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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Μακροοικονομικές εξελίξεις 

 

Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας της χώρας αυξήθηκε 

κατά 4.9%1 ανά έτος το διάστημα 

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, έναντι 

μείωσης κατά 6,4% ένα χρόνο 

νωρίτερα, ενώ αυξήθηκε κατά 2,3% 

συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 

2021 με τον Αύγουστο τ.ε.  

                                                             
1Statistical report for January-August 

2021:https://armstat.am/file/doc/99526228

.pdf  

Ο μεγαλύτερος συντελεστής στην 

ανάπτυξη είναι το εμπόριο , το οποίο 

αυξήθηκε κατά 7,1% τους πρώτους 8 

μήνες τ.ε.. Όλοι οι τομείς της 

οικονομίας κατέγραψαν ανάπτυξη, 

πέραν της παραγωγής ηλεκτρισμού, 

που μειώθηκε κατά 1,5% την ίδια 

χρονική περίοδο. Ο κύκλος 

εργασιών του εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 12,7% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.ε.. Οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,8% και 

οι εισαγωγές κατά 7,7%. Κατά τον 

Αύγουστο τ.ε., οι εισαγωγές 

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814
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μειώθηκαν, ενώ οι εξαγωγές 

παρουσίασαν αύξηση.  

Ορισμένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αναθεώρησαν προς τα 

πάνω τις προβλέψεις τους για την 

οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας 

το 2021. Ειδικότερα, η Κεντρική 

Τράπεζα της Αρμενίας (CBA) 

αναθεώρησε από 4,6% σε 5,4%, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από 1% 

σε 6,5%, η Ασιατική Τράπεζα 

Ανάπτυξης από 1,8% σε 5,2%. Μετά 

τη νομισματική σύσφιξη από τις 

μεγάλες κεντρικές τράπεζες, για τον 

περιορισμό του αυξανόμενου 

παγκόσμιου πληθωρισμού, η 

Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

(CBA) ενίσχυσε περαιτέρω το 

επιτόκιο αναχρηματοδότησης κατά 

0,25% σε 7,25% στις 14 Σεπτεμβρίου 

2021. Τα ακαθάριστα διεθνή 

αποθέματα της Αρμενίας αυξήθηκαν 

κατά 17,7% και ανήλθαν σε 2,6 δισ. € 

για το διάστημα Ιανουαρίου- 

Ιουλίου τ.ε. 

Η Moody's Investors Service 

("Moody's") επιβεβαίωσε 

αναβάθμιση της μη εξασφαλισμένης 

αξιολόγησης σε ξένο νόμισμα σε Ba32 

με σταθερές προοπτικές στις 31 

Αυγούστου 2021. Οι ειδικοί της 

Moody's ελπίζουν ότι η κυβέρνηση 

της Αρμενίας θα μειώσει το χρέος το 

2022 στο επιτρεπόμενο όριο του 60% 

του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι δαπάνες, 

οι οποίες αυξήθηκαν στο 31% του 

ΑΕΠ το 2020, θα μειωθούν στο 28% 

του ΑΕΠ έως το 2022. Από την 

πλευρά των εσόδων, είναι πιθανό να 

είναι σταθερά γύρω στο 25% του 

ΑΕΠ. Η Moody's προβλέπει την 

αύξηση των εισπράξεων φόρου 

εισοδήματος και περιουσίας, καθώς 

και τη χορήγηση βοήθειας από τους 

διεθνείς εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση 

της Moody’s, η Fitch Ratings 

επιβεβαίωσε την αξιολόγηση 

φερεγγυότητας της χώρας (IDR) σε 

«B+» με σταθερές προοπτικές3. Ενώ 

                                                             
2Moody’s report: 

https://www.moodys.com/research/Mood

ys-affirms-Armenias-rating-at-Ba3-

maintains-stable-outlook--PR_452360  
3 Fitch report: 

https://www.fitchratings.com/research/so

https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Armenias-rating-at-Ba3-maintains-stable-outlook--PR_452360
https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Armenias-rating-at-Ba3-maintains-stable-outlook--PR_452360
https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Armenias-rating-at-Ba3-maintains-stable-outlook--PR_452360
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-armenia-at-b-outlook-stable-24-09-2021
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επισημαίνει το υψηλό χρέος, η Fitch 

δίνει έμφαση στην πανδημία και τον 

πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ 

και τον αντίκτυπό τους στο 

αυξημένο χρέος. Ο οίκος 

αξιολόγησης προβλέπει ότι η αύξηση 

του ΑΕΠ θα ανακάμψει στο 5,5% το 

2021 και στο 5,3% το 2022. Οι αργοί 

ρυθμοί  εμβολιασμού αναφέρονται 

μεταξύ των κινδύνων για τις 

προβλέψεις του χρηματοπιστωτικού 

φορέα. 

 

Εμπορικός δρόμος προς το Ιράν 

 

Το Ιράν αντιδρά με θυμό στα 

προβλήματα που δημιουργούν οι 

αρχές του Αζερμπαϊτζάν για τα 

ιρανικά φορτηγά που μεταφέρουν 

αγαθά από το Ιράν στην Αρμενία 

και περαιτέρω στη Γεωργία. Ο 

εμπορικός δρόμος λειτούργησε 

ομαλά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

και ονομάστηκε από τους Αρμένιους 

«δρόμος ζωής» κατά τον πρώτο 

πόλεμο του Καραμπάχ. Ξεκίνησε να 

                                                                                    
vereigns/fitch-affirms-armenia-at-b-

outlook-stable-24-09-2021   

παρουσιάζει προβλήματα μετά τη 

συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 

για τον πόλεμο του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, που υπεγράφη το 

Νοέμβριο του 2020. Ένα μέρος του 

δρόμου που χρησιμοποιούν τα 

ιρανικά φορτηγά περνά από το 

έδαφος που κατέκτησε το 

Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ήταν υπό 

τον έλεγχο των Αρμενίων μετά από 

την κατάπαυση του πυρός το 1994 

και πριν από τον Δεκέμβριο του 

2020. Το Αζερμπαϊτζάν δημιούργησε 

ένα σημείο ελέγχου σε ένα τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου Γκόρις-Καπάν, 

το οποίο βρίσκεται σε τμήμα 21 

χιλιομέτρων του κύριου οδικού 

άξονα που συνδέει την Αρμενία με 

το Ιράν. Τα υπόλοιπα τμήματα του 

αυτοκινητόδρομου περιπολούνται 

από Ρώσους στρατιώτες και 

συνοριοφύλακες. Ο Πρόεδρος του 

Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί το Ιράν για 

παράνομη παράδοση εμπορευμάτων 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ μέσω της 

Αρμενίας. Ως έμμεση αντίδραση στις 

δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν που 

φορολογούν, επιβάλλουν πρόστιμα 

και συλλαμβάνουν Ιρανούς οδηγούς 

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-armenia-at-b-outlook-stable-24-09-2021
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-armenia-at-b-outlook-stable-24-09-2021
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φορτηγών, το Ιράν έχει ξεκινήσει 

παιχνίδια πολέμου κοντά στα 

σύνορα του Αζερμπαϊτζάν. 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας 

σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 850 

εκ. € για την κατασκευή του 

τμήματος Kajaran-Sisian του οδικού 

διαδρόμου Βορρά-Νότου, που 

συνδέει τη Γεωργία με το Ιράν μέσω 

της Αρμενίας. Και οι δύο γείτονες 

της Αρμενίας, το Ιράν και η Γεωργία 

ενδιαφέρονται για τη δημιουργία 

του διεθνούς διαδρόμου μεταφορών 

Περσικού Κόλπου-Μαύρης 

Θάλασσας. Στην περίπτωση του 

Ιράν, σήμανε στο υψηλότερο επίπεδο 

το ενδιαφέρον του να εμπλακεί στην 

κατασκευή του δρόμου. 

 

Τομέας εξορύξεων 

 

H ρωσική «Industrial Company» που 

ανήκει στον όμιλο GeoProMining 

απέκτησε το 60% των μετοχών στο 

Zangezur Copper-Molybdenum 

Combine (ZCMC), τη μεγαλύτερη 

επιχείρηση εξόρυξης της Αρμενίας. 

Είναι από τους μεγαλύτερους 

φορολογούμενους και εργοδότες 

στην Αρμενία. Περίπου το 75% των 

μετοχών ανήκε στην Cronimet, μια 

γερμανική εταιρεία, η οποία 

πούλησε τις περισσότερες μετοχές της 

το 2019. Η «Industrial Company» 

ανακοίνωσε ότι παραχωρεί το 25% 

των μετοχών της, που αποτελούν το 

15% των ιδίων κεφαλαίων της 

ZCMC, στη Δημοκρατία της 

Αρμενίας. Η ZCMC πιστεύεται ότι 

ελέγχεται από τις θυγατρικές του 

δεύτερου προέδρου της Αρμενίας. Ο 

πρώην κυβερνήτης της περιοχής 

Syunik, Vahe Hakobyan ήταν μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου της 

ZCMC και μέτοχος. Ταυτόχρονα, 

είναι ανώτερο μέλος της συμμαχίας 

Hayastan της κύριας αντιπολίτευσης, 

με επικεφαλής τον δεύτερο πρόεδρο 

Kocharyan, και έγινε μέλος του 

κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του 

Ιουνίου. 

Ο όμιλος GeoProMining εισήλθε 

στην Αρμενία το 2007, με την 

εξαγορά της GPM Gold στο 

κοίτασμα χρυσού Sotk και του 

εργοστασίου ανάκτησης χρυσού 

Ararat. Στη συνέχεια απέκτησε το 

μεταλλείο χαλκού και μολυβδαινίου 
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στο Agarak. Ο όμιλος GeoProMining 

έχει επενδύσει περίπου 360 εκ. € στην 

οικονομία της Αρμενίας και έχει 

γίνει ο μεγαλύτερος ιδιωτικός 

βιομηχανικός επενδυτής στην 

Αρμενία. Ο όμιλος GeoProMining 

είναι μέλος της AEON Corporation, 

η οποία εξέφρασε το ενδιαφέρον της 

για την κατασκευή ενός 

χαλυβουργείου στην Αρμενία. Ο 

επικεφαλής της εταιρείας, ο Ρώσος 

επιχειρηματίας Ρομάν Τροτσένκο 

συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό 

Πασινιάν στο Ερεβάν μετά τη 

μεταβίβαση των μετοχών της ZCMC. 

Ο επικεφαλής της εταιρείας AEON 

υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει 

επενδυτικά προγράμματα ύψους 3,4 

δισ. € τη μεταλλευτική βιομηχανία 

της Αρμενίας και σε άλλους τομείς. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε 

επενδύσεις σε νέες μονάδες 

παραγωγής για την παραγωγή 

χαλκού, αντί συμπυκνώματος, καθώς 

και σε νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των 

προγραμμάτων θα δημιουργηθούν 

περίπου 6000 νέες θέσεις εργασίας. 

Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, 

ήταν στην εξουσία πριν από τις 

βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 

2021 και μετά τις εκλογές εκλέχτηκε 

ξανά ως πρωθυπουργός. Ενώ 

λάμβανε χώρα η προεκλογική 

εκστρατεία για τις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές, ο Πασινιάν 

δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τους 

«διεφθαρμένους μετόχους» της 

ZCMC. Υποσχέθηκε ότι «θα 

επιστρέψει στο λαό» τις μετοχές της 

ZCMC. Κατηγόρησε τη διοίκηση ότι 

απειλεί τους εργαζόμενους, ώστε να 

μην συμμετάσχουν στην εκστρατεία 

του Πασινιάν. 

Λίγο αφότου το κόμμα του Πασινιάν 

κέρδισε την πλειοψηφία στο 

Κοινοβούλιο, μασκοφόροι 

αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εθνικής 

Ασφάλειας της Αρμενίας έφτασαν 

στα γραφεία της ZCMC. Λίγες 

ημέρες αργότερα, περίπου 40 

διευθυντές απολύθηκαν από την 

εταιρεία και μερικοί από αυτούς 

συνελήφθησαν. Το κοινοβούλιο της 

Αρμενίας ενέκρινε τροποποιήσεις 

του νόμου περί κρατικών δασμών, οι 

οποίες επιβάλλουν νέο τέλος στις 
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εξαγωγές μεταλλευμάτων χαλκού και 

άλλων μετάλλων. Ο κύριος 

εξαγωγέας αυτών των μετάλλων 

είναι η ZCMC. 

 

Αρμενικό Επιχειρηματικό Φόρουμ 

2021 (20.09.2021) 

 

Στις 20.09 τ.ε. έλαβε χώρα το 

Αρμενικό Επιχειρηματικό Φόρουμ 

2021 στο Ερεβάν. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν εκπρόσωποι της 

κυβέρνησης της Αρμενίας και της 

ρωσικής επιχειρηματικής 

κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτού του 

φόρουμ πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με 

τίτλο «Οικονομική συνεργασία 

Αρμενίας-Ρωσίας: Έργα που 

παρουσιάζουν προοπτικές», καθώς 

και συναντήσεις μεταξύ 

επιχειρηματιών (B2B). Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, υπεγράφη 

συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του 

Υπουργείου Οικονομίας της 

Αρμενίας, του κρατικού φορέα 

ανάπτυξης της Ρωσίας (VEB.RF) και 

του φορέα ανάπτυξης και 

επενδύσεων της Αρμενίας. Σύμφωνα 

με δηλώσεις του Daniil Algulyan, 

Αναπληρωτή Προέδρου του VEB.RF, 

αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει 

μια πλατφόρμα συνέργειας μεταξύ 

των δύο χώρων και θα χρησιμεύσει 

για την επέκταση της συνεργασίας 

στον τομέα των επενδύσεων και την 

αύξηση του εξωτερικού εμπορίου. Ως 

τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

προς συνεργασία τέθηκε το ζήτημα 

του εκσυγχρονισμού των αστικών 

μεταφορών και των αστικών 

συστημάτων.  

 

 


