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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 

Αύξηση δείκτη οικονομικής 

δραστηριότητας στην Αρμενία το 

διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τ.ε.  

 

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας 

της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 14,1% το 

διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 

τ.ε1. σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2021. Αυξήθηκε κατά 14,6% μόνο τον 

Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον 

                                                             
1https://armstat.am/file/doc/99533088.pdf  

Σεπτέμβριο του 2021, και κατά 8,9% σε 

σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022. 

Όλοι οι τομείς της οικονομίας 

παρουσίασαν άνοδο εκτός από τη 

γεωργία, η οποία υποχώρησε κατά 0,7% 

την εν λόγω περίοδο. Ο κύκλος 

εργασιών εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 62,5% τους πρώτους 

εννέα μήνες τ.ε., όπου ειδικότερα οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 63,8% και οι 

εισαγωγές κατά 61,6%, ενώ το εμπορικό 

ισοζύγιο παραμένει αρνητικό. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 8,6%, 

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814
https://armstat.am/file/doc/99533088.pdf
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και ο δείκτης βιομηχανικών προϊόντων 

αυξήθηκε κατά 4,1% την περίοδο 

αναφοράς. Η Αρμενία εισέπραξε 

φόρους αξίας 3,5 δισ. ευρώ το πρώτο 

εννεάμηνο του 2022, ήτοι 192 εκ. € 

περισσότερα από τα προβλεπόμενα και 

κατά 24,2% περισσότερα από πέρυσι την 

ίδια περίοδο. 

 

Αύξηση επιτοκίων από την 

Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας.  

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

(CBA) αύξησε ξανά το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης κατά 0,5 

ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενο σε 

10,5% την 1η Νοεμβρίου 2022. Η 

τελευταία αύξηση σημειώθηκε τον 

Σεπτέμβριο 2022. Σύμφωνα με την CBA, 

η καθαρή εισροή μεταφορών από 

φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε ετησίως 

κατά 3,3 φορές, φθάνοντας σε ρεκόρ 

μεταφορών ύψους 1,7 δισ. ευρώ την 

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 20222. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των μεταφορών 

προέρχεται από τη Ρωσία, καθώς 

μετεγκαταστάθηκαν Ρώσοι στην 

Αρμενία σε δύο κύματα από την έναρξη 

του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα 

                                                             
2CBA-
https://www.cba.am/en/SitePages/statexternal
sector.aspx  

με τον Α/Υπουργό Οικονομικών, κ. 

Vahan Kerobyan, τα εμβάσματα από τη 

Ρωσία αποτελούν ένα από τους 

σημαντικούς παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης το 2022. 

 

Η Ρωσία παραμένει κορυφαίος 

επενδυτής στην οικονομία της 

Αρμενίας. 

 

Το πρώτο εξάμηνο τ.ε., οι ξένες 

επενδύσεις στην οικονομία της 

Αρμενίας ανήλθαν συνολικά σε 1,6 δισ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας επιβράδυνση 

στην ετήσια αύξηση από 35% σε 23%. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν 

συνολικά σε 623 εκατ. €, ήτοι 40% των 

συνολικών ξένων επενδύσεων, σύμφωνα 

με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η 

Ρωσία είναι ο ηγέτης όσον αφορά τις 

ξένες επενδύσεις (1,1 δισ. €) και τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις (445,4 εκ. €), με 

επιτάχυνση έως και 2,2 φορές στις 

ετήσιες ακαθάριστες επενδύσεις και 

αύξηση κατά 85% στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (από 50% και 28 % 

αντίστοιχα πέρυσι). Κατά την υπό 

εξέταση περίοδο, οι ρωσικές επενδύσεις 

αποτελούσαν το 70% των ξένων 

επενδύσεων στην οικονομία της 

Αρμενίας, με το μερίδιο της Ρωσίας στις 
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ακαθάριστες άμεσες ξένες επενδύσεις να 

είναι 72%, έναντι 39% και 65% 

αντίστοιχα την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. Όσον αφορά τις ξένες 

επενδύσεις στην οικονομία της 

Αρμενίας, η Κύπρος, το Τζέρσει και η 

Ολλανδία ανέρχονται σε 67,2 εκατ. €, 

49,1 εκατ. € και 48,7 εκ. € αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις από την Κύπρο 

παρουσίασαν αύξηση κατά 52%. Οι 

γαλλικές επενδύσεις, παρά τη 

σημαντική αύξηση, ανήλθαν σε 15,5 εκ. 

€, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 

57% ως άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι 

γερμανικές επενδύσεις ανήλθαν σε 13,7 

εκ. €. Αν και οι επενδύσεις των 

προαναφερθέντων κρατών είναι 

μικρότερες σε σχέση με τις ρωσικές 

επενδύσεις, παρουσιάζουν πολύ 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές επενδύσεις 

της Κύπρου εμφάνισαν 110πλάσια 

ετήσια αύξηση (με αύξηση κατά 38% 

στις άμεσες ξένες επενδύσεις), οι 

γαλλικές επενδύσεις παρουσίασαν 

αύξηση κατά 5,6 φορές (με 5πλάσια 

αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις), οι 

επενδύσεις Τζέρσει παρουσίασαν 

αύξηση κατά 3,2 φορές (μόνο άμεσες 

ξένες επενδύσεις) και οι επενδύσεις από 

την Ολλανδία παρουσίασαν αύξηση 3,1 

φορές (με μείωση κατά 4,8 φορές στις 

άμεσες ξένες επενδύσεις). 

 

Εξωτερικό εμπόριο Αρμενίας με κ-μ 

ΕΕ για το α’ εξάμηνο τ.ε.   

 

1.Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 

44% το πρώτο εξάμηνο τ.ε. Ειδικότερα, 

η ΕΕ-27, με μερίδιο 19% επί του 

συνόλου, είναι ο δεύτερος, μετά τη 

Ρωσία, εμπορικός εταίρος της 

Αρμενίας. Το μερίδιο της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης επί 

του συνόλου του εξωτερικού εμπορίου 

της χώρας ανέρχεται σε 33,6%, εκ του 

οποίου το 95,2% είναι με τη Ρωσία. 

Συγκεκριμένα, το εμπόριο με τη Ρωσία 

αυξήθηκε κατά 52,5%, όπου οι 

εξαγωγές στη Ρωσία κατά την περίοδο 

αναφοράς αυξήθηκαν κατά 48,4% και 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 51%. Η 

Κίνα είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος 

της χώρας, με μερίδιο 13,2% επί του 

συνόλου, ακολουθούμενη από το Ιράν 

με 6% και τις ΗΠΑ με 3,1%. Η ΕΕ 

διαθέτει μερίδιο της τάξης του 22,7% 

στις αρμενικές εξαγωγές, γεγονός που 

καθιστά την ΕΕ το δεύτερο μεγαλύτερο 

προορισμό του συνόλου των 
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αρμενικών εξαγωγών. Ταυτόχρονα, η 

ΕΕ αποτελεί το δεύτερο τη τάξει εταίρο 

όσον αφορά στις εισαγωγές, με μερίδιο 

17% επί του συνόλου. Σημειώνεται ότι 

το εμπόριο της Αρμενίας με την ΕΕ 

αυξήθηκε κατά 37,6% σε ετήσια βάση 

κατά το πρώτο εξάμηνο τ.ε. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για το 

εξωτερικό εμπόριο της χώρας με τα κ-μ 

ΕΕ είναι διαθέσιμα στον πίνακα 1.  

2.Όσον αφορά στις εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας για το α’ 

εξάμηνο τ.ε., σύμφωνα με στοιχεία της 

Στατιστικής Επιτροπής της Αρμενίας, 

οι εξαγωγές αρμενικών προϊόντων 

στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11,4 

φορές εν σχέσει με το α’ εξάμηνο του 

2021, ήτοι από 35,5 χιλ. € το 2021, σε 

403,3 χιλ. € το 2022. Οι εξαγωγές 

ελληνικών προϊόντων στην Αρμενία 

αυξήθηκαν κατά 2,6 φορές εν σχέσει με 

το α’ εξάμηνο του 2021, ήτοι από 10,04 

εκ. € σε 26,5 εκ. €. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι 

εισαγωγές αρμενικών προϊόντων από 

την Ελλάδα ανήλθαν το α’ εξάμηνο τ.ε. 

σε 456.110 το α’ εξάμηνο τ.ε., ενώ κατά 

το α’ εξάμηνο του 2021 ανέρχονταν σε 

27.314 €, παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του 1569%. Οι εξαγωγές 

ελληνικών προϊόντων προς την 

Αρμενία ανήλθαν κατά α’ εξάμηνο τ.ε. 

σε 8,3 εκ. €, ενώ κατά το α’ εξάμηνο του 

2021 ανέρχονταν σε 5,1 εκ. €, 

παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης 

του 62,7%.  

 

Σύνοδος Ευρασιατικού 

Διακυβερνητικού Συμβουλίου (20-

21.10, Ερεβάν) 

 

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου τ.ε, έλαβε 

χώρα η τελευταία Σύνοδος του έτους του 

Ευρασιατικού Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου στο Ερεβάν, από την οποία 

συγκρατούνται τα κάτωθι:  

1.Στις 21.10 τ.ε., ο Πρωθυπουργός της 

Αρμενίας κ. Nikol Pashinyan, 

συμμετείχε στη διευρυμένη σύνοδο του 

Ευρασιατικού Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε 

στο Ερεβάν. Σε ομιλία του κατά τη 

διάρκεια της Συνόδου, σημείωσε ότι 

παρά την πολιτική ένταση και τη 

δυσχερή κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση παγκοσμίως, η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση εφαρμόζει με 

συνέπεια την ατζέντα της ολοκλήρωσης, 

εμβαθύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 

των χωρών της. Όσον αφορά στο 

εμπόριο εντός της Ένωσης, 

κατεγράφησαν θετικές τάσεις στον 

τομέα του αμοιβαίου εμπορίου, παρά 
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τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες 

προκλήσεις. Ειδικότερα, ο εμπορικός 

κύκλος εργασιών της Αρμενίας με τις 

χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης το διάστημα Ιανουαρίου-

Αυγούστου τ.ε. ανήλθε σε 2,8 δισ. € και 

αυξήθηκε κατά 74% σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο πέρυσι. Επιπλέον, οι 

εξαγωγές από την Αρμενία 

διπλασιάστηκαν και οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 58%. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Mikhail 

Myasnikovich, η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση ενέκρινε 

μακροπρόθεσμα μέτρα για την εξάλειψη 

των νέων φραγμών στο αμοιβαίο 

εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται 

ζητήματα διεθνούς συνεργασίας που 

αποσκοπούν στην προετοιμασία 

συμφωνίας για τη δημιουργία Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών της Ένωσης με 

το Ιράν, την Ινδία, τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα και την Ινδονησία . 

2.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο 

Α/ΠΘ επισήμανε τη σημασία του 

βιομηχανικού τομέα ως ένα από τους 

κύριους μοχλούς ανάπτυξης αλλά και 

τομέα διεύρυνσης συνεργασίας μεταξύ 

των κ-μ της Ένωσης, άποψη που έλαβε 

αποδοχής στη διάρκεια της Συνόδου, 

καθώς ο Ρ/ΠΘ κ. Mikhail Mishustin 

ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική 

η εμβάθυνση της βιομηχανικής 

συνεργασίας μεταξύ των κ-μ, μέσω 

κοινών έργων σε τομείς υψηλής 

τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ο Ρ/ΠΘ 

θεώρησε εξαιρετικά σημαντική τη 

συμμετοχή τουλάχιστον 3 από τις 5 

χώρες σε κάθε τέτοιο έργο, καθώς κάτι 

τέτοιο θα εγγυηθεί την πρόσβαση των 

μικρότερων οικονομιών στην ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών και θα τονώσει 

ταυτόχρονα τις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης στο χώρο της Ένωσης. 

3.Αναφορά έγινε επίσης από τον Α/ΠΘ 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο ως έναν 

τομέα, το μερίδιο του οποίου αυξάνεται 

συνεχώς, καθώς η ανάπτυξη ψηφιακών 

πλατφορμών στον σύγχρονο κόσμο 

είναι μια διαρκής διαδικασία. 

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της 

αποτελεσματικής δημοσιονομικής 

ρύθμισης στον τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου για την Αρμενία. 

4. Όσον αφορά στη δημιουργία της 

κοινής αγοράς φυσικού αερίου μεταξύ 

των κ-μ της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης, ο Α/ΠΘ τη θεωρεί ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη 

ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα στην 
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Ένωση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα όλων 

των χωρών της Ένωσης σχετικά με τη 

διευθέτηση επιμέρους παραρτημάτων 

του σχεδίου συμφωνίας για τη 

δημιουργία κοινής αγοράς φυσικού 

αερίου, καθώς και για την κλίμακα του 

εύρους τιμών, τουλάχιστον 

μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με το Α/ΠΘ 

της Ρωσίας, κ. Alexey Overchuk, 

«Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το 

κείμενο της συμφωνίας για την κοινή αγορά 

φυσικού αερίου, καθώς και για τη συμφωνία 

για την κοινή αγορά πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών, συμφωνίες οι οποίες θα 

ενισχύσουν σημαντικά τα συμμαχικά κράτη».  

Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι στη 

συνάντηση συμμετείχαν επίσης με 

καθεστώς παρατηρητή ο πρωθυπουργός 

του Ουζμπεκιστάν κ. Abdulla Aripov 

και ο πρωθυπουργός της Κούβας κ. 

Manuel Cruz. 

 

 

Τουριστικές αφίξεις στην Αρμενία το 

διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τ.ε. 

 

Το διάστημα Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου τ.ε., συνολικά 1.240.000 

τουρίστες επισκέφθηκαν την 

Αρμενία, εκ των οποίων οι 567.429 

(49%) ήταν επισκέπτες από τη Ρωσία. 

Η Επιτροπή Τουρισμού της Αρμενίας 

δημοσίευσε ότι την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο είχαν καταγραφεί 619.000 

τουριστικές αφίξεις. Συγκεκριμένα, 

μόνο αυτόν τον Σεπτέμβριο, 198.00 

τουρίστες έφτασαν στην Αρμενία έναντι 

124.500 τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Η Γεωργία καταλαμβάνει τη δεύτερη 

θέση όσον αφορά στις αφίξεις στην 

Αρμενία (113.000 ή 8%), ακολουθούμενη 

από το Ιράν (91.000 ή 7%), τις ΗΠΑ 

(41.000 ή 4%), τη Γερμανία (19.000 ή 

2%). 

Για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 

τ.ε., σημειώνεται ότι οι περισσότεροι 

τουρίστες επισκέφθηκαν την Αρμενία 

αυτόν τον Αύγουστο (261.834), με τον 

χαμηλότερο αριθμό να καταγράφεται 

φέτος τον Φεβρουάριο (72.262). 

Για μια πιο πλήρη εικόνα, αναφέρεται 

ότι το 2018, συνολικά 1.650.000 

τουρίστες επισκέφθηκαν την Αρμενία, 

το 2019, 1.819.000 (ο μεγαλύτερος 

αριθμός αφίξεων που έχει καταγραφεί). 

Το 2020, 375.000 τουρίστες 

επισκέφτηκαν την Αρμενία και 870.000 

το 2021. 

 


