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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

(1-30.11.20) 

 

Προκλήσεις της αρμενικής 

οικονομίας την τρέχουσα 

περίοδο 

 

Η οικονομική κρίση που προκλήθηκε 

στη χώρα από την πανδημία του 

κορωνοιού σε συνδυασμό με τον 

πρόσφατο πόλεμο στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, οδήγησε την Αρμενία σε 

μια βαθιά ύφεση, καθώς η αύξηση 

των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού -κυρίως για 

αμυντικούς σκοπούς- σε συνδυασμό 

με την άφιξη 90.000 Αρμενίων από 

το Ναγκόρνο-Καραμπάχ άσκησαν 

σημαντική πίεση στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Σημαντικό ρόλο για 

τη μειούμενη οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας αποτέλεσε 

επίσης η άρση των ταξιδιωτικών 

περιορισμών από τη Ρωσία προς τις 

χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης, 

εξαιρουμένης της Αρμενίας.  

Η οικονομία της χώρας 

συρρικνώθηκε το δεύτερο τετράμηνο 
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του 2020 κατά 13,7%. Η τρέχουσα 

πρόβλεψη της μεταβολής του ΑΕΠ 

ήταν -6,8% για το 2020, ωστόσο, ο 

πόλεμος του Ναγκόρνο- Καραμπάχ 

θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια 

βαθύτερη συστολή του ΑΕΠ της 

χώρας, καθώς προβλέπεται ότι θα 

υπάρξουν χαμηλότερα έσοδα και 

διευρυμένο δημοσιονομικό έλλειμμα. 

 

Επενδύσεις για ενίσχυση των 

υποδομών του φυσικού αερίου 

από τη Gazprom Armenia  

 

Η Gazprom Armenia CJSC θα 

επενδύσει 60,9 δισ. dram για την 

ανάπτυξη των υποδομών του 

φυσικού αερίου της χώρας τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Την ίδια 

περίοδο, 36,8 δισ. dram θα 

επενδυθούν για την επέκταση της 

υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου 

Abovyan και 12,6 δισ. dram θα 

διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Εξίσου σημαντικούς τομείς 

επένδυσης αποτελούν η επέκταση 

του δικτύου για την εξυπηρέτηση 

νέων χρηστών (2,4 δισ. dram) και 

άλλοι τομείς του συστήματος 

διανομής φυσικού αερίου (6,4 δισ. 

dram). Επιπλέον, θα διατεθούν 

262,6 εκ. dram για την αγορά 

οχημάτων για την 5η μονάδα του 

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στο 

Hrazdan.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2021, 

η Gazprom Armenia θα πρέπει να 

συμμετέχει σε διεθνή έλεγχο 

(international audit) αναφορικά με 

την εφαρμογή του επενδυτικού 

προγράμματος της.  

 

Αύξηση του εμπορικού όγκου 

μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ευρασιατικής Ένωσης και του 

Ιράν κατά το πρώτο 8μηνο τ.ε. 

 

Παρά την πανδημία, αυξήθηκαν 

σημαντικά οι συναλλαγές μεταξύ των 

κρατών-μελών της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EAEU) και 

του Ιράν. Σύμφωνα με την 

Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, 

για τους πρώτους 8 μήνες τ.ε., ο 

κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% 

και υπερέβη τα 2 δισ. δολ.  

Η παρατηρηθείσα αύξηση οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών 

από το Ιράν κατά περίπου 230 εκ. 

δολ. το προαναφερθέν χρονικό 

διάστημα. Από τα κράτη-μέλη της 

Ένωσης ειδικότερα, οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν για την Αρμενία και τα 
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γεωργικά προϊόντα έγιναν η βάση 

του διμερούς εμπορίου. Ειδικότερα, 

τα προϊόντα διατροφής και τα 

γεωργικά προϊόντα αποτελούν 

περίπου το 80% (939 εκ. δολ.) του 

όγκου των συναλλαγών από τις 

χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης 

προς το Ιράν, περισσότερο από το 

ήμισυ των οποίων (609 εκ. δολ.) 

αποτελούν τα σιτηρά. Τα φρούτα και 

οι ξηροί καρποί έγιναν οι κύριοι 

παράγοντες της αύξησης των 

εισαγωγών από το Ιράν, 

αντιπροσωπεύοντας το 68% (575 εκ. 

δολάρια) του όγκου συναλλαγών. 

 

Μείωση του εμπορικού όγκου 

μεταξύ ΕΕ και Αρμενίας κατά το 

πρώτο 9μηνο τ.ε. 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, ο κύκλος εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 

12,4% το διάστημα Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2020. Ειδικότερα, ο 

όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 

4,6%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 

κατά 20,4%. Η ΕΕ αποτελεί το 

δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό 

εταίρο της Αρμενίας με μερίδιο 

18,5%. Στην προαναφερθείσα 

περίοδο, ο κύκλος εργασιών 

εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αρμενίας 

μειώθηκε κατά 21,6%. Συγκεκριμένα, 

οι εξαγωγές της ΕΕ προς την 

Αρμενία μειώθηκαν κατά 18% και οι 

εισαγωγές από την ΕΕ μειώθηκαν 

κατά 27,5%.  

 

Κρατική επιδότηση 31,2 δισ. 

dram για την προώθηση της 

γεωργίας  

 

Το 2021, θα διατεθούν από το 

κράτος 31,2 δισ. dram για την 

προώθηση της γεωργίας στην 

Αρμενία. Η εν λόγω επιδότηση 

υπερβαίνει την επιδότηση τ.ε., οποία 

ανήλθε στα 29 δισ. dram.  

Ο στόχος της κρατικής βοήθειας 

στους αγρότες για το 2021 είναι η 

αύξηση αφενός της 

παραγωγικότητας (καθώς ο 

γεωργικός τομέας αποτελεί έναν από 

τους πιο ευπαθείς), αφετέρου της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

Στον τομέα της ανάπτυξης των 

καλλιεργειών, το πρόγραμμα 

ενίσχυσης στοχεύει στην επίλυση 

τριών κύριων προβλημάτων - της 

δημιουργίας βιοδυναμικών κήπων με 

σύγχρονες τεχνολογίες, της στάγδην 

άρδευσης και της ασφάλισης από 

γεωργικούς κινδύνους.  
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Αύξηση των εξαγωγών της 

θερμοκηπιακής παραγωγής 

 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Ιουλίου 2020, η Αρμενία αύξησε 

κατά 166% (5,5 εκ. δολάρια) τις 

εξαγωγές φράουλας, βατόμουρου και 

φραγκοστάφυλου θερμοκηπιακής 

παραγωγής. 

Κατά 62% αυξήθηκαν οι εξαγωγές 

μανιταριών, κολοκύθας και 

σπανακιού, φτάνοντας στα 3,2 εκ. 

δολάρια. Σημαντική είναι επίσης η 

αύξηση της εξαγωγής ανθέων κατά 

16,9%, ήτοι 3,9 εκ. δολάρια. 

Σημειώνεται ότι το πιο εξαγόμενο 

προϊόν της θερμοκηπιακής 

παραγωγής παραμένει η ντομάτα, 

της οποίας ο όγκος εξαγωγών στο 

διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-

Ιουλίου 2020 αυξήθηκε κατά 18,5%, 

ανερχόμενος σε 23,5 εκ. δολάρια.  

Σύμφωνα με τα τελωνεία της χώρας, 

το 1ο εξάμηνο του 2020, η Αρμενία 

εξήγαγε 19,9 χιλιάδες τόνους 

φρέσκιας ή κατεψυγμένης ντομάτας, 

ποσότητα η οποία είναι 19,9% 

υψηλότερη σε σύγκριση με την 

περσινή χρονιά, ενώ η 

δασμολογητέα αξία αυξήθηκε κατά 

33,9% (21,7 εκ. δολ.) Το μερίδιο του 

λέοντος στις εξαγωγές (99,6%) των 

αρμενικών εξαγωγών τομάτας 

ανήκει στη ρωσική αγορά. 

 

Εκκίνηση Προγράμματος 

«Αρμενικά Κρασιά στη Ρωσία»  

 

Το πρόγραμμα «Αρμενικά Κρασιά 

στη Ρωσία» θα ενισχύσει την 

προώθηση των Αρμενικών οίνων σε 

μεγάλες πόλεις της Ρωσίας μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

μάρκετινγκ και θα βοηθήσει τους 

οινοπαραγωγούς να ξεπεράσουν τις 

απώλειες που προκλήθηκαν εξαιτίας 

της πανδημίας. Η επίσημη έναρξη 

του προγράμματος έγινε κατά τη 

διάρκεια του φεστιβάλ Αρμενικού 

κρασιού στο περίπτερο της χώρας 

στο εκθεσιακό κέντρο VDNKh στη 

Μόσχα.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το 

Ίδρυμα Αμπέλου και Οίνου της 

χώρας σε συνεργασία με την Ένωση 

Σομελιέ και Εμπειρογνωμόνων Οίνου 

της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι η 

μεγαλύτερη αγορά για την 

κατανάλωση αρμενικού κρασιού, 

όπου, παρά το μεγάλο ανταγωνισμό, 

υπάρχει επίσης μεγάλη δυναμική για 

την κατανάλωση αρμενικών οίνων, 

καθώς για πολλά χρόνια, η Αρμενία 



5 
 

ήταν γνωστή στη Ρωσία κυρίως για 

το μπράντυ της και την υψηλή 

ποιότητά του.  

 

Αύξηση του δημοσίου χρέους 

κατά το 2020. 

 

Η αύξηση στο έλλειμμα του 

προϋπολογισμού, το οποίο ανήλθε 

στο 5,4% του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με 

τη μείωση του ΑΕΠ θα ωθήσει το 

δημόσιο χρέος σε αύξηση της τάξεως 

του 10% (63% του ΑΕΠ) για το 2020.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο 

Οικονομικών της χώρας, το δημόσιο 

χρέος της Αρμενίας μειώθηκε κατά 

1,4% το Σεπτέμβριο του 2020, μετά 

την ελάχιστη αύξηση 0,3% τον 

Αύγουστο. Σαν αποτέλεσμα των 

άνωθι, το δημόσιο χρέος της 

Αρμενίας ανήλθε στα 6,7 δισ. ευρώ 

τον Οκτώβριο του 2020, εκ του 

οποίου τα 5.06 δισ. αντιστοιχούν στο 

εξωτερικό χρέος και το 1.06 δισ. στο 

εσωτερικό χρέος. Το δημόσιο χρέος 

της χώρας αυξήθηκε κατά 7,3% κατά 

το διάστημα Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2020, ενώ το ίδιο 

διάστημα το 2019 είχε παρουσιαστεί 

αύξηση της τάξης του 1,8%.  

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς 

το ΑΕΠ θα φτάσει στο 65% το τέλος 

του 2020. Ταυτόχρονα, προβλέπεται 

ότι το 2021 το δημόσιο χρέος θα 

μειωθεί κατά 1,7 εκατοστιαίες 

μονάδες έως το 63,2% του ΑΕΠ της 

χώρας.  

192 δισ. dram θα διατεθούν για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους 

το 2021, με μέσο επιτόκιο 4,6%.  

Σύμφωνα με επίσημα κρατικά 

στοιχεία, στα τέλη Σεπτεμβρίου, το 

κρατικό χρέος της Αρμενίας ανήλθε 

σε 7,855 δισ. δολάρια, που είναι 7,3% 

ή 533 εκ. δολάρια υψηλότερα σε 

σύγκριση με την αρχή τ.ε. Το 

εξωτερικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 

3,3% από την αρχή του έτους που 

ανέρχεται σε 5,977 δισ. δολάρια, ενώ 

τέλος το εγχώριο χρέος έχει αυξηθεί 

κατά 22,2%, ανερχόμενο σε 1,887 

δισ. δολάρια. 

 

Τεχνολογικός τομέας στην 

Αρμενία 

 

Ένας από τους τομείς της αρμενικής 

οικονομίας που παρουσιάζει τάσεις 

ανάπτυξης, παρά την πανδημία του 

κορωνοιού, είναι ο τεχνολογικός 

τομέας. Σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, ο εν 

λόγω τομέας κατέγραψε 24% αύξηση 

σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 
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κατά το πρώτο ήμισυ του 2020. Ο 

τομέας απασχολεί καταγεγραμμένα 

16.442 ανθρώπους, παρουσιάζοντας 

μια αύξηση της τάξης των 2.000 

ατόμων σε σχέση με την αρχή τ.ε.. Ο 

αριθμός των τεχνολογικών εταιρειών 

στη χώρα είναι 1007, 

παρουσιάζοντας μια αύξηση της 

τάξεως του 11% εν σχέσει με την 

αρχή τ.ε..  

 

 

 


