
Εξωτερικό εμπόριο της Αρμενίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2021 

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2021 ανήλθε σε 6,23 δισ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,6% σε σχέση με 

την ίδια περίοδο το 2020.  

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισ. € (παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,4%), ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 3,96 δισ1. €. Το Νοέμβριο του 2021, κατεγράφη αύξηση κατά 

8,5% στον κύκλο εργασιών του εξωτερικού εμπορίου έναντι κατά 12,5% τον Οκτώβριο 

του 2021, εξαιτίας μιας επιβράδυνσης στην αύξηση των εξαγωγών (10,9 έναντι 16,7%) 

και των εισαγωγών (7,2% έναντι 10,5%). Το Νοέμβριο του 2021, σε σύγκριση με το 

Νοέμβριο 2020, κατεγράφη αύξηση κατά 44,6% στον κύκλο εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου, όπου ειδικότερα κατεγράφη αύξηση κατά 45,9% στις εισαγωγές και κατά 

42,1% στις εισαγωγές.  

Η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της χώρας για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, με όγκο συναλλαγών που ανέρχεται σε 1,94 δισ. €, με μια 

αλλαγή της ετήσιας δυναμικής από μείωση κατά 2,8% το 2020 σε αύξηση κατά 18,4% το 

2021. Ειδικότερα όσον αφορά στις εξαγωγές, παρουσιάζεται αντιστροφή της δυναμικής 

από μείωση κατά 11,1% το 2020 σε αύξηση κατά 26,6% το 2021 και στις εισαγωγές 

διεύρυνση της αυξητικής δυναμικής από 1,4% το 2020 σε 14,7% το 2021 (643,9 εκ. € και 

1,3 δισ. €. αντιστοίχως).  

Η Κίνα συνεχίζει να είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος με όγκο συναλλαγών 

αξίας 0,94 δισ. €, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από 4,7% το 2020 σε 28,8% το 

2021. Όσον αφορά στις εξαγωγές, παρατηρήθηκε μια επιβράδυνση στην αυξητική τάση 

από 59% σε 41,5%, ανερχόμενες στα 303,7 εκ. €, ενώ η δυναμική των εισαγωγών 

 

1
 Οι εισαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 3,96 δισ. €, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 15,1% σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020. Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 

του 2021 αυξήθηκαν κατά 45,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020 και κατά 7,2% σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2021. 

 



μεταβλήθηκε, παρουσιάζοντας από μείωση κατά 8,4%, αύξηση κατά 23,6%, 

ανερχόμενες στα 636,7 εκ. €.  

Το Ιράν αποτελεί τον τρίτο εμπορικό εταίρο της χώρας με όγκο συναλλαγών 

αξίας 372,8 εκ. €, όπου παρατηρείται μια αλλαγή στη δυναμική από μείωση κατά 0,6% 

το 2020 σε αύξηση κατά 22,2% το 2021. Ειδικότερα, ο όγκος των εξαγωγών προς το 

Ιράν ανήλθε σε 46,6 εκ. € (από αύξηση κατά 5% το 2020 σε μείωση κατά 30,8% το 

2021) και ο όγκος των εισαγωγών από το Ιράν ανήλθε σε 326, 2 εκ. € (3η θέση) με 

αλλαγή δυναμικής από μείωση κατά 2,1% το 2020 σε αύξηση κατά 37,2% το 2021.  

Η Ελβετία αποτελεί τον τέταρτο εμπορικό εταίρο της χώρας με όγκο συναλλαγών 

αξίας 275 εκ. €, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της υποχώρησης από 0,9% το 2020 σε 

24,8% το 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς την Ελβετία παρουσίασαν μείωση κατά 

28% (σε σχέση με αύξηση κατά 5,3% το 2020), ανερχόμενες σε 255,6 εκ. € (3η θέση), 

ενώ την ίδια στιγμή οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 82,2% (έναντι μείωσης κατά 

66,9% το 2020), ανερχόμενες σε 19,4 εκ. €.  

Η Ιταλία αποτελεί τον πέμπτο εμπορικό της χώρας με όγκο συναλλαγών 

ανερχόμενο σε 221 εκ. € και η Γερμανία καταλαμβάνει την 6η θέση (213, 6 εκ. €). Ως 

προς την Ιταλία, κατεγράφη αντιστροφή της δυναμικής από μείωση κατά 31,6% το 2020 

σε αύξηση κατά 24,1% το 2021. Συγκεκριμένα, ο όγκος των αρμενικών εξαγωγών προς 

την Ιταλία ανήλθε σε 48,3 εκ. € (παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,8% έναντι μείωσης το 

2020 κατά 20,4%), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 172,7 εκ. € (4η θέση), με αντιστροφή 

της ετήσιας δυναμικής από μείωση κατά 33,9% το 2020 σε αύξηση κατά 17,8% το 2021.  

Το μερίδιο της Ρωσίας στον κύκλο εργασιών του εξωτερικού εμπορίου της 

Αρμενίας για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 αυξήθηκε από 30,7% σε 31,2%, 

της Κίνας - από 13,6% σε 15,1%, του Ιράν - από 5,7% σε 6,0%, της Ιταλίας - από 3,3% σε 

3,5%, ενώ το μερίδιο της Ελβετίας, αντίθετα, μειώθηκε - από 6,8% σε 4,4%. 

Διεύρυνση στο ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας κατεγράφη με τη 

Ρωσία κατά 5,2%, ανερχόμενο σε 660 εκ. €, με την Κίνα κατά 10,8%, ανερχόμενο σε 333 

εκ. €, με το Ιράν κατά 63,9%, ανερχόμενο σε 280 εκ. €, με την Ιταλία κατά 8,3% σε 

124,5 εκ. €. Πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο καταγράφεται με την Ελβετία, 

ανερχόμενο στα -235,8 εκ. €, με τη Βουλγαρία (139 εκ. €), με το Ιράκ (128,5 εκ. €), με 

την Ολλανδία (114,2 εκ. €), με τα ΗΑΕ (28,3 εκ. €), με τη Σλοβακία (3,78 εκ. €), με το 

Καζακστάν (2,1 εκ. €) και το Κιργιστάν (1,64 εκ. €).  



Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου με τις χώρες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθε σε 2,02 δισ. 

€, παρουσιάζοντας μια αντιστροφή δυναμικής από μείωση κατά 2% το 2020 σε αύξηση 

κατά 18,2% το 2021.  

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 κατέγραψε αύξηση κατά 24,4%, 

αφού είχε παρουσιάσει μείωση κατά 22,8% το 2020, ανερχόμενος σε 1,17 δισ. €, όπου οι 

εξαγωγές και οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 57,2% και 8,1%, ανερχόμενες σε 

510 εκ. € και 702,8 εκ. € αντιστοίχως.  

 


