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1 Οικονομία Αρμενίας 

 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας της Αρμενίας 

 

Οι συνετές μακροοικονομικές πολιτικές της χώρας που υποστηρίχθηκαν από ένα 

ενεργό καθεστώς στόχευσης πληθωρισμού, αποτελεσματικούς δημοσιονομικούς 

κανόνες, υγιή εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και συνεχείς μεταρρυθμίσεις 

υπέρ του ανταγωνισμού βοήθησαν την Αρμενία να ξεπεράσει τις δίδυμες κρίσεις του 

2020 (πανδημία COVID-19 και 44ημερη ένοπλη σύγκρουση με το γειτονικό 

Αζερμπαϊτζάν) και να παρουσιάσει χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του 

ποσοστού φτώχειας κατά το 2021. 

Μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού στη χώρα, τα 

επίπεδα τιμών άρχισαν να ανεβαίνουν στα τέλη του 2020 και επιταχύνθηκαν 

περαιτέρω το 2021, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους στο 9,6% τον Νοέμβριο του 

2021, κυρίως λόγω του πληθωρισμού των τροφίμων, που ανήλθε στο 17%. 

Οι άμεσοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα υποχώρησαν 

κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ 

της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν τον Νοέμβριο του 2020 και οι πρόωρες εκλογές 

που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021 συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των 

εσωτερικών πολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές προκλήσεις συνεχίζουν 

να επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης της Αρμενίας, καθώς παραμένει με 

κλειστά σύνορα και χωρίς οικονομικές σχέσεις με δύο από τους τέσσερις γείτονές της 

και αποκλεισμένη από τα περιφερειακά δίκτυα επικοινωνίας. Επιπλέον, η οικονομία 

της Αρμενίας αναμένεται να επηρεαστεί μακροπρόθεσμα αρνητικά από τον πόλεμο 

στην Ουκρανία, δεδομένου του ισχυρού διμερούς εμπορίου, των εμβασμάτων, των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και των οικονομικών δεσμών με τη Ρωσία, σε 

συνδυασμό με τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές τροφίμων και καυσίμων. 

Σημειώνεται ότι η Αρμενία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές 

προκλήσεις, όπως η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού και 

επενδυτικού περιβάλλοντος, η επίμονη υψηλή ανεργία και η ασθενής 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
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Αφού συρρικνώθηκε το 2020 κατά 7,4% (έτος σε έτος), η οικονομία της Αρμενίας 

άρχισε να ανακάμπτει το 2021, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 5,7% σε ετήσια βάση. 

Η ανάπτυξη προήλθε από την ιδιωτική και τη δημόσια κατανάλωση, με μικρότερες 

συνεισφορές από τις επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές. Από την πλευρά της 

παραγωγής, η ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών ήταν ο κύριος παράγοντας 

ανάπτυξης. 

Ο πληθωρισμός άρχισε να μειώνεται μετά την κορύφωσή του τον Νοέμβριο του 2021 

και έφτασε στο 6,5% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2022. Σημειώνεται ότι ο 

πληθωρισμός των τροφίμων αποτελεί τα δύο τρίτα του συνολικού πληθωρισμού, 

αντανακλώντας εν μέρει τις υψηλότερες διεθνείς τιμές των τροφίμων. Η Κεντρική 

Τράπεζα της Αρμενίας (CBA) σύσφιξε τη νομισματική πολιτική εννέα φορές και κατά 

500 μονάδες βάσης σωρευτικά μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2022, την 

τελευταία φορά μετά την εκκίνηση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και την 

επακόλουθη παγκόσμια αναταραχή, αντανακλώντας τις ανανεωμένες πληθωριστικές 

πιέσεις. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε από 5,1% του ΑΕΠ το 2020 σε 4,3% το 2021. 

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5% 

σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των τρεχουσών δαπανών. Το δημόσιο χρέος ως προς το 

ΑΕΠ μειώθηκε στο 63,4% στο τέλος του 2021 από 67,4% ένα χρόνο νωρίτερα.Το 

εξωτερικό ισοζύγιο βελτιώθηκε λόγω της ταχύτερης ανάκαμψης των εξαγωγών σε 

σχέση με τις εισαγωγές και της απότομης αύξησης εισροής των εμβασμάτων στη 

χώρα. Η συναλλαγματική ισοτιμία σταθεροποιήθηκε μετά τις εκλογές και τη 

βελτίωση της πολιτικής αβεβαιότητας στα μέσα του 2021 και έφτασε τα προ-COVID 

επίπεδα τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 

έφερε νέα αστάθεια. 

Ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων στη Ρωσία θα είναι 

σημαντικός, δεδομένων των ισχυρών οικονομικών δεσμών της Αρμενίας με τη 

Ρωσία, αν και το μέγεθος της επίδρασης παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Τράπεζα, η πρόβλεψη ανάπτυξης έχει υποβαθμιστεί σημαντικά για το 

2022 από 5,3% πριν από τον πόλεμο σε 1,2%.Η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί 

το 2023 και το 2024, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ότι προβλεπόταν πριν από τον 

πόλεμο.Οι υψηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων θα διατηρήσουν τις 

πληθωριστικές πιέσεις υψηλές το 2022, αλλά η στόχευση για τον πληθωρισμό της 
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CBA αναμένεται να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα καθώς οι 

εξωτερικές πιέσεις των τιμών υποχωρούν. 

Σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης, η είσπραξη 

εσόδων αναμένεται να μειωθεί και οι πιέσεις στις δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν, 

ιδίως μέσω της αύξησης της κοινωνικής πρόνοιας, οδηγώντας σε καθυστέρηση της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το χρέος θα ανέλθει σε περίπου 

67% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών προβλέπεται να διευρυνθεί λόγω των χαμηλότερων εξαγωγών και 

εμβασμάτων, κυρίως από τη Ρωσία. Οι εξαγωγές ενδέχεται να ενισχυθούν από τα 

αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό που συνδέονται με την εισροή Ρώσων πολιτών 

μετά την έναρξη του πολέμου. Η πρόβλεψη είναι αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από το 

αν θα υπάρξει μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία, μια παρατεταμένη και 

πιο σημαντική ύφεση στη Ρωσία, περαιτέρω αναταραχές στην παγκόσμια αγορά 

εμπορευμάτων, καθώς και τα ακόμη άλυτα γεωπολιτικά ζητήματα γύρω από τα 

σύνορα της Αρμενίας. 

 

1.2 Επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην οικονομία της 

Αρμενίας 

 

Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας θα δημιουργήσουν 

αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Αρμενίας:  

 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 μακροπρόθεσμα υποτίμηση του ρωσικού 

νομίσματος. 

 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 
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από τη Ρωσία, εφόσον υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Αρμένιων μεταναστών 

εργασίας στη Ρωσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας (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% . 

 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. 

 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. Μάλιστα, 

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.  

 Όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, 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. 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 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.  

 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 
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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 στη χώρα επηρεάζονται 

βραχυπρόθεσμα θετικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 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 από την έναρξη του πολέμου.  

 

1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αρμενίας 

 

 

2019 2020 2021 

Α.Ε.Π. 12,2 δισ. € 11,285 δισ. € 11,75 δισ. € 

Μεταβολή 

Α.Ε.Π 

7,8% -7,5% 5,7% 

Πληθωρισμός 1,3 % 3,7% 7,2% 

Ανεργία  17% 18,1% 15,3% 

Κατά Κεφαλήν 

Εισόδημα 

3.390 € 3.545 € 3.957 € 

Εξαγωγές 2,32 δισ. € 2,1δισ. € 2,56 δισ. € 

Κυριότερα 

προϊόντα 

Αγροτικά 

προϊόντα, 

βιομηχανικά 

προϊόντα (φύλλα 

αλουμινίου), 

ορυκτά, πρώτες 

ύλες 

Αγροτικά προϊόντα, 

βιομηχανικά 

προϊόντα (φύλλα 

αλουμινίου), ορυκτά, 

πρώτες ύλες 

Ορυκτά, αγροτικά 

προϊόντα, 

πολύτιμοι και 

ημιπολύτιμοι 

λίθοι, υφάσματα, 

ζώα. 
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Σημαντικότεροι 

εταίροι 

Ρωσία, Ελβετία, 

Βουλγαρία, Κίνα, 

Ιράκ 

Ρωσία, Ελβετία, 

Κίνα, Ιράκ 

Ρωσία, Κίνα, 

Ελβετία, 

Βουλγαρία, 

Ολλανδία, Ιράκ. 

Εισαγωγές 4,92 δισ. € 4,02 δισ. € 4,52 δισ. € 

Κυριότερα 

προϊόντα 

Τρόφιμα, φυσικό 

αέριο, 

πετρέλαιο, 

προϊόντα καπνού 

Τρόφιμα, φυσικό 

αέριο, πετρέλαιο, 

προϊόντα καπνού 

Τρόφιμα, φυσικό 

αέριο, πετρέλαιο, 

προϊόντα καπνού 

Σημαντικότεροι 

εταίροι 

Ρωσία, Κίνα, 

Ιράν, Τουρκία, 

Γερμανία, 

Ιταλία. 

Ρωσία, Κίνα, Ιράν. Ρωσία, Κίνα, 

Ιράν, Γεωργία, 

Γερμανία. 

Εμπορικός 

Όγκος 

7,24 δισ. € 6,2δισ. € 7,08 δισ. € 

Δημόσιο Χρέος 6,53 δισ. € 6,97 δισ. € 7,6 δισ. €, 60,8% 

ΑΕΠ 

Εξωτερικό 

χρέος 

5,16 δισ. € και 

Εσωτ. Χρέος 

1,36 δισ. € 

5,29 δισ. € και 

Εσωτ. Χρέος 1,67 

δισ. € 

5,61 δισ. € και 

εσωτ. Χρέος 2,18 

δισ. €. 

Μεσοσταθμική 

συναλλαγματική 

ισοτιμία AMD 

με Euro 

1 Euro = 530 

dram 

1 Euro =564,5 1 Euro =596,65 

Πηγές: World Bank ; National Statistical Service of Armenia. 

 

Στην Αρμενία, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 5,7% το 2021 

έναντι μείωσης κατά 7,5% το 2020. Η τριμηνιαία δυναμική του ΑΕΠ το 2021, όπως 

και τα προηγούμενα έτη, ήταν αρνητική μόνο το 1ο τρίμηνο του έτους- 34,8%, μετά 

το οποίο σημειώθηκε αύξηση κατά 17,5% το δεύτερο τρίμηνο, επιταχύνθηκε το τρίτο 

τρίμηνο κατά 25,6%, αλλά το τέταρτο τρίμηνο του έτους επιβραδύνθηκε κατά 

13,3%..Συγκριτικά, σημειώνεται ότι το 2020, η τριμηνιαία δυναμική του ΑΕΠ είχε ως 
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εξής, μια μείωση κατά 38,7% το 1ο τρίμηνο, μια ασθενή ανάπτυξη κατά 0,4% το 

δεύτερο τρίμηνο, η οποία επιταχύνθηκε σημαντικά κατά 38,8% το τρίτο τρίμηνο και 

επιβραδύνθηκε απότομα κατά 6,8% το τέταρτο τρίμηνο. 

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών – αύξηση 

κατά 7,8%, τον τομέα του εμπορίου – αύξηση κατά 7,5% και τον τομέα των 

κατασκευών – αύξηση κατά 7,4%, και σε μικρότερο βαθμό από τον βιομηχανικό 

τομέα – αύξηση κατά 3,3%.Παράλληλα, ο ενεργειακός και ο αγροτικός τομέας 

παρουσίασαν μείωση κατά 0,6% και 1,1%, αντιστοίχως. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 

2020, ο τομέας των υπηρεσιών βρισκόταν σε ύφεση -κατά 14,7%, ο τομέας του 

εμπορίου - κατά 14%, ο κλάδος των κατασκευών - κατά 9,5% και ο βιομηχανικός 

τομέας - κατά 0,9%, ενώ ο ενεργειακός και ο αγροτικός τομέας αντίθετα, σημείωσαν 

ανάπτυξη 1,2% και 1,4% αντιστοίχως. Στην προ Covid χρονιά του 2019, τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν ο κλάδος των υπηρεσιών, ο βιομηχανικός και ο 

τομέας του εμπορίου – αύξηση κατά 15%, 9% και 8,9% αντιστοίχως, με ισχαιμική 

ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα κατά 4,6%, με ύφεση στον ενεργειακό τομέα 

κατά 1,9% και στον αγροτικό τομέα κατά 4,2%. 

Ταυτόχρονα, ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας ανέστρεψε τη 

δυναμική του από μείωση κατά 13,2% το 2020 σε αύξηση κατά 17,7% το 2021. 

Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου τον Δεκέμβριο του 

2021 αυξήθηκε κατά 787.8 εκ. € (αύξηση κατά 23%) σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 

του 2020 και κατά 3,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021. Στη δομή του, ο 

όγκος των εξαγωγών ανέκαμψε από μείωση κατά 3,9% σε αύξηση κατά 19,1% και 

αντιστροφή της δυναμικής παρουσίασαν επίσης οι εισαγωγές - από μείωση κατά 

17,7% σε αύξηση κατά 16,9%.Το 2019, η ανοδική δυναμική αυτών των δεικτών 

φαινόταν μη σημαντική: η αύξηση του εξωτερικού εμπορικού κύκλου κατά 10,4% 

προήλθε από την αύξηση των εξαγωγών κατά 9,4% και των εισαγωγών κατά 10,8%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ για το 2021 αποδείχθηκε ότι ήταν η 

πλησιέστερη στην πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στην Αρμενία, ενώ η Παγκόσμια 

Τράπεζα προέβλεψε υψηλότερη ανάπτυξη και η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας 

της Αρμενίας χαμηλότερη. Έτσι, στις προβλέψεις του Νοεμβρίου, το ΔΝΤ προέβλεψε 

την αύξηση του ΑΕΠ της Αρμενίας το 2021 κατά 5,5% με επιβράδυνση το 2022 στο 

5,3%.Σύμφωνα με τις προβλέψεις Ιανουαρίου της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 

2021, αναμενόταν αύξηση 6,1%, με επιβράδυνση το 2022 στο 4,8%.Και σύμφωνα με 



11 
 

τις προβλέψεις Δεκεμβρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, 

το ΑΕΠ της Αρμενίας αναμενόταν να αυξηθεί κατά 4,2% το 2021, με επιτάχυνση το 

2022 στο 5,3%. 

Στην Αρμενία, το ποσοστό ανεργίας κατά το 2021, σύμφωνα με τελευταία 

στοιχεία, ανήλθε στο 15,3% ( έναντι του 2020). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με 

προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, παρατηρήθηκε μείωση στο επίπεδο 

απασχόλησης της χώρας από 50,9% στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε 47,6% στο 

τέταρτο τρίμηνο του 2021, ενώ την ίδια περίοδο το 2020 το ποσοστό απασχόλησης 

ήταν 49,2%. Σύμφωνα με προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας (CBA), 

το ποσοστό ανεργίας της Αρμενίας πρόκειται να ανέλθει στο 16,7% για το 2022. 

 

1.4 Η δομή της οικονομίας 

 

Η οικονομία της Αρμενίας βασίζεται στη γεωργία, στην εκμετάλλευση του 

ορυκτού πλούτου, στην υδροηλεκτρική ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στα 

κοσμήματα και στον τουρισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 

γεωργία αντιπροσωπεύει το 13,7% του ΑΕΠ και απασχολεί το 33% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού. Η χώρα πάσχει από χαμηλά επίπεδα καλλιέργειας αρόσιμης 

γης, περιορισμένους πόρους και χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική, λόγω της πολιτικής 

αστάθειας. Μικρά και κατακερματισμένα οικόπεδα χρησιμοποιούνται για τις 

γεωργικές καλλιέργειες, οι οποίες περιλαμβάνουν πατάτες, ντομάτες, σταφύλια, 

σιτάρι, πεπόνια, βαμβάκι και καπνό. Ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι επίσης 

καθοριστικός, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% του ακαθάριστου γεωργικού 

προϊόντος της χώρας.  

Η βιομηχανία συνεισφέρει στο 25% του ΑΕΠ και απασχολεί το 16% του 

συνολικού εργατικού δυναμικού. Τα αποθέματα χαλκού, μολυβδαινίτη, βωξίτη, 

ψευδαργύρου, μ0λύβδου, σιδήρου, χρυσού και υδραργύρου αποτελούν τη βάση του 

τομέα της χημικής βιομηχανίας της χώρας, η οποία και αποτελεί εξαγωγικό κλάδο. Ο 

τομέας της εξόρυξης είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στο ΑΕΠ και τα 

προϊόντα του αποτελούν τις πιο σημαντικές εξαγωγές (ειδικά τα μεταλλεύματα). Η 

εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί στη χώρα, σε βαθμό 

που αποτελείπλέον εξαγώγιμο προϊόν. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 52,6% του 

ΑΕΠκαι απασχολούν το 51% του ενεργού πληθυσμού. Ο τομέας περιλαμβάνει τα 
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κοσμήματα και τον τουρισμό. Ο τραπεζικός τομέας επίσης θεωρείται 

αναπτυσσόμενος, καθώς αποτελείται από 17 εμπορικές τράπεζες.  

 

Γράφημα 1: Κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας ανά τομέα 

 

 

 

Πηγή: World Bank, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

 

1.5 Οικονομική Δραστηριότητα στην Αρμενία για το 2021 

 

Ο δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα αυξήθηκε κατά 5,7% το 2021 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της χώρας. 

 Ειδικότερα, στον τομέα των υπηρεσιών παρουσιάστηκε αύξηση κατά 7,8%, 

στον κύκλο εργασιών του εμπορίου κατεγράφη αύξηση κατά 7,5%, στον 

κατασκευαστικό τομέα αύξηση κατά 7,4%,ενώ στον τομέα της βιομηχανικής 

παραγωγής παρουσιάστηκε αύξηση κατά 3,3%. Μόνο ο γεωργικός τομέας 

κατέγραψε μείωση, ανερχόμενη στο 1,1%. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021 ο 

δείκτης οικονομικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 24,1% έναντι του Νοεμβρίου 

και κατά 9,9% έναντι του Δεκεμβρίου του 2020. 

Ο πληθωρισμός για το έτος αυξήθηκε κατά 7,2%. 

 

 

-10 0 10 20 30 40 50 60

Απασχόληση ανά τομέα (% συνολικής …

Προστιθέμενη αξία (% ΑΕΠ)

Προστιθέμενη Αξία (Ετήσια Μεταβολή %)

Απασχόληση ανά τομέα (% 
συνολικής απασχόλησης)

Προστιθέμενη αξία (% ΑΕΠ)
Προστιθέμενη Αξία (Ετήσια 

Μεταβολή %)

Υπηρεσίες 53.6 54.2 10.3

Βιομηχανία 17.5 24.3 9.1

Γεωργία 28.9 12 -4

Κ ΑΤΑ Ν Ο Μ Η  Τ Η Σ  Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ Δ ΡΑ ΣΤ Η Ρ ΙΟΤ Η ΤΑ Σ 
ΑΝ Α ΤΟ Μ ΕΑ

Υπηρεσίες Βιομηχανία Γεωργία
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Επιμέρους Κλάδοι:  

 

1.5.1 Κλάδος βιομηχανίας. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, ο τομέας βιομηχανίας της Αρμενίας ανήλθε στα 2,385 

τρισ. dram (3,99 δισ. €)1, ήτοι κατεγράφη ως κατά 3,3% υψηλότερος από το 2020 

(όπου είχε καταγραφεί μείωση κατά 0,9%). 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η αντιστροφή της πτωτικής τάσης 

το 2020 και η ανάπτυξη το 2021 οφείλονται κυρίως στη θετική μεταβολή των 

αρνητικών δεικτών της μεταποιητικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη την ελαφρά μείωση του όγκου παραγωγής του μεταλλευτικού κλάδου. Μόνο 

τον Δεκέμβριο του 2021, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,8% με όγκο 

παραγωγής αξίας 280,8 δισ. dram (469,2 εκ. €). 

Στον τομέα των εξορύξεων το 2021, σε σύγκριση με το 2020 κατεγράφη 

μείωση κατά 0,8%, έναντι αύξησης κατά 11,6% ένα χρόνο νωρίτερα, με όγκο 

παραγωγής αξίας 587,9 δισ.dram (985,3 εκ. €). Μόνο τον Δεκέμβριο ο κλάδος των 

εξορύξεων παρουσίασε όγκο παραγωγής αξίας 49,6 δισ. dram. (83,1 εκ. €) με 

μηνιαία μείωση της τάξεως του 1,8%. 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο τομέας της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου παρουσίασε επιτάχυνση στην ανάπτυξή του από 0,1% 

το 2020 σε 9,3% το 2021, ύψους 279,2 δισ. dram. (467,9 εκ. €) Ειδικότερα, μόνο τον 

Δεκέμβριο κατεγράφη αύξηση της τάξεως του 23%, ανερχόμενη σε 31,3 δισ. dram 

(52,4 εκ. €). 

Επιπλέον, η παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά τη διάρκεια του έτους (έναντι μείωσης κατά 0,4% το 

2020), ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου και η διανομή αερίου καυσίμου μέσω 

συστημάτων παροχής αερίου αυξήθηκαν κατά 14% κατά τη διάρκεια του έτους (σε 

σύγκριση με την αύξηση κατά 2,8% το 2020).  

Τα έσοδα από την ύδρευση, την επεξεργασία αποβλήτων και την παραλαβή 

δευτερογενών πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 7,1% το 2021 (έναντι μείωσης κατά 

13,9% ένα χρόνο νωρίτερα), ανερχόμενα σε 22,9 δισ. dram (38,38 εκ. €), 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,6% τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι η βελτίωση της 

                                                             
1Μεσοσταθμική συναλλαγματική ισοτιμία AMD με Euro για το έτος 2021: 1 Euro = 596,65 dram 



14 
 

δυναμικής αυτού του κλάδου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση στον τομέα 

της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων κατά 11,8%. 

 

1.5.1.1 Μεταλλουργική βιομηχανία 

 

Η μεταλλουργική βιομηχανία της Αρμενίας αύξησε τον όγκο παραγωγής της κατά 

18,3% το 2021 λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου παραγωγής χυτών από μη 

κεκραμένο χάλυβα και σιδηρομολυβδαινίου, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε 

μείωση των όγκων παραγωγής των υπολοίπων μετάλλων που παράγονται στην 

Αρμενία. 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της χώρας, κατά την περίοδο 

αναφοράς, η παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού μειώθηκε κατά 1,1% (έναντι 

μείωσης κατά 6,1% το 2020), ανερχόμενη στους 371,4 χιλ. τόνους. Η παραγωγή 

συμπυκνώματος ψευδαργύρου για το 2021 μειώθηκε κατά 17,8% (έναντι αύξησης 

του όγκου παραγωγής κατά 1,7 φορές το 2020), ανερχόμενη σε 22,177 τόνους. Η 

παραγωγή σιδηρομολυβδαινίου αυξήθηκε κατά 7,9%, έναντι μείωσης κατά 12,9% το 

2020, ανερχόμενη σε 7.251,3 τόνους.  

Η παραγωγή φύλλων αλουμινίου κατά το 2021 ανήλθε σε 33,480,8 τόνους, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6% εν σχέσει με το 2020. Κατά την περίοδο 

αναφοράς, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων μειώθηκε κατά 6,5% (έναντι αύξησης του 

όγκου παραγωγής κατά 1,6 φορά το 2020). Η παραγωγή χυτών από μη κεκραμένο 

χάλυβα ανήλθε σε 115.148,5 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4 φορές σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των μετάλλων που παράγονται στην Αρμενία 

εξάγονται στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. 

 

1.5.1.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2021 στην Αρμενία 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αρμενία το 2021 ανήλθε σε 7.674,9 

εκατομμύρια kWh, σημειώνοντας μείωση κατά 0,6% σε ετήσια βάση (έναντι 

αύξησης κατά 1,2% ένα χρόνο νωρίτερα).Ωστόσο, μόνο τον Δεκέμβριο, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 20,6% - ανερχόμενη σε 826,5 εκ. 

kWh.Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της χώρας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
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Δεκεμβρίου 2021, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας (ΤPP) αύξησαν 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 6,9%, ανερχόμενη σε 3.383,7 

εκατομμύρια kWh, και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας (HPP) κατά 

23,8%, ανερχόμενη σε 2.201,7 εκατομμύρια kWh. 

Το Αρμενικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Metsamor, αντίθετα, μείωσε τoν όγκο 

παραγωγής για το έτος αναφοράς κατά 27,5% , ανερχόμενος σε 1.998,4 εκατομμύρια 

kWh.Η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο της 

χώρας οφείλεται στις εργασίες που έγιναν κατά το προηγούμενο έτος για τον 

εκσυγχρονισμό του σταθμού , προκειμένου να υπάρξει επέκταση της λειτουργίας 

του.Ο όγκος παραγωγής θερμικής ενέργειας μειώθηκε επίσης - κατά 69,9% , 

ανερχόμενος στα 11,3 χιλ. gigajoules. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, τα αιολικά πάρκα μείωσαν την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά 21,1% ανερχόμενη σε 1,5 εκατ. kWh, ενώ οι ηλιακοί 

σταθμοί, αντίθετα, αύξησαν τον όγκο παραγωγής στα 89,6 εκατ. kWh (αυξημένος 

κατά 4,2 φορές σε σχέση με το 2020). 

 

1.5.2 Κλάδος ΤΠΕ. 

 

Τα έσοδα από τον κλάδο τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 

(ΤΠΕ) παρουσίασαν επιτάχυνση ως προς τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης τους από 

2,8% το 2020 σε 7,4% το 2021, καταγράφοντας όγκο συναλλαγών αξίας 344,7 δισ. 

dram (575 εκ. €). Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της χώρας, στον όγκο 

συναλλαγών κυριαρχεί ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 88,8% 

του συνόλου, ήτοι 306,1 δισ. dram, (με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 10,9%), 

εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες πληροφορικής, 

ανερχόμενες στα 167,7 δισ. dram (αύξηση κατά 17,8% ετησίως). Ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών ανέρχεται στα 132,1 δισ. dram, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9% 

εν σχέσει με το 2020. Ο μεταποιητικός τομέας αντιπροσωπεύει διαχρονικά ένα 

μικρότερο ποσοστό, ανερχόμενο στα 2,4 δισ. dram (ή 0,7%), με ετήσια αύξηση της 

τάξεως του 8,9%. Κατά την περίοδο αναφοράς, τα έσοδα στον κλάδο των ΤΠΕ στον 

τομέα του εμπορίου μειώθηκαν κατά 15,5%, ανερχόμενα στα 36,2 δισ. dram. 

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα του κλάδου των ΤΠΕ το 2020 ανήλθαν σε 318,1 δισ. 

dram, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση.  
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Επισημαίνεται ότι, προ πανδημίας, ο κλάδος των ΤΠΕ παρουσίαζε ετήσια 

αύξηση της τάξεως του 10-15% για 15 χρόνια περίπου. 

 

1.5.2.1 Ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων στην 

Αρμενία μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος BAJ Unicorn 

Academy 

 

Με την πρωτοβουλία της Orion2 και του Επιχειρηματικού Επιταχυντή BAJ3, 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BAJ UnicornAcademy έχει ξεκινήσει στην Αρμενία, 

όπου θα εκπαιδευθούν μηχανικοί μηχανικής μάθησης (machinelearning) υψηλής 

ειδίκευσης. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροφορικής υλοποιείται από την 

Αρμενική Ακαδημία Κώδικα (ACA) με χρηματοδότηση από τις startupEmbodied και 

cognaize και θα παρέχεται δωρεάν για 20 επιλεγμένους μαθητές. Σύμφωνα με 

δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου και συνιδρύτριας της OrionArmenia, Diana 

Arzumanyan, η ανάγκη ύπαρξης του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας της εταιρείας με μελλοντικούς τεχνολογικούς μονόκερους4 

στη χώρα, καθώς διαπιστώθηκε υποστελέχωση στους μηχανικούς μηχανικής 

μάθησης στην Αρμενία. Για τη στελέχωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα 

υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τη Google.  

Όσον αφορά στο σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογικών 

μονόκερων στην Αρμενία, σημειώνεται ότι στις 26 Αυγούστου 2021, η Picsart έγινε ο 

πρώτος, καθώς ανακοίνωσε επένδυση αξίας 130 εκ. δολ., η οποία αποτιμούσε την 

εταιρεία στο 1,5 δισ. δολ., ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα η ServiceTitan 

ως ο δεύτερος τεχνολογικός μονόκερος της χώρας. 

 

 

 

                                                             
2Η Orion Worldwide Innovations ("Orion"), είναι ένας κόμβος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 
(startup)που προσφέρει τα εργαλεία για την είσοδο των εταιρειών στην αγορά των ΗΠΑ. 
3Ο επιχειρηματικός επιταχυντής BAJ (growth stage accelerator) απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις στα 
στάδια του seed funding και του Series A funding. O φορέας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ τριών 
οργανισμών: του Baltic American Chamber of Commerce, της Orion και του Jacobs Technion-Cornell 
Institute στο Cornell Tech, προϊόν σύμπραξης μεταξύ του Πανεπιστημίου του Cornell και του Τεχνολογικού 
Ινστιτούτουτου Ισραήλ Technion. 
4Ο όρος «τεχνολογικός μονόκερος» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μια (μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο) τεχνολογική εταιρεία με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολ. 
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1.6 Εξωτερικό εμπόριο 

 

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου στη χώρα το 2021 αυξήθηκε κατά 

17,7% σε σχέση με το 2020, ανερχόμενο στα 7,08 δισ. €, σύμφωνα με την Εθνική 

Στατιστική Επιτροπή (NSC) της χώρας. 

Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου τον Δεκέμβριο του 

2021 αυξήθηκε κατά 787.8 εκ. € (αύξηση κατά 23%) σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 

του 2020 και κατά 3,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021.  

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου με τις χώρες ΚΑΚ ανήλθε σε περίπου 

2,45 δισ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,4%.Οι μεγαλύτεροι εταίροι του 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας το 2021 ήταν η Ρωσία (2,19 δισ. €, αύξηση κατά 

20,9% σε σχέση με το 2020), η Ουκρανία (142,8 εκατ. €, αύξηση κατά 12,4%) και η 

Λευκορωσία (72,9 εκατ. €, αύξηση κατά 7,8%). 

Το εξωτερικό εμπόριο της Αρμενίας με τις χώρες της ΕΕ το 2021 ανήλθε σε περίπου 

1,35 δισ. € (αύξηση κατά 23,4% σε σχέση με το 2020).Οι πέντε μεγαλύτεροι 

εμπορικοί εταίροι ήταν η Γερμανία (245 εκατ. €, μείωση κατά 2,5%), η Ιταλία (243,3 

εκατ. €, αύξηση κατά 24%), η Ολλανδία (193, 28 εκατ. €, αύξηση κατά 79,6%), η 

Βουλγαρία (192,44 εκατ. €, αύξηση κατά 32,3%) και το Βέλγιο (88,61 εκ. €, αύξηση 

κατά 44,1%) 

Άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της χώρας για το 2021 ήταν η Κίνα (1,1 δισ. €, 

αύξηση κατά 30,7%), το Ιράν (425,1 εκατ. €, αύξηση κατά 25,2%), η Ελβετία (325,7 

εκατ. €, μείωση κατά 18,4%), οι ΗΠΑ (175,36 εκατ. €, αύξηση κατά 35,9%), η 

Γεωργία (160,9 εκ. €, αύξηση κατά 45,9%), το Ιράκ (πάνω από 153,9 εκ. €, αύξηση 

κατά 9,6%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (9.8 εκ. €, αύξηση κατά 3,4%). 

Πίνακας 2: Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι Αρμενίας 2021 

Κατάταξη Χώρα Εμπορικό

ς Όγκος 

 1η Ρωσία 2,19 δισ. € 
 

2η Κίνα 1,1 δισ. € 

3η Ιράν 425,1 εκατ. 

€ 

4η Ελβετία 325,7 εκατ. 
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€ 

5η Γερμανία 245 εκατ. € 
 

6η Ιταλία 243,3 εκατ. 
€ 
 

7η Ολλανδία 193, 28 
εκατ. € 
 

8η Βουλγαρί

α 

192,44 

εκατ. € 

9η ΗΠΑ 175,36 

εκατ. € 

10η Γεωργία 160,9 εκ. € 

11η Ιράκ 153,9 εκ. € 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 

Εξαγωγές:  
 
Πίνακας 3: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Αρμενίας 

 

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εξαγωγών 

Μεταβολή μεταξύ 

2 τελευταίων 

χρόνων 

 1η Ρωσία 716,3 εκ. € 24,5% 

2η Κίνα 332,4 εκ. € 35,7% 

3η Ελβετία 304 εκ. € 20,8% 

4η Βουλγαρί

α 

167,75 εκ. € 31,6% 

5η Ολλανδία 161,6 εκ. € 95,6% 

6η Ιράκ 150 εκ. € 8,2% 

7η ΗΠΑ 69,2 εκ. € 20,6% 

8η Γερμανία 65,6 εκ. € 37,4% 

9η ΗΑΕ 62,9 εκ. € -22,4% 
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10η  Γεωργία 57,75 εκ. € 18,9% 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές από την Αρμενία το 2021 

αυξήθηκαν κατά 19,1% σε σύγκριση με το 2020, ανερχόμενες στα 2,56 δισ. €. Τον 

Δεκέμβριο του 2021, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 256,3 εκ. € σε σχέση με τον 

Δεκέμβριο του 2020, (αύξηση κατά 14,3%) και κατά 0,9% σε σύγκριση με το 

Νοέμβριο του 2021. 

Οι εξαγωγές της Αρμενίας προς τις χώρες της ΚΑΚ το 2021 ανήλθαν σε 791,57 εκ. €, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 25,8%.Οι τρεις μεγαλύτεροι εισαγωγείς αρμενικών 

προϊόντων ήταν η Ρωσία (716,3 εκ. €, αύξηση κατά 24,5%), η Λευκορωσία (24 εκ. €, 

αύξηση κατά 33,2%) και η Ουκρανία (21,7 εκ. €, μείωση κατά 2,9%) 

Οι εξαγωγές της χώρας προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 52,9% σε σχέση με το 

2020, φτάνοντας τα 554,74 εκ. €.Οι ευρωπαϊκοί κορυφαίοι εισαγωγείς αρμενικών 

προϊόντων ήταν η Βουλγαρία (167,75 εκ. €, αύξηση κατά 31,6%), η Ολλανδία (161,6 

εκ. €, αύξηση κατά 95,6%) και η Γερμανία (65,6 εκ. €, αύξηση κατά 37,4%). 

Άλλες χώρες-προορισμοί των αρμενικών προϊόντων ήταν η Κίνα (332,4 εκατ. €, 

αύξηση κατά 35,7%), η Ελβετία (304 εκατ. €, αύξηση κατά 20,8%), το Ιράκ (150 

εκατ. €, αύξηση κατά 8,2%), οι ΗΠΑ (69,2 εκατ. €, αύξηση κατά 20,6%), τα ΗΑΕ 

(62,9 εκ. €, μείωση κατά 22,4%), η Γεωργία (57,75 εκ. €, αύξηση κατά 18,9%) και το 

Ιράν (55,38 εκ. €, μείωση κατά 22,5%). 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι αρμενικές εξαγωγές προϊόντων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας ανήλθαν σε 830,47 εκ. €.(αύξηση κατά 20,6% σε σύγκριση 

με το 2020), οι εξαγωγές τελικών προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων αυξήθηκαν 

κατά 10,83%, ανερχόμενες σε περίπου 527,6 εκ. €, οι εξαγωγές μη πολύτιμων 

μετάλλων αυξήθηκαν κατά 59%, ανερχόμενες σε 308,1 εκ. €, οι εξαγωγές πολύτιμων 

και ημιπολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων μειώθηκαν κατά 9,8%, στα 281,6 

εκ. €. Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 37,4%, 

ανερχόμενες στα 155,1 εκ. €, οι εξαγωγές φυτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 37%, 

στα 157,77 εκ. € και τέλος οι εξαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 

36,8%, ανερχόμενες στα 90,5 εκ. €. 
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Εισαγωγές 
 
Πίνακας 4: Σημαντικότεροι προμηθευτές Αρμενίας  

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εισαγωγών 

Μεταβολή 21/20% 

1η Ρωσία 1,69δισ.€ 20,5% 

2η Κίνα 466,3 εκ. € 26,1% 

3η Ιράν 371,1εκ. € 38,1% 

4η Γεωργία 299,48εκ. € 9,9% 

5η Γερμανί

α 

188,3εκ. € -8,2% 

6η Ιταλία 164,96εκ. € 17,4% 

7η Ουκρανί

α 

124,8 εκ. € 15,3% 

8η ΗΠΑ 116 εκ. € 76% 

9η ΗΑΕ 102,5εκ. € 26,9% 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 
Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο όγκος των εισαγωγών στην Αρμενία το 

2021 αυξήθηκε κατά 16,9%, ανερχόμενος στα 4,52 δισ. €.Τον Δεκέμβριο του 2021, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, 

ανερχόμενες στα 531,5 εκ. € και αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 

του 2021. 

Οι εισαγωγές από τις χώρες ΚΑΚ το 2021 ανήλθαν σε 1,86 δισ. €, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξεως του 19,7%.Εξ αυτών, οι τρεις πρώτες χώρες ήταν η Ρωσία 

(περίπου 1,69 δισ. €, αύξηση 20,5%), η Ουκρανία (124,8 εκ. €, αύξηση 15,3%) και η 

Λευκορωσία (59,1 εκ. €, αύξηση 16,7%). 

Ο όγκος των εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10,1% στα 870,9 εκ. € 

πέρυσι.Οι πρώτες πέντε ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις εισαγωγές προς την 

Αρμενία περιλαμβάνουν τη Γερμανία (188.3 εκ. €, μείωση κατά 8,2%), την Ιταλία 

(164,96 εκ. €, αύξηση κατά 17,4%) και την Ολλανδία (72 εκ. €, αύξηση κατά 28,4%) 
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Οι εισαγωγές από την Κίνα ανήλθαν σε (466,3 εκ. €, αύξηση 26,1%), από το Ιράν σε 

371,1 εκ. €, αύξηση 38,1%), από τη Γεωργία (299,48 εκ. €, αύξηση 9,9%), από τις 

ΗΠΑ (116 εκ. € αύξηση 76%) και από τα ΗΑΕ(102,34 εκ. €, αύξηση 26,9%). 

Οι εισαγωγές προϊόντων εξορυκτικής βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 25,5% στα 792,3 

εκ. €, οι εισαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 759,4 

εκ. €, οι εισαγωγές προϊόντων χημικής βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 9% στα 384.7 

εκ. €, οι εισαγωγές τελικών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 9,2% στα 367.2 εκ. €., οι 

εισαγωγές μη πολύτιμων μετάλλων αυξήθηκαν κατά 8,3% στα 330,4 εκ. €, οι 

εισαγωγές χερσαίων, εναέριων και πλωτών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 54,4% στα 

259,1 εκ. € και οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 23% 

στα 254,9 εκ. €.  
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1.6.1 Εξωτερικό Εμπόριο της Αρμενίας με τα κ-μ της ΕΕ για το 2021 

 

Πίνακας 5: Εξωτερικό Εμπόριο της Αρμενίας με τα κ-μ της ΕΕ –Αποκλίσεις μεταξύ στατιστικών αρχών 

Πηγή Αξία Εισαγωγών 
ΕΕ (1000 EUR) 

Αξία Εξαγωγών 
ΕΕ (1000 EUR) 

Συνολική 
αξία (1000 

EUR) 

Μεταβολή 
με το 2020 

σε % 

Eurostat 452 438.9 753 049.6 1 205 488.5 114.1 

Armstat 789 152.0 556 001.1 1 345 153.1 108.7 

Διαφορά με 
την Eurostat 

-336 713.1 197 048.5 -139 664.6 5.4 

 

 

Πίνακας 6: Εξωτερικό Εμπόριο της Αρμενίας με τα κ-μ της ΕΕ για το 2021 

  EU import (1000 EUR) EU export (1000 EUR) Total (1000 EUR)  

No

y 

Χώρα 2020 2021 Μεταβο

λή 

2020 2021 Μεταβο

λή 

2020 2021 Μεταβο

λή 

Shar

e 1.  Αυστρία 3263.0 1697.1 52.0 20176.3 19578.3 97.0 23439.2 21275.4 90.8 0.3 

2.  Βέλγιο 30985.9 43998.0 142.0 30690.7 44856.7 146.2 61676.6 88854.7 144.1 1.3 

3.  Βουλγαρία 127796.

4 

168170.

7 

131.6 17959.5 24706.0 137.6 145755.9 192876.7 132.3 2.7 

4.  Κροατία 54.7 147.1 268.7 561.6 817.9 145.6 616.4 965.0 156.6 0.0 

5.  Κύπρος 13.6 238.3 1757.5 690.8 616.3 89.2 704.4 854.6 121.3 0.0 

6.  Τσεχία 2314.2 2106.7 91.0 18744.5 15702.6 83.8 21058.7 17809.3 84.6 0.3 

7.  Δανία 147.3 698.1 473.9 3610.1 11835.1 327.8 3757.4 12533.1 333.6 0.2 

8.  Εσθονία 530.8 921.4 173.6 1014.1 1234.5 121.7 1544.9 2155.8 139.5 0.0 

9.  Φινλανδία 80.1 88.3 110.3 22688.1 21601.4 95.2 22768.1 21689.7 95.3 0.3 
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Σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας, το εξωτερικό εμπόριο της Αρμενίας με τις χώρες της ΕΕ το 2021 ανήλθε σε 

περίπου 1,35 δισ. € (αύξηση κατά 23,4% σε σχέση με το 2020). Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Αρμενίας προς την ΕΕ αυξήθηκαν 

κατά 52,9% και οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Αρμενία κατά 8,7%. Οι πέντε μεγαλύτεροι εταίροι είναι η Γερμανία (245 εκ. €, 

μείωση κατά 2,5%), η Ιταλία( 243,3 εκ. €), αύξηση κατά 24%), η Ολλανδία (193,28 εκ. €, αύξηση κατά 79,6%). Η Βουλγαρία 

10.  Γαλλία 4938.1 9047.5 183.2 69994.1 71018.3 101.5 74932.2 80065.8 106.9 1.1 

11.  Γερμανία 47857.9 65743.8 137.4 204049.

9 

179861.

4 

88.1 251907.8 245605.

2 

97.5 3.5 

12.             

13.  Ελλάδα 37.2 82.2 221.0 18006.

6 

18226.

3 

101.2 18043.8 18308.

5 

101.5 0.3 

14.  Ουγγαρία 452.2 536.0 118.5 13192.3 13326.8 101.0 13644.5 13862.8 101.6 0.2 

15.  Ιρλανδία 2.9 235.3 8167.6 8193.9 10989.2 134.1 8196.8 11224.6 136.9 0.2 

16.  Ιταλία 34720.8 53821.2 155.0 161962.

2 

190053.

7 

117.3 196683.0 243874.

9 

124.0 3.4 

17.  Λετονία 3126.4 3577.4 114.4 3803.9 3810.0 100.2 6930.3 7387.4 106.6 0.1 

18.  Λιθουανία 2523.6 4286.9 169.9 2947.6 4006.9 135.9 5471.3 8293.8 151.6 0.1 

19.  Λουξεμβού

ργο 

1097.3 768.8 70.1 1328.6 834.3 62.8 2425.8 1603.1 66.1 0.0 

20.  Μάλτα 15.3 58.1 379.0 107.3 54.4 50.7 122.6 112.5 91.8 0.0 

21.  Ολλανδία 82858.2 162074.

7 

195.6 25025.4 31643.6 126.4 107883.6 193718.3 179.6 2.7 

22.  Πολωνία 10182.7 17239.6 169.3 33379.6 38435.9 115.1 43562.3 55675.5 127.8 0.8 

23.  Πορτογαλί

αα 

50.9 426.4 837.1 5964.7 6459.8 108.3 6015.7 6886.2 114.5 0.1 

24.  Ρουμανία 91.4 135.1 147.7 8513.1 16204.2 190.3 8604.6 16339.2 189.9 0.2 

25.  Σλοβακία 7044.7 12120.4 172.0 7953.3 8468.5 106.5 14998.1 20588.9 137.3 0.3 

26.  Σλοβενία 17.2 1292.7 7514.3 8336.7 8903.6 106.8 8353.9 10196.3 122.1 0.1 

27.  Ισπανία 3019.0 6160.1 204.0 25712.5 32819.7 127.6 28731.5 38979.7 135.7 0.5 

28.  Σουηδία 443.7 329.2 74.2 11460.5 13086.8 114.2 11904.2 13416.0 112.7 0.2 

 Σύνολο 363665

.8 

556001

.1 

152.9 726067

.9 

789152

.0 

108.7 1089733

.6 

134515

3.1 

123.4 18.9 
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(192,44 εκ. €, αύξηση κατά 32,3%) και το Βέλγιο (88,61%, αύξηση κατά 44,1%). Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για όλα τα 

κράτη μέλη παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.  
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1.6.2 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»5, 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 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 

νομίσματος6.  

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 

                                                             
5Το πλήρες κείμενο του νόμου βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.translation-
centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf 
6 Σε αντίθεση με την επικράτεια της Αρμενίας, όπου το εμπόριο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση του εθνικού 
νομίσματος.  

http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf
http://www.translation-centre.am/pdf/Translat/HH_orenk/Free_Econ_Zone/Free_Econ_Zones_en.pdf
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Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη «Alliance» όσο και η «Meridian» βρίσκονται στην 

πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν7.  

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 «SitronicsArmenia» 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 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 

                                                             
7 Η Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη«Alliance»έχει περίπου 56.000 τ.μ. βιομηχανικό χώρο και 38.000 τ.μ. χώρο 
γραφείων, ενώ η Meridian έχει 25.500 τ.μ. χώρο κατασκευαστικό και γραφείων, 10.180 τ.μ. εκθεσιακούς 
χώρους, 6.000 τ.μ. χώρο παραγωγής διαμαντιών και περίπου 10.000 τ.μ. βοηθητικούς χώρους.  
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περιφέρειες της Αρμενίας με υψηλό ποσοστό ανεργίας, αλλά πλούσια σε φυσικούς 

πόρους όπως χαλκό, μολυβδαίνιο, ψευδάργυρο, χρυσό, ασήμι καθώς και ορυκτά . 

 

1.7 Τουρισμός 

 

Το 2021, επισκέφτηκαν την Αρμενία 870.308 τουρίστες, αριθμός κατά 2,4 φορές 

μεγαλύτερος εν σχέσει με το 2020. Ακόμη και με μια αύξηση τουριστικών αφίξεων 

αυτού του μεγέθους, δεν ήταν δυνατό να αποκατασταθεί το επίπεδο των 

τουριστικών ροών όπως ήταν πριν την πανδημία. 

Αναλυτικά, οι τουρίστες που επέλεξαν την Αρμενία σαν τουριστικό προορισμό κατά 

τη διάρκεια του 2021 καταγράφονται ως εξής: από τη Ρωσία 350,5 χιλ. τουρίστες, 

(αύξηση κατά 2,5 φορές σε ετήσια βάση), από το Ιράν 91,1 χιλιάδες τουρίστες 

(αύξηση κατά 5 φορές σε σχέση με το 2020), από τη Γεωργία 70,6 χιλιάδες 

τουρίστες (αύξηση κατά 23,5% σε σχέση με το 2020), από τις ΗΠΑ 31,6 χιλιάδες 

τουρίστες (αύξηση κατά 5,4 φορές), από την Ουκρανία 22,3 χιλιάδες τουρίστες 

(αύξηση κατά 3,5 φορές), από την Ινδία - 17,9 χιλιάδες τουρίστες (αύξηση κατά 6,2 

φορές), από τη Γαλλία - 14,3 χιλιάδες τουρίστες (αύξηση κατά 4,9 φορές), από τη 

Γερμανία 11,9 χιλιάδες τουρίστες (αύξηση κατά 5,7 φορές), από την Ολλανδία 7,5 

χιλιάδες τουρίστες (αύξηση κατά 3,6 φορές), από τη Λευκορωσία 7,2 χιλιάδες 

τουρίστες (αύξηση κατά 3,1 φορές).  

Σημειώνεται ότι το 2020, 375.216 άτομα επισκέφθηκαν την Αρμενία για τουρισμό, 

ποσοστό κατά 80,2% χαμηλότερο σε σχέση με το 2019, όποτε ο αριθμός των 

τουριστών στην Αρμενία ξεπέρασε τα 1,8 εκατομμύρια. 

 

Πίνακας 7: Τουριστικές αφίξεις στην Αρμενία για το 2021 

 

 

Χώρα 

προέλευσης 

2021 

(Αφίξεις σε 

χιλ.) 

1 Ρωσία 350,5  

2 Ιράν 91,1 

3 Γεωργία 70,6 

4 ΗΠΑ 31,6 
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5 Ουκρανία 22,3 

6 Ινδία 17,9 

7 Γαλλία 14,3 

8 Γερμανία 11,9 

9 Ολλανδία 7,5 

10 Λευκορωσία 7,2 

Πηγή: Tourism Committee, Ministry of Economy of Armenia 

 

1.8 Επενδύσεις 

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων της UNCTAD του 2021 

(Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), οι εισροές 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) προς την Αρμενία το 2020 ανήλθαν σε 102,4 εκ. 

€, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση εν σχέσει με το 2019 (227 εκ. €).Το 2020, το 

συνολικό απόθεμα ΑΞΕ ανήλθε στα 4,59 δισ. €. Η Ρωσία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η 

Γερμανία είναι οι τέσσερις μεγάλοι επενδυτές στην Αρμενία, αν και σημαντικές 

επενδύσεις πραγματοποιούνται επίσης από τα μέλη της αρμενικής διασποράς 

(περίπου 6 εκ.). Οι κύριοι τομείς ΑΞΕ περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις 

τηλεπικοινωνίες, τη μεταλλουργία, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τις αεροπορικές 

μεταφορές.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής 

(NSC), τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021 οι εισροές ΑΞΕ στην Αρμενία ανήλθαν 

συνολικά σε 88,1 δισεκατομμύρια AMD (περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), 

με κύριους επενδυτές τη Γερμανία και την Ιταλία.Η κύρια ροή των επενδύσεων τον 

Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 διοχετεύθηκε στους τομείς της ενέργειας (60,7 δισ. 

AMD) και των εξορυκτικών (54,4 δισ. AMD). 

Η Αρμενία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο προς τη φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας της. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αρμενία κατατάσσεται 

πρώτη μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών 

(ΚΑΚ)αναφορικά με την προσέλκυση ΑΞΕ. Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει ευνοϊκούς 

νόμους για τις ξένες επενδύσεις και, λόγω του οικονομικού δυναμισμού της, η χώρα 

κέρδισε το προσωνύμιο «Η Καυκασιανή Τίγρης». Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν 

ελεύθερες οικονομικές ζώνες για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, που παρέχουν 

στις εταιρείες προτιμησιακή μεταχείριση, όσον αφορά στον εταιρικό φόρο κέρδους, 
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στον ΦΠΑ, στον φόρο ιδιοκτησίας και στους δασμούς (UNCTAD,2020). Επίσης, η 

χώρα δεν επιβάλλει περιορισμούς στην ιδιωτική ιδιοκτησία από ξένους και στην 

εγκατάσταση, καθώς και οι διαδικασίες εγγραφής επιχειρήσεων είναι γρήγορες. Οι 

ΑΞΕ προωθούνται επίσης μέσω της Συμφωνίας Συνολικής και Βελτιωμένης 

Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας (CEPA). Ωστόσο, η χώρα παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό εξαρτημένη από την οικονομική υγεία της Ρωσίας και της ΕΕ για τις ΑΞΕ, 

καθώς διαθέτει μια μικρή εγχώρια αγορά και η διαφθορά εξακολουθεί να είναι 

διαδεδομένη. Το επίπεδο των ΑΞΕ είναι ανεπαρκές για τη διασφάλιση της βιώσιμης 

ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. Σημαντικό στοιχείο όμως αποτελεί η ίδρυση 

του Οργανισμού Προστασίας Ξένων Επενδύσεων8 και η βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου για την προσέλκυση των ΑΞΕ. Η έκθεση Doing Business 20209 της 

Παγκόσμιας Τράπεζας τοποθετεί την Αρμενία 47η από τις 190 χώρες, χάνοντας έξι 

θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

 

Πίνακας 8: Επενδύσεις από και προς την Αρμενία 

ΑΞΕ 2017 2018 2019 2020 

Επενδυτικές 

ροές (σε εκ. €) 

212,53 215 227 102,4 

Απόθεμα 

Επενδύσεων 

(εκ. €) 

4,207 4,667 5,052 4,592 

Αριθμός 

Greenfield10 

επενδύσεων 

14 15 9 3 

                                                             
8Ο Οργανισμός για την προσέλκυση επενδύσεων είναι ο  BusinessArmenia, 

www.businessarmenia.am,  μετεξέλιξη του  Development Foundation of Armenia, DFA. 
9http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-
2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf 
10Η μητρική εταιρία δημιουργεί μια εντελώς νέα παραγωγική μονάδα σε μια ξένη χώρα και είναι 
ο μοναδικός μέτοχος σε αυτή. Διατηρεί τον διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής και μπορεί 
επομένως να καθορίσει την επιχειρησιακή στρατηγική της. Αυτός ο τρόπος επέκτασης 
συνεπάγεται υψηλό σταθερό κόστος εγκατάστασης της νέας επιχείρησης και η μητρική 
αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους. Η συνολική παραγωγή του ομίλου αυξάνεται με αποτέλεσμα 
να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. 

http://www.businessarmenia.am/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf


30 
 

Αξία 

Greenfield 

επενδύσεων 

(εκ. €) 

576 460 165 35,02 

Πηγή: Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της UNCTAD 

 

Πίνακας 9:Οι επενδύσεις των κ-μ της ΕΕ στην Αρμενία στις 31.12.2021 σε 

εκ. €11 

 Gross flow Net stock Sector 

Total 
invest
ments 

Of 
wh
ich 
FD
I 

Share % Total 
invest
ments 

Of 
wh
ich 
FD
I 

Share %  
Total 
invest
ments 

Of 
wh
ich 
FD
I 

Total 
invest
ments 

Of 
wh
ich 
FD
I 

EU 
Total/ 
Countr
y 

7 981.6 2 
237
.9 

39.00 26.
50 

1 119.5 771.
6 

24.00 24.
00 

 

Austri
a 

2.5 2.5 0.01 0.0
3 

9.4 3.8 0.20 0.1
2 

Wholesale 
other than 
vehicles, 
Health 

Belgiu
m 

22.7 18.
3 

0.11 .22 2.5 2.3 0.05 0.0
7 

Machinery 
production 

Bulgar
ia 

1.9 0.2 0.01 0.0
0 

0.0 0.0 0.00 0.0
0 

No data 

Croati
a 

1.6 0.6 0.01 0.0
1 

-0.1 -0.1 0.00 0.0
0 

Mining 

Cypru
s 

1185.9 235
.1 

5.75 2.7
7 

304.7 257
.8 

6.43 7.8
9 

Utility supply, 
Wholesale 
other than 
vehicles, 
Retail other 
than vehicles, 
Telecommuni
cation, Legal 
and 
accounting 
services, 

                                                             
11Source: National Statistical Service of Armenia https://www.armstat.am/file/article/sv_02_21r_420.pdf 

The exchange rate according to Armstat 1 euro = 596.48 AMD.  

No data or share is less than 0.01% for Estonia, Lithuania, Malta, Portugal, Sweden and Romania.  

 

https://www.armstat.am/file/article/sv_02_21r_420.pdf
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Hospitality, 
Base metals 
Retail other 
than vehicles, 
Real estate 

Czech 0.0 -0.1 0.00 0.0
0 

4.2 4.2 0.09 0.1
3 

Leasing and 
renting 

Denm
ark 

2.6 0.6 0.01 0.0
1 

1.0 0.3 0.02 0.0
1 

Nodata 

Finlan
d 

62.2 14.
4 

0.30 0.1
7 

- - - - Nodata 

France 943.5 80
6.2 

4.58 9.4
8 

151.6 150
.8 

3.20 4.6
1 

Water 
collection, 
processing 
and 
distribution,  
Hospitality 

Germa
ny 

3355.5 483
.0 

16.27 5.6
8 

126.4 74.
9 

2.67 2.2
9 

Mining 
industry, Base 
metals, Utility 
supply, 
Professional, 
scientific and 
technological 

Greece 328.8 20
7.2 

1.59 2.4
4 

0.2 0.2 0.00 0.0
1 

Nodata 

Hunga
ry 

164.2 3.3 0.80 0.0
4 

8.0 4.0 0.17 0.1
2 

Wholesale 
otherthanvehi
cles 

Irelan
d 

42.5 34.
7 

0.21 0.4
1 

16.4 15.
4 

0.35 0.4
7 

IT, 
Information 
consulting 

Italy 234.6 121.
0 

1.14 1.4
2 

158.3 79.
2 

3.34 2.4
2 

Hospitality, 
Chemicals, 
Construction, 
Utility supply,  
Real estate 

Latvia 0.0 0.0 0.00 0.0
0 

0.0 0.0 0.00 0.0
0 

Nodata 

Luxem
burg 

547.7 235
.1 

2.66 2.7
6 

208.4 55.
0 

4.40 1.6
8 

Beverage, 
Utilitysupply 

Nether
lands 

1076.3 67.
6 

5.22 0.7
9 

127.6 123
.0 

2.69 3.7
6 

Mining 
industry, 
Wholesale 
other than 
vehicles, 
Retail other 
than vehicles, 
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Telecommuni
cation, IT, 
Information 
consulting, 
Legal and 
accounting 
services 

Poland 0.7 0.7 0.00 0.0
1 

0.7 0.7 0.01 0.0
2 

Nodata 

Slovak
ia 

0.1 0.1 0.00 0.0
0 

0.0 0.0 0.00 0.0
0 

Nodata 

Sloven
ia 

5.3 5.3 0.03 0.0
6 

0.0 0.0 0.00 0.0
0 

Managementc
onsultancy 

Spain 2.9 2.2 0.01 0.0
3 

0.1 - 0.00 - Nodata 

Πηγή:EU Delegation in Armenia 

 

 

1.9 Ενέργεια 

 

Σύμφωνα με οριστικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της χώρας, για το έτος 

2020, ο συνολικός εφοδιασμός της Αρμενίας με πρωτογενή ενέργεια ανήλθε στους 

3,6 εκ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (toe). Αυτό αντιστοιχεί σε κατανάλωση 

ενέργειας 1,1 τόνου ισοδύναμου πετρελαίου ανά άτομο κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

Επεξηγηματικά σημειώνεται ότι με 1,1 τόνο ισοδύναμου πετρελαίου, ένα αμάξι12 

μπορεί να κάνει 16,5 ταξίδια μετ’ επιστροφής ανάμεσα στο βορειότερο και το 

νοτιότερο σύνορο της Αρμενίας.  

 Στο ενεργειακό μείγμα της Αρμενίας, όσον αφορά στο συνολικό εφοδιασμό με 

πρωτογενή ενέργεια, το φυσικό αέριο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας, με 

ποσοστό 59,6% επί του συνόλου. Ακολουθούν η πυρηνική ενέργεια (20%), το 

πετρέλαιο (15,6%), η υδροηλεκτρική ενέργεια (4,3%), τα βιοκαύσιμα (2,1%)η αιολική 

και ηλιακή ενέργεια (0,7%) και ο άνθρακας (0,2%). 

 Αν και η Αρμενία δεν παράγει ορυκτά καύσιμα, η χώρα κάλυψε το 2020 το 

26,7% της ενεργειακής της ζήτησης με εγχώρια παραγωγή ενέργειας, συγκεκριμένα 

με πυρηνική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και άλλες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (0,96 εκ. toe). 

                                                             
12Αμάξι diesel: μέση κατανάλωση είναι 6,5 λίτρα ανά 100 χλμ. 
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 Όλα τα ορυκτά καύσιμα εισάγονται στη χώρα, με το φυσικό αέριο να 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό -76% των εισαγωγών ενέργειας της 

Αρμενίας (2,15 εκ. toe), ενώ ακολουθούν τα προϊόντα πετρελαίου με ποσοστό στις 

εισαγωγές ενέργειας της τάξεως του 22,3% (0,63 εκ. toe). Η Αρμενία εξάγει μικρές 

ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας  

 Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρμενία παρήγαγε 

0,67 εκ. toe, εκ των οποίων το 35,2% προήλθε από το Metsamor, το 40,4% από 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς με καύση φυσικού αερίου, το 22,7% από 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το 1,7% από ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις. 

Παρόλο που το φυσικό αέριο κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, το μείγμα 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά διαφοροποιημένο.  

 Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα ανήλθε στα 2,55 εκ. 

toe. Τα νοικοκυριά είναι ο κύριος και μεγαλύτερος τελικός καταναλωτής ενέργειας 

(33,84%), συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου. Ο τομέας των μεταφορών 

είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τελικός καταναλωτής ενέργειας (33,54%) και προκαλεί 

ώθηση της ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου.  

 

1.9.1. Ενεργειακή Στρατηγική Αρμενίας 

 

    Η ενεργειακή στρατηγική της Αρμενίας αποτελείται από τρείς κυρίως πυλώνες: 

1).Πυρηνική ενέργεια (nuclear energy), 2)θερμική ενέργεια(thermal energy) και 3). 

Υδροηλεκτρική ενέργεια ( hydropower). 

    Ο τομέας της ενέργειας και τα προβλήματα ελλείψεων της δεκαετίας του 1990, 

ανήκουν στο παρελθόν. Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για εξασφάλιση 

συναλλάγματος σε $ Η.Π.Α. και δημιουργία έντονων προβλημάτων λόγω ελλείψεων 

και συχνών διακοπών παροχής ρεύματος στο εσωτερικό, δεν υφίστανται. Η Αρμενία 

είναι χώρα εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.  

    H Αρμενία δεν παράγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εξαρτάται ενεργειακά , στον 

τομέα αυτό, σχεδόν αποκλειστικά , από την Ρωσία. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από 

συνέπειες και εξαρτήσεις σε πολιτικό , κοινωνικό, οικονομικό, και στρατιωτικό 

επίπεδο. Στα ενεργειακά, εκτός από την Ρωσία, η Αρμενία και τα ενεργειακά της 

προγράμματα επηρεάζονται δευτερευόντως σε συνεργασίες που έχει κυρίως με Ιράν, 

Τουρκμενιστάν και Γεωργία. 
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Εντός του 2020, η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε ένα στρατηγικό πρόγραμμα 

ανάπτυξης ενέργειας έως το 2040, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα μέτρων που 

έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή του. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός του ενεργειακού τομέα, δεδομένου ότι ο προηγούμενος 

σχεδιασμός και προγραμματισμός της ενεργειακής ανάπτυξης έχουν πλέον 

ξεπεραστεί και υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής σύμφωνα με τις 

τελευταίες απαιτήσεις της χώρας. 

Το πρόγραμμα περιγράφει τις κύριες απαραίτητες κατευθύνσεις, 

προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα και τα μέτρα που 

προβλέπονται για την εφαρμογή τους. 

Οι κύριες κατευθύνσεις είναι: η μέγιστη χρήση της δυναμικής των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας, η 

παράταση της διάρκειας ζωής της δεύτερης μονάδας ισχύος του πυρηνικού σταθμού 

της Αρμενίας, η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος για την κατασκευή 

τουδιαδρόμου διέλευσης ενέργειας Βορρά-Νότου, καθώς και η σταδιακή 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της Αρμενίας. 

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα υποδεικνύει τις κύριες προτεραιότητες στην 

ανάπτυξη της ενεργειακής βιομηχανίας, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των 

δικτύων υψηλής τάσης και διανομής και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

πρόγραμμα προβλέπει επίσης την ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας σε αυτόν 

τον τομέα, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η παροχή φυσικού αερίου και θερμότητας, 

καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας . 

Σύμφωνα με το σχέδιο του στρατηγικού προγράμματος, τίθεται ως στόχος η 

παραγωγή 12 δισ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας κατά μέσο όρο από τα 7 

δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται αυτή τη στιγμή στη 

χώρα, ενώ προγραμματίζεται ότι έως το 2026, από τα 12 δισεκατομμύρια kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγονται, το 45-50%θα εξάγεται αντί του τρέχοντος 

15%. 

Η ηλεκτρική ενέργεια στην Αρμενία παράγεται κυρίως από τρεις τύπους: από 

πυρηνικούς, υδροηλεκτρικούς και θερμικούς σταθμούς. Ειδικότερα, το 39% 

παράγεται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ενώ το 60% παράγεται 

σχεδόν εξίσου από τους υδροηλεκτρικούς και θερμικούς σταθμούς.Το μερίδιο όλων 

των άλλων εγκαταστάσεων στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1%. 
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Σύμφωνα με το στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης, η δραστηριότητα του 

πυρηνικού σταθμού της Αρμενίας (ANPP) παραμένει προτεραιότητα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Ειδικότερα αναφέρεται ότι μέχρι το 2022, το 

επενδυτικό πρόγραμμα για την παράταση της διάρκειας ζωής του πυρηνικού 

σταθμού της Αρμενίας θα έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να επενδυθούν 300 εκ. 

δολάρια και το εργοστάσιο να επεκταθεί έως το 2026. 

Εάν η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού μετά το 2026 τεκμηριωθεί μέσα 

από σχετικές μελέτες, η κυβέρνηση σκοπεύει να το θέσει σε λειτουργία έως το 2036, 

κίνηση η οποία αναμένεται να απαιτήσει επιπλέον 150 εκ. δολάρια επένδυσης, 

αναφέρει το στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης. 

Σχεδιάζεται επίσης να ολοκληρωθεί η κατασκευή και η έναρξη των ακόλουθων 

σταθμών έως το 2023:  

1. Yerevan SHPP-2: 250 MW, ολοκλήρωση έως το 2022 (250 εκ. δολάρια 

επένδυση) 

 2. Ηλιακός φωτοβολταϊκός σταθμός Masrik-1 - 55 MW, ολοκλήρωση έως το 

2022 (επένδυση 60 εκ. δολαρίων).  

3. SHPP: 28 Σταθμοί, 60 MW, ολοκλήρωση έως το 2023 (60 εκ. δολάρια επένδυση)  

4. Μικροί ηλιακοί σταθμοί: 29 σταθμοί, 102 MW, ολοκλήρωση έως το 2022.  

Προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτών των σταθμών θα διπλασιαστεί το επόμενο 

έτος και έως το 2023 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυτών των σταθμών θα είναι 

210 MW. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής, η κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Αρμενίας σκοπεύει να αυξήσει το μερίδιο της παραγωγής ηλιακής 

ενέργειας σε 10% έως το 2026 (1,2 δισ. kWh παραγωγής 700 MW ηλιακής 

ενέργειας). Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο στρατηγικού σχεδίου για την 

ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Δημοκρατίας της Αρμενίας (έως το 2040) 

βρίσκεται υπό ανάπτυξη. 

1.9.2. Ο πυρηνικός σταθμός στο Metsamor και οι προοπτικές 

λειτουργίας του. 

 

Ο Αρμενικός Πυρηνικός Σταθμός (ANPP) στο Metsamor διαθέτει μεγάλη σημασία 

για την ενεργειακή ασφάλεια της Αρμενίας. Το εργοστάσιο προμηθεύει περίπου το 

40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Αρμενίας, ενώ ταυτόχρονα 
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θεωρείται ως ένας από τους πιο επικίνδυνους πυρηνικούς σταθμούς παγκοσμίως, 

καθώς βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου. 

 Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στη χώρα συνέβη το 1988 στη βόρεια 

Αρμενία, μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αν και το πυρηνικό εργοστάσιο, 

που βρισκόταν 75 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, δεν υπέστη ζημιές, οι σοβιετικές 

αρχές αποφάσισαν να διακόψουν τη λειτουργία του στις αρχές του 1989 για λόγους 

ασφαλείας. Μετά την ανεξαρτησία, η χώρα αντιμετώπισε ενεργειακή κρίση εν μέσω 

αποκλεισμού από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία και εξ αυτού ορμώμενες οι 

αρμενικές αρχές αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν εκ νέου το δεύτερο, νεότερο τμήμα 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής το 1995. Σημειώνεται ότι είναι πολύ σπάνιο να 

επανεκκινήσει κανείς έναν πυρηνικό αντιδραστήρα μετά τη διακοπή λειτουργίας 

του. Τοπικοί και διεθνείς εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τους 

κινδύνους και κρίθηκε ασφαλής η επανεκκίνηση του αντιδραστήρα. 

 Η Μονάδα 1 του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής είχε αρχίσει να λειτουργεί το 

1976 και η Μονάδα 2 το 1980, με διάρκεια λειτουργίας 30 ετών. Λαμβάνοντας 

υπόψη την εξαετή διακοπή λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, ο αντιδραστήρας θα 

παροπλιζόταν το 2016. Ωστόσο, το 2014, η κυβέρνηση της Αρμενίας αποφάσισε να 

παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής για άλλα 10 χρόνια, 

έως το 2026. Με τη νέα αυτή προθεσμία μόλις τέσσερα χρόνια μακριά, η κυβέρνηση 

αποφάσισε να παρατείνει τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής έως το 

2036, εάν οι ανακαινίσεις, με τη συνδρομή της Ρωσίας, επιτρέψουν το εργοστάσιο 

να λειτουργεί με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, η Ρωσία παρείχε δάνειο αξίας 270 εκ. 

δολ. στην Αρμενία για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ANPP.  

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις αναφέρεται ότι στο περιθώριο της έκθεσης Expo 2020 

στο Ντουμπάι, η Rosatom State Corporation και η Armenian NPP CJSC υπέγραψαν 

μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού ρωσικού 

σχεδιασμού στην Αρμενία. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή του Metsamor Eduard 

Martirosyan, η κατασκευή του νέου πυρηνικού σταθμού θα χρειαστεί περίπου 10-12 

χρόνια. Ο νέος πυρηνικός σταθμός πρέπει να έχει τουλάχιστον την ίδια ισχύ με τον 

ενεργό – 500-600 MW.Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κατασκευής 

ενός ισχυρότερου σταθμού – 2 μονάδων ισχύος 1200 MW.Αυτό θα εξαρτηθεί από το 

επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας εκείνη την περίοδο, καθώς και τη δυνατότητα 

επέκτασης του ενεργειακού εφοδιασμού σε γειτονικές χώρες. Επιπλέον, εξετάζεται η 
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πιθανότητα να κατασκευαστεί ένα τέτοιο εργοστάσιο για την εταιρεία 

Geopromining Armenia στην επαρχία Syunik. Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο του 

2021, η Geopromining δώρισε το 25% των μετοχών της στον Zangezur Copper and 

Molybdenum Combine στην κυβέρνηση της Αρμενίας. 

 

1.10. Μεταφορές 

 

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών καταγράφεται ότι σε 

συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 17.2 τ.ε., ο Πρωθυπουργός Nikol 

Pashinyan ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών (προκριματικό στάδιο 

διάρκειας 70 ημερών) για την κατασκευή του οδικού τμήματος Sisian-Kajaran του 

διαδρόμου μεταφορών Βορρά-Νότου.  

Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς λαμβάνοντας υπόψη τις 

τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, ανασχεδιάστηκε το έργο Βορράς-Νότος σε Βορράς-

Νότος-Ανατολή-Δύση ή «Armenian Crossroads». Αυτό σημαίνει 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. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 

εργασίες σχεδιασμού για την ανακαίνιση των αρμενικών τμημάτων του 

σιδηροδρόμου Yeraskh-Julfa-Ordubad-Meghri-Horadiz. 

Ο Υπουργός Εδαφικής Διοίκησης της χώρας Gnel Sanosyan υπενθύμισε στα μέλη της 

κυβέρνησης ότι το οδικό τμήμα Sisian-Kajaran αποτελεί ένα από τα βασικά τμήματα 

του διαδρόμου μεταφορών Βορράς-Νότος . Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να 

κατασκευαστεί ένας νέος αυτοκινητόδρομος μήκους 60 χλμ., με γέφυρες συνολικού 

μήκους 4,7 χλμ. και σήραγγες συνολικού μήκους 12,5 χλμ., καθώς μόνο η σήραγγα 

του Burgashat θα έχει μήκος 8,6 χλμ. Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα είναι 58 χλμ. 

συντομότερος από τον υπάρχοντα, με βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση στην 

κυκλοφορία. 

Η κατασκευή του νότιου τμήματος του διαδρόμου μεταφορών Βορρά-Νότου 

αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στο 

Syunik της Αρμενίας, στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Η κατασκευή εκτιμάται 
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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. 

Σημειώνεται ότι ο αυτοκινητόδρομος Βορράς-Νότου θα μειώσει την απόσταση από 

τα ιρανικά σύνορα έως τα γεωργιανά σύνορα από 556 σε 490 χιλιόμετρα. Θα 

διευκολύνει επίσης την 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.  

Ταυτόχρονα, το έργο για την ανακατασκευή του οδικού τμήματος Kajaran-Agarak 

μήκους 32 χλμ. του διαδρόμου μεταφορών Βορρά-Νότου έλαβε θετικό πόρισμα από 

την Κρατική Συνολική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στις 22.2. τ.ε., βάσει του οποίου 

θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατασκευή του εν λόγω οδικού τμήματος. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τύπου του Ιδρύματος Road Department, υπό την 

προεδρία του επικεφαλής της Επιτροπής Αστικής Ανάπτυξης της Αρμενίας Armen 

Ghularyan, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Κρατικής Συνολικής Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τεκμηρίωση σχεδιασμού του οδικού τμήματος 

Kajaran-Agarak, το οποίο αποτελεί το τέταρτο τμήμα του Διαδρόμου Βορρά-Νότου 

μαζί με το οδικό τμήμα Sisian-Kajaran.  

Οι εργασίες ανακατασκευής χρηματοδοτούνται από το Ευρασιατικό Ταμείο 

Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αντλούνται έσοδα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό της χώρας.13 Το ανακατασκευασμένο τμήμα του δρόμου μήκους 32 

χλμ. θα είναι δεύτερης τεχνικής κατηγορίας με εκτιμώμενη ταχύτητα διέλευσης 80 

χλμ. Το εν λόγω οδικό τμήμα θα περιλαμβάνει 18 γέφυρες, 3 σήραγγες εκ των 

οποίων η μεγαλύτερη θα είναι μήκους 7,5 χλμ. Ταυτόχρονα, τα βαρέα οχήματα θα 

διαθέτουν τη δική τους λωρίδα, η οποία θα διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων.  

Τα μέλη της επιτροπής παρουσίασαν τις παρατηρήσεις τους για το έργο, ενώ 

ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα θέματα συμμόρφωσης ολόκληρου του οδικού 

τμήματος με τις απαιτήσεις των οικοδομικών κωδίκων και την αντισεισμικότητα 

όλων των μηχανολογικών κατασκευών. 

                                                             
13Σύμφωνα με το ψηφισμένο προυπολογισμό για το 2022,  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 2022. 
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Σημειώνεται ότι ο διάδρομος μεταφορών 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.  

 

1.10.1. 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, 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 DoingBusiness 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.  
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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-Kajaran14 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 «ArmenianCrossroads», 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 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). 

                                                             
14Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα είναι 58 χλμ. συντομότερος από τον υπάρχοντα, με βελτιωμένη ασφάλεια και 

άνεση στην κυκλοφορία. 
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Όσον αφορά στην πρωτοβουλία Belt and Road15, 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) 

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 UpperLars. 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. 

 

                                                             
15South Caucasus and Central Asia: The Belt and Road Initiative Armenia Country Case Study, June 2020, 
World Bank. 
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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 

. 

1.11. Παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού Αρμενίας για το 2022 

 

Ο Πρωθυπουργός Nikol Pashinyan παρευρέθηκε στην έναρξη των προκαταρκτικών 

συζητήσεων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 στην κοινή συνεδρίαση των 

Μόνιμων Επιτροπών της Εθνοσυνέλευσης.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του, η κυβέρνησή αναμένει ότι η οικονομία της Αρμενίας θα 

συνεχίσει την ανάκαμψή της από την ύφεση που σχετίζεται με την πανδημία και θα 

αναπτυχθεί κατά 7% το 2022. Σημειώνεται ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,6 

% το 2020 λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, επιδεινώθηκε από τον 

πόλεμο της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεψε στην ανάπτυξη την άνοιξη 

του τ.ε. Σύμφωνα με προβλέψεις, η χώρα θα παρουσιάσει ανάπτυξη κατά 

τουλάχιστον 6% το 2021. Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο αναμένουν βραδύτερη ανάπτυξη το 2022, ενώ η Κεντρική 

Τράπεζα της χώρας προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 4,8 % σε έκθεση που δημοσιεύθηκε 

στις αρχές του μήνα.  
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Ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει σημαντικές αυξήσεις μισθών για τους υπαλλήλους 

του δημόσιου τομέα και θα διατηρήσει τον εθνικό κατώτατο μισθό αμετάβλητο στα 

68.000 dram (112 €) το μήνα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνο να αυξήσει την 

κατώτατη σύνταξη κατά 2.100 dram (3,46 €). Ο πληθωρισμός στην Αρμενία έχει 

αυξηθεί σημαντικά φέτος, φθάνοντας σε ετήσιο ρυθμό περίπου 9% τον Αύγουστο 

λόγω των αυξημένων τιμών των τροφίμων. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο, τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2022 ανέρχονται σε 

1,946 τρισ. dram, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το 2021 και κατά 25% σε 

σύγκριση με το 2020. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 2, 190 τρισ. dram , υψηλότερες 

κατά 10% σε σχέση με το 2021 και κατά 16% σε σχέση με το 2020. Οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2022 ανέρχονται σε 347 δισ. dram , που είναι 

υψηλότερες κατά 55% σε σχέση με το 2021 και κατά 53% σε σχέση με το 2020. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες: 

μεταρρύθμιση και βελτίωση του συστήματος της άμυνας της χώρας, ανάπτυξη 

υποδομών, εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της επιστήμης.  

1.Ο αμυντικός προϋπολογισμός για το 2022, σε σύγκριση με το 2021, είναι 

υψηλότερος κατά 11%, ανερχόμενος σε 345 δισ. dram.  

2.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 την επόμενη χρονιά. 

3.Το 2022 η χρηματοδότηση που θα διατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού θα αυξηθεί κατά 27%. Ταυτόχρονα, το 2022, μόνο η 

χρηματοδότηση της επιστήμης θα αυξηθεί κατά 83% και το ποσό που θα διατεθεί για 

την επιστημονική θεματική έρευνα θα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο, ύψους 6,7 δισ. 

dram.  
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1.12. Οικονομικές προβλέψεις 2021-2022 

 

Σε συνέντευξη τύπου στις 14.06, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας 

κ. MartinGalstyan, ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση της πρόβλεψης της 

Κεντρικής Τράπεζας, όσον αφορά στην ανάπτυξη της χώρας για το 2022. Σύμφωνα 

με δηλώσεις του, «η οικονομία της Αρμενίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης κατά 

4,9% το 2022 και αυτό σχετίζεται κυρίως με την παρουσία ξένων επισκεπτών στην 

Αρμενία και τις καλές επιδόσεις της ρωσικής οικονομίας, παρά τις κυρώσεις που της 

έχουν επιβληθεί από τη Δύση». Δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση όσον 

αφορά στην πορεία ανατίμησης του εθνικού νομίσματος, του dram, η οποία ξεκίνησε 

λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στις 

24 Φεβρουαρίου.  

Ως παρουσία ξένων επισκεπτών στη χώρα λογίζονται στην πλειοψηφία τους 

χιλιάδες Ρώσοι που μετακόμισαν στην Αρμενία και άνοιξαν τραπεζικούς 

λογαριασμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, περίπου 

27.000 αλλοδαποί, οι περισσότεροι Ρώσοι πολίτες, άνοιξαν τραπεζικούς 

λογαριασμούς στην Αρμενία από τις 24 Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου. 

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά 

8,6 % το πρώτο τρίμηνο τ.ε. και συνεχίστηκε αμείωτη τον Απρίλιο λόγω των 

απότομων κερδών στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.  

Όσον αφορά την πορεία ανατίμησης του εθνικού νομίσματος, το dram όπως και το 

ρωσικό ρούβλι, αποδυναμώθηκε έναντι του δολαρίου και του ευρώ αμέσως μετά την 

εισβολή, αλλά παρουσίασε σημαντική ανατίμηση τους επόμενους μήνες.Ειδικότερα, 

από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Μαΐου τ.ε., το dram έχει ενισχυθεί κατά 13% 

έναντι του δολαρίου και 22% έναντι του ευρώ συνολικά. Η συνεχιζόμενη ανατίμησή 

του προκαλεί αυξανόμενες ανησυχίες σε αρμενικές εταιρείες που προσανατολίζονται 

προς τις δυτικές και άλλες μη ρωσικές αγορές. 
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1.13 Οικονομικές σχέσεις Αρμενίας 

 

1.13.1 Αρμενία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις ανήκει ότι από 1.1.2022, η Αρμενία εξήλθε από το 

προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει 

κατηγοριοποιηθεί ως χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος για τρία συναπτά έτη 

από την Παγκόσμια Τράπεζα. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

GeneralizedSchemeofPreferencesPlus της ΕΕ, οι Βρυξέλλες είχαν χορηγήσει πλήρη 

κατάργηση των δασμών στη χώρα σε περισσότερα από 6.000 επιλέξιμα προϊόντα. 

Συγκεκριμένα, η Αρμενία ενετάχθη για πρώτη φορά στο GSP+ το 2009. 

Το 2020, η Αρμενία εξήγαγε αγαθά 128 αξίας εκ. € στην ΕΕ στο πλαίσιο του GSP+ 

,ποσό κατά τρεις φορές υψηλότερο από τα 42 εκ.€ των αγαθών που εξήγαγε η 

Αρμενία στην ΕΕ όταν ενετάχθη στο μεταρρυθμισμένο πρόγραμμα πριν από επτά 

χρόνια.(Το 2019, πριν η πανδημία COVID-19 ανατρέψει την παγκόσμια οικονομία, η 

Αρμενία σημείωσε ρεκόρ εξαγωγών 197 εκ. € στην ΕΕ στο πλαίσιο του GSP+.) Πάνω 

από το 96% των εξαγωγών της Αρμενίας στην ΕΕ στο πλαίσιο του GSP+ είναι 

μέταλλα, όπως αλουμίνιο, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος και ψευδάργυρος σύμφωνα 

με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η μεταλλευτική βιομηχανία διαδραματίζει 

ηγετικό ρόλο στην οικονομία της Αρμενίας και η χώρα διαθέτει σημαντικά 

κοιτάσματα χαλκού, χρυσού και μολυβδαινίου. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου το 18% του συνολικού εμπορίου της Αρμενίας 

πέρυσι ήταν με την ΕΕ, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές 

της Αρμενίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (CEPA-

ComprehensiveandEnhancedPartnershipAgreement), υπεγράφη από τα μέρη, στο 

περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις 24 

Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες και τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. 
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1.13.2 Αρμενία-Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

 

Η  Ιδρυτική Πράξη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης υπεγράφη στην 

Αστάνα, Καζακστάν, στις 29 Μαΐου 2014.Πρόκειται για Οικονομική Ένωση με 

κυρίαρχο στόχο την δημιουργία Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ( Single Economic 

Space), με τις τέσσερεις ελευθερίες, ήτοι την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων και την εφαρμογή Κοινών Πολιτικών σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας : τελωνειακή πολιτική, ενέργεια, βιομηχανία, 

μεταφορές, διεθνές εμπόριο, επενδύσεις ,δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. 

Αποτελεί την ολοκλήρωση προσπαθειών που ξεκίνησαν μετά την διάλυση της 

Ε.Σ.Σ.Δ. και την υπογραφή της Συμφωνίας Commonwealth of Independent States 

(C.I.S.) 8 Δεκ. 1991,από Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν, που αποτελούσε μια 

προσπάθεια επίλυσης των έντονων διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας, της 

πτώσης του Α.Ε.Π., την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση των 

επενδύσεων, την διασφάλιση της επιχειρηματικότητας με την δημιουργία του 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε χώρες της π. ΕΣΣΔ. Είναι ολοφάνερη η επίδραση 

της Ε.Ε. σε ότι αφορά τα Όργανα, τους στόχους, και το Θεσμικό Πλαίσιο της 

Ευρασιατικής Ένωσης. 

Η δημιουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης καθιστά την χώρα 

πιθανή γέφυρα για ανάπτυξη εμπορικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε όλο 

τον συγκεκριμένο οικονομικό χώρο των περίπου 200 εκ. καταναλωτών. 

Στο τέλος του 2021, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου των χωρών της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης ανερχόταν σε 713,8 δισ.€, ποσό κατά 35,1% μεγαλύτερο από το 

2020. 

Οι εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός της ΕΑΕΕ αυξήθηκαν κατά 44,1% το 2021 και 

ανήλθαν σε 444,5 δισ.€.Η αύξηση των εξαγωγών στην ξένη αγορά οφείλεται στην 

αύξηση των εξαγωγών αγαθών από τη Λευκορωσία κατά 47,8%, τη Ρωσία κατά 47%, 

το Καζακστάν κατά 25,8% και την Αρμενία κατά 16,8%. 

Οι κύριοι αγοραστές αγαθών που εξήχθησαν από την EAEU ήταν οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (42,2% των συνολικών εξαγωγών) και η APEC (28,3%).Σε 

μεμονωμένες εξαγωγές ανά χώρα από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, 

προηγούνται η Κίνα (15,1%) και η Ολλανδία (9,3%).Σημειώνεται επίσης ότι η Κίνα 
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(27,4%) και η Γερμανία (9,8%) είναι οι κύριοι εισαγωγείς αγαθών στην αγορά της 

Ένωσης. 

Η αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε σε όλα τα επιμέρους κράτη της Ένωσης: 

κατά 44,9% στο Κιργιστάν, κατά 34,9% στο Καζακστάν, κατά 34,3% στη Ρωσία, 

κατά 25,2% στην Αρμενία και κατά 24,7% στη Λευκορωσία. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε άνθηση στον τομέα των τροφίμων και γεωργικών 

πρώτων υλών.Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, ο όγκος των εξαγωγών προς την 

αγορά της Ένωσης από το Κιργιστάν αυξήθηκε κατά 36,9%, από τη Ρωσία - κατά 

31,4% και από την Αρμενία - κατά 25,5%. 
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2 Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας-Αρμενίας 

2.1. Διμερές Εμπόριο 

 

2.1.1. 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 

παρακάτω. Κατεγράφησαν 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.  

Πίνακας 10:Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 

2018-2021. 

Αξία σε ευρώ 2018 2019 2020 2021 21/20% 

Εξαγωγές 13.774.800 13.557.536 10.106.130 11.892.894 17,6% 

Εισαγωγές 447.868 398.414 66.648 89.581 34,4% 

ΌγκοςΕμπορίου 14.222.668 13.955.950 10.172.948 11.982.581 17,7 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

13.326.932 13.159.122 10.039.652 11.803.313 17,5 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Τα κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα είναι: φύλλα και λεπτές ταινίες από 

αργίλιο, ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από αργίλιο, πούρα, χρώματα 

επίχρισης και βερνίκια, κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά και 

εσπεριδοειδή.  
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Τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία είναι: λικέρ, κρασί και 

κοσμήματα.  

 

Πίνακας 11: Δέκα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα  

Δέκα  κυριότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα για το 2021 Αξίασε ευρώ 

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια 
υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα 
φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 

3,546,005 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,656,389 

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

1,218,433 

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 
υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, 
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, με αναλο 

844,933 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 
ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

556,702 

Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα 
κάθε είδους που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως 
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού 
βάρους <= 1 kg 

486,118 

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω 
και γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια 
εξακοντίσεως και παρόμοιεςσυσκευές (εκτός από τιςηλεκτρικ 

481,062 

Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, 
σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή, βαλίτσες, 
κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για 
ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγματα και 

477,587 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες 
μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε 
όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα 
ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

239,458 

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 212,851 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Πίνακας 12: Δέκα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία 

Δέκα  κυριότερα Αρμένικα εξαγώγιμα προϊόντα για το 2021 Αξίασε ευρώ 

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και 
κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα 

30,608 
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προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί. Επιταγές. Τραπεζογραμμάτια, 
τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει 
υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 
0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol 

11,230 

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 
80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη 
ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών) 

10,788 

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 
8481) 

8,282 

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες πέτρες, π.δ.κ.α. 

5,562 

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους 
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων 
και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 

5,000 

Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες 
(εκτός εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες 
επενδυμένες η καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. 
Φακοί (ό. συμπ. οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 

4,323 

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 3,276 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 
100 ετών) 

2,833 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών 

2,474 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Σημαντική απόκλιση παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία της National Statistical 

Service of Armenia για το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας:  

 

Πίνακας 13: Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 

2018-2021 (σύμφωνα με την Αρμενική Στατιστική Αρχή). 

Αξία σε 

ευρώ 

2018 2019 2020 2021 2021/20% 

Eξαγωγές 54.718.882 15.631.475 

 

18006600 18.226.300 1,2% 

Εισαγωγές 229.889 395.587 37.200 82.200 221% 
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Όγκος 

Εμπορίου 

54.948.772 15.579.582 18.043.800 18.308.500 1.47% 

Εμπορ. 

Ισοζύγιο 

55.904.835 15.235.887 17.969.400 18.144.100 1% 

Πίνακας 2: Στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 2018-2021. 

Πηγή:National Statistical Service of Armenia, Μάιος 2022, επεξεργασία: 

ΓραφείοΟΕΥΕρεβάν 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, για το 2021, ο εμπορικός όγκος στο 

διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας ανήλθε στα 18,3 εκ. €, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5% σε σχέση με το 2020, γεγονός που οφείλεται στην 

οριακή αύξηση των εξαγωγών (1,5%), καθώς οι εισαγωγές παρουσίασαν σημαντική 

αύξηση της τάξης του 221% (82.200 €). 

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.  

 

2.2. Άμεσες επενδύσεις 

2.2.1. Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αρμενία 

 

Πίνακας 14: Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αρμενία  

 

(Αξία σε εκ. ευρώ)  

 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

ΑΞΕ προς την 

Ελλάδα (απόθεμα)  

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 

ΑΞΕ προς την 

Ελλάδα 

(ροές) 

0 0 0 0 0 1 2 1 1 

Ελληνικές άμεσες 

επενδύσεις στην 

272  280  145,6  83,6  687,2  216,5  233,1  234,8 207,2 
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Αρμενία(απόθεμα)  

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, National Statistical Service of Armenia.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος και της 

Στατιστικής Αρχής της Αρμενίας, δεν παρατηρείται αξιοσημείωτο απόθεμα 

αρμενικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ενώ ως προς τις επενδυτικές ροές, το 2019 

καταγράφηκαν στα 2 εκ. €, το 2020 στο 1 εκ. € και το 2021 στο 1 εκ. €. Αναφορικά 

με το απόθεμα Ελληνικών άμεσων επενδύσεων στην Αρμενία, για το 2021 

καταγράφεται στα 207,2 εκ. €. 

 

2.3. Τουρισμός 

 

Πίνακας 15: Τουριστικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας 

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Αφίξεις  
από  την 
Αρμενία  
στην 
Ελλάδα 

4.345 6.245 10.000 10.730 13.544 11.959 11.311 770 4.254 

Πηγή: Προξενείο  Πρεσβείας Ερεβάν, Μάιος 2022. 

 

Βάσει στοιχείων του Προξενείου , ο αριθμός των Αρμένιων τουριστών προς τη χώρα μας για το 

2021, ανήλθε σε 4.254 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 452% σε σύγκριση με το 

2020. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί αφίξεων για τα έτη 2020 και 2021 δεν είναι ενδεικτικοί της 

τουριστικής κινήσεως μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας, καθώς επηρεάστηκαν σημαντικά από τους 

ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέφερε η πανδημία της COVID-19. Στην προ-πανδημίας εποχή, 

αν και ο αριθμός των αφίξεων δεν ήταν σημαντικός ως προς το σύνολο των αφίξεων στη χώρα μας, 

ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι παρουσίαζε αυξητική τάση.  

Η ενίσχυση των απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους 

θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση τουριστικών ροών. Επιπλέον, οι charter πτήσεις της Aegean 
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κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από το Ερεβάν σε Κρήτη, Ρόδο και Θεσσαλονίκη εγείρουν 

ενδιαφέρον στους Αρμένιους τουρίστες για περισσότερες περιοχές της Ελλάδας ως τουριστικούς 

προορισμούς.  

 

 

2.4. Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Αρμενίας 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΕΡΕΒΑΝ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 12/05/1999 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3014 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/2002 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 103 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 02/05/2002 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 18/07/2002 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 224/Α/25.9.03] 

__________________________________________________________

__________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 25/05/1993 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν2269 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1994 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 228 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 23/12/1994 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 28/04/1995 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 
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ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 20/01/1992 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν2125 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1993 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 45/Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/03/1993 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 01/10/1994 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 217/Α/12.12.94] 

__________________________________________________________

__________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 03/09/1998 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 31/08/1999 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 198 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1999 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- 

ΑΡΜΕΝΙΑΣ- ΙΡΑΝ 

__________________________________________________________

__________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 16/03/1999 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 07/10/1999 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 241 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1999 
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ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

__________________________________________________________

___________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΕΡΕΒΑΝ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 07/06/2000 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ :  

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

__________________________________________________________

___________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΤΕΧΕΡΑΝΗ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 17/07/2000 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 22/01/2001 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 22/Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 08/02/2001 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ 4ΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ- ΙΡΑΝ 

__________________________________________________________

___________ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΕΡΕΒΑΝ 
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ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 27/11/2002 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ. 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 19/06/2003 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 170/Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 02/07/2003 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ , 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- 

ΑΡΜΕΝΙΑΣΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΕΡΕΒΑΝ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 29/03/2006 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΚΥΑ 

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : - 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  : 1701/Β/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 21/11/2006 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

__________________________________________________________

_________ 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6853 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 04/03/2016 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ :  

ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ :  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

__________________________________________________________

__________ 

 [ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 142/Α/1995] 

 

2.5. Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2021 

 

Ενημέρωση και στήριξη εταιρειών σε ότι αφορά Τελωνειακές διαδικασίες, 

προϋποθέσεις εισαγωγής τροφίμων και ποτών για τα ισχύοντα στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση στην οποία ανήκει η Αρμενία, και διαφοροποιούνται από τα 

ισχύοντα στην Ε.Ε. 

Ενημέρωση και στήριξη εταιρειών σε ότι αφορά συνεργασία με δίκτυα διανομής και 

εταιρείες στην Αρμενία.  

Ενημέρωση ιστοσελίδας agora.gr για οικονομικές εξελίξεις στην Αρμενία, καθώς και 

σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης, Οδηγού Επιχειρείν, Κλαδικές μελέτες, οικονομικό προφίλ 

χώρας και Οικονομικών Δελτίων.  

 

Πίνακας 16: Κλάδοι ενδιαφέροντος 

Α/Α Κλάδοι 
Ενδιαφέροντος 

Ανάλυση - Αιτιολόγηση 

1 Τρόφιμα-Ποτά Βελτίωσης της θέσης των 
ελληνικών αγροδιατροφικών 
προϊόντων στην αρμενική 
αγορά για ήδη εξαγόμενα 
προϊόντα όπως γιαούρτι, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, 
φέτα, ελαιόλαδο, ελιές, 
ξηρούς καρπούς, 
αποξηραμένα φρούτα, 
μπύρα. 

2 Δομικά προϊόντα και 
υλικά 

Ο κλάδος των δομικών 
προϊόντων και υλικών 
αποτελεί κλάδο 
ενδιαφέροντος αν ληφθούν 
υπόψη τα ήδη εξαγόμενα 
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προϊόντα (χρώματα, 
μάρμαρα, τραβερτίνες), η 
δυναμική του 
κατασκευαστικού κλάδου 
στην Αρμενία, αλλά και τα 
αιτήματα των ε/εξαγωγέων 
όσον αφορά τα εν λόγω 
προϊόντα.  
 

3 Φάρμακα/Καλλυντικά Ενίσχυση των ήδη 
εξαγόμενων ε/προϊόντων 
όπως φαρμακευτικά, 
ιατρικά, καθώς και είδη 
υγιεινής.  

4 Τουρισμός Πριν την πανδημία, ο 
αριθμός Αρμενίων τουριστών 
που επισκέπτονται την 
Ελλάδα αυξανόταν κάθε 
χρόνο. Πέραν των τακτικών 
πτήσεων μεταξύ Αθήνας -
Ερεβάν και Θεσσαλονίκης-
Ερεβάν, πραγματοποιούνταν 
κάθε καλοκαίρι πτήσεις 
charter σε Κρήτη και Ρόδο. 
Είναι σημαντικό λοιπόν 
καθώς έχουν επακκινήσει οι 
απευθείας πτήσεις, να 
διατηρηθεί αυτή η αυξητική 
τάση, καθώς υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης.  

Λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κρίση που έχει προκληθεί από την πανδημία 

COVID-19 και την απροθυμία να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα εξαιτίας αυτής, 

θεωρείται σκόπιμο να επιδιωχθεί η διοργάνωση εκδηλώσεων με διαδικτυακή 

συμμετοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να διοργανωθεί ψηφιακή 

ημερίδα “Doing Business in Armenia”σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τον ΣΕΒΕ, με 

σκοπό την ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές, τις 

δυνατότητες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά της 

Αρμενίας. Ταυτόχρονα, προτείνεται η συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε έκθεση InTour 

Armenia, στην οποία είχε υπάρξει συμμετοχή του Γραφείου το 2018. Στόχος για το 

2022 αποτελεί επίσης η αύξηση των εξαγωγών με συμμετοχή Αρμενίων στις 

Κλαδικές Εκθέσεις της HELEXPO S.A, η συμμετοχή Ελλήνων εξαγωγέων σε 
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Εκθέσεις στην Αρμενία, η στήριξη διαφημιστικής προσπάθειας Ε.Ο.Τ για αύξηση 

των αφίξεων Αρμενίων τουριστών στην Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή 

κατασκευαστικών εταιρειών σε διεθνείς διαγωνισμούς. 
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3. Συμπεράσματα – προτάσεις 

 

3.1. Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

 

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την Αρμενία είναι διαχρονικά θετικό, όμως ο 

όγκος των εξαγωγών μας είναι πολύ μικρός. 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%. Κατεγράφησαν 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. Τα κυριότερα 

ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα είναι: φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, 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.  

Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην αρμενική αγορά είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη, με την Coca-Cola Hellenic Bottling Co. που απασχολεί 350 

εργαζομένους και την Intracom Armenia, με 7-8 εργαζομένους και από Φεβρ. 2019 

GOODY΄s - Everest.  Εν τούτοις, και παρά τα προαναφερθέντα, υπάρχουν 

σημαντικοί τομείς εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, ήτοι: ενίσχυση ελληνικών 

εξαγωγών σε μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων και από μεγαλύτερο αριθμό 

επιχειρήσεων σε τομείς όπως: φάρμακα, τρόφιμα (φρούτα, ελαιόλαδο, ελιές, 

γαλακτοκομικά - φέτα, γλυκά, μπισκότα,), οικοδομικά υλικά ( μάρμαρο, προϊόντα 

αλουμινίου, μονωτικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής) και σε τομείς, που δεν 

αντιπροσωπεύονται, ακόμη, στις διμερείς μας ανταλλαγές, όπως γυναικεία 

ενδύματα, γεωργικά μηχανήματα, κλιματιστικά, φωτιστικά, καλλυντικά, ηλεκτρικές 

συσκευές, τηλεπικοινωνιακό υλικό, καλώδια κλπ. 

Τομείς ενδεχόμενης περαιτέρω ανάπτυξης αποτελούν ο τουρισμός, ο αγροτικός 

τομέας, η ενέργεια με μεγάλες δυνατότητες στα φωτοβολταϊκά και ο 

κατασκευαστικός τομέας κυρίως με την ανάληψη δημοσίων έργων σε τοπικό, 

περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, για το οποίο η χώρα έχει  φιλόδοξο σχέδιο για την 

βελτίωση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. 
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4. Παράρτημα 

4.1. Χρήσιμες διευθύνσεις 

 

1. Ελληνικές Αρχές 

Ελληνική Πρεσβεία    Τηλ: +37411-531051, 536754

 gremb.ere@mfa.gr 

Γραφείο Ο.Ε.Υ    Τηλ: +37411-530446  ecocom-

yerevan@mfa.gr 

Ελληνική Κοινότητα   Τηλ: +37432-243113  velpida@rambler.ru 

2. Αρμενικές Αρχές 

Υπουργείο Οικονομικών   Τηλ. +37410-566185              

secretariat@mineconomy.am 

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια &Επιχ. Φορείς 

ChamberofCommerceandIndustryofArmeniaΤηλ. +37410-560184                 

armcci@arminco.com 

Development Foundation of Armenia            Τηλ. +37411-597808               

info@dfa.am 

 

Union of Manufacturers and Businessmen        Τηλ. +37410-540715                

umba@arminco.com 

 

Union of Information Technology Enterprises     Τηλ. +37410-548881                      

info@uite.org 

 

Union of Builders                           Τηλ. +37410-501827               builders@netsys.arm 

 

Center for Agribusiness and Rural Development   Τηλ. +37460-440550                 

card@card.am 

 

4. Τράπεζες 

HSBC BANK ARMENIA  Τηλ.+37410-515000              

hsbc.armenia@hsbc.com 

ACBA – CREDIT AGRICOLE BANK            Τηλ. +37410-318888                     

acba@acba.am 

AMERICA BANK                           Τηλ. + 37410-561111              office@ameriabank.am 

mailto:gremb.ere@mfa.gr
mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
mailto:velpida@rambler.ru
mailto:secretariat@mineconomy.am
mailto:armcci@arminco.com
mailto:info@dfa.am
mailto:umba@arminco.com
mailto:info@uite.org
mailto:builders@netsys.arm
mailto:card@card.am
mailto:hsbc.armenia@hsbc.com
mailto:acba@acba.am
mailto:office@ameriabank.am
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ARDSHININVEST BANK                     Τηλ. +37410-540404                   

office@ashib.am 

BTA BANK ARMENIA                        Τηλ. +37410-547645                       bta@bta.am 

 

5. ΔιοργανωτέςΕκθέσεων 

LOGOS EXPO CENTER  http://www.expo.am 

 

6. Ξενοδοχεία 

ARMENIA MARRIOTT http://marriottarmenia.am/hotels/travel/evnmc-

armenia-marriott-hotel-yerevan 

ANI PLAZA HOTEL              https://www.anihotel.com 

GOLDEN TULIP HOTEL          http://www.goldentulip.com/it/hotels/royal-tulip-

grand-hotel-yerevan 

BEST WESTERN CONGRESS HOTEL  http://yerevan-congresshotel.com 

 

7. Διπλωματικές Αποστολέςστην Αρμενία. 

http://www.mfa.am/en/representations-by-countries2 

 

8. Διεθνείς Οργανισμοί στην Αρμενία. 

http://www.mfa.am/en/organizations-representations2 

 

9. Οδηγίες για τον επισκέπτη στην Αρμενία. 

http://mineconomy.am/eng/39/gortsaruyt.html 
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