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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Μακροοικονομικές εξελίξεις: 

 

Το ΑΕΠ της Αρμενίας αυξήθηκε 

κατά 4,2% ετησίως στους πρώτους 

εννέα μήνες τ.ε.1. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 25,2% το τρίτο τρίμηνο, σε 

σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 

2021. Αυξήθηκε επίσης κατά 2,7% το 

τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το 

τρίτο τρίμηνο του 2020. Η 

                                                             
1 Armstat GDP growth - 

https://armstat.am/file/doc/99527408.pdf 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(EBRD) αναμένει ότι η οικονομία της 

Αρμενίας θα αναπτυχθεί κατά 5% το 

2021 και κατά 5,3% το 2022. 

Ταυτόχρονα, η EBRD ανέφερε τα 

ποσοστά του χαμηλού εμβολιασμού 

και γενικότερα την πανδημία του 

Covid-19, καθώς και την 

περιφερειακή και γεωπολιτική 

κατάσταση ως βασικούς κίνδυνους 

για την ανάπτυξη. Το κυβερνητικό 

πρόγραμμα προέβλεπε ετήσια 

ανάπτυξη τουλάχιστον κατά 7% για 

την περίοδο 2021-2026. 

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814
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Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας της Αρμενίας 

αυξήθηκε κατά 4,3% το διάστημα 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τ.ε., σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

20202. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,6% 

μόνο τον Οκτώβριο τ.ε., σε σύγκριση 

με τον Οκτώβριο του 2020. 

Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2021 

μειώθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με 

τον προηγούμενο μήνα. Όλοι οι 

κλάδοι της οικονομίας παρουσίασαν 

ανάπτυξη, εκτός από τον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας, που 

παρουσίασε μείωση. Σημειώνεται ότι 

δεν υπάρχουν την παρούσα χρονική 

στιγμή δημοσιευμένα στοιχεία για 

τον τομέα της γεωργίας. 

Οι τιμές καταναλωτή στην Αρμενία 

συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Αυξήθηκαν κατά 6,9% το διάστημα 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τ.ε., σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020. Οι τιμές καταναλωτή 

αυξήθηκαν κατά 9,1% μόνο τον 

Οκτώβριο και σε σύγκριση με τον 

                                                             
2 Armstat report - 

https://armstat.am/file/doc/99527678.pdf 

Σεπτέμβριο του 2021 αυξήθηκαν 

κατά 0,7%. Οι τιμές των 

βιομηχανικών προϊόντων 

αυξήθηκαν κατά 9,9% το δεκάμηνο 

του 2021. 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας αυξήθηκε 

κατά 13,6% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τ.ε., σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 16,9% και οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 11,8%. Μόνο τον 

Οκτώβριο τ.ε., ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 

24,1%, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 

του 2020. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε 

κατά 12,5% τον Οκτώβριο σε 

σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 

2021. Η Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας κατέγραψε ότι η αύξηση 

των εξαγωγών και οι μεγάλοι όγκοι 

εμβασμάτων συνεχίζουν να 

βελτιώνουν το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. 
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Συνεδρίαση του Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (18-19.11.21) 

 

Πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν, στις 

18 Νοεμβρίου 2021, η συνεδρίαση 

του Διακυβερνητικού Συμβουλίου 

της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης (EAEU) σε επίπεδο 

πρωθυπουργών.  

Οι εκπρόσωποι των κ-μ της Ένωσης 

(Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, 

Κιργιστάν, Αρμενία) έθιξαν 

επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της συνεργασίας στους 

τομείς της βιομηχανίας, της 

γεωργίας και της υγειονομικής 

περίθαλψης εντός της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης. Συζητήθηκαν 

επίσης ζητήματα σχετικά με την 

εισαγωγή νέων ρυθμίσεων σε 

διαφορετικούς τομείς της αγοράς, 

καθώς και ο προϋπολογισμός της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

για το 2022. 

 Στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης του Διακυβερνητικού 

Συμβουλίου, θα συζητηθεί επίσης η 

ευθυγράμμιση των θέσεων των κ-μ 

με την παγκόσμια ατζέντα για το 

κλίμα και θα αποφασισθεί το σχέδιο 

δράσης για την παροχή πρώτων 

υλών στις μεταλλουργικές 

επιχειρήσεις των κ-μ της Ένωσης 

κατά την περίοδο 2021-2024. 

 

Δημιουργία του Samsung 

Innovation Campus στο Dilijan  

 

Το UWC Dilijan, ένα διεθνές 

οικοτροφείο στην Αρμενία, και η 

Samsung Electronics, μια 

τεχνολογική εταιρεία παγκόσμιας 

εμβέλειας, υπέγραψαν συμφωνία για 

την έναρξη λειτουργίας του 

Samsung Innovation Campus στο 

Dilijan της Αρμενίας.  

Ο στόχος του Samsung Innovation 

Campus είναι να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της Αρμενίας, 

εξοπλίζοντας τους νέους, μέσω της 

εκπαίδευσης, με δεξιότητες που όχι 

μόνο θα βελτιώσουν τον ψηφιακό 

γραμματισμό, τις μαθησιακές τους 

ικανότητες, τη δημιουργικότητα και 

τη φαντασία τους, αλλά και θα 

δημιουργήσουν συνθήκες για τη 
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διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών 

πληροφορικής στη χώρα. 

Η έναρξη του Samsung Innovation 

Campus έχει προγραμματιστεί για 

τον Ιανουάριο του 2022. Η 

πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε 

παιδιά 14-16 ετών από τη χώρα. Το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που 

αρχικά έχει προγραμματιστεί γύρω 

από την πόλη Dilijan και τις 

παρακείμενες περιοχές, θα είναι 

αρχικά πιλοτικό με δυνατότητα 

ανάπτυξης. Σε πρώτη φάση, 

προγραμματίζεται ότι θα 

επωφεληθούν του προγράμματος 150 

παιδιά από αυτό από τον Ιανουάριο 

έως το καλοκαίρι του 2022.  

 

Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες 

(ΕΟΖ) στην Αρμενία  

 

Στην Αρμενία, οι Ελεύθερες 

Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), οι οποίες 

χρησιμεύουν για την προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων, 

ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα 

με το Νόμο «Περί Ελεύθερων 

Οικονομικών Ζωνών» , δίνοντας 

προτεραιότητα σε τομείς με 

εξαγωγικό προσανατολισμό και 

τομείς υψηλής τεχνολογίας.  

Δεδομένης της μικρής αγοράς της 

Αρμενίας, το βασικό ζητούμενο για 

τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε Ελεύθερες 

Οικονομικές Ζώνες είναι η 

παραγωγή με εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Αρχικά, οι 

αρμενικές Ελεύθερες Οικονομικές 

Ζώνες ιδρύθηκαν για να 

προσελκύσουν εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας, καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων όπως η 

παραγωγή ηλεκτρονικών, η 

βιοτεχνολογία, η φαρμακευτική, ο 

βιομηχανικός σχεδιασμός και οι 

τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχεια, η 

κυβέρνηση της χώρας επέκτεινε τους 

τομείς, καλωσορίζοντας κάθε είδους 

κατασκευαστικό έργο καθώς και 

αγαθά που δεν παράγονται 

παραδοσιακά στην Αρμενία, 

προκειμένου να ενσωματωθούν στην 

εγχώρια αγορά. Τα οφέλη που 

προσφέρει η χώρα στις Ελεύθερες 

Οικονομικές Ζώνες περιλαμβάνουν 

απαλλαγές ΦΠΑ για παροχή 

υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών 
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εντός των ζωνών, αφορολόγητα 

κέρδη σε νομικά πρόσωπα, απουσία 

φόρων ακίνητης περιουσίας σε 

δημόσια, βιομηχανικά κτίρια και 

κατασκευές εντός των ζωνών, καθώς 

και δωρεάν μετατροπή νομίσματος .  

Στην Αρμενία, υπάρχουν τρεις 

Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες: η 

Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 

«Alliance», η Ελεύθερη Οικονομική 

Ζώνη «Meridian» και η Ελεύθερη 

Οικονομική Ζώνη στην Περιφέρεια 

Syunik. Την τρέχουσα περίοδο, 

υπάρχουν συνολικά 14 εταιρείες που 

λειτουργούν στην Ελεύθερη 

Οικονομική Ζώνη «Alliance» και την 

Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 

«Meridian, που εστιάζουν στις 

βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και 

τον κλάδο του κοσμήματος, 

αντίστοιχα. Τόσο η Ελεύθερη 

Οικονομική Ζώνη «Alliance» όσο 

και η «Meridian» βρίσκονται στην 

πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν .  

Η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη 

«Alliance», είναι η πρώτη που 

ιδρύθηκε στην Αρμενία τον 

Αύγουστο του 2013, εστιάζοντας 

στην υψηλή τεχνολογία. Βρίσκεται 

στο χώρο της εταιρείας «RAO Mars» 

και του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Μαθηματικών Μηχανών του 

Ερεβάν. Η «Sitronics Armenia» CJSC 

ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τη 

διαχείριση της Ελεύθερης 

Οικονομικής Ζώνης. Η εταιρεία 

είναι 100 % θυγατρική της ρωσικής 

εταιρείας τεχνολογίας "Sitronics" 

OJSC, η οποία είναι με τη σειρά της 

τμήμα της "RTI-Systems" Holding 

(AFK “SISTEM”) – μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας στην Ανατολική 

Ευρώπη. Οι πρωταρχικοί στόχοι της 

Ελεύθερης Οικονομικής 

Ζώνης«Alliance» είναι η προσέλκυση 

επενδυτών στους τομείς των ΤΠΕ, 

των ηλεκτρονικών, της 

φαρμακευτικής και της 

βιοτεχνολογίας, της μηχανικής, του 

βιομηχανικού σχεδιασμού και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνολογιών εξοικονόμησης 

ενέργειας).  

Η «Meridian», η δεύτερη ελεύθερη 

οικονομική ζώνη της Αρμενίας, 

εστιάζει στο κόσμημα, με 
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διαφορετικούς επενδυτές από την ΕΕ 

καθώς και από τη Ρωσία και το Ιράν. 

Η Αρμενία έχει πλούσια παράδοση 

στην τέχνη του κοσμήματος και είναι 

ένα από τα γνωστά διεθνή κέντρα 

παραγωγής κοσμήματος, καθώς η 

Αρμενία είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εξαγωγέας κομμένων 

διαμαντιών και κοσμημάτων στην 

περιοχή της ΚΑΚ. Αυτή η ζώνη 

προσελκύει ένα ποικίλο 

χαρτοφυλάκιο επενδυτών από τη 

Γαλλία, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, τη 

Ρωσία, το Ιράν, τον Λίβανο μεταξύ 

άλλων. Η Ελεύθερη Οικονομική 

Ζώνη «Meridian» προσφέρει οφέλη 

στους επενδυτές με τη μορφή της 

εξαίρεσης των τελωνειακών δασμών 

για υλικά και τεχνολογίες που 

εισάγονται από χώρα εκτός 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

και δεν είναι διαθέσιμα σε άλλη 

χώρα της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. Τα παραχθέντα προϊόντα 

εξάγονται κατά κύριο λόγο στη 

Ρωσία και σε άλλες χώρες της ΚΑΚ. 

Μια τρίτη ΕΟΖ ιδρύθηκε τον 

Αύγουστο του 2017 στην περιοχή 

Syunik, στο νότιο Meghri, στα 

σύνορα με το Ιράν. Η ΕΟΖ στην 

περιοχή Syunik συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της νότιας αρμενικής 

επαρχίας, μιας από τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες της 

Αρμενίας με υψηλό ποσοστό 

ανεργίας, αλλά πλούσια σε φυσικούς 

πόρους όπως χαλκό, μολυβδαίνιο, 

ψευδάργυρο, χρυσό, ασήμι καθώς 

και ορυκτά . 

 

Ενέργεια: 

 

Μερική απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας από το Φεβρουάριο 2022 

 

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Δημοσίων 

Υπηρεσιών (PSRC) της Αρμενίας 

ανακοίνωσε σχέδια μερικής 

απελευθέρωσης της αγοράς 

ενέργειας από τον Φεβρουάριο του 

2022. Προβλέπεται να σταματήσει η 

παροχή των κρατικών εγγυήσεων 

για την υποχρεωτική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους 

μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

Αντίθετα, οι τελευταίοι μπορούν να 

συναλλάσσονται σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα συναλλαγών. Σύμφωνα 
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με τις τελευταίες αλλαγές στον νόμο 

«Περί Ενέργειας» τον Μάιο του 

2021, οι άδειες λειτουργίας θα 

παρέχονται χωρίς ποσοστώσεις και 

κρατικές εγγυήσεις. Ως αποτέλεσμα, 

οι μικροί σταθμοί 

ηλεκτροπαραγωγής θα αρχίσουν να 

διαπραγματεύονται με τιμολόγιο 

που θα διαμορφώνεται με βάση την 

προσφορά και τη ζήτηση, αντί των 

τιμολογίων που ορίζει η PSRC. 

 

Εγκαίνια σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής της 

κοινοπραξίας ArmPower στο 

Ερεβάν  

 

Στις 29.11 εγκαινιάστηκε από τη 

ιταλο-γερμανική κοινοπραξία 

ArmPower νέος σταθμός 

συνδυασμένου κύκλου 254MW στο 

Ερεβάν, παρουσία του 

πρωθυπουργού N.Pashinyan και του 

Διευθύνοντα Συμβούλου της Renco, 

G. Rubini. 

Η κοινοπραξία ArmPower 

αποτελείται από μια θυγατρική του 

γερμανικού ομίλου Siemens και δύο 

ιταλικές εταιρείες, την Italian Renco 

και τη Simest και ως στόχο της έχει 

τη διαφοροποίηση των πηγών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

που αναπτύσσονται στον ιδιωτικό 

τομέα στην Αρμενία. Η Renco 

δραστηριοποιείται στην Αρμενία 

από τις αρχές του 2000, επενδύοντας 

κυρίως στον κτηματομεσιτικό τομέα.  

Για την κατασκευή του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής, η οποία 

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, 

επενδύθηκαν περίπου 270 εκ. δολ., 

εργάστηκαν 1200 άτομα στο στάδιο 

κατασκευής και δημιουργήθηκαν 50 

νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Εν 

λόγω ηλεκτρικός σταθμός θα παρέχει 

τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια 

από τους ομοειδείς σταθμούς στο 

ηλεκτρικό δίκτυο της Αρμενίας, 

καθώς με συμφωνία της 

κοινοπραξίας υπό την ηγεσία της 

Renco με την αρμενική κυβέρνηση 

στα τέλη του 18, υπεγράφη η μείωση 

του τιμολογίου της ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά 5%. Κατ΄ αυτό τον 

τρόπο υπολογίζεται ότι η Αρμενία 

θα εξοικονομήσει 160 εκ. δολ. τα 

επόμενα 25 χρόνια σε ενεργειακές 

δαπάνες. Εν κατακλείδι σημειώνεται 
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ότι ο σταθμός θα παραμείνει 

λειτουργικός για τουλάχιστον 25 

χρόνια και η ετήσια παραγωγή θα 

ανέρχεται στα 2000 Gwh.  

 

Υπογραφή Συμφωνίας Κοινού 

Αεροπορικού Χώρου μεταξύ ΕΕ και 

Αρμενίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία 

υπέγραψαν στις 15.11 συμφωνία 

Κοινού Αεροπορικού Χώρου, η 

οποία βασίζεται σε κοινά υψηλά 

πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας, 

προστασίας από έκνομες ενέργειες 

και διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας. Η υπογραφή διανοίγει 

νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, 

τις αεροπορικές εταιρείες και τους 

αερολιμένες στην Αρμενία και την 

ΕΕ. 

Μεταξύ άλλων, οι ωφέλειες από τη 

συμφωνία περιλαμβάνουν νέες 

ευκαιρίες αεροπορικών μεταφορών, 

αμεσότερες συνδέσεις, καθώς και 

οικονομικά οφέλη και για τις δύο 

πλευρές: 

-Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της 

ΕΕ θα μπορούν να εκτελούν 

απευθείας πτήσεις από οπουδήποτε 

στην ΕΕ προς οποιοδήποτε 

αεροδρόμιο στην Αρμενία και το 

ίδιο θα ισχύει και για τις αρμενικές 

αεροπορικές εταιρείες. 

-Όλα τα όρια και οι περιορισμοί στις 

πτήσεις μεταξύ Αρμενίας και ΕΕ θα 

αρθούν, οι δε διατάξεις για τον 

ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό θα 

εγγυώνται ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού. 

Η συμφωνία θα διευκολύνει τις 

διαπροσωπικές επαφές και θα 

διευρύνει τις εμπορικές ευκαιρίες και 

το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της 

Αρμενίας. Επίσης, θα αποτελέσει 

πολύτιμο μέσο για την εφαρμογή της 

συνολικής και ενισχυμένης 

συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-

Αρμενίας. 

Η Επίτροπος κ. Αντίνα Βαλεάν, 

αρμόδια για την κινητικότητα και 

τις μεταφορές, δήλωσε: «Η συμφωνία 

που υπεγράφη σήμερα θα επιτρέψει 

στην ΕΕ και την Αρμενία να 

ενισχύσουν τις σχέσεις τους στον 

τομέα των αεροπορικών μεταφορών 

μέσω της σταδιακής ολοκλήρωσης 

της αγοράς. Αποτελεί βασικό 
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εφαλτήριο της στρατηγικής μας για 

την επίτευξη στενότερης 

συνεργασίας με τους γείτονές μας. Η 

συμφωνία θα δώσει περισσότερες 

ταξιδιωτικές επιλογές στους πολίτες, 

νέες ευκαιρίες στον κλάδο των 

αερομεταφορών, καθώς και 

καλύτερη συνδεσιμότητα, με νέες 

διαδρομές και προορισμούς προς 

όφελος των καταναλωτών, του 

τουριστικού τομέα και των 

διαπροσωπικών επαφών.» 

Ο κοινός αεροπορικός χώρος (ΚΑΧ) 

έχει ως στόχο το σταδιακό άνοιγμα 

της αγοράς μεταξύ της ΕΕ και των 

γειτόνων της, παράλληλα με την 

κανονιστική σύγκλιση μέσω της 

σταδιακής εφαρμογής των κανόνων 

της ΕΕ για τις αεροπορικές 

μεταφορές. Το αποτέλεσμα θα είναι 

νέες ευκαιρίες για τους φορείς 

εκμετάλλευσης και περισσότερες 

επιλογές για τους καταναλωτές. Το 

σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και η 

κανονιστική σύγκλιση συντελούνται 

παράλληλα, ώστε να διασφαλίζεται 

ο θεμιτός ανταγωνισμός και η 

εφαρμογή κοινών υψηλών 

προτύπων ασφάλειας και 

προστασίας, καθώς και 

περιβαλλοντικών και άλλων 

προτύπων. 

Με τη συμφωνία, η Αρμενία θα 

ευθυγραμμίσει περαιτέρω τη 

νομοθεσία της με τους κανόνες και 

τα πρότυπα της ΕΕ στις αεροπορικές 

μεταφορές, σε τομείς όπως η 

αεροπορική ασφάλεια, η διαχείριση 

της εναέριας κυκλοφορίας, η 

προστασία από έκνομες ενέργειες, το 

περιβάλλον, η οικονομική ρύθμιση, 

ο ανταγωνισμός, η προστασία των 

καταναλωτών, καθώς και σε 

κοινωνικές πτυχές. 

 


