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1 Οικονομία Αρμενίας 

 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας της Αρμενίας 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Αρμενία αναπτυσσόταν με ταχύ ρυθμό. Τα 

εμβάσματα των ομογενών, η αύξηση των διεθνών τιμών χαλκού και μια 

οικονομική πολιτική φιλική προς τις επιχειρήσεις βοήθησαν στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Επιπροσθέτως, προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησαν οι 

σημαντικοί πόροι εξόρυξης (μολυβδαινίτης, ψευδάργυρος, χαλκός και 

χρυσός), η οικονομική υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, τα σημαντικά 

αποθέματα συναλλάγματος, καθώς και η συμμετοχή της χώρας στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAΕU), ταυτόχρονα με την εταιρική σχέση 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019, η οικονομία είχε αυξηθεί κατά 7,8% (από 

5,2% το 2018), λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης, που επωφελήθηκε από την 

αύξηση των πραγματικών μισθών και τον καταναλωτικό δανεισμό.  

Οι οικονομικές προκλήσεις της Αρμενίας διαχρονικά περιλαμβάνουν τις 

χαμηλές γεωργικές αποδόσεις, την εξάρτησή της από τη Ρωσία για τις 

εξαγωγές και τα εμβάσματα, τον αυξανόμενο πληθωρισμό και τις υψηλές 

τιμές του πετρελαίου. Άλλες διαχρονικές προκλήσεις για τη χώρα αποτελούν η 

γεωγραφική της απομόνωση και η έλλειψη υποδομών μεταφοράς. Για το 

2020, στις σημαντικότερες οικονομικές προκλήσεις προστίθενται οι 

περιορισμοί που έφερε η πανδημία στην κυκλοφορία εμπορευμάτων, καθώς 

και στην κυκλοφορία προσώπων, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον 

εμπορικό όγκο της χώρας και τον τουρισμό. Βαρυσήμαντη, επίσης, πρόκληση 

υπήρξε η 44ημερη ένοπλη σύγκρουση της χώρας με το Αζερμπαϊτζάν στην 

περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η επιδείνωση της επιδημιολογικής 

κατάστασης, η οποία συνεπάγεται ορισμένους περιορισμούς στην οικονομική 

δραστηριότητα, και ο πόλεμος είχαν ισχυρό αντίκτυπο στα μακροοικονομικά 

μεγέθη της χώρας.  

Μετά την εξάπλωση της πανδημίας τον Μάρτιο, εισήχθησαν σκληροί 

περιορισμοί και επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας τον Απρίλιο, η οποία 

έληξε το Μάιο. Η Αρμενία βρίσκεται πλέον σε στάδιο εφαρμογής, όσον αφορά 

στην 23η και 24η δέσμη του προγράμματος, για τον μετριασμό των αρνητικών 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19. Η 23η δέσμη του 
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προγράμματος έχει ως σκοπό να βοηθήσει στη διάσωση θέσεων εργασίας, εν 

μέσω της παγκόσμιας πανδημίας, για εκείνους που ασχολούνται με τομείς που 

σχετίζονται με τον τουρισμό. Η εν λόγω δέσμη προβλέπει μηνιαία 

επιχορήγηση διαθέσιμη για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως 

μικροεπιχειρήσεις στην επικράτεια της χώρας, που ιδρύθηκαν πριν από τις 31 

Μαρτίου 2020. Ειδικότερα, ο δικαιούχος θα έπρεπε να είχε απασχολήσει 

τουλάχιστον 3 άτομα κατά τη διάρκεια του μήνα υποστήριξης. Το πρόγραμμα 

τέθηκε σε ισχύ κατά την περίοδο Ιουλίου 2020-Μαρτίου 2021.  

Η 24η δέσμη του προγράμματος (κατά της κρίσης) επιδιώκει να 

προστατέψει έναν πολύ σημαντικό αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, αυτόν 

της οινοποιίας, μέσω τροποποίησης των όρων των κρατικών προγραμμάτων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την επιδότηση των επιτοκίων των δανείων που 

παρέχονται στον τομέα της γεωργικής μεταποίησης, με σκοπό την 

απρόσκοπτη προμήθεια γεωργικών πρώτων υλών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 22 δέσμες του προγράμματος, που έχουν 

υιοθετηθεί μέχρι τώρα στη χώρα, προσέφεραν 258,6 εκ. € εκ των οποίων τα 

46,9 εκ. € δαπανήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα, τα 31,3 εκ. € σε 

οικονομικά μέτρα και τα 35,6 εκ. € σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους.  

Αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, για τον μετριασμό της 

πανδημίας, έχουν εκτιμώμενο κόστος που ανέρχεται περίπου στο 2,3% του 

ΑΕΠ. Οι αυξημένες τρέχουσες δαπάνες, με χαμηλότερη είσπραξη εσόδων, 

αναμένεται να αυξήσουν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού από ένα 

αρχικά προγραμματισμένο 2,3% του ΑΕΠ σε 5,4%, ανεβάζοντας το δημόσιο 

χρέος σε πάνω από το 60% του ΑΕΠ.  
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1.1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αρμενίας 

 

 

 

2019 2020 

Α.Ε.Π. 12,2 δισ. € 11,285 δισ. € 

Μεταβολή Α.Ε.Π +7,8% -7,5% 

Πληθωρισμός 1,3 % 3,7% 

Ανεργία Γ’ Τριμ. 2019, 17% Γ’Τριμ. 2020, 18,1% 

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 3.390 € 3.545 € 

Εξαγωγές 2,32 δισ. € 2,1δισ. € 

Κυριότερα προϊόντα Αγροτικά προϊόντα, 

βιομηχανικά προϊόντα 

(φύλλα αλουμινίου), ορυκτά, 

πρώτες ύλες 

Αγροτικά προϊόντα, 

βιομηχανικά προϊόντα 

(φύλλα αλουμινίου), ορυκτά, 

πρώτες ύλες 

Σημαντικότεροι εταίροι Ρωσία, Ελβετία, Βουλγαρία, 

Κίνα, Ιράκ 

Ρωσία, Ελβετία, Κίνα, Ιράκ 

Εισαγωγές 4,92 δισ. € 4,02 δισ. € 

Κυριότερα προϊόντα Τρόφιμα, φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο, προϊόντα καπνού 

Τρόφιμα, φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο, προϊόντα καπνού 

Σημαντικότεροι εταίροι Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Τουρκία, 

Γερμανία, Ιταλία. 

Ρωσία, Κίνα, Ιράν. 

Εμπορικός Όγκος 7,24 δισ. € 6,2δισ. € 

Πληθωρισμός 1,4% 3,7% 

Δημόσιο Χρέος 6,53 δισ. € 6,97 δισ. € 

Εξωτερικό χρέος 5,16 δισ. € και Εσωτ. Χρέος 

1,36 δισ. € 

5,29 δισ. € και Εσωτ. Χρέος 

1,67 δισ. € 
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Μεσοσταθμική 

συναλλαγματική ισοτιμία 

AMD με Euro 

1 Euro = 530 dram 1 Euro =558,3 

Πηγές: World Bank ; National Statistical Service of Armenia. 

 

Στην Αρμενία, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 7,5% το 

2020 έναντι αύξησης κατά 7,8% το 2019. Οι τομείς που προσέφεραν 

ανάπτυξη στην οικονομία το 2019, κατά το 2020 ήταν σε ύφεση, και μόνο ο 

γεωργικός και ο ενεργειακός τομέας παρουσίασαν ανάπτυξη. Σύμφωνα με 

προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της Αρμενίας1, για τον 

Δεκέμβριο του 2020, σημειώθηκε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 

κατά 27,7%.  

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 2020 προέκυψε 

κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών (μείωση κατά 14,7%),τον εμπορικό 

τομέα (μείωση κατά 14%2), τον κατασκευαστικό τομέα (μείωση κατά 9,5%) 

και το βιομηχανικό τομέα (μείωση κατά 0,9%). Ταυτόχρονα, ο ενεργειακός 

και ο αγροτικός τομέας παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 1,2% και 1,4% 

αντίστοιχα. Το 2019, η ανάπτυξη καθοδηγούταν από τον τομέα των 

υπηρεσιών, τον βιομηχανικό τομέα και το εμπόριο, παρουσιάζοντας αυξήσεις 

κατά 15%, 9% και 8,9% αντιστοίχως, ενώ ταυτόχρονα ο κατασκευαστικός 

τομέας εμφάνιζε ανάπτυξη της τάξης του 4,6%, ο ενεργειακός τομέας μείωση 

κατά 1,9% και ο αγροτικός τομέας μείωση κατά 4,2%.  

Για το 2020, ο εμπορικός όγκος της Αρμενίας ανήλθε στα 6,2 δισ. € 

παρουσιάζοντας μια αντιστροφή δυναμικής από το 2019 στο 2020-από 10,4% 

αύξηση σε 13,2% μείωση. Σημειώνεται ότι ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε 

λιγότερο από ότι οι εισαγωγές, ήτοι ο όγκος των εξαγωγών παρουσίασε πτώση 

κατά 3,9% (από αύξηση κατά 9,4%), ανερχόμενος σε 2.1 δισ. € και οι όγκος 

των εισαγωγών παρουσίασε μείωση της τάξης του 17,7% από αύξηση 10,8%, 

ανερχόμενος σε 4,02 δισ. €.  

                                                           
1https://www.armstat.am/file/doc/99523093.pdf  
2Ο κύκλος εργασιών του εμπορικού τομέα στην Αρμενία το 2020 μειώθηκε κατά 14% ετησίως 

(έναντι 8,9% αύξηση το 2019), ανερχόμενος σε 5,07 δισ. €. Επιπλέον, μόνο τον Δεκέμβριο του 

2020, ο κύκλος εργασιών του εμπορικού τομέα λόγω των διακοπών της Πρωτοχρονιάς 

αυξήθηκε κατά 34,6%, ανερχόμενος σε 574, 1 εκ. €.  

 

https://www.armstat.am/file/doc/99523093.pdf
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Στην Αρμενία, το ποσοστό ανεργίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, 

σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, ανήλθε στο 18,1% ( έναντι του 17,5% το 

δεύτερο τρίμηνο του 2020), ποσοστό κατά 1% μεγαλύτερο από το τρίτο 

τρίμηνο του 2019. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής, παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο απασχόλησης της 

χώρας από 47,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε 49,2% στο τρίτο τρίμηνο 

του 2020, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 51%. 

Σύμφωνα με προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας (CBA), το 

ποσοστό ανεργίας της Αρμενίας πρόκειται να ανέλθει στο 19% για το 2020, με 

μια περαιτέρω αύξηση το 2021 στο 20%.  

Το κρατικό χρέος (εσωτερικό και εξωτερικό) για το 2020 ανήλθε στα 

6,97 δισ. € έναντι των 6,53 δισ. € το 2019,παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 

6,5%. Για το 2020, το εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 5,29 δισ. €, αυξανόμενο 

κατά 235.185.607 εκ. € (4,64%), στο οποίο περιλαμβάνεται το δημόσιο χρέος 

που ανήλθε σε 4,89 δισ. €. Το εσωτερικό χρέος ανήλθε στα 1,67 δισ. ευρώ 

(αυξανόμενο κατά 331.4666.468 εκ. ευρώ, 24,6%). Λόγω της αύξησης των 

τιμών των εισαγόμενων προϊόντων διατροφής, ο πληθωρισμός της Αρμενίας 

το 2020 ανήλθε στο 3,7%. 

Το έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού της Αρμενίας το 2020 ανήλθε στα 

559 εκ. €, έχοντας αυξηθεί κατά 5,2 φορές σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 

κατά 39,3% το 2019 και 60,5% το 2018. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού επιβράδυναν την ετήσια 

ανάπτυξη από 16,3% σε οριακή αύξηση κατά 0,1%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες 

αυξήθηκαν από 12,2% σε 16,7%, ανερχόμενες σε 2,6 και 3,1 δισ. € αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τα έσοδα του κράτους, το μερίδιο των φόρων και των δασμών 

μειώθηκε το 2020 κατά 5%, φτάνοντας στα2,48 δισ.€ (έναντι αύξησης 16,4% 

το 2019).  
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1.2  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 αποτελεί 

πλέον εξαγώγιμο προϊόν. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 52,6% του ΑΕΠ  

Πηγή: World Bank, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

-10 0 10 20 30 40 50 60

Απασχόληση ανά τομέα (% συνολικής …
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συνολικής απασχόλησης)
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Μεταβολή %)
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και απασχολούν το 51% του ενεργού πληθυσμού. Ο τομέας περιλαμβάνει τα 

κοσμήματα και τον τουρισμό. Ο τραπεζικός τομέας επίσης θεωρείται 

αναπτυσσόμενος, καθώς αποτελείται από 17 εμπορικές τράπεζες.  

 

1.2.1. Τομέας Υπηρεσιών 

 

Στην Αρμενία, ο τομέας των υπηρεσιών κατά το 2020 μειώθηκε σε όγκο 

κατά 14,7%, έναντι αύξησης της τάξης του 15% ένα χρόνο νωρίτερα, 

ανερχόμενος σε 3,06 δισ. €. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της χώρας, 

παρουσιάστηκε αρνητική τάση σε όλες τις μορφές υπηρεσιών εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά, καθώς και την πληροφορική και την επικοινωνία. Τα 

περιοριστικά μέτρα της πανδημίας μετέβαλαν σε σημαντικό βαθμό τη θετική 

συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών στο ΑΕΠ της χώρας: ο τομέας της 

εστίασης παρουσίασε μείωση κατά 45% το 2020 από αύξηση κατά 26,1% το 

2019∙ ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία παρουσίασαν μείωση κατά 19,5% το 

2020 από αύξηση κατά 22,3% το 2019∙ η εκπαίδευση παρουσίασε μείωση 

κατά 9,1% από αύξηση κατά 3,4% το 2019 και η υγειονομική περίθαλψη 

παρουσίασε μείωση κατά 1,2% από αύξηση κατά 13,1%.  

Η αγορά ακινήτων μειώθηκε επίσης κατά 14,6% έναντι αύξησης 5,5% το 

2019, ενώ οι υπηρεσίες μεταφορών μειώθηκαν κατά 35,2% από ανάπτυξη 

κατά 9% το 2019. Υπήρξε, επίσης, μείωση των επιστημονικών, 

επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων κατά 11,9% έναντι αύξησης 

7,4% κατά το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες στον 

χρηματοοικονομικό και τον ασφαλιστικό τομέα, παρόλο που επιβραδύνθηκε ο 

ρυθμός ανάπτυξής τους, αυξήθηκαν κατά 6,2%, έναντι αύξησης κατά 16,5% το 

2019. 

 

 

1.2.2. Τομέας Βιομηχανίας 

 

Η βιομηχανία της Αρμενίας έκλεισε το 2020 παρουσιάζοντας πτωτικές 

τάσεις. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η βιομηχανική παραγωγή 

στη χώρα μειώθηκε κατά 0,9% κατά τη διάρκεια του έτους, ανερχόμενη σε 3,7 

δισ. € έναντι αύξησης 9% που καταγράφηκε το 2019. Η αλλαγή από την 
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ανοδική δυναμική στη μείωση προκλήθηκε κυρίως από την επιβράδυνση του 

ρυθμού ανάπτυξης του μεταλλευτικού τομέα και την ύφεση στη μεταποιητική 

βιομηχανία, που συνεχίζεται από τον Μάρτιο.  

Άξιο αναφοράς είναι ότι το Δεκέμβριο του 2020, η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε κατά 14,4% (έναντι πτώσης 5,8% τον Δεκέμβριο του 

2019) με όγκο αξίας 426,6 εκ.€. Στη βιομηχανία εξόρυξης και στην 

επιφανειακή εξόρυξη, το 2020 σε σύγκριση με το 2019 σημειώθηκε αύξηση 

κατά 11,6% , παραγωγή αξίας 722,01 εκ. €, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης 

μειώθηκαν σημαντικά, καθώς το 2019, η αύξηση ανερχόταν στο 23,9%. Μόνο 

τον Δεκέμβριο, ο μεταλλευτικός τομέας παρείχε όγκο αξίας 71,4 εκ. €, 

παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση της τάξεως του 2,1%, ενώ παρουσίασε ετήσια 

αύξηση της τάξεως του 0,4%.  

Ο όγκος της μεταποιητικής βιομηχανίας μειώθηκε κατά 3,9% κατά τη 

διάρκεια του έτους (έναντι αύξησης κατά 7,6% ένα χρόνο νωρίτερα), 

ανερχόμενος σε 2,5 δισ. €. Είναι βέβαια σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στη 

μεταποιητική βιομηχανία σημειώθηκε αύξηση του όγκου παραγωγής κατά το 

2020: στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων (κατά 23,6%), ηλεκτρικού 

εξοπλισμού (κατά 22,2%), μεταλλικών προϊόντων (κατά 20,6%), χημικών 

προϊόντων (κατά 14,5%), επίπλων (κατά 13,7%), βασικών μετάλλων (κατά 

9,4%), άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (κατά 9,3%),ενδυμάτων 

(κατά 4,3%), μηχανημάτων και εξοπλισμού (κατά 2,8%).  

Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μείωση στην κλωστοϋφαντουργία (κατά 

31,6%), στις δραστηριότητες εκτύπωσης (κατά 23,7%), στην παραγωγή 

τσιγάρων (κατά 19,7%), στα κοσμήματα (κατά 13,3%), στα ποτά (κατά 12,9% 

), στους υπολογιστές, στον ηλεκτρονικό και οπτικό εξοπλισμό (κατά 9,2%), 

στα προϊόντα από καουτσούκ (κατά 7,2%) και στα τρόφιμα (κατά 0,4%). Στη 

μεταποιητική βιομηχανία, οι κορυφαίοι τομείς από άποψη όγκου παραγωγής 

είναι τα τρόφιμα (960,5 εκ. €), τα βασικά μέταλλα (341,9 εκ. €), τα ποτά 

(292,1 εκ. €) και τα τσιγάρα (272,7 εκ. €). 

Μολαταύτα, για το 2020, η δυναμική της προσφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού παρουσίασε αύξηση της 

τάξης του 0,1%, ανερχόμενη σε 461,7 εκ. €. Μόνο τον Δεκέμβριο, σημειώθηκε 

αύξηση 14,4% , ανερχόμενη δηλαδή σε 47,1 εκ. €. Επιπλέον, η παραγωγή, 

μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 0,4% κατά τη 
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διάρκεια του έτους (με αύξηση 8,4% το Δεκέμβριο), ενώ η παραγωγή φυσικού 

αερίου και η διανομή αερίων καυσίμων μέσω των συστημάτων παροχής 

φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 2,8% (με αύξηση 35,6% το Δεκέμβριο).  

 

 

1.3. Εξωτερικό εμπόριο 

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας κατά το 2020 ανήλθε 

στα 6,2 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,2% έναντι του 2019. Το 2020 

ήταν μια χρονιά ύφεσης τόσο για ολόκληρη την αρμενική οικονομία όσο και 

για το εξωτερικό εμπόριο. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αρμενικών αγαθών 

μειώθηκαν σε διάφορους τομείς. Σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή της 

Αρμενίας, αγαθά αξίας 2,28 δισ. € εξήχθησαν από την Αρμενία το 2020, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,9% σε σύγκριση με το 2019. Το 2020, 

η Αρμενία εισήγαγε αγαθά αξίας 3,98 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση της 

τάξης του 17,7%. 

Η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της χώρας με εμπορικό 

όγκο συναλλαγών αξίας 1,88 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% έναντι 

του 2019 (αύξηση κατά 14,9%). Η Ρωσία κατέχει την πρώτη θέση και 

μεμονωμένα σε εξαγωγές και εισαγωγές αξίας 591 εκ. € και 1,3 δισ. € 

αντίστοιχα. Για το 2019, οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 10,3%, ενώ 

το 2020 παρουσίασαν μείωση κατά 9,5%. Παράλληλα, οι εξαγωγές το 2019 

παρουσίασαν αύξηση κατά 17,4% και το 2020 οριακή μείωση κατά 0,7%. 

Ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας είναι η Κίνα, με εμπορικό 

όγκο πάνω από 843 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2% το 

2019, ενώ το 2020 σημείωσε επιβράδυνση της ανάπτυξης από 22,5% σε 2%. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του όγκου των εξαγωγών αρμενικών αγαθών προς 

την Κίνα επιβραδύνθηκε κατά 49,7% (από 80,7% ένα χρόνο νωρίτερα), 

ανερχόμενος σε 253,9 εκ. € (3η θέση), ενώ ο όγκος των εισαγωγών 

αντιστράφηκε σε μείωση 10,3% (από 13,1% ανάπτυξη ένα χρόνο νωρίτερα) 

ανερχόμενος σε 590,5 εκ. € (2η θέση). 

Ο τρίτος εμπορικός εταίρος είναι η Ελβετία, καταγράφοντας 485 εκ. € 

εμπορικό όγκο, παρουσίασε μείωση κατά 5,1% (από αύξηση 9,7% το 2019). 

Συγκεκριμένα, ο όγκος των εξαγωγών αρμενικών αγαθών προς την Ελβετία 
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επιβραδύνθηκε κατά 2,1% (από 35,7% ένα χρόνο νωρίτερα), ανερχόμενος σε 

409,1 εκ. € (2η θέση), ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν σε πτωτική τάση, με όγκο 

ανερχόμενο σε 15,93 εκ. €.  

Την τέταρτη θέση στον κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου της 

χώρας για το 2020 κατέχει το Ιράν , με όγκο αξίας350 εκ. €, παρά την 

επιδείνωση της ετήσιας δυναμικής του όγκου από αύξηση 12,4% σε πτώση 

2,2%. Ειδικότερα, ο όγκος των εξαγωγών αρμενικών αγαθών στο Ιράν ανήλθε 

σε 74,2 εκ. € με την αντιστροφή της δυναμικής από την πτώση κατά 11% το 

2019 σε αύξηση κατά 1,1% το 2020 και τις εισαγωγή αγαθών από το Ιράν 

ανερχόμενες σε 276,1 εκ. € (3η θέση) με αντιστροφή της τάσης από 20,6% 

αύξηση το 2019 σε 3% μείωση το 2020. 

Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ ξεπέρασε το 1,1 δισ. €, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 22,9% έναντι του 2019. Η Γερμανία 

κατείχε την πέμπτη θέση στον κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου της 

Αρμενίας, ανερχόμενη στα 255 εκ. €, παρά την αντιστροφή της δυναμικής 

από αύξηση κατά 4,2% σε πτώση 35,7%. Συγκεκριμένα, ο όγκος των 

εξαγωγών αρμενικών αγαθών στη Γερμανία ανήλθε σε 49,5 εκ. € (με 

επιβράδυνση στην ετήσια πτώση από 48,8% σε 18,7%), ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 206 εκ. € (με αντιστροφή της ετήσιας δυναμικής από αύξηση 

κατά 28,6% σε μείωση κατά 38,8%).  

Ο εμπορικός όγκος της Αρμενίας με τις ΗΠΑ για το 2020 ανήλθε στα 

Ρωσία 1,88 
δισ. €

Κίνα 843 εκ. €

Ελβετία 485 
εκ. €

Ιράν 350 εκ. €

Γερμανία 255 
εκ. €

ΗΠΑ 131,3 εκ. 
€
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131,3 εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 54,5% έναντι του 2019. Ο εμπορικός 

όγκος με το Ιράν ανήλθε στα 350 εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2%, 

ενώ με τη Γεωργία ο εμπορικός όγκος ανήλθε στα 113,5 εκ. €, παρουσιάζοντας 

μείωση της τάξεως του 12,9% έναντι του 2019.  

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας (2020), Πηγή: National 

Statistical Service of Armenia, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

Αναφορικά με τις εξαγωγές, η Ελβετία και η Κίνα κατέχουν τη δεύτερη και 

την τρίτη θέση μετά τη Ρωσία, ενώ στις εισαγωγές, η Κίνα και το Ιράν 

κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις. Στον κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου 

της χώρας, το μερίδιο της Ρωσίας αυξήθηκε σε ετήσια βάση από 27,3% σε 

30,3%, της Κίνας από 11,5% σε 13,6%, της Ελβετίας, από 6,2% σε 6,8%, του 

Ιράν - από 5% σε 5,6%, ενώ το μερίδιο της Γερμανίας, αντίθετα, μειώθηκε από 

5,5% σε 4,1%. Το αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου μεταξύ της 

Αρμενίας και της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 7,5% ,στα 703 εκ. €, μειώθηκε για 

την Κίνα κατά 31,1%, στα 336 εκ. € μειώθηκε για το Ιράν - κατά 4,4% στα 201 

εκ. € και για τη Γερμανία - κατά 43,2% σε 156,1 εκ. €. 

 

 

1.3.1. Εμπόριο αγαθών 

 

Πίνακας 2: Κορυφαίες εξαγωγές αγαθών Αρμενίας για το 2020 

 

 2020 

4ψήφιο κεφάλαιο 

συνδυασμένης 

ονοματολογίας 

Αξία % στο 

σύνολο 

2603 – Μεταλλεύματα 

χαλκού και τα 

εμπλουτισμένα απ' αυτά. 

541,06 εκ. €): 24% 

7108 - Χρυσός (στον οποίο 

περιλαμβάνεται και ο 

επιπλατινωμένος χρυσός), 

σε μορφές ακατέργαστες ή 

ημικατεργασμένες, ή σε 

223,25 εκ. € 10,1% 
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σκόνη. 

 

2402 - Πούρα (στα οποία 

περιλαμβάνονται και 

εκείνα με κομμένα τα 

άκρα), πουράκια και 

τσιγάρα, από καπνό ή 

υποκατάστατα του καπνού. 

209, 24 εκ. € 9,49% 

2208 – Αιθυλική αλκοόλη 

μη μετουσιωμένη, με κατ' 

όγκο αλκοολικό τίτλο 

λιγότερο του 80 % vol. 

Αποστάγματα, λικέρ και 

άλλα οινοπνευματώδη 

ποτά. 

175, 9 εκ. € 8% 

2613 – Μεταλλεύματα 

μολυβδαινίου και τα 

εμπλουτισμένα απ' αυτά. 

90,1 εκ. € 4,11% 

7202 – Σιδηροκράματα. 85,8 εκ. € 3,9% 

7607 – Φύλλα και ταινίες, 

λεπτά, από αργίλιο (έστω 

και τυπωμένα ή 

επικολλημένα σε χαρτί, 

χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή 

παρόμοια υποθέματα), με 

πάχος που δεν υπερβαίνει 

τα 0,2 mm (μη 

περιλαμβανομένου του 

υποθέματος). 

 

82,3 εκ. € 3,75% 

2716 - Ηλεκτρική ενέργεια. 60,4 εκ. € 2,75% 

7102 – ∆ιαμάντια, έστω 

και κατεργασμένα, αλλά 

όχι δεμένα σε κόσμημα. 

57 εκ. € 2,6% 

0302 – Ψάρια νωπά ή 

διατηρημένα με απλή 

41,1 εκ. € 1,87% 
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ψύξη, με εξαίρεση τα 

φιλέτα και άλλη σάρκα 

ψαριών της κλάσης 0304. 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 

Η μεγαλύτερη ομάδα προϊόντων που εξάγεται από την Αρμενία είναι τα 

μεταλλεύματα, κυρίως συμπύκνωμα χαλκού και συμπύκνωμα μολυβδαινίου. 

Το 2020 εξήχθησαν ορυκτά προϊόντα αξίας 724,9 εκ. €, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 11,5% σε σύγκριση με το 2019. Έτσι, το 32,5% των εξαγωγών της 

Αρμενίας αποτελούσαν αποκλειστικά πρώτες ύλες, καθώς η εξορυκτική 

βιομηχανία στην Αρμενία έχει αυξηθεί σταθερά εδώ και χρόνια. Η ομάδα 

προϊόντων έτοιμων τροφίμων (αλκοόλ, καπνός) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 

τομέας των εξαγωγών της Αρμενίας, καθώς εξήχθησαν αγαθά αξίας περίπου 

490,22 εκ. € , κατά 12,8% λιγότερο από ό, τι το 2019. Η τρίτη μεγαλύτερη 

ομάδα εξαγόμενων προϊόντων περιλαμβάνει πολύτιμους και ημιπολύτιμους 

λίθους, πολύτιμα μέταλλα και αντικείμενα από αυτά. Αυτή η ομάδα 

αποτελείται κυρίως από διαμάντια και χρυσό, το οποίο εξάγεται με τη μορφή 

κραμάτων αργύρου, κοσμημάτων. Οι εξαγωγές αυτής της ομάδας ανήλθαν σε 

περίπου 320,4 εκ. €, παρουσιάζοντας πτώση κατά 11,8% σε σύγκριση με το 

2019. Ο τέταρτος μεγαλύτερος όμιλος εξαγωγών αποτελείται από μη πολύτιμα 

μέταλλα και αντικείμενα από αυτά. Το 2020, αυτές οι εξαγωγές ανήλθαν σε 

199,6 εκ. €, μειωμένες κατά 12,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

περιλαμβάνοντας φύλλα αλουμινίου, ένα από τα προϊόντα με την υψηλότερη 

δασμολογητέα αξία που εξάγεται από την Αρμενία. Η πέμπτη μεγαλύτερη 

ομάδα εξαγόμενων προϊόντων αποτελείται από φρούτα και λαχανικά. Το 

2020, περίπου 119,06 εκ. € φυτικών προϊόντων εξήχθησαν από την Αρμενία, 

κατά 27,3% περισσότερο από ό, τι το 2019. Μία από τις σημαντικότερες 

ομάδες εξαγόμενων αγαθών είναι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ρούχα, 

υφάσματα, βαμβάκι, κλωστές κ.λπ.), η εξαγωγή των οποίων μειώθηκε κατά 

21,6%. Αυτές οι πέντε ομάδες προϊόντων αποτελούσαν το 87% των συνολικών 

εξαγωγών της Αρμενίας. 
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Πίνακας 3: Κορυφαίες εισαγωγές αγαθών Αρμενίας για το 2020 

 

 2020 

4ψήφιο κεφάλαιο 

συνδυασμένης 

ονοματολογίας 

Αξία % στο 

σύνολο 

2711 – Αέρια πετρελαίου 

και άλλοι αέριοι 

υδρογονάνθρακες.  

 

388,7 εκ. € 9,79% 

2710-Λάδια από πετρέλαιο 

ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά, άλλα από τα 

ακατέργαστα λάδια. 

Παρασκευάσματα που δεν 

κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού, 

που περιέχουν κατά βάρος 

70 % ή περισσότερο λάδια 

από πετρέλαιο ή 

ασφαλτούχα ορυκτά και 

στα οποία τα λάδια αυτά 

αποτελούν το βασικό 

συστατικό. 

Χρησιμοποιημένα λάδια. 

208,3 εκ. € 5,25% 

3004 – Φάρμακα (με 

εξαίρεση τα προϊόντα των 

κλάσεων 3002, 3005 ή 

3006) που αποτελούνται 

από προϊόντα αναμειγμένα 

ή μη αναμειγμένα, 

παρασκευασμένα για 

θεραπευτικούς ή 

προφυλακτικούς σκοπούς, 

που παρουσιάζονται με 

μορφή δόσεων (στα οποία 

115,5 εκ. € 2,9% 
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περιλαμβάνονται και 

εκείνα που προορίζονται 

να χορηγηθούν 

διαδερμικά) ή είναι 

συσκευασμένα για τη 

λιανική πώληση. 

 

8525 – Συσκευές εκπομπής 

για τη ραδιοφωνία ή την 

τηλεόραση, έστω και με 

ενσωματωμένη συσκευή 

λήψης ή συσκευή 

εγγραφής ή 

αναπαραγωγής του ήχου. 

Συσκευές λήψης εικόνων 

για την τηλεόραση, 

ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές και 

βιντεοκάμερες. 

 

91,9 εκ. € 2,32% 

7102 – Διαμάντια, έστω 

και κατεργασμένα, αλλά 

όχι δεμένα σε κόσμημα. 

 

84,9 εκ. € 2,13% 

2401–Καπνά ακατέργαστα 

ή που δεν έχουν 

βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού. 

63,9 εκ. € 1,62% 

1001 – Σιτάρι και σμιγάδι. 63 εκ. € 1,59% 

8703 – Επιβατικά 

αυτοκίνητα και άλλα 

αυτοκίνητα οχήματα που 

είναι κατασκευασμένα 

κυρίως για τη μεταφορά 

προσώπων (άλλα από 

εκείνα της κλάσης 8702), 

49,9 εκ. € 1,27% 
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στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα 

οχήματα τύπου break και 

τα αγωνιστικά οχήματα. 

7601 – Αργίλιο σε 

ακατέργαστη μορφή. 

48,1 εκ. € 1,22% 

8471 – Υπολογιστικές 

μηχανές ηλεκτρονικές που 

μπορούν να λειτουργούν 

χωρίς εξωτερική πηγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

μηχανές τσέπης που 

περιλαμβάνουν 

υπολογιστική διάταξη και 

μπορούν να καταγράφουν, 

αναπαράγουν και 

εμφανίζουν πληροφορίες. 

42,9 εκ. € 1,09% 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 

Το 2020, η Αρμενία εισήγαγε κυρίως μηχανήματα, εξοπλισμό, γεωργικό 

εξοπλισμό, λέβητες θέρμανσης, υπολογιστές, τηλέφωνα κ.λπ. Ο συνολικός 

όγκος των εισαγωγών αυτής της ομάδας προϊόντων ανήλθε σε 765,1 εκ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με το 2019. Οι πρώτες ύλες 

ήρθαν στη δεύτερη θέση, ανερχόμενες σε 645,2 εκ. €, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 8,5%. Αυτές οι εισαγωγές αποτελούνταν κυρίως από αέριο και 

πετρέλαιο και, σε μικρότερο βαθμό - τσιμέντο και γύψο. Η τρίτη μεγαλύτερη 

ομάδα προϊόντων που εισάγονται στην Αρμενία είναι χημικές ουσίες. Το 

2020, αυτές οι εισαγωγές ανήλθαν σε 362, 9 εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση 

κατά 11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η ομάδα προϊόντων 

περιλαμβάνει φάρμακα, αίμα (ορό, εμβόλια), καθώς και διάφορα χρώματα, 

βερνίκια, απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.λπ. Το 2020, η Αρμενία εισήγαγε 

έτοιμα προϊόντα διατροφής, αλκοόλ και καπνό αξίας 344, 9 εκ. €, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η 

πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα εισαγόμενων αγαθών αποτελείται από μη 

πολύτιμα μέταλλα και είδη που κατασκευάζονται από αυτά. Οι εισαγωγές 
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ανήλθαν σε 313,4 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με το 

2019. Συγκεκριμένα, εισάγονται προϊόντα από αυτά τα μέταλλα: ράβδοι, 

μεταλλικές κατασκευές, ακατέργαστο αλουμίνιο κ.λπ. Αυτές οι πέντε μεγάλες 

ομάδες προϊόντων αντιπροσώπευαν το 61% των εισαγωγών της Αρμενίας το 

2020. Εκτός από τις παραπάνω πέντε ομάδες προϊόντων, οι δέκα πρώτες 

περιλαμβάνουν προϊόντα φυτικής προέλευσης, υφάσματα, πλαστικά, 

καουτσούκ και αντικείμενα από αυτά, οχήματα, πολύτιμους και 

ημιπολύτιμους λίθους και μέταλλα. Αυτές οι δέκα κορυφαίες ομάδες 

αντιπροσώπευαν το 83% των εισαγωγών της Αρμενίας για το 2020. 

 

Στους Πίνακες 2 και 3 περιλαμβάνονται οι κατηγορίες που συνθέτουν το 80% 

του συνόλου των εξαγωγών / εισαγωγών της χώρας.  

 

Πίνακας 4: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Αρμενίας 

 

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εξαγωγών 

% στο 

σύνολο 

Μεταβολή μεταξύ 2 

τελευταίων χρόνων 

 1η  Ρωσία 591 εκ. € 26,6 -9,5% 

2η  Ελβετία 409,1 εκ. € 18,4 2,1% 

3η  Κίνα 253,9 εκ. € 11,4 49,7% 

4η  Ιράκ 142,7 εκ. € 6,4 -7,8% 

5η  Βουλγαρί

α 

132,2 εκ. € 5,9 -27,3% 

6η  Ολλανδία  84,9 εκ. € 3,85 -36,7% 

7η  ΗΑΕ 84,04 εκ. € 3,78 67% 

8η  Ιράν 74,2 εκ. € 3,36 1,1% 

9η  Ινδία 63,9 εκ. € 2,91 25,9% 

10η  ΗΠΑ 58, 6 εκ. € 2,69 -17% 

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 

 

Οι κυριότερες εξαγωγικές αγορές για την Αρμενία το 2020 ήταν η Ρωσία 

(26,6% των συνολικών εξαγωγών), η Ελβετία (18,4%), η Κίνα (11,4%), το Ιράκ 

(6,4%) και η Βουλγαρία (5,9%). Αυτές οι πέντε χώρες αντιπροσωπεύουν το 

68,7% των εξαγωγών, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξαγωγές δεν 
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παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση. Οι Κάτω Χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα (ΗΑΕ), το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γεωργία βρίσκονται 

στη λίστα των δέκα κορυφαίων εισαγωγέων αρμενικών προϊόντων. Η Ρωσία 

υπήρξε η κορυφαία εξαγωγική αγορά της Αρμενίας. Η Αρμενία εξάγει μια 

ποικιλία αγαθών σε αυτήν τη χώρα, όπως τρόφιμα, οικιακά είδη, ρούχα, 

αλκοολούχα ποτά (κυρίως μπράντυ), μεταλλικό νερό. Το 2020, 591 εκ. € 

περίπου εξήχθησαν από την Αρμενία στη Ρωσία, που είναι 9,5% λιγότερο από 

ό, τι το 2019. Οι εξαγωγές προς την Ελβετία αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η Ελβετία 

αγοράζει κυρίως ορυκτά από την Αρμενία - χρυσό, χαλκό, μολυβδαίνιο. Οι 

εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 49,7%. Δεδομένου ότι η 

Τελωνειακή Υπηρεσία της Αρμενίας δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τη σύνθεση 

των ετήσιων εξαγωγών του 2020 ανά χώρα-προϊόν, πρέπει να εξετάσουμε 

προηγούμενα δεδομένα. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ανάπτυξη 

βασίστηκε στην εξαγωγή συμπυκνώματος μολυβδαινίου. Κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές μολυβδαινίου από την Αρμενία αυξήθηκαν 

απότομα. Λόγω αυτής της ανάπτυξης, το μερίδιο 3,3% των εξαγωγών της 

Αρμενίας το 2019 προς την Κίνα αυξήθηκε σε 11,4% το 2020. 

 

Πίνακας 5: Σημαντικότεροι προμηθευτές Αρμενίας  

Κατάταξη Χώρα Αξία 

εισαγωγών 

% στο 

σύνολο 

Μεταβολή μεταξύ 2 

τελευταίων χρόνων 

1η  Ρωσία 1,28 δισ.€ 32,4% -0,7% 

2η  Κίνα 588,33 εκ. € 14,8% -10,3% 

3η  Ιράν 274,9 εκ. € 6,9% -3% 

4η  Γερμανία 203,1 εκ. € 5,2% -38,8% 

5η  Τουρκία 200,49 εκ. 

€ 

5,05%  

6η  Ιταλία 167,22 εκ. € 4,2% -6,6% 

7η  Ουκρανί

α 

106,8 εκ. € 2,68% -16,4% 

8η  Ινδία 77,9 εκ. € 1,98%  

9η  Γαλλία 70,9 εκ. € 1,79% -9,4% 

     

Πηγή: National Statistical Service of Armenia. 



 

19 
 

Το 2020, η Αρμενία εισήγαγε περισσότερα αγαθά από τη Ρωσία (μερίδιο 

εισαγωγών - 32,4% ανά χώρα προέλευσης), Κίνα (14,8%), Ιράν (6,9%), 

Γερμανία (5,2%) και Ιταλία (4,2%). Συνολικά, οι πέντε χώρες 

αντιπροσώπευαν το 63,5% των εισαγωγών. Εάν πέρυσι υπήρξε αύξηση σε 

ορισμένες σημαντικές κατευθύνσεις εξαγωγής, η εικόνα για τις εισαγωγές 

είναι διαφορετική. Αυξήθηκαν μόνο οι εισαγωγές από τη Λευκορωσία, η 

οποία βρίσκεται 10η θέση.  

 

 

 

1.3.2 . Εξωτερικό Εμπόριο της Αρμενίας με τα κ-μ της ΕΕ για το 2020 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας, ο κύκλος εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου της χώρας με την ΕΕ μειώθηκε κατά 22,9%. Ειδικότερα, 

οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 25,9% και οι εισαγωγές κατά 21,4% το 2020. Ως 

εκ τούτου, το μερίδιο της ΕΕ στον κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου της 

Αρμενίας παρουσίασε μείωση (από 20,2% το 2019 σε 18% το 2020). Οι τρεις 

σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι η 

Γερμανία, με μερίδιο 4,1%, η Ιταλία με μερίδιο 3,3% και η Βουλγαρία με 

μερίδιο 2,4%. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

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

2020 

 

  Εισαγωγές από την ΕΕ Εξαγωγές της ΕΕ Σύνολο 

 
No 

 
Χώρα 

 
2019 

 
2020 

Μεταβολ
ή 
% 

 
2019 

2020  
Μεταβ
ολή % 

 
20
19 

 
20
20 

Με
τα
β 
ολ
ή 
% 

Μερί
διο 
επί 
του 
συνόλο
υ 

1. Αυστρ
ία 

3111.4 3156.0 
110.5 

30447.
8 

19004
. 
4 

68.0 3355
9.2 

2216
0.4 

66.0 
0.4 
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2. Βέλγιο 39706.2 29946.4 
82.2 

40904.
2 

29769
. 
8 

79.3 8061
0.4 

5971
6.1 

74.1 
1.0 

3. Βουλγ
αρία 

185189.8 123643.2 
72.7 

27537.
3 

17327
.0 

68.5 2127
27.1 

1409
70.2 

66.3 
2.4 

4. Κροατ
ία 

227.5 53.0 
25.4 

654.0 561.6 93.5 881.
5 

614.
6 

69.7 
0.0 

5. Κύπρ
ος 

60.8 13.1 
23.5 

724.6 668.2 100.4 785.
4 

681.
3 

86.7 
0.0 

6. Τσεχί
α 

3294.2 2238.4 
74.0 

21281.
4 

18125
.8 

92.8 2457
5.6 

2036
4.2 

82.9 
0.4 

7. Δανία 815.0 142.5 
19.0 

7259.7 3462.
1 

51.9 8074
.7 

3604
.6 

44.6 
0.1 

8. Εσθον
ία 

532.9 513.4 
105.0 

812.0 980.8 131.6 1344
.8 

1494
.3 

111.
1 

0.0 

9. Φινλα
νδία 

56.9 77.5 
148.4 

18952.
0 

21422
.5 

123.1 1900
8.8 

2149
9.9 

113.
1 

0.4 

10. Γαλλί
α 

7821.1 4778.9 
66.6 

75177.
1 

67108
. 
9 

97.2 8299
8.1 

7188
7.8 

86.6 
1.2 

11. Γερμα
νία 

62158.0 46399.3 
81.3 

34266
7.1 

19259
6. 
9 

61.2 4048
25. 
1 

2389
96.1 

59.0 
4.1 

12 Ελλάδ
α 

395.4 36.0 
9.9 

15701.
5 

17221
. 
2 

119.5 1609
7. 
0 

1725
7.2 

107.
2 

0.3 

13. Ουγγ
αρία 

808.7 478.1 
64.4 

13888.
8 

12600
. 
4 

98.8 1469
7.4 

1307
8.5 

89.0 
0.2 

14. Ιρλαν
δία 

59.9 2.8 
5.1 

10413.
9 

7898.
5 

82.6 1047
3.8 

7901
.3 

75.4 
0.1 

15. Ιταλία 53292.0 33614.8 
68.7 

18315
0.6 

15703
8. 
9 

93.4 2364
42. 
6 

1906
53.7 

80.6 
3.3 

16. Λετον
ία 

3921.4 3062.3 
85.1 

3237.0 3675.
2 

123.7 7158
.4 

6737
.5 

94.1 
0.1 

17. Λιθου
ανία 

2927.9 2449.8 
91.1 

4775.5 2740.
8 

62.5 7703
.5 

5190
.7 

67.4 
0.1 
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18. Λουξε
μβού 
ργο 

896.8 1061.3 
128.9 

1085.4 1261.
2 

126.6 1982
.1 

2322
.5 

117.
2 

0.0 

19. Μάλτ
α 

19.7 14.8 
81.9 

52.0 103.8 217.5 71.7 118.
6 

165.
4 

0.0 

20 Κάτω 
Χώρες 

137367.2 79777.5 
63.3 

35747.
4 

24117
.7 

73.5 1731
14.6 

1038
95.2 

60.0 
1.8 

21. Πολω
νία 

11694.2 9843.1 
91.7 

40136.
9 

31812
.1 

86.3 5183
1.1 

4165
5.2 

80.4 
0.7 

22. Πορτο
γαλί α 

375.3 49.3 
14.3 

6751.3 5722.
4 

92.3 7126
.6 

5771
.6 

81.0 
0.1 

23. Ρουμα
νία 

122.9 88.4 
78.4 

13413.
7 

8209.
9 

66.7 1353
6.5 

8298
.4 

61.3 
0.1 

24. Σλοβα
κία 

356.1 6813.8 
2084.5 

7566.5 7669.
0 

110.4 7922
.6 

1448
2.8 

182.
8 

0.2 

25. Σλοβε
νία 

36.1 16.6 
50.2 

10262.
4 

8075.
5 

85.7 1029
8.5 

8092
.1 

78.6 
0.1 

26. Ισπανί
α 

580.4 2923.7 
548.7 

31579.
7 

24582
. 
5 

84.8 3216
0.2 

2750
6.2 

85.5 
0.5 

27. Σουηδ
ία 

839.5 429.2 
55.7 

18174.
4 

10919
.4 

65.4 1901
3.8 

1134
8.6 

59.7 
0.2 

 Σύνολ
ο 

516667.2 351623.0 
74.1 

96235
4.1 

69467 
6.7 

78.6 1479
02 
1.3 

1046
29 
9.8 

77.1 
18.0 

Πηγή : E.U. Delegation in Armenia, Μάρτιος 2021. 

 

 

1.4.Τουρισμός 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Τουρισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών της χώρας, για το 2019 ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων 

ανήλθε στους 1.894.377, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,7% σε 

σχέση με το 2018 (1.651.782). Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι χώρες προέλευσης των τουριστών στη χώρα. 
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Πίνακας 7: Τουριστικές αφίξεις στην Αρμενία 

 

 

 

Χώρα 

προέλευσης 

2019 2018 19/18% 

1 Ρωσία 855.612 684.013 ↑25% 

2 Γεωργία 344.607 314.341 ↑9,5% 

3 Ιράν 160.676 160,645 - 

4 ΗΠΑ 63.175 53.744 ↑17,6% 

5 Καζακστάν 39.882 12.981 ↑207.2% 

6 Γερμανία 39.690 28.655 ↑38,5% 

7 Ινδία 38.735 31.213 ↑24,1% 

8 Ουκρανία 36.125 32.142 ↑11,5% 

9 Γαλλία 32.397 27.651 ↑17,2% 

10 Φιλιππίνες 20.262 20.363 ↓0,5% 

11 Πολωνία 17.134 15.397 ↑11,3% 

12 Κίνα 15.550 9.189 ↑69,2 

13 Κάτω Χώρες 14.430 11.898 ↑21,3 

14 Ιταλία 12.581 10.802 ↑16,5 

15 Ην. Βασίλειο 12.515 10.873 ↑16,8 

16 Λίβανος 12.244 11.491 ↑6,6 

17 Τατζικιστάν 11.747 10.649 ↑10,3 

18 ΗΑΕ 11.028 11.901 ↓7,3 

19 Βέλγιο 10.181 8.223 ↑28,8 

20 Λευκορωσία 10.104 8.656 ↑16,7 

21 Ουζμπεκιστάν 9.630 5.228 ↑84,2 

22 Ν. Κορέα 8.970 6.947 ↑29,1 

23 Ισπανία 8.259 6.922 ↑19,3% 

24 Καναδάς 7.314 6.468 ↑13,1% 

25 Ισραήλ 7.072 6.319 ↑11,9 

26 Σουηδία 6.740 4.782 ↑40,9 

27 Αυστρία 5.865 5.202 ↑12,8 
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28 Αυστραλία 5.717 4.263 ↑34,1 

29 Ιράκ 5.602 5.106 ↑9,7 

30 Ελβετία 5.561 4.782 ↑16,3 

31 Ελλάδα 5.128 4.519 ↑13,5 

32 Ιαπωνία 4.503 3.947 ↑14,1 

33 Τσεχία 4.334 3.828 ↑13,2 

34 Δανία 2.964 2.541 ↑6,02 

Πηγή: Tourism Committee, Ministry of Economy of Armenia 

 

Ο αριθμός τουριστών, που επισκέφτηκαν την Αρμενία το 2020, 

μειώθηκε κατά πέντε φορές. Ειδικότερα, ο αριθμός των ξένων τουριστών 

ανήλθε στους 375,216 από 1,894,377 το 2019. Επίσης, 346,093 Αρμένιοι 

επισκέφτηκαν άλλες χώρες σαν τουρίστες το 2020, από 1,867,888 το 2019.  

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της χώρας, οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται για 

το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, καθώς και Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 

και Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, δεδομένου ότι από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Αύγουστο η χώρα βρισκόταν υπό τους περιορισμούς της πανδημίας, εν σχέσει 

με τις τουριστικές ροές. 

 

1.5. Επενδύσεις 

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων της UNCTAD του 

2020 (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη), οι 

εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) προς την Αρμενία το 2018 

ανήλθαν σε 222 εκ. €, παραμένοντας αμετάβλητες από το προηγούμενο έτος. 

Το 2019, το συνολικό απόθεμα ΑΞΕ ανήλθε στα 5,05 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. Οι κύριοι τομείς ΑΞΕ περιλαμβάνουν την 

ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τη μεταλλουργία, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

και τις αεροπορικές μεταφορές. 

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 
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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, 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 Επενδύσεων3 και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για 

την προσέλκυση των ΑΞΕ. Η έκθεση Doing Business 20204 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 

Επενδυτικές 

ροές (σε εκ. €) 

212,53 215 227 

Απόθεμα 

Επενδύσεων 

4,207 4,667 5,05 

                                                           
3 Ο Οργανισμός για την προσέλκυση επενδύσεων είναι ο  Business Armenia, 

www.businessarmenia.am,  μετεξέλιξη του  Development Foundation of Armenia, DFA. 
4 http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-
2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf 

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
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Αριθμός 

Greenfield5 

επενδύσεων 

14 15 9 

Αξία Greenfield 

επενδύσεων 

576 460 165 

Πηγή: Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της UNCTAD 

 

 

1.6. Οικονομικές προβλέψεις 2021-2022 

 

Πίνακας 9: Προβλέψεις του ΔΝΤ για την οικονομία της χώρας 

Πηγή: IMF – World Economic Outlook Database, Οκτώβριος 2020 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ΑΕΠ της 

Αρμενίας προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 3,5% το 2021 και κατά 5 

ποσοστιαίες μονάδες το 2022. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος σαν ποσοστό 

του ΑΕΠ, προβλέπεται ότι λόγω των αυξημένων κρατικών δαπανών εξαιτίας 

της πανδημίας της COVID-19, αλλά και των οικονομικών ενισχύσεων των 

πληγέντων από τον πόλεμο, θα ανέλθει στο 61,8% το 2021 και 60,6 το 2022. Ο 

                                                           
5Η 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. 

Βασικοί δείκτες 2018 2019 2020  2021 

(e) 

2022 

(e) 

ΑΕΠ (δισ.δολ. ) 12.46 13.67 12.81 13.15 14.10 

ΑΕΠ(Μεταβολή %) 5.2 7.6e -4.5 3.5 5.0 

Δημόσιο Χρέος(σε% του ΑΕΠ) 51.2 49.9 60.7 61.8 60.6 

Πληθωρισμός(%) 2.4 1.4 0.9 2.0 2.7 

Ποσοστό Ανεργίας(% του εργατικού 

δυναμικού) 

20.5 18.9 22.3 21.1 21.0 

Τρέχουσες συναλλαγές(δισ. δολ) -1.17 -1.12 -1.13 -0.96 -0.94 

Τρέχουσες συναλλαγές(σαν % του ΑΕΠ) -9.4 -8.2 -8.8 -7.3 -6.7 
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πληθωρισμός θα ανέλθει στο 2% για το 2021, ενώ θα παρουσιάσει ανοδική 

πορεία για το 2022, ανερχόμενο στο 2,7%.  

Στο κάτωθι διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας από το 

2016 και μετά, όπου παρατηρείται διαχρονικά αύξηση, πέραν του 2020.  

 

Πηγή: IMF – World Economic Outlook Database, Οκτώβριος 2020 

 

 

1.7. Οικονομικές σχέσεις Αρμενίας 

 

1.7.1. Αρμενία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις ανήκει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

επικύρωσης από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της σχετικά με τη Συνολική και 

Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Αρμενίας και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σύμφωνα με το αρμενικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Συμφωνία 

τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. 

Υπενθυμίζεται ότι η Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (CEPA-

Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement), υπεγράφη από τα 

μέρη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 

στις 24 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Η CEPA αποτέλεσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης κατά τα έτη 2015-2017,μετά την απόφαση της Αρμενίας το 

0,195

7,518

5,225

7,582

-4,445

3,549

5,040

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΕΠ



 

27 
 

2013 να μην υπογράψει συμφωνία σύνδεσης (ΣΣ) και εκτενή και 

ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ) με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), αλλά να συμμετάσχει στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

(ΕΟΕ), στις 2 Ιανουαρίου 2015. 

 

1.7.2. 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. 

Σ τις πιο πρόσφατες εξελίξεις συμπεριλαμβάνεται ότι το Τμήμα 

Μακροοικονομικής Πολιτικής της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EEC) 

παρουσίασε ανανεωμένες προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2020, όπου και 

σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, αναφέρθηκε ότι η μείωση του ΑΕΠ στην 

Ένωση σα σύνολο θα ανέλθει στο 3%, ποσό σημαντικά μικρότερο εν σχέσει με 
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άλλες χώρες στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση 

του ΑΕΠ για τις ΗΠΑ ανήλθε στο 3,5%, ενώ στην ΕΕ ανήλθε στο 7,6%. 

Το 2020 έδειξε ότι η εφαρμογή των κοινών μέτρων υποστήριξης της 

οικονομικής δραστηριότητας όχι μόνο εξομάλυναν τις συνέπειες της 

πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα έθεσαν τα θεμέλια για θετικές δομικές αλλαγές 

στις οικονομίες των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας με τις χώρες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης για το 2020, εν σχέσει με το 2019, μειώθηκε κατά 2,6% 

(έναντι αύξησης κατά 15,1% ένα χρόνο νωρίτερα), ανερχόμενο στα 1,92 δισ. €. 

Το αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας με τις χώρες της 

Ευρασιατικής Οικονομικής ανήλθε στα 737,5 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 8,6% για το 2020. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 0,2%, ανερχόμενες στα 1,3 δισ. €, ενώ οι εξαγωγές 

παρουσίασαν μείωση της τάξης του 8,3%, ανερχόμενες στα 617,5 εκ. € (έναντι 

αύξησης των εισαγωγών κατά 17,6% και αύξηση των εξαγωγών κατά 10,5% το 

2019). Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η μείωση του εμπορικού 

όγκου της Αρμενίας με τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

οφείλεται στη μείωση των εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία και το 

Κιργιστάν, καθώς οι συναλλαγές με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν 

παρουσίασαν αύξηση. 

 

1.8 Ενέργεια  
 

    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 
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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. 

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 του διαδρόμου 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%. 
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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%. 

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. 
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2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Αρμενίας 

 

2.2. Διμερές εμπόριο 

 

2.2.1. Εμπόριο αγαθών 

 

Πίνακας 10: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αρμενίας 

 

Αξία σε ευρώ 2017 2018 2019 2020 20/19% 

Εξαγωγές 12.153.942 13.774.800 13.557.536 10.106.300 -25,45 

Εισαγωγές 186.000 447.868 398.414 66.648 -83,2 

ΌγκοςΕμπορίου 12.339.942 14.222.668 13.955.950 10.172.948 -27,1 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

11.967.942 13.326.932 13.159.122 10.039.652 -23,7 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Φεβρουάριος 2021, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας για το 2020 

κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τον όγκο διμερούς εμπορίου να 

παρουσιάζει μείωση κατά 27%. Καταγράφηκαν δε μειώσεις τόσο στις 

ελληνικές εξαγωγές όσο και στις ελληνικές εισαγωγές από την Αρμενία, 

κυρίως λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία στις 

εμπορευματικές ροές. Ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών 

παραμένει διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα παρά το καλό επίπεδο συνεργασίας 

τους και το διαχρονικά θετικό ισοζύγιο.  

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.  

Αναλυτικά παρατίθενται τα κυριότερα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, καθώς 

και τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία στη χώρα μας.  

Πίνακας 11: Δέκα κυριότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα 

 

Δέκα κυριότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Αξία σε 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 

3,590,588 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, κ.α. 1,007,078 

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 

πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

998,982 

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 

763,498 

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 

671,829 

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 

359,166 

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 350,967 

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την 

εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, 

ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από 

πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, 

κι 

234,300 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες 

μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε 

194,501 
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όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα 

ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

λοιπά προίόντα 156,060 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 

ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

113,133 
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Πίνακας 12: Δέκα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία 

 

Δέκα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αρμενία Αξία 

σε 

ευρώ 

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και 

κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα 

προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί. Επιταγές. Τραπεζογραμμάτια, 

τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 

27,831 

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) 

10,936 

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 

7,211 

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 

8481) 

5,459 

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, 

από σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός των συμπιεσμένων 

ή υγροποιημένων αερίων), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές 

ή θερμοτεχνικές διατάξεις, έστω και με εσωτερικήε 

4,440 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 

επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 

100 ετών) 

4,002 

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2,160 

Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση. 

Μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση καθώς και μείγματα 

ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, 

π.δ.κ.α. (εκτός από μπύρα, κρασί από νωπά σταφύλια, μούστο στα 

1,857 

Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και 

σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι (εκτός από τα τεχνικά 

και παρόμοια σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά προϊόντα που 

είναι ζωγραφισμένα ή διακοσμημένα με το χέρι). Κο 

1,296 

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά 1,189 
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νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

 

Αξιοσημείωτη απόκλιση παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία της National 

Statistical Service of Armenia για το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και 

Αρμενίας:  

 

Πίνακας 13: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Αρμενίας (σύμφωνα με 

στοιχεία της εδώ στατιστικής Αρχής) 

 

Αξία σε ευρώ 2017 2018 2019 2020 2020/19% 

Eξαγωγές 43.955.474 54.718.882 15.631.475 

 

21.009.900 34,4 

Εισαγωγές 162.521 229.889 395.587 43.900 -88,9 

Όγκος 

Εμπορίου 

44.117.995 54.948.772 15.579.582 21.053.800 35,3 

Εμπορ. 

Ισοζύγιο 

43.792.953 55.904.835 15.235.887 20.966.000 37,6 

Πηγή:National Statistical Service of Armenia, Φεβρ. 2021, επεξεργασία: Γραφείο 

ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Συγκεκριμένα, για το 2020, ο εμπορικός όγκος στο διμερές εμπόριο μεταξύ 

Ελλάδας και Αρμενίας ανήλθε στα 21 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

35,3% σε σχέση με το 2019, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση των 

εξαγωγών (34,4%).  

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.  
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2.3. Άμεσες επενδύσεις 

 

2.3.1. Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αρμενία 

 

Πίνακας 14: Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αρμενία  

 

(Αξία σε εκ. ευρώ)  

 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

ΑΞΕ προς την Ελλάδα 

(απόθεμα)  

0  0  0  0  0  0  0  

ΑΞΕ προς την Ελλάδα 

(ροές) 

0 0 0 0 0 1 2 

Ελληνικές άμεσες 

επενδύσεις στην 

Αρμενία(απόθεμα)  

272  280  145,6  83,6  687,2  216,5  233,1  

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 

2018 καταγράφηκαν στο 1 εκ. € και το 2019 στα 2 εκ. €. Αναφορικά με το 

απόθεμα Ελληνικών άμεσων επενδύσεων στην Αρμενία, για το 2019 

καταγράφεται στα 233,1 εκ. €. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το 2020.  

 

2.4. Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – 

Αρμενίας 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ ΜΕ: ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΕΡΕΒΑΝ 

ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 12/05/1999 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3014 
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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 

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] 
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_____________________________________________________

_______________ 

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 

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  :  
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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 

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 
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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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

_____________________________________________________

_______________ 

 [ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 142/Α/1995] 

 

 

2.5. Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

 

 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. 
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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.  

Λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που επέφερε η πανδημία της COVID-19, 

δεν ήταν εφικτή η συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Στόχος για το 

2021 αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών με συμμετοχή Αρμενίων στις Κλαδικές 

Εκθέσεις της HELEXPO S.A, η συμμετοχή Ελλήνων εξαγωγέων σε 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. 

 

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. Οι διμερείς εμπορικές 

σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας για το 2020 κινήθηκαν σε χαμηλά 

επίπεδα, με τον όγκο διμερούς εμπορίου να παρουσιάζει μείωση κατά 27%. 

Καταγράφηκαν δε μειώσεις τόσο στις ελληνικές εξαγωγές όσο και στις 

ελληνικές εισαγωγές από την Αρμενία, κυρίως λόγω των προβλημάτων που 

προκάλεσε η πανδημία στις εμπορευματικές ροές. 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.  

     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 
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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.  

 

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 

Chamber of Commerce and Industry of Armenia Τηλ. +37410-560184                 

armcci@arminco.com  

Development Foundation of Armenia            Τηλ. +37411-597808                      

info@dfa.am 

 

mailto:gremb.ere@mfa.gr
mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
mailto:velpida@rambler.ru
mailto:secretariat@mineconomy.am
mailto:armcci@arminco.com
mailto:info@dfa.am
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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 

ARDSHININVEST BANK                     Τηλ. +37410-540404                   

office@ashib.am 

BTA BANK ARMENIA                        Τηλ. +37410-547645                       

bta@bta.am 

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

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

 

6. Ξενοδοχεία 

ARMENIA MARRIOTT         

http://marriottarmenia.am/hotels/travel/evnmc-armenia-marriott-hotel-

yerevan 

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
mailto:office@ashib.am
mailto:bta@bta.am
http://www.expo.am/
http://marriottarmenia.am/hotels/travel/evnmc-armenia-marriott-hotel-yerevan
http://marriottarmenia.am/hotels/travel/evnmc-armenia-marriott-hotel-yerevan
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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 Αποστολές στην 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 

 

https://www.anihotel.com/
http://www.goldentulip.com/it/hotels/royal-tulip-grand-hotel-yerevan
http://www.goldentulip.com/it/hotels/royal-tulip-grand-hotel-yerevan
http://yerevan-congresshotel.com/
http://www.mfa.am/en/representations-by-countries2
http://www.mfa.am/en/organizations-representations2
http://mineconomy.am/eng/39/gortsaruyt.html
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