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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Η αύξηση των ρωσικών μεταφορών 

κεφαλαίων και η μετεγκατάσταση 

Ρώσων στην Αρμενία εξαιτίας του 

πολέμου στην Ουκρανία ως οι 

σημαντικότεροι παράγοντες 

ανάπτυξης της οικονομίας της 

χώρας το 2022. 

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα 

Renaissance Capital στην έκθεσή της για 

τη χώρα, η Αρμενία έχει γίνει η χώρα 

που έχει επωφεληθεί σημαντικά από τη 

μετεγκατάσταση των Ρώσων εξαιτίας 

του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ειδικότερα, οι αναλυτές της επενδυτικής 

τράπεζας προέβλεψαν την ανάπτυξη 

του ΑΕΠ στη χώρα για το 2022 στο 14%, 

ενώ στις αρχές του έτους προέβλεπαν 

ανάπτυξη της αρμενικής οικονομίας 

κατά 5%. 

Οι αναλυτές της S&P Global στην 

έκθεση αναφέρουν την απότομη αύξηση 

των μεταφορών κεφαλαίων από τη 

Ρωσία, που στήριξαν το ισοζύγιο 

πληρωμών της Αρμενίας, καθώς και την 
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αύξηση της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας 

της μαζικής μετεγκατάστασης Ρώσων 

μεταξύ των αιτιών της διψήφιας 

οικονομικής ανάπτυξης για το τρέχον 

έτος.  

Εξαιτίας της εισροής Ρώσων στη χώρα, ο 

τομέας της πληροφορικής έχει 

αποδειχθεί ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς στην Αρμενία. 

Αν και δεν αποτελεί σημαντικό ποσοστό 

του ΑΕΠ την παρούσα χρονική περίοδο, 

σημειώνεται ότι το κράτος προωθεί την 

τοπική μετεγκατάσταση ειδικών του 

κλάδου και επιχειρήσεων 

πληροφορικής, γεγονός που θα 

δημιουργήσει ισχυρή διψήφια 

ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα 

με την έκθεση.  

Ταυτόχρονα, όλοι οι τομείς που 

σχετίζονται με τον τουρισμό στην 

Αρμενία έχουν ευνοηθεί, καθώς οι 

τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης 

παρουσιάζουν αύξηση έως και 30%. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση 

της Renaissance Capital, ο 

κατασκευαστικός τομέας επωφελήθηκε 

σημαντικά από την εισροή Ρώσων, 

καθώς υπολογίζεται ότι  ο τομέας των 

κατασκευών θα παρουσιάσει αύξηση  

της τάξης του 15%-20% εν σχέσει με το 

2021. Όσον αφορά στους κινδύνους 

υπερθέρμανσης της οικονομίας από τη 

μαζική εισροή Ρώσων, σε δηλώσεις της 

στο Forbes, η κα. Sofya Donets, 

επικεφαλής οικονομολόγος για τη 

Ρωσία και τις χώρες ΚΑΚ στη 

Renaissance Capital σημείωσε ότι « Παρά 

την εισροή Ρώσων, οι κίνδυνοι 

υπερθέρμανσης σε αυτήν την αγορά είναι 

περιορισμένοι, καθώς η κρατική πολιτική 

είναι συντηρητική και οι ιδιοκτήτες συχνά 

αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς πιο 

αυστηρά από τους ντόπιους και τους ορίζουν 

υψηλότερες τιμές». 

Η οικονομία της χώρας υποστηρίχθηκε 

επίσης από τις αυξημένες εξαγωγές προς 

τη Ρωσία, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 60% τους πρώτους εννέα μήνες του 

2022, κυρίως λόγω της αύξησης των 

εμπορικών ροών προς τη Ρωσία. Η 

μετεγκατάσταση των Ρώσων στην 

Αρμενία προκάλεσε επίσης σημαντική 

ενίσχυση του εθνικού νομίσματος της 

χώρας, καθώς η συναλλαγματική 

ισοτιμία του αρμενικού dram έχει 

ανατιμηθεί σχεδόν κατά 30% από τις 

αρχές του 2022, ενώ το ευρώ έχει 

υποτιμηθεί περισσότερο από 5% το 2022. 

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Αρμενίας 

τον Οκτώβριο του 2022. ανήλθε σε  9,5%, 

χαμηλότερος από πολλών 

γειτνιαζόντων χωρών, όπως της 

Γεωργίας, του Ουζμπεκιστάν, του 
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Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν, 

γεγονός που εξηγείται, σύμφωνα με την 

έκθεση, από τη συντηρητική πολιτική 

της κυβέρνησης.  

Υπό το φως των ανωτέρω, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως, σύμφωνα 

με την έκθεση, η παρουσία των Ρώσων 

στην Αρμενία θεωρείται ως παροδική, 

καθώς μεγάλο ποσοστό τους θα θελήσει 

να επιστρέψει στη χώρα τους, και η 

ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2023 

υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 5-7%.  

 

Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη για 

το 10μηνο 2022 

 

Στην Αρμενία, η οικονομική 

δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 14,5% το 

διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 

2022, έναντι αύξησης κατά 4,3% το ίδιο 

διάστημα του 2021. Η αύξηση της 

οικονομικής δραστηριότητας 

συνοδεύεται από εντυπωσιακή αύξηση 

των εξαγωγών και των εισαγωγών και ο 

τομέας των υπηρεσιών συνεχίζει να 

είναι ο μοχλός της οικονομικής 

ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό. 

Τον Οκτώβριο του 2022 σε σύγκριση με 

τον Οκτώβριο του 2021, η οικονομική 

δραστηριότητα παρουσίασε επιτάχυνση 

της ανάπτυξης κατά 17,5% (από 3,6% 

ένα χρόνο νωρίτερα). Ταυτόχρονα, 

μόνο τον Οκτώβριο του 2022, η 

οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε 

κατά 2% εν σχέσει με την αύξηση του 

Σεπτεμβρίου κατά 8,9%, τάση η οποία 

παρατηρήθηκε επίσης το 2021 - από 

αύξηση κατά 12,6% το Σεπτέμβριο σε 

μείωση κατά 4,9% τον Οκτώβριο του 

2021.  

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Αρμενίας το 

Νοέμβριο του 2022 ανήλθε σε 8,8%,  και 

ο πληθωρισμός των τροφίμων ανήλθε σε 

11,1% τον Νοέμβριο του 2022 σε 

σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, με 

αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης σε τρόφιμα, 

ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.  

Η ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας το διάστημα 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 

καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον 

τομέα των υπηρεσιών – αύξηση κατά 

27,9%, και σε μικρότερο βαθμό από τον 

ενεργειακό τομέα – αύξηση κατά 16,8%, 

τον τομέα του εμπορίου – αύξηση κατά 

15,5%, τον τομέα των κατασκευών – 

αύξηση κατά 14,4 %, και το βιομηχανικό 

τομέα – αύξηση κατά 9,9%. Ένα χρόνο 

νωρίτερα, το διάστημα Ιανουαρίου- 

Οκτωβρίου 2021, μόνο ο ενεργειακός 

τομέας παρουσίαζε μείωση -κατά 3,1%, 
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ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι, όπως και 

τώρα, παρουσίαζαν αύξηση: ο τομέας 

του εμπορίου - κατά 7%, ο τομέας των 

υπηρεσιών - κατά 6,4%, ο 

κατασκευαστικός τομέας - κατά 5,9% και 

ο βιομηχανικός τομέας - κατά 1,1%. 

Σε ετήσιους όρους (Οκτώβριος 2022 σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021), 

όλοι οι κλάδοι της αρμενικής 

οικονομίας παρουσίασαν ανάπτυξη με 

επιταχυνόμενο ρυθμό, καθώς ακόμη και 

ο ενεργειακός τομέας κατάφερε να 

ανακάμψει από την ύφεση σε διψήφια 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο τομέας των 

υπηρεσιών επιτάχυνε το ρυθμό 

ανάπτυξής του στο 34,9%, ο τομέας του 

εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά 

23,1%, ο κλάδος των κατασκευών κατά 

15,1%, ο βιομηχανικός τομέας κατά 

9,7% και ο ενεργειακός τομέας 

παρουσίασε ανάπτυξη κατά 15,7%.  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, 

όσον αφορά στις εισπράξεις, ο κλάδος 

του εμπορίου βρίσκεται στην πρώτη 

θέση με όγκο αξίας 7,2 δισ. €. Ο 

βιομηχανικός τομέας κατατάσσεται στη 

2η θέση με όγκο αξίας 4,5 δισ. €, ο τομέας 

των υπηρεσιών κατατάσσεται στην 3η 

θέση με όγκο αξίας 4,4 δισ. €. 

Σημειώνεται ότι ελλείψει στοιχείων για 

τον αγροτικό τομέα, ο κατασκευαστικός 

τομέας κατατάσσεται στην 4η θέση με 

όγκο αξίας 760,8 εκ. €. Ο όγκος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 

διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 

ανήλθε σε 7198 εκατομμύρια kWh, εκ 

των οποίων τα 673,9 εκατομμύρια kWh 

παρήχθησαν τον Οκτώβριο. 

 

Εξωτερικό εμπόριο της Αρμενίας 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή 

της Αρμενίας, ο κύκλος εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας κατά 

τους πρώτους ένδεκα μήνες του 2022 

αυξήθηκε κατά 67,8% σε σύγκριση με το 

ίδιο χρονικό διάστημα το 2021 και 

ανήλθε σε 11,7 δισ. €. Μόνο το Νοέμβριο 

του 2022, ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου χώρας αυξήθηκε κατά 74,5% 

σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, 

αλλά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 

2022 μειώθηκε κατά 2%.  

Οι αρμενικές εξαγωγές το 11μηνο του 

2022, σε σύγκριση με το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2021, 

εκτοξεύτηκαν κατά 75,2%, ανερχόμενες 

σε 4,4 δισ. €. Μόνο τον Νοέμβριο του 

2022, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 

2021, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
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95,8%, και σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 

του 2022 μειώθηκαν κατά 8,4%.  

Οι αρμενικές εισαγωγές κατά την 

περίοδο αναφοράς ανήλθαν σε 7,2 δισ. 

€, σημειώνοντας αύξηση κατά 63,6% σε 

σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2021. Οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 69,9% τον Νοέμβριο 

του 2022 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 

του 2021 και κατά 2,4% σε σύγκριση με 

τον Οκτώβριο του 2022.  

Το εμπόριο με τις χώρες ΚΑΚ ανήλθε σε 

3,83 δισ. €, παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του 80,4% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο το 2021. Εξ αυτών, οι 

σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι ήταν 

η Ρωσία (3,55 δισ. €), παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 86,4% εν σχέσει με το ίδιο 

διάστημα του 2021, η Λευκορωσία (137,3 

εκ. €, αύξηση κατά 2,3 φορές σε σχέση με 

το 2021) και η Ουκρανία (70,1 εκ. €, 

μείωση κατά 41,2%).  

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών με τις 

χώρες της ΕΕ ανήλθε σε 1,68 δισ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,2%. Η 

Γερμανία (368 εκ. €, αύξηση κατά 73%), 

η Ιταλία (249,7 εκ. €, αύξηση κατά 

11,3%) και η Ολλανδία (206,2 εκ. €) ήταν 

οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της 

Αρμενίας από την ΕΕ.  

 

50,5 δισ. dram θα διατεθούν για την 

κατασκευή του διαδρόμου «Βορράς-

Νότος» το 2023.  

 

50,5 δισ. dram θα διατεθούν από τον 

κρατικό προϋπολογισμό της Αρμενίας 

για τη συνέχιση της κατασκευής του 

διεθνούς οδικού διαδρόμου Βορρά-

Νότου το 2023, σύμφωνα με δηλώσεις 

του Αναπληρωτή Υπουργού Εδαφικής 

και Υποδομών κ. Vache Terteryan κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του σχεδίου 

κρατικού προϋπολογισμού της χώρας 

για το 2023. 

Σημείωσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στη βόρεια κατεύθυνση του 

οδικού άξονα - από το Ερεβάν προς το 

Gyumri. Επί του παρόντος, συνεχίζεται 

η κατασκευή των οδικών τμημάτων 

Talin-Lanjik και Talin-Gyumri μήκους 

18,7 και 27,5 χλμ. αντίστοιχα. Όσον 

αφορά στο οδικό τμήμα Ashtarak-Talin, 

οι εργασίες σε αυτό έχουν ολοκληρωθεί 

κατά το ήμισυ, η κυκλοφορία έχει ήδη 

ανοίξει μονομερώς και εάν διατηρηθεί ο 

σημερινός ρυθμός κατασκευής, είναι 

πιθανό εντός του 2023 ο δρόμος να είναι 

πλήρως έτοιμος για λειτουργία. 

Όσον αφορά στο νότιο τμήμα του 

διαδρόμου, όπως σημείωσε ο 

Αναπληρωτής Υπουργός, βρίσκονται σε 

εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες 



6 
 

για την κατασκευή τμήματος μήκους 6 

χλμ. από το Sisian έως το Kajaran. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες στη 

σήραγγα Kajaran μήκους 4 χλμ. Ήδη 

έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον 

ανάδοχο του έργου. Η Ευρασιατική 

Τράπεζα Ανάπτυξης θα χορηγήσει 19,5 

και 11 δισ. dram σε δύο δόσεις για την 

υλοποίηση του προγράμματος. 

Να σημειωθεί ότι το έργο κατασκευής 

του τμήματος Kajaran-Agarak μήκους 

40 χλμ. (Tranche-4) χρηματοδοτείται 

από το Ευρασιατικό Ταμείο 

Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης, το 

οποίο διαχειρίζεται η Ευρασιατική 

Τράπεζα Ανάπτυξης, καθώς και από τον 

κρατικό προϋπολογισμό της χώρας. Το 

ανακατασκευασμένο τμήμα του δρόμου 

μήκους 40 χλμ. θα είναι δεύτερης 

τεχνικής κατηγορίας με εκτιμώμενη 

ταχύτητα 80 χλμ./ώρα. Το οδικό τμήμα 

θα περιλαμβάνει 18 γέφυρες, 3 

σήραγγες, το μήκος της μεγαλύτερης 

από τις οποίες θα είναι 7,5 χιλιόμετρα. 

Τα βαρέα οχήματα θα έχουν τη δική 

τους λωρίδα, η οποία θα διευκολύνει τη 

μεταφορά των εμπορευμάτων. 

Το έργο Βορράς-Νότος θα μειώσει την 

απόσταση από τα ιρανικά σύνορα έως 

τα γεωργιανά σύνορα από 556 σε 490 

χιλιόμετρα. Ο δρόμος θα διευκολύνει 

σημαντικά την πρόσβαση στη Μαύρη 

Θάλασσα όχι μόνο για την Αρμενία, 

αλλά και για το Ιράν. Το έργο θα 

παρέχει πρόσβαση στη Μαύρη 

Θάλασσα και τις ευρωπαϊκές χώρες 

μέσω του εδάφους της Αρμενίας 

(Meghri-Kapan-Goris-Yerevan-

Ashtarak-Gyumri-Bavra) και της 

Γεωργίας. Ο διάδρομος είχε αρχικά 

προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 

2019, αλλά το κόστος του έργου 

αναθεωρούνταν συνεχώς και γινόταν 

πιο ακριβό. Συγκεκριμένα, τον 

Σεπτέμβριο του 2012, όταν ξεκίνησε η 

κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, το 

ποσό που είχαν προβλέψει οι 

εκπρόσωποι της αρμενικής κυβέρνησης 

ήταν σημαντικά μικρότερο - 962 εκ. 

δολάρια, ενώ σήμερα αναφέρονται 

επενδύσεις ύψους περίπου 3 δισ. 

δολαρίων. 

 

Η Αρμενία και το Ιράν επεκτείνουν τη 

συμφωνία για την προμήθεια φυσικού 

αερίου με αντάλλαγμα ηλεκτρική 

ενέργεια έως το 2030. 

 

Η Αρμενία και το Ιράν παρέτειναν 

μέχρι το 2030 τη συμφωνία για την 

προμήθεια φυσικού αερίου με 

αντάλλαγμα ηλεκτρική ενέργεια., 
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σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού 

Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομών της 

Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Gnel 

Sanosyan. Ειδικότερα, σημείωσε ότι 

υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας 

μεταξύ Αρμενίας και Ιράν στον τομέα 

του φυσικού αερίου. 

Ο κ. Gnel Sanosyan, υπέγραψε το 

μνημόνιο από την αρμενική πλευρά και 

ο αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου 

του Ιράν και Διευθυντής της Εθνικής 

Εταιρείας Φυσικού Αερίου Majid 

Chegeni υπέγραψαν το μνημόνιο από 

την ιρανική πλευρά. 

Το 2004 ο δύο χώρες είχαν υπογράψει 

μια 20ετή συμφωνία ανταλλαγής αερίου 

έναντι ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αρμενία 

εισάγει φυσικό αέριο από το Ιράν από 

τα μέσα του 2009. Οι προμήθειες 

φυσικού αερίου πραγματοποιούνται 

μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Ιράν-

Αρμενίας και η ηλεκτρική ενέργεια από 

την Αρμενία παρέχεται στο Ιράν μέσω 

δύο γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 

 

 

Το Αρμενικό πυρηνικό εργοστάσιο 

Metsamor φτάνει στο 100% των 

δυνατοτήτων του για πρώτη φορά από 

την επανενεργοποίησή του το 1995.  

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομών κ. 

Sanosyan, τα τελευταία χρόνια έχουν 

λάβει χώρα σημαντικές αντικαταστάσεις 

εξαρτημάτων και εξοπλισμού, με 

αποτέλεσμα να έχει ανακαινιστεί το 80-

90% του εργοστασίου.  

Εξαιτίας αυτών των επισκευών, η 

διάρκεια ζωής του εργοστασίου έχει 

παραταθεί μέχρι το 2026, ωστόσο, η 

κυβέρνηση εργάζεται επί του παρόντος 

για να την παρατείνει για άλλα δέκα 

χρόνια έως το 2036. Ο Υπουργός δήλωσε 

ότι το 2025 η κυβέρνηση σχεδιάζει να 

ξεκινήσει την κατασκευή νέας μονάδας 

πυρηνικής ενέργειας, που μπορεί να 

διαρκέσει από 8 έως 10 χρόνια. 

 


