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ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 

 

Αύξηση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Αρμενία 

κατά το πρώτο 6μηνο τ.ε.  

 

Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας της Αρμενίας 

αυξήθηκε κατά 11,8% το διάστημα 

Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2021. Μόνο τον Ιούνιο αυξήθηκε 

κατά 18,5% σε σύγκριση με τον 

Ιούνιο του 2021 και κατά 17% σε 

σύγκριση με τον Μάιο του 2022. 

Όλοι οι τομείς της οικονομίας, εκτός 

από αυτόν της γεωργίας που 

παρουσίασε μείωση κατά 5,5%, 

παρουσίασαν αύξηση στην περίοδο 

αναφοράς. Οι βασικοί μοχλοί για 

την ανάπτυξη ήταν οι τομείς των 

κατασκευών, του εμπορίου και των 

υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 
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44% το πρώτο εξάμηνο του 2022. 

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 36,3% και οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 48,7%, συνεπώς το 

εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό 

και συνεχίζει να διευρύνεται. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές 

αποτελούν το 57,5% των εισαγωγών 

την αναφερόμενη περίοδο. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 

8,1% και ο δείκτης βιομηχανικών 

προϊόντων αυξήθηκε κατά 7,8% την 

ίδια περίοδο. Ο πληθωρισμός 12 

μηνών κατεγράφη στο 10,3% τον 

Ιούνιο του 2022. 

 

Έγκριση μεσοπρόθεσμου 

προγράμματος δαπανών για την 

περίοδο 2023-2025.  

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε 

το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 

δαπανών της για την περίοδο 2023-

2025, καθώς και ένα αναθεωρημένο 

σχέδιο δράσης για τη μείωση του 

κρατικού χρέους για την περίοδο 

2022-2026. Το μεσοπρόθεσμο 

πρόγραμμα δαπανών στοχεύει στη 

διασφάλιση της οικονομικής 

ανάπτυξης κατά 7%, στην αύξηση 

του μεριδίου των κρατικών 

επενδύσεων και στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των δαπανών 

κατά την περίοδο αναφοράς. Ο 

στόχος για τα φορολογικά έσοδα 

είναι να ξεπεράσουν το 23,4% του 

ΑΕΠ το 2022. Το Υπουργείο 

Οικονομικών δήλωσε ότι τα έσοδα 

του προϋπολογισμού θα 

χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο 

μέρος των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού. Αυτό θα επιτρέψει 

τη διατήρηση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος στο 3% για το τρέχον 

έτος και στο 2,5-2,7% του ΑΕΠ μέχρι 

το τέλος του 2025. Παράλληλα, η 

κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει το 

δημόσιο χρέος ακόμη πιο γρήγορα 

από ότι είχε προγραμματιστεί 

προκειμένου ο λόγος χρέους προς 

ΑΕΠ να μην υπερβαίνει το 60% να 

μειωθεί σε περίπου 55-56% πριν από 

το 2026. 

 

 

 

 



3 
 

Μείωση του ποσοστού ανεργίας 

στην Αρμενία. 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή 

της Αρμενίας, το ποσοστό ανεργίας 

μειώθηκε στο 14,8% από 16,7% το 

πρώτο τρίμηνο του 2022, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2021. Η Κεντρική Τράπεζα 

αναθεώρησε προς τα κάτω από 

16,7% σε 14,8% από την 

προηγούμενη πρόβλεψή της για το 

ποσοστό ανεργίας για 2022. Ο 

Υπουργός Οικονομίας συνδέει τη 

μείωση του ποσοστού της ανεργίας 

με την τρέχουσα οικονομική 

ανάπτυξη στη χώρα και την εισροή 

εργαζομένων στην Αρμενία. Η 

αγορά εργασίας αυξήθηκε κατά 

8.000 σε σύγκριση με τον Μάιο τ.ε. 

και διαμορφώθηκε σε 681.050 

εργαζόμενους τον Ιούνιο του 2022. 

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, 

η αύξηση καταγράφεται ως 

σημαντική: πάνω από 37.000 

περισσότερους απασχολούμενους σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση παραδέχεται 

ότι ο αυξημένος αριθμός των νέων 

θέσεων εργασίας δεν συνδέεται 

απαραίτητα με οικονομική 

ανάπτυξη αλλά και αποτέλεσμα της 

αποσκίασης της οικονομίας. 

 

Εισαγωγή Αρμενίας σε λίστα ως 

χώρα μεταφόρτωσης 

αμερικανικών προϊόντων στη 

Ρωσία.  

 

Το Δίκτυο Καταπολέμησης του 

Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) 

και το Γραφείο Βιομηχανίας και 

Ασφάλειας (BIS) του Υπουργείου 

Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσαν κοινή 

προειδοποίηση στις 28 Ιουνίου 2022. 

Η Αρμενία περιλαμβάνεται στη 

λίστα πιθανών σημείων 

μεταφόρτωσης με 17 άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Γεωργίας 

και της Τουρκίας. μέσω των οποίων 

περιορισμένες ή ελεγχόμενες από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές 

ενδέχεται να φτάσουν στη Ρωσία και 

τη Λευκορωσία. Η ειδοποίηση 

αναφέρει "Η λίστα δεν περιλαμβάνει 

όλα τα πιθανά σημεία μεταφόρτωσης, 

αλλά μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο 

βάσει κινδύνου των χρηματοοικονομικών 
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συναλλαγών που σχετίζονται με 

εξαγωγές". 

 

 

Πληθωρισμός κατά το πρώτο 5μηνο 

τ.ε. στην Αρμενία. 

 

Το 2021, η αύξηση των τιμών των 

τροφίμων κατά 17,1% επηρέασε 

σημαντικά τους οικονομικά 

ευάλωτους πολίτες της Αρμενίας. 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με 

τις πρόσφατες εκθέσεις της Κεντρικής 

Τράπεζας της Αρμενίας, ο 

πληθωρισμός θα συνεχίσει να 

επιταχύνεται τους επόμενους μήνες. 

Παράλληλα, αν και η αύξηση των 

ονομαστικών μισθών συνέχισε να 

είναι υψηλή το διάστημα 

Ιανουαρίου-Μαΐου τ.ε., η αύξηση 

των πραγματικών μισθών το 2022 

παρέμεινε χαμηλή λόγω του 

επιταχυνόμενου πληθωρισμού. 

Ειδικότερα, το διάστημα 

Ιανουαρίου-Μαΐου τ.ε., το μέσο 

επίπεδο τιμών καταναλωτή 

αυξήθηκε κατά 7,7%, εξαιτίας του 

οποίου η αύξηση των πραγματικών 

μισθών ανήλθε μόνο στο 2,2% .  

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι η 

σημαντική ανατίμηση του εθνικού 

νομίσματος στη χώρα (dram) έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα των τιμών των 

αρμενικών προϊόντων. Η μέση 

συναλλαγματική ισοτιμία του 

αρμενικού dram έναντι του 

δολαρίου ΗΠΑ το διάστημα 

Ιανουαρίου-Μαΐου τ.ε. ανατιμήθηκε 

κατά περίπου 11,5%, και έναντι του 

ευρώ κατά 22,6%. Αν και οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 36,3% την υπό 

μελέτη χρονική περίοδο, θεωρείται 

ότι είναι αποτέλεσμα των 

επανεξαγωγών, καθώς οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 48,7%.  

Το πρώτο πεντάμηνο τ.ε., η 

μείωση στον τομέα της γεωργίας 

ανήλθε σε 5,5%, γεγονός που 

αποτυπώθηκε στη μείωση του ΑΕΠ 

της χώρας κατά 0,6 ποσοστιαίες 

μονάδες. Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας της χώρας 

επιταχύνθηκε σημαντικά το υπό 

μελέτη χρονικό διάστημα και ανήλθε 

στο 11,8%, καθώς η εισροή 

κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού 

στην Αρμενία εξαιτίας του πολέμου 
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στην Ουκρανία παρουσιάζει θετικό 

αντίκτυπο στην οικονομία της 

χώρας.  

Σημαντική αύξηση 

παρατηρείται και στις μεταφορές 

κεφαλαίων μέσω τραπεζών. Μόνο το 

Μάιο, η καθαρή εισροή κεφαλαίων 

που μεταφέρθηκαν στην Αρμενία 

μέσω του τραπεζικού συστήματος 

ανήλθε σε 224,8 εκ. €, 

παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση 

κατά 3,4 φορές εν σχέσει με τον ίδιο 

μήνα πέρυσι. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

στα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν 

από τη Ρωσία παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση, γεγονός που 

αποτελεί ένας από τους βασικούς 

παράγοντες για την ανατίμηση της 

ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας.  

 

 

 


