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Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα εστιάζει στις τιμές της αγοράς, τη σημαντική μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του dram και την αύξηση του 
πληθωρισμού των τροφίμων στην Αρμενία της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022. Οι κύριες πηγές άντλησης δεδομένων είναι η Στατιστική 
Επιτροπή της Αρμενίας, η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας και η τέταρτη αξιολόγηση επισιτιστικής ασφάλειας και ευπάθειας του WFP (World Food 
Programme). 

 
Βασικά σημεία: 
 

 Οι περιοδικές εχθροπραξίες στα σύνορα της Αρμενίας δημιουργούν και βαθαίνουν την 
αβεβαιότητα ως προς τη χώρα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά το οικονομικό κλίμα και 
την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας στη χώρα. 

 
 Η εισροή Ρώσων πολιτών και ρωσικών κεφαλαίων, αν και έχει θετικό μακροοικονομικό 

αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, ενδέχεται να μην έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία 
της Αρμενίας μακροπρόθεσμα.  

 Η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου με dram ξεκίνησε να μειώνεται σημαντικά από τα τέλη 
Μαρτίου  τ.ε.. Τον Σεπτέμβριο τ.ε., η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου ανερχόταν σε 410 
dram και είχε μειωθεί κατά 17,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο τ.ε.. Διατηρώντας ανοδική τάση από 
τον Απρίλιο τ.ε., η συναλλαγματική ισοτιμία ρουβλιού και dram, μειώθηκε ελαφρά τον 
Σεπτέμβριο τ.ε., ανερχόμενο σε 6,9 dram ανά 1 ρούβλι. 

 Η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ με dram ξεκίνησε να μειώνεται σημαντικά από τα τέλη Μαρτίου τ.ε. Το Σεπτέμβριο τ.ε., η 
συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ανερχόταν σε 410 dram, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 19,3% εν σχέσει με το Μάρτιο 
τ.ε. 
 

 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 9,9% τον Σεπτέμβριο τ.ε. σε σύγκριση 
με τον Σεπτέμβριο του 2021. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ανήλθε σε 13,7% τον 
Σεπτέμβριο τ.ε. σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης σε τρόφιμα, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 

 
 Η αύξηση της τιμής του ντίζελ αυξήθηκε κατά 36% τον Σεπτέμβριο τ.ε. σε σύγκριση με τον 

Σεπτέμβριο του 2021 και η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 
2021. 

 
 Το υψηλότερο επίπεδο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) καταγράφεται στο Ερεβάν (10,7 %), στη 

συνέχεια στο Kotayk (9,7 %) και το Lori (9,5%), ακολουθούμενα από το Gegharkunik, το Syunik 
και το Tavush (9,3, 8,7 και 8,6% αντίστοιχα). Τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού των τιμών των 
τροφίμων κατεγράφησαν στο Ερεβάν (14,4 %), στο Tavush (14,3%), στο Lori (14,3%), 
ακολουθούμενα από το Gegharkunik (13,9%) και το Kotayk (13,3%) και στη συνέχεια στο Syunik 
(13%) σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2021. 

 



 

 

 

Γενική επισκόπηση 

Παράλληλα με τα οικονομικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στη χώρα το τρέχον έτος, όπως η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο υψηλός 
πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η Αρμενία αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας που 
έχουν επίσης αντίκτυπο στην οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. 

Η ασταθής και εύθραυστη κατάσταση στα σύνορα συνεχίζει να συμβάλλει στην 
επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας της Αρμενίας, καθώς έχει αρνητικές συνέπειες 
στον γεωργικό και σε άλλους τομείς που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο 
διαβίωσης στις πληγείσες κοινότητες. 

Από τα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε. υπήρξε μια τεράστια εισροή Ρώσων καθώς και 
ρωσικών κεφαλαίων στην Αρμενία, με αποτέλεσμα το επίπεδο οικονομικής 
δραστηριότητας στη χώρα να έχει βελτιωθεί από την αρχή του έτους κατά 13,9%. 

Ωστόσο, αυτή η ταχεία και προκαλούμενη από σοκ οικονομική ανάπτυξη στο ΑΕΠ 
στη χώρα δεν έχει απαραίτητα θετικό αντίκτυπο στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, οι 
οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές αγαθών, υπηρεσιών και 
κατοικιών και είναι περισσότεροι επιρρεπείς στο να βυθιστούν σε βαθύτερη φτώχεια.  

Η εισροή Ρώσων προκάλεσε σημαντική αύξηση των τιμών ορισμένων υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, τα ενοίκια των σπιτιών αυξήθηκαν δραστικά, προκαλώντας 
σημαντικά υψηλότερα έσοδα για τους ιδιοκτήτες. Σημειώνεται όμως ότι τα αυξημένα 
ενοίκια δεν έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω ενός μηχανισμού 
αναδιανομής μέσω της φορολογίας. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, αυξήθηκε ο αριθμός 
των επιχειρηματικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Αρμενία, οδηγώντας 
σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Μολαταύτα, είναι πολύ νωρίς 
για να καθοριστεί ο συνολικός αντίκτυπος του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξης και του 
αλλαγμένου οικονομικού τοπίου στην Αρμενία και πώς θα επηρεάσει όλα τα 
στρώματα της κοινωνίας με την πάροδο του χρόνου. Επισημαίνεται ότι αυτά τα 
στοιχεία δεν μπορούν να εξεταστούν μη λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη 
παγκόσμια ύφεση, καθώς και τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών των αγαθών και των 
υπηρεσιών. 

Διάγραμμα 1: Οικονομική δραστηριότητα το 8μηνο 
2022, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, % 
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας, www.armstat.am 
 
Επιπλέον, σε σχέση με την αύξηση της αβεβαιότητας στη χώρα, οι 
άνθρωποι γίνονται πιο επιρρεπείς στην εξοικονόμηση χρημάτων 
αντί να τα ξοδεύουν ή να επενδύουν σε μακροπρόθεσμες 
οικονομικές κινήσεις (για παράδειγμα αγορά ακινήτων) - 
φαινόμενο που μειώνει την επιχειρηματική και οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας. 
 
 

 

http://www.armstat.am/


 

 

Συναλλαγματική ισοτιμία, DRAM έναντι USD, Ευρώ και τουριστικές αφίξεις 

 

Από την αρχή της κρίσης που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε., το δολάριο ξεκίνησε να μειώνεται απότομα 

και συνέχισε την πτωτική του τάση, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή των 406 dram ανά 1 δολ. τον Αύγουστο και στη συνέχεια αυξανόμενο 

ελαφρώς ανήλθε σε 410 dram ανά 1 δολ. τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά στο ευρώ, στα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε., το ευρώ ξεκίνησε να μειώνεται 

από τα 548 dram για 1 ευρώ το Φεβρουάριο, στα 507 dram για 1 ευρώ στα τέλη Μαρτίου. Το Σεπτέμβριο τ.ε., η συναλλαγματική ισοτιμία του 

ευρώ ανερχόταν σε 410 dram, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 19,3% εν σχέσει με το Μάρτιο τ.ε. 

Υπάρχουν διάφορες πτυχές που επηρεάζουν την ανατίμηση του αρμενικού dram έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Μια από αυτές είναι ότι 

μετά την εκκίνηση του πολέμου στην Ουκρανία, σχεδόν το 30 % των εξαγωγικών συναλλαγών της Αρμενίας με τη Ρωσία έχουν γίνει σε 

ρούβλια. Επιπλέον, ορισμένες ρωσικές εταιρείες πληροφορικής που εργάζονται κυρίως με/για δυτικές εταιρείες μετεγκαταστάθηκαν στην 

Αρμενία, όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται κυρίως σε δολάρια, προκαλώντας πρόσθετη εισροή δολαρίων και ευρώ στη χώρα. Ένας άλλος 

παράγοντας ήταν ο σημαντικός αριθμός τουριστών που επισκέφθηκαν την Αρμενία φέτος σε σύγκριση με το 2021 (Διάγραμμα 3), καθώς, από 

τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο τ.ε., ο συνολικός αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Αρμενία ανήλθε σε 1,24 εκατομμύρια, 

δηλαδή σχεδόν διπλάσιος με τον αντίστοιχο για την ίδια περίοδο του 2021 (619.000 επισκέπτες). 

Υπό το πρίσμα της ανατίμησης του αρμενικού dram (20% εντός 4 μηνών), ωστόσο, οι τοπικές εξαγωγικές επιχειρήσεις υφίστανται ζημίες, καθώς οι 

συναλλαγές γίνονται ως επί το πλείστον σε δολάρια. Ως αποτέλεσμα της ανατίμησης του εθνικού τους νομίσματος, τα προϊόντα τους γίνονται πιο ακριβά στις 

εξαγωγικές αγορές, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους ή την αναγκαστική μείωση των εξαγωγών τους αναμένοντας τη σταθεροποίηση της 

κατάστασης, κάτι που κατά συνέπεια μπορεί να βλάψει τη σχετικά μικρή εξαγωγική ικανότητα της χώρας και να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα και 

ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Διάγραμμα 2: Συναλλαγματική ισοτιμία (DRAM/USD), 
Σεπτέμβριος 2021 – 

Σεπτέμβριος 2022 (σε DRAM) 

 
488 479 478 485 482 480 

503 
470 458 

Διάγραμμα 3: Τουριστικές εισροές στην Αρμενία το 

2021 και το 2022 (χιλ. άνθρωποι) 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Αρμενίας 
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Συναλλαγματική ισοτιμία DRAM έναντι RUB 

 
Η χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία του dram Αρμενίας και του Ρωσικού ρουβλίου κατεγράφη τον Μάρτιο τ.ε. και ανερχόταν σε 4,5 dram για 1 
Ρούβλι. Ωστόσο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το ρούβλι άρχισε να ανατιμάται έναντι του αρμενικού dram και τον Σεπτέμβριο του 2022 
ανερχόταν σε 6,9  dram για 1 Ρούβλι, ισοτιμία ελαφρώς υψηλότερη εν σχέσει με τον Αύγουστο τ.ε. (6,7 dram για 1 Ρούβλι). Αυτή η ανατίμηση 
εξαρτάται κυρίως από τη νέα απαίτηση της Ρωσίας να πληρώνει για τα εξαγόμενα ορυκτά καύσιμα αποκλειστικά σε Ρωσικά ρούβλια, αυξάνοντας έτσι 
τη ζήτηση για το εθνικό τους νόμισμα. 
Η ανατίμηση του ρουβλίου φαίνεται να έχει και ευεργετικές πτυχές για την Αρμενία, καθώς για τις αρμενικές εξαγωγικές εταιρείες η υποτίμηση του 
αρμενικού dram έναντι του Ρωσικού ρουβλίου είναι συμφέρουσα σε περίπτωση που έχουν καθορίσει τα συμβόλαιά τους σε ρούβλια. Επιπλέον, 
υπάρχουν πολλοί Αρμένιοι που εργάζονται εποχικά στη Ρωσία και οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρουν τα κέρδη τους στις οικογένειές τους στην 
Αρμενία αυξάνοντας την αγοραστική τους δύναμη. 

Από αυτή την άποψη, όσο υψηλότερη είναι η συναλλαγματική ισοτιμία τόσο μεγαλύτερο είναι το εκφρασμένο εισόδημα σε AMD αυτών των 
οικογενειών. 
Σημειώνεται ότι, τον Αύγουστο τ.ε., η καθαρή εισροή ιδιωτικών μεταφορών χρημάτων σε ιδιώτες στην Αρμενία μέσω τραπεζικού συστήματος από τη 
Ρωσία ανήλθε σε 296,7 εκατ. USD, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 29 % σε σύγκριση με τον Ιούλιο τ.ε., ενώ από τις ΗΠΑ ανήλθε σε 33,2 εκατ. 
USD, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14% σε σύγκριση με τον Ιούλιο τ.ε..Βέβαια, καθώς το ρούβλι ανατιμάται, τα αγαθά που εισάγονται από τη Ρωσία 
γίνονται ακριβότερα για τους Αρμένιους καταναλωτές. Δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αρμενίας, η ανατίμηση του 
ρουβλίου έχει αρνητικό και θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της Αρμενίας. Ταυτόχρονα,  οι τιμές των αγαθών που εισάγονται σε δολάρια μειώνονται 
υπό την επίδραση της υποτίμησης του δολαρίου. Οι χρηματοοικονομικές ροές προς την Αρμενία υπερβαίνουν κατά πολύ την ικανότητα της 
οικονομίας της να τις απορροφήσει, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε ανατίμηση του εθνικού νομίσματος. 



 

 

 

Δείκτης τιμών Καταναλωτή και τιμές τροφίμων 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και οι τιμές των τροφίμων στην 
Αρμενία αυξήθηκαν σταθερά από το 2020. Καταρχήν, αυτή η αύξηση 
ξεκίνησε με το ξέσπασμα της Covid-19, ωστόσο η πιο εντυπωσιακή αύξηση 
των τιμών εντοπίστηκε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ (ειδικά το διάστημα Απριλίου 2021 – Δεκεμβρίου 
2021) και στη συνέχεια οι τιμές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία.  

Διάγραμμα 4: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  και Πληθωρισμός 
Τροφίμων, Σεπτ. 2021-Σεπτ. 2022, % 

Τον Σεπτέμβριο τ.ε., ο ΔΤΚ συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των 
μη τροφίμων ανήλθε σε 9,9% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Σε 
σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση της τάξης του 
0,6%. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο πληθωρισμός, των τιμών των τροφίμων 
ανήλθε σε 13,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Παρουσιάστηκε 
μείωση κατά 3,7 % σε σύγκριση με τον Ιούνιο τ.ε., όπου και κατεγράφη ο 
υψηλότερος πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων από την αρχή του έτους, 
ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε αμελητέα αύξηση (0,4%) σε σύγκριση με τον 
Αύγουστο του 2022. 
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Παρά τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις, οι τιμές συνεχίζουν να 
παραμένουν σχετικά υψηλές και να ασκούν πίεση στην ήδη τεταμένη 
αγοραστική δύναμη των ιδιαίτερα ευάλωτων νοικοκυριών στην Αρμενία, 
μειώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο. 
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ΔΤΚ Πληθωρισμός Τροφίμων 

 
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας Consumer Price Index in the Republic of Armenia 
January-August 2022 



 

 

 

 

Η παρακολούθηση των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών στις αστικές περιοχές των περιοχών έδειξε τον υψηλότερο πληθωρισμό τιμών στο 
Ερεβάν (14,4 %), στο Tavush (14,3 %), στο Lori (14,3 %), ακολουθούμενα από το Gegharkunik (13,9 %) και το Kotayk (13,3 %). %) στη συνέχεια κατά 
Syunik (13 %) σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Όσον αφορά στους ΔΤΚ, το υψηλότερο επίπεδο εντοπίζεται στο Ερεβάν (10,7 %), στη συνέχεια στο Kotayk (9,7 %) και στο Lori (9,5 %), 
ακολουθούμενα από το Gegharkunik, το Syunik και το Tavush (9,3, 8,7 και 8,6% αντίστοιχα).  

Οι υψηλές και αυξανόμενες τιμές είναι επιζήμιες για το σύνολο της οικονομίας, καθώς στρέφουν τον πληθυσμό να υιοθετήσει διάφορους μηχανισμούς 
αντιμετώπισης της ακρίβειας, όπως ο δανεισμός χρημάτων ή η δαπάνη των αποταμιεύσεών του. Το τελευταίο, ειδικότερα, έχει περαιτέρω αντίκτυπο στην 
οικονομία με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της προσφοράς χρήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση των επενδύσεων. Σύμφωνα 
με την Έρευνα του WFP, το 40 % των νοικοκυριών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι ξόδεψαν τις οικονομίες τους ως στρατηγική αντιμετώπισης σε περίπτωση 
οικονομικών δυσκολιών. Τρεις περιοχές όπου η πλειονότητα των νοικοκυριών ανέφερε την εξοικονόμηση δαπανών ως την πιο προτιμώμενη στρατηγική 
αντιμετώπισης ήταν το Ερεβάν (33,8 %), το Kotayk (9,7 %) και το Gegharkunik (9 %). Σημαντικό εύρημα της έρευνας αυτής ΄ήταν ότι το ένα τρίτο του 
πληθυσμού της Αρμενίας  πωλούν περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, ξοδεύουν αποταμιεύσεις, δανείζονται χρήματα ή αγοράζουν τρόφιμα με 
πίστωση για να μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα.  
 

Διάγραμμα 5: Δείκτης τιμών καταναλωτή και πληθωρισμός τιμών τροφίμων ανά περιφέρεια, Σεπτ. 2022, % 
 
 

Source: Statistical Committee of the Republic of Armenia 
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Το Σεπτέμβριο τ.ε., μεταξύ των βασικών ομάδων τροφίμων μόνο οι ομάδες «Έλαια και λίπη» και «Φρούτα» παρουσίασαν μικρή μείωση τιμών σε σύγκριση με 
τον Αύγουστο του 2022 (αντίστοιχα κατά 0,8 και 0,6 %). Οι ομάδες «Κρέας» και «Ψάρι και θαλασσινά» δεν έχουν σημειώσει μεταβολές τιμών, ενώ τα 
«Λαχανικά» σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,8%. Σημειώνεται βέβαια ότι η εν λόγω αύξηση εξαρτάται από το τέλος της περιόδου συγκομιδής και τον 
πολλαπλασιασμό των λαχανικών που καλλιεργούνται θερμοκηπίου στην αγορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ετήσιους ρυθμούς πληθωρισμού διαφόρων ομάδων τροφίμων, γίνεται σαφές ότι τα «Φρούτα» είναι η ομάδα με το 
υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού (21%). Η ομάδα «Ψωμί και δημητριακά» κατέγραψε τον δεύτερο υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της τάξης 
του 19,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021. Η ομάδα «Γάλα, τυρί και αυγά» είναι αυτή με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό της τάξης του 12% σε 
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021 και ακολουθεί το «Κρέας» με αύξηση κατά 11,9%. 

 

Διάγραμμα 6: Τιμές καταναλωτή επιλεγμένων ομάδων τροφίμων, 
Σεπτ. 2022 έναντι Σεπτ. 2021 , % 

 

 
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Αρμενίας 

Διάγραμμα 7: Ετήσιος πληθωρισμός ορισμένων ομάδων τροφίμων, % 
 
 
 



Source: Statistical Committee of the Republic of Armenia 

 

 

 

Τιμές Αγοράς Ορισμένων Ομάδων Προϊόντων  
 
Μεταξύ των προϊόντων διατροφής με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, οι φακές έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού 35%, 
ακολουθούμενες από τα ζυμαρικά, σημειώνοντας αύξηση τιμής κατά  28% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021. Το φαγόπυρο είναι το τρίτο 
είδος διατροφής με συγκριτικά υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού ύψους 20%. Τόσο οι φακές όσο και το φαγόπυρο εισάγονται κυρίως από τη 
Ρωσία και οι αυξημένες τιμές πιθανότατα συνδέονται κυρίως με την ανατίμηση του ρωσικού Ρουβλίου και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. 
Από την άλλη πλευρά, το λάχανο και το καρότο που παράγονται τοπικά, έχουν σημειώσει σημαντική μείωση τιμών κατά 51 και 22% αντίστοιχα. 
Στον πίνακα 1, βλέπουμε ανάλυση του ετήσιου και μηνιαίου πληθωρισμού ορισμένων βασικών τροφίμων. Σε επίπεδο μηνιαίου πληθωρισμού, οι 
τιμές των φακών, του φαγόπυρου και του ρυζιού παραμένουν αμετάβλητες και  οι τιμές των ζυμαρικών και του κοτόπουλου έχουν μειωθεί κατά 
1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο τ.ε.. Το λάδι έχει γίνει φθηνότερο κατά 3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο τ.ε.. 

 
Πίνακας 1: Ετήσιος και μηνιαίος πληθωρισμός επιλεγμένων τροφίμων 

 

 

Προϊόν  

 
Σεπτέμβρι

ος 2021 (σε 

DRAM) 

 
Σεπτέμβριος 

2022 (σε 
DRAM) 

 
% μεταβολή Σεπτ. 

2022 έναντι Σεπτ. 

2021 (+/10%) 

 
Αύγου

στος 

2022 (σε 

DRAM) 

 
 

Σεπτέμβρι

ος 2022 (σε 

DRAM) 

 
% μεταβολή Αυγ. 

2022 έναντι Σεπτ. 

2022 (+/10%) 

Ζυμαρικά 648 826 28 834 826 -1 

Φακές 1,091 1,471 35 1,476 1,471 0 

Φαγόπυρο 1,150 1,383 20 1,389 1,383 0 

Ρύζι 939 1,028 10 1,027 1,028 0 

Αλεύρι Σίτου 449 497 11 494 497 1 

Φυτικά έλαια 1,112 1,131 2 1,163 1,131 -3 

Κοτόπουλο 1,668 1,692 2 1,712 1,692 -1 

Καύσιμα (diesel) 467 634 36 639 634 -1 

Καύσιμα (πετρέλαιο-
βενζίνη) 

489 500 2 500 500 0 
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Source: Statistical Committee of the Republic of Armenia 

 

Τιμές καυσίμων 

 
Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε μεγάλο αντίκτυπό και στις τιμές των καυσίμων 
στην Αρμενία. Η αύξηση της τιμής του  ντίζελ τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 36 % σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ η αύξηση της τιμής της 
βενζίνης ήταν 2 % για την ίδια περίοδο. Μία από τις αρνητικές συνέπειες είναι ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων οδήγησε σε υψηλότερες τιμές 
για τις μεταφορές εμπορευμάτων αλλά και επιβατών. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές των καυσίμων διαταράσσουν τους προϋπολογισμούς των 
νοικοκυριών, καθώς αυξάνεται το κόστος μεταφοράς.  
Η μηνιαία διακύμανση για το ντίζελ μεταξύ Σεπτεμβρίου και Αυγούστου τ.ε. ανήλθε σε -1 %,  που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει γίνει ελαφρώς 
φθηνότερο από τον Αύγουστο τ.ε., ενώ οι τιμές της βενζίνης δεν έχουν αλλάξει. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών 
και εξαγωγών αγαθών από και προς την Αρμενία πραγματοποιείται μέσω της Γεωργίας (συνοριακό σημείο διέλευσης Upper-Lars), όπου τα 
φορτηγά έχουν κατά κύριο λόγο κινητήρες ντίζελ και κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται  η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των μη. 

 

Διάγραμμα 8: Τιμές καυσίμων (πετρέλαιο-βενζίνη, ντίζελ, σε dram) 

 
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας 

646 659 654 639 634 

579 

514 518 

464 
485 467 

489 473 
496 490 493 490 506 500 498 

541 
515 510 508 514 516 500 500 

Αυγ, 2021 Σεπτ, 2021 Οκτ, 2021 Νοεμ, 2021 Δεκ, 2021 Ιαν, 2022 Φεβ, 2022 Μαρ, 2022 Απρ, 2022 Μαι, 2022 Ιουν, 2022 Ιουλ, 2022 Αυγ, 2022 Σεπ, 2022 

Fuel (diesel) Fuel (petrol-gasoline) 
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Εμπορικές ροές προς τη Ρωσία και ποσοστό επισιτιστικής αυτάρκειας 

 
Ως χώρα που εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι εξάγει, ενώ παράλληλα έχει 
αγορά τροφίμων και καυσίμων που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από τη Ρωσία, 
η οικονομία της Αρμενίας είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς. Οποιεσδήποτε κρίσεις ή 
διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία έχουν άμεσες και συχνά αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομία της χώρας. 
Μεταξύ των μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), η Αρμενία έχει τον πιο 
εκτεταμένο εμπορικό κύκλο εργασιών με τη Ρωσία. Όσον αφορά στις εξαγωγές και στις 
εισαγωγές της Αρμενίας, το μερίδιο της Ρωσίας το 2021 ήταν το μεγαλύτερο μεταξύ των 
λοιπών εμπορικών χωρών εταίρων, αποτελώντας το 26,8% και 32%, αντίστοιχα. Αυτό 
σημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στη ρωσική οικονομία επηρεάζουν την οικονομία της 
Αρμενίας με σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα, έχοντας δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στα διάφορα 
στρώματα της κοινωνίας και της χώρας συνολικά. 
Επιπλέον το ποσοστό αυτάρκειας της Αρμενίας των βασικών ειδών διατροφής είναι χαμηλό 
και για ορισμένα από τα βασικά προϊόντα αγγίζει το μηδέν. Αυτό συνεπάγεται ότι η αγορά 
της Αρμενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες (παγκόσμιες τιμές, 
προσφορά, συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.λπ.) και είναι πολύ ευαίσθητη σε εξωτερικούς 
κραδασμούς, γεγονός που καθιστά τη χώρα αρκετά ευάλωτη. Συγκεκριμένα, η διακοπή των 
παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα τροφίμων 
στη χώρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εκθετικά αυξανόμενες τιμές υπονομεύοντας την 
προσβασιμότητα των τροφίμων μεταξύ διαφόρων ομάδων πληθυσμού.  

 
Πίνακας 2: Ποσοστό επάρκειας σε επιλεγμένα 

τρόφιμα 
 

 

 

Τρόφιμο 

 
Ψάρι 

Πατάτα 

Λάχανο 

Κρεμμύδι 

Καρότο 

Σιτάρι 

Κοτόπουλ

ο  Φακές 

Λάδι 

Ρύζι 

Ποσοστό επάρκειας 

109.0% 

101.1% 

100.5% 

91.4% 

78.6% 

24.4% 

23.9% 

5.9% 

0.9% 

0 
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