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Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομική δραστηριότητα της
χώρας για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και το 2021

Ερεβάν, 11 Ιανουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προβλέπει περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ στη χώρα,
στο 7,2% από την προηγούμενη πρόβλεψη του 6,2%. Η εν λόγω μείωση
παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής
Τράπεζας για το 4ο τρίμηνο του 2020, δημοσιευθέν στις 29.12. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η μείωση στην
ιδιωτική ζήτηση θα ανέλθει στο 10,1%, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής
κατανάλωσης, η οποία θα μειωθεί στο 9,3% και της συσσώρευσης παγίων
κεφαλαίων, η οποία θα μειωθεί κατά 15,3%.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας αναμένει μια αργή
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω της σημαντικής
μείωσης των ιδιωτικών δαπανών. Μια εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης
δείχνει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα είναι μακροπρόθεσμα μικρότερη του 5%,
εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Το 2021, ο κρατικός προϋπολογισμός και οι εξαγωγές θα έχουν αρνητική
επίδραση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ενημερωμένη πρόβλεψη της
Κεντρικής Τράπεζας, ο λόγος του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών προς το
ΑΕΠ θα είναι 5% για το 2020, ενώ για το 2021 θα ανέλθει στο 7-8%. Η Κεντρική
Τράπεζα αναμένει μια πιο σημαντική μείωση των εξαγωγών για το 2020 σε σχέση
με την προηγουμένως προβλεφθείσα (μείωση της τάξης του 29-32% αναμενόταν
τόσο στις εξαγωγές, όσο και στις εισαγωγές), εξαιτίας της μείωσης του όγκου
εξαγωγών όσον αφορά στο χρυσό και το χαλκό. Για το 2021, η Κεντρική Τράπεζα
προβλέπει επίσης αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 4-6%. Παρόλο που θα
υπάρξει ανάκαμψη στη ζήτηση σε σημαντικό βαθμό το 2021, η χαμηλή
τουριστική κίνηση θα δημιουργήσει ανάπτυξη με αργότερους ρυθμούς. Ο
τουρισμός θα παραμείνει ο τομέας που έχει πληγεί περισσότερο και παρά τα
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θετικά νέα σχετικά με τη χρήση του εμβολίου του κορωνοϊού, οι τουρίστες δε θα
σταματήσουν σύντομα να είναι επιφυλακτικοί.
Η ανάκαμψη του εξωτερικού τουρισμού στην Αρμενία αναμένεται το τρίτο
τρίμηνο του 2021, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από τον παγκόσμιο τουρισμό,
δεδομένης της μεσοπρόθεσμης αρνητικής επίδρασης του στρατιωτικού νόμου. Η
αύξηση των εισαγωγών το 2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας, θα κυμαίνεται στο 7-9%. Όσον αφορά στα εμβάσματα φυσικών
προσώπων, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ότι, μετά από την άνευ
προηγουμένου αύξηση του όγκου των εμβασμάτων φυσικών προσώπων από τις
ΗΠΑ και άλλες χώρες το 2020, θα μειωθούν το 2021 και τα εμβάσματα από τη
Ρωσία θα ανακάμψουν σε κάποιο βαθμό, λόγω της προσδωκόμενης οικονομικής
δραστηριότητας και μιας ορισμένης αποκατάστασης της ροής των εργασιακών
μεταναστών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καθαρή εισροή εμβασμάτων φυσικών
προσώπων στην Αρμενία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας,
θα μειωθεί κατά 4-6% το 2021 (έναντι πτώσης 19-22% που προβλέπεται για το
2020). Όσον αφορά στο μερίδιο του δημόσιου χρέους στο ΑΕΠ, προβλέπεται ότι
θα αυξηθεί κατά 11,6% το 2020 και θα ανέλθει στο 61,5%.
Το 2020, εν μέσω μιας σημαντικής μείωσης του ΑΕΠ και του στρατιωτικού νόμου,
το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί στο 19%, με περαιτέρω αύξηση το
2021 στο 20%. Η σταδιακή αύξηση αυτού του δείκτη οφείλεται στο γεγονός ότι το
2020 πολλές επιχειρήσεις, χάρη στην κρατική υποστήριξη, προτιμούσαν, ενόψει
μιας βαθιάς ύφεσης στη ζήτηση, να μειώσουν το ωράριο εργασίας, διατηρώντας
παράλληλα το προσωπικό.
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