
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας -Αρμενίας για το 2020  

 

Αξίασε 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.  

Η Αρμενία το 2020 κατέλαβε την 93η θέση στις χώρες-προορισμούς των εξαγωγών 

μας. Όσον αφορά στις εισαγωγές, κατέλαβε την 162η θέση μεταξύ των χωρών από 

τις οποίες εισάγουμε προϊόντα.  

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.  

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.  

 

Δέκα κυριότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Αξίασε 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 όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη 

κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα 

μόνο σε σχήμα 

194,501 

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 

 

  



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 1,857 



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 

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 νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι 

1,189 

 

Αξιοσημείωτη  απόκλιση παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία της National Statistical 

Service  of  Armenia για το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας:  

 

Αξίασε 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.  

 


