
ΑΡΜΕΝΙΑ– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πολίτευμα Προεδρευόμε
νη 
Κοινοβουλευ
τική 
Δημοκρατία 

Πληθυσμός 2.968.127 Πρωτεύουσα Ερεβάν 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονομαστικό 
ΑΕΠ 

11,75 δισ. € Μεταβολή 
ΑΕΠ  

5,7% Κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ  

3.957 € 

Ανεργία Γ’Τριμ. 2021, 
14,5% 

Πληθωρισμός 7,2% Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 

7,6 δισ. € 
60,8% 

Πηγές: World Bank ; National Statistical Service of Armenia 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

(ποσά σε €) 2019 2020 2021 Ποσοστό 
μεταβολής  

Εξαγωγές αγαθών 
(αξία) 

2,32 δισ. € 2,1 δισ. € 2,56 δισ. € 21,9% 

Εισαγωγές 
αγαθών (αξία) 

4,92 δισ. € 4,02 δισ. € 4,52 δισ. €  35% 

Εμπορικός όγκος 
(αξία) 

7,24 δισ. € 6,2 δισ. € 7.08 δισ. € 14,2% 

Πηγές: World Bank ; National Statistical Service of Armenia 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

 

(ποσά σε  €) 2019  2020 2021 Ποσοστό 
μεταβολής 

Εξαγωγές αγαθών 
(αξία) 

13.557.536 10.106.300 11.892.894 17,67% 

Εισαγωγές αγαθών 
(αξία) 

398.414 66.648 89.581 34,4% 

Εμπορικό ισοζύγιο 
(αξία) 

13.159.122 10.039.652 11.803.313 17,56% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Αξία σε ευρώ 2018 2019 2020 2021 2021/20% 

Eξαγωγές 54.718.882 15.631.475  21.009.900 18.184.662 -13,4 

Εισαγωγές 229.889 395.587 43.900 82.015 86,8 

Όγκος Εμπορίου 54.948.772 15.579.582 21.053.800 18.266.677 -13,2 

Εμπορ. Ισοζύγιο 55.904.835 15.235.887 20.966.000 18.102.647 -13,6% 

Πηγή:National Statistical Service of Armenia, Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

Ερεβάν 

 



 

Δέκα  κυριότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα για το 2021 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 

3,546,005 

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 1,656,389 

Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

1,218,433 

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 

844,933 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια 
και τρούφες) 

556,702 

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 

486,118 

Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι 
(εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και 
παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

481,062 

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 

477,587 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

239,458 

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές 212,851 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

Δέκα  κυριότερα Αρμένικα εξαγώγιμα προϊόντα για το 2021 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 

30,608 

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 

11,230 

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) 

10,788 

Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 8,282 

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές ή ανασχηματισμένες 
πέτρες, π.δ.κ.α. 

5,562 

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους 
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και 

5,000 



άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 

Ίνες οπτικές και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες η 
καθεμία χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συμπ. οι 
φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στο 

4,323 

Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 3,276 

Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 
ετών) 

2,833 

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 

2,474 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μάιος 2022, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

(ποσά σε εκ.€) 2018 2019 2020 2021 

ΑΞΕ προς την Ελλάδα (απόθεμα) μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 

ΑΞΕ προς την Ελλάδα (ροές) 1 2 1 2 

Ελληνικές άμεσες επενδύσεις στην 
Αρμενία (απόθεμα) 

216,5 233,1 234,8 207,2 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, National Statistical Service of Armenia. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 2018 2019 2020 2021 

Αφίξεις από τη (χώρα) στην 
Ελλάδα 

11.959 11.234 770 4.254 

Πηγή: Προξενείο  Πρεσβείας Ερεβάν. 

 

Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 23.05.2022 

           

 
 

 


