καλέσει τις ρωσικές 

αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις 

πτήσεις τους στο εξωτερικό, προκειμένου να 

αποφύγουν την κατάσχεση των αεροπλάνων 

τους κατόπιν της επιβολής των κυρώσεων της 

ΕΕ στη Ρωσία. 
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Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα της 

Αρμενίας στον απόηχο των κυρώσεων της 

Δύσης προς τη Ρωσία. 

 

1. Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας (CBA) 

αύξησε το βασικό της επιτόκιο στις 15.03, 

επικαλούμενη την αβεβαιότητα και τους 

κινδύνους για την οικονομία της χώρας, που 

σχετίζονται με τις κυρώσεις της Δύσης που 

επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο 

στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, το διοικητικό 

συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας 

όρισε το επιτόκιο των πράξεων κύριας 

αναχρηματοδότησης στο 9,25%– αυξημένο 

κατά 1,25 %. Σύμφωνα με την Κεντρική 

Τράπεζα, η Αρμενία ενδέχεται να παρουσιάσει 

σημαντική επιβράδυνση στην οικονομική της 

ανάπτυξη ως επίπτωση των κυρώσεων που 

επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας, κυρίως στον 

τραπεζικό τομέα , καθώς θα υπάρξει μείωση 

των εμβασμάτων από τη Ρωσία και εξασθένηση 

της εξωτερικής ζήτησης.  

2. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της 

Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, Martin 

Galstyan, από τις 02.03 μέχρι τις 15.03 τ.ε., 

περίπου 6500 μη κάτοικοι της Αρμενίας –κατά 

κύριο λόγο Ρώσοι πολίτες-έχουν ανοίξει 

λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες της 

χώρας.  

 

Άρση των τελωνειακών δασμών για 

εξαγωγές της Αρμενίας κάτω του 1 εκ. 

dram. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

Υποθέσεων ενέκρινε το νομοσχέδιο που 

συνέταξε η κυβέρνηση, με στόχο την εξάλειψη 

πιθανών εμποδίων για τους εξαγωγείς με τη μη 

επιβολή δασμών για εξαγωγές προϊόντων αξίας 

κάτω του 1 εκ. dram (περίπου 1800 €). 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας Vahan 

Kerobyan , το νομοσχέδιο ονομάζεται 

νομοσχέδιο Volterman, επειδή οι αλλαγές 

προτάθηκαν από τη Volterman, εταιρεία 

κατασκευής πορτοφολιών. Ειδική μνεία έγινε 

από τον Υπουργό ότι αυτή η απαλλαγή μη 

επιβολής δασμών θα ενισχύσει σημαντικά 

πολλές εταιρείες που διαθέτουν δυνατότητα 

διαδικτυακών συναλλαγών. Το νομοσχέδιο 

περιλαμβάνει και άλλες παρόμοιες αλλαγές, 

όπως την απαλλαγή από τους κρατικούς 

δασμούς για τη διαμετακόμιση προϊόντων που 

δεν υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μέσω των 

αρμενικών συνόρων (εξαιρουμένων των 

εξαγωγών) βάσει ενός ενιαίου εγγράφου 

μεταφοράς που αποστέλλεται από έναν μόνο 

αποστολέα σε έναν μόνο παραλήπτη. 

 

Κλυδωνισμοί της αρμενικής οικονομίας 

στη σκιά της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και 

Ουκρανίας 

 

1.Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του 

Υπουργού Οικονομίας κ. Tigran Khachatryan 

στην Εθνοσυνέλευση στις 21.03, ο πληθωρισμός 

της Αρμενίας θα ανέλθει στο 5,5% το 2022, με 

μια απόκλιση της τάξεως του 1,5% να είναι 

πιθανή.  

2. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι στις 

τελευταίες προκαταρκτικές προβλέψεις του 

ΔΝΤ για τη χώρα, η Αρμενία αναμένεται να 

παρουσιάσει ανάπτυξη μόλις κατά 1,5%, ήτοι με 

πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό,τι προέβλεπε 
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προηγουμένως το ΔΝΤ και άλλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας των 

περιφερειακών και παγκόσμιων οικονομικών 

επιπτώσεων της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και 

Ουκρανίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι κυρώσεις στη 

Ρωσία, οι υψηλότερες τιμές τροφίμων και 

καυσίμων, τα μειωμένα εμβάσματα προς τη 

χώρα και η αυξημένη αστάθεια στις παγκόσμιες 

χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένεται να 

διευρύνουν το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών τους επόμενους μήνες, 

να ανεβάσουν τον πληθωρισμό και να 

περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας.  

Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ είχε προβλέψει τον 

περασμένο Δεκέμβριο ότι η οικονομία της 

Αρμενίας θα αναπτυσσόταν κατά 5,3% το 2022 

και κατά 5% το 2023, καθώς η οικονομία της 

Αρμενίας συνέχισε να ανακάμπτει, 

καταγράφοντας ανάπτυξη κατά 5,7% το 2021 

και παρουσιάζοντας ισχυρή ανάπτυξη στις 

αρχές του 2022. Ο ετήσιος πληθωρισμός στον 

δείκτη τιμών του καταναλωτή μειώθηκε 

σταθερά, αγγίζοντας το 6,5% τον Φεβρουάριο, 

βοηθούμενος από τη σύσφιξη της νομισματικής 

πολιτικής. Η δημοσιονομική πολιτική βοήθησε 

στον μετριασμό των επιπτώσεων των 

κραδασμών στην οικονομία τα τελευταία δύο 

χρόνια, αλλά παραμένει συνδεδεμένη με τον 

ευρύτερο στόχο της βιωσιμότητας του χρέους 

και τη φορολογική πολιτική. 

3. Επισημαίνεται ότι την έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας «Προοπτικές για την 

Παγκόσμια Οικονομία» (Global Economic 

Prospects, Ιανουάριος 2022), η πρόβλεψη για 

την ανάπτυξη της αρμενικής οικονομίας για το 

2022 ήταν 4,8% και για το 2023 5,4%. 

 

Άρση των εισαγωγικών δασμών για 430 

είδη προϊόντων στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση-Η αντίδραση της 

Αρμενίας. 

 

Σύμφωνα με απόφαση που εξεδόθη στις 17.03, 

το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Επιτροπής απαλλάσσει τα προϊόντα διατροφής 

και τα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή τους από εισαγωγικούς δασμούς για 

έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής 

σύσκεψης στις 24.03,. ο Πρωθυπουργός της 

χώρας N. Pashinyan δήλωσε ότι αυτή η 

απόφαση θα μειώσει τις πιθανές επερχόμενες 

αυξήσεις των τιμών των προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της 

κυβέρνησης Mher Grigoryan, τα έσοδα του 

προϋπολογισμού θα μειωθούν, αλλά η άρση των 

εισαγωγικών δασμών θα έχει πολύ σημαντική 

θετική επίδραση στους καταναλωτές. 

Η εν λόγω απόφαση αφορά σε ζωικά και 

γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά, 

ηλιόσπορους, χυμούς, σάκχαρα, σκόνη κακάο, 

αμινοξέα, άμυλα, ένζυμα και άλλα προϊόντα 

διατροφής, καθώς και σε προϊόντα για την 

παραγωγή και πώληση τροφίμων, τα οποία 

απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς για 

έξι μήνες. Όσον αφορά στα αγαθά για την 

παραγωγή φαρμακευτικών, μεταλλουργικών 

και ηλεκτρονικών προϊόντων, στα αγαθά που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ψηφιακών 

τεχνολογιών, στα αγαθά για την παραγωγή 

προϊόντων ελαφριάς βιομηχανίας, καθώς και 
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στα αγαθά που χρησιμοποιούνται στον κλάδο 

των κατασκευών και των μεταφορών, 

προϋπόθεση για τη χορήγηση δασμολογικής 

απαλλαγής θα είναι η επιβεβαίωση του 

επιδιωκόμενου σκοπού της εισαγωγής 

εμπορευμάτων. Επιπλέον, έως τις 30 Απριλίου 

2023, ο συντελεστής σε πουρέ βερίκοκου, 

αχλαδιού, ροδάκινου και άλλων φρούτων σε 

συσκευασίες άνω των 40 κιλών έχει μηδενιστεί 

και έως τις 30 Απριλίου 2025,το ίδιο ισχύει και 

για την ανιλίνη και ορισμένους τύπους 

υφασμάτων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή εξωτερικών ενδυμάτων. 

 

Προβλήματα στις μεταφορές 

εμπορευμάτων στη χώρα λόγω καιρικών 

συνθηκών-6μηνη επιδότηση της Αρμενίας 

στο φέρρυ Poti-Kavkaz.  

 

1.Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της 

Αρμενίας ενημέρωσε στις 26.03 ότι ορισμένοι 

δρόμοι στη χώρα εξακολουθούν να παραμένουν 

κλειστοί λόγω καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα, 

ο δρόμος Vardaghbyur-Musayelyan της 

επαρχίας Shirak, οι δρόμοι που οδηγούν από 

τον μετεωρολογικό σταθμό "Amberd" στο 

φρούριο Amberd και στη λίμνη Kari στην 

επαρχία Aragatsotn παραμένουν 

απροσπέλαστοι. Επίσης, το πέρασμα 

Vardenyats είναι κλειστό για φορτηγά με 

ρυμουλκούμενα και δύσβατο για άλλους τύπους 

οχημάτων. Οι δρόμοι Vanadzor-Dilijan, 

Alaverdi-Jiliza και οι στροφές Stepanavan της 

επαρχίας Lori είναι επίσης δυσπρόσιτοι για 

φορτηγά με ρυμουλκούμενα.  

2.Η αρμενική κυβέρνηση θα επιδοτήσει για 6 

μήνες την ακτοπλοϊκή υπηρεσία μεταξύ των 

λιμανιών Poti (Γεωργία) και Kavkaz (Ρωσία). Η 

εν λόγω απόφαση ενεκρίθη στις 24.03 σε 

κυβερνητική συνεδρίαση. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας κ. Vahan 

Kerobyan, η ανάγκη επιδότησης προέκυψε από 

το γεγονός η Αρμενία αντιμετωπίζει περιοδικά 

μέσα στο χρόνο διάφορα προβλήματα κατά την 

εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών που σταματούν τη διέλευσή 

τους από και προς τη χώρα. Επιπλέον, 

σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό 

δρομολόγιο Poti - Kavkaz ,λειτουργεί δύο φορές 

την εβδομάδα και θα ενισχύσει σημαντικά τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων της 

Αρμενίας, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την 

επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. 

 

 

 

 


