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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

Συνεχιζόμενη ύφεση για το 

βιομηχανικό τομέα της χώρας 

 

Ο βιομηχανικός τομέας της 

Αρμενίας το διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου του 2021 μείωσε τον 

όγκο παραγωγής του κατά 7,9% 

(έναντι αύξησης κατά 15,3% ένα 

χρόνο νωρίτερα), ανερχόμενος σε 

469 εκ. € . Η αντιστροφή της τάσης 

από την ανάπτυξη προς την ύφεση 

οφείλεται στη βαθιά ύφεση της 

μεταποιητικής βιομηχανίας, 

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η 

επιβραδυνόμενη ανάπτυξη της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική αρχή της 

χώρας, τον Φεβρουάριο του 2021 ο 

βιομηχανικός τομέας παρουσίασε 

αύξηση κατά 15,3%, με όγκο 

συναλλαγών αξίας 268 εκ. €.  

Για το διάστημα Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου τ.ε., σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο το 2020, η 

εξορυκτική βιομηχανία και η 

ανάπτυξη των λατομείων 

παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση 

στους ρυθμούς ανάπτυξης από 36,5% 

σε 15,9%, με όγκο συναλλαγών αξίας 

130,5 εκ. €. Ταυτόχρονα, αξίζει να 

σημειωθεί πως τον Φεβρουάριο, ο 

όγκος αυξήθηκε κατά 36,5% σε 67 εκ. 

€. Ο όγκος της μεταποιητικής 

βιομηχανίας το διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου παρουσίασε πτώση 
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κατά 15,7% ετησίως (έναντι αύξηση 

κατά 9,5% ένα χρόνο νωρίτερα), 

ξεπερνώντας τα 254,2 εκ. €. 

Ειδικότερα, στη μεταποιητική 

βιομηχανία, η μείωση των όγκων 

παραγωγής το διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου τ.ε. σημειώθηκε στην 

παραγωγή κοσμημάτων (κατά 86%), 

των τελικών μεταλλικών προϊόντων 

(κατά 56%), των προϊόντων 

εκτύπωσης (κατά 42,4%), του καπνού 

(κατά 41,3%), της χημικής 

βιομηχανίας (κατά 30,1%), των 

βασικών μετάλλων (κατά 14,5%) και 

των επίπλων (κατά 5,7%). Σημαντική 

αύξηση σημειώθηκε στην παραγωγή 

ηλεκτρικού εξοπλισμού (91%), 

υφασμάτων (85,6%) και 

μηχανημάτων (72,9%), υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών 

(57,9%), άλλων μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων (κατά 24,6%).  

 

Προβλέψεις του ΔΝΤ για τους 

βασικούς δείκτες της Αρμενίας για 

το 2021 - 2022 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της 

Αρμενίας, το οποίο το 2020 ξεπέρασε 

το 103,5% του ΑΕΠ, το 2021 θα 

ανέλθει στο 107% του ΑΕΠ, ενώ το 

2022 στο 105,1% του ΑΕΠ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, το ακαθάριστο χρέος 

της αρμενικής κυβέρνησης θα φθάσει 

το 69,9% του ΑΕΠ το 2021 (από το 

62,8% του ΑΕΠ το 2020) και στη 

συνέχεια το 2022 θα μειωθεί στο 

68,8% του ΑΕΠ. Αυτές οι προβλέψεις 

παρουσιάστηκαν στη νέα έκθεση του 

ΔΝΤ «Ενημέρωση περιφερειακών 

οικονομικών προοπτικών: Μέση 

Ανατολή και Κεντρική Ασία», η 

οποία παρουσιάζει μια λεπτομερή 

πρόβλεψη για το 2021 και το 2022 

για τους βασικούς οικονομικούς 

δείκτες της Αρμενίας. Έτσι, το ΔΝΤ 

προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στην 

Αρμενία το 2021 κατά 1% σε 10,23 

δισ. € (έναντι πραγματικής μείωσης 

κατά 7,6% το 2020 σε 10,21 δισ. €), με 

επιτάχυνση το 2022 κατά 3,5% για να 

φτάσει τα 10,8 δισ. €. Ο πληθωρισμός 

στην Αρμενία προβλέπεται από το 

ΔΝΤ ότι θα ανέλθει για το 2021 κατά 

μέσο όρο στο 3,9% και το 2022  στο 

3,2%, έναντι του πραγματικού 1,2% 

το 2020.  

Το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού της Αρμενίας το 

2021 θα είναι 5,4% του ΑΕΠ, με 

μείωση το 2022 σε 2,6% του ΑΕΠ, 

έναντι 6,9% του ΑΕΠ το 2020. Τα 

κρατικά έσοδα (εκτός των 

επιδοτήσεων) θα ανέλθουν στο 23,2% 

του ΑΕΠ το 2021, έναντι 23,3% του 

ΑΕΠ το 2020, ενώ το 2022 θα 

αυξηθούν στο 24,2% του ΑΕΠ. Ο 

όγκος των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών από 3,07 δισ. € το 2020 θα 

φθάσει τα 3,4 δισ. € το 2021, με 

περαιτέρω αύξηση το 2022 σε 3,98 

δισ. € . Ο όγκος των εισαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών από 4,15 δισ. 
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€ το 2020 θα φθάσει τα 4,64 δισ. € το 

2021, με περαιτέρω αύξηση το 2022 

σε 5,3 δισ. €. Το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών θα αυξηθεί από 0,49 

δισ. € το 2020 σε 0,66 δισ. € το 2021 

και θα συνεχίσει να αυξάνεται το 

2022 σε 0,78 δισ. €. Ο λόγος 

ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 

προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί από 4,6% το 

2020 σε 6,7% το 2021 και θα μειωθεί 

το 2022 στο 6,6%. Τα ακαθάριστα 

διεθνή αποθέματα της Αρμενίας θα 

αυξηθούν από 2,15 δισ. € το 2020 σε 

2,32 δισ. € το 2021 και θα 

παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο το 

2022. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, η αύξηση του ΑΕΠ στην 

Αρμενία το 2021 θα είναι 3,4%, με 

επιτάχυνση το 2022 σε 4,3%.  

Η οικονομική δραστηριότητα της 

Αρμενίας μειώθηκε κατά 2% το 

πρώτο τρίμηνο του 2021  

Η οικονομική δραστηριότητα της 

Αρμενίας το πρώτο τρίμηνο τ.ε. 

μειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο το 2020, σύμφωνα 

με επίσημα στατιστικά στοιχεία. 

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2021, η 

οικονομική δραστηριότητα 

αυξήθηκε κατά 9,6% σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα και κατά 3,8% 

από τον Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία της εθνικής 

στατιστικής αρχής, η βιομηχανική 

παραγωγή της Αρμενίας το πρώτο 

τρίμηνο τ.ε., ανήλθε σε λίγο πάνω 

από 470 δισεκατομμύρια dram, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9% 

σε σύγκριση με το διάστημα 

Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020. Ωστόσο, 

τον Μάρτιο τ.ε. η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,1% από 

τον Φεβρουάριο τ.ε. και 3,8% από 

τον Μάρτιο του 2020. Ο 

κατασκευαστικός τομέας ήταν ο 

μόνος που παρουσίασε ανάπτυξη το 

διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου τ.ε., 

αυξημένος κατά 4,7% από την ίδια 

χρονική περίοδο του 2020 και 

ανήλθε σε περίπου 49 

δισεκατομμύρια dram.  

 

Η Ρωσία καταρτίζει σχέδιο 

συμφωνίας για την κοινή αγορά 

φυσικού αερίου της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης 

 

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει 

εκπονήσει σχέδιο συμφωνίας για την 

κοινή αγορά φυσικού αερίου της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

(ΕΟΕ) και το υπέβαλε στην 

Οικονομική Επιτροπή της Ευρασίας, 

συμφώνα με δηλώσεις του προέδρου 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Οικονομικής Επιτροπής της 

Ευρασίας, Mikhail Myasnikovich. Το 

σχέδιο συμφωνίας έχει σταλεί στις 

χώρες μέλη της Ένωσης, στις οποίες 

ζητήθηκε από την Οικονομική 

Επιτροπή της Ευρασίας να 

επισπεύσουν την έγκρισή του, καθώς 
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η συμφωνία αυτή θα τεθεί σε 

συνεδρίαση του Ανώτατου 

Οικονομικού Συμβουλίου της 

Ευρασίας σύντομα, το οποίο 

πρόκειται με τη σειρά του να 

επικυρώσει τη συμφωνία το επόμενο 

έτος. Σύμφωνα με τον Myasnikovich, 

το σχέδιο συμφωνίας πρέπει να 

θεσπίσει ενιαίους κανόνες 

πρόσβασης στα συστήματα 

μεταφοράς φυσικού αερίου, τους 

οποίους δεν υπέβαλε ακόμα η 

ρωσική πλευρά. Η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση , από ενεργειακή 

σκοπιά, αντιπροσωπεύει το ένα 

πέμπτο των παγκόσμιων 

αποθεμάτων φυσικού αερίου και 

περισσότερο από το 50% των 

παγκόσμιων εξαγωγών φυσικού 

αερίου. Η Αρμενία, η Λευκορωσία 

και το Κιργιστάν, ως χώρες που 

καταναλώνουν φυσικό αέριο, 

επιμένουν στην ίση μεταχείριση 

όλων των καταναλωτών φυσικού 

αερίου στην κοινή αγορά φυσικού 

αερίου της Ένωσης, ανεξάρτητα από 

τη χώρα προέλευσης 

 

 

Το αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας μειώθηκε 

το πρώτο τρίμηνο τ.ε. κατά 16,8% 

ετησίως 

 

Η αύξηση των εξαγωγών στο πλαίσιο 

της επιταχυνόμενης μείωσης των 

εισαγωγών μείωσε το αρνητικό 

ισοζύγιο του κύκλου εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

κατά το πρώτο τρίμηνο τ.ε. κατά 

16,8% ετησίως, έναντι πτώσης 13,4% 

ένα χρόνο νωρίτερα. 

Ως εκ τούτου, η ετήσια αύξηση των 

εξαγωγών επιταχύνθηκε ελαφρά το 

πρώτο τρίμηνο τ.ε. από 0,2% σε 3,4%, 

ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 

περαιτέρω - από 6,2% σε 8,7%. Στο 

πλαίσιο αυτό, η οικονομική 

δραστηριότητα στη χώρα μειώθηκε 

κατά 2% ετησίως το πρώτο τρίμηνο 

τ.ε., ενώ αυξήθηκε κατά 9,6% το 

Μάρτιο και αυξήθηκε κατά 3,8% σε 

σύγκριση με το Μάρτιο 2020. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της 

χώρας, ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε 

σε 791,3 δισεκατομμύρια dram (1,2 

δισ. €). Ειδικότερα, οι εξαγωγές 

ανήλθαν σε 300,4 δισεκατομμύρια 

dram (475,55 εκ. €), οι εισαγωγές σε 

490,9 δισεκατομμύρια dram (777,2 

εκ. €), το οποίο δημιούργησε 

αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού 

εμπορίου στο επίπεδο των 190,5 

δισεκατομμυρίων dram (301,7 εκ. €). 

Μόνο τον Μάρτιο τ.ε., ο κύκλος 

εργασιών εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 12,8% λόγω της 

αύξησης των εξαγωγών κατά 11,6% 

και των εισαγωγών κατά 13,5%. Ως 

αποτέλεσμα, το αρνητικό ισοζύγιο 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

αυξήθηκε το Μάρτιο του 2021 κατά 
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17,9% (έναντι αύξησης 6,5% το 

Μάρτιο του 2020), που ανήλθε σε 

77,2 δισεκατομμύρια dram (121,43 

εκ. €). Σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2021 

έναντι Μαρτίου 2020), η αύξηση του 

κύκλου εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου κατά 10,7% οφειλόταν 

στην αύξηση τόσο των εξαγωγών 

κατά 21,8% όσο και των εισαγωγών 

κατά 5%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα 

την ίδια περίοδο (Μάρτιος 2020 

έναντι Μαρτίου 2019), σημειώθηκε 

μείωση του κύκλου εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου κατά 16%, που 

προκλήθηκε από μείωση των 

εξαγωγών κατά 17,4% και των 

εισαγωγών κατά 15,3%.  

 

Η βιομηχανία χάλυβα της χώρας 

παρουσίασε ύφεση το Μάρτιο τ.ε. 

 

Η μεταλλουργική βιομηχανία της 

Αρμενίας για τους 2 πρώτους μήνες 

του 2021 μείωσε την παραγωγή της 

κατά 1,4% ετησίως, έναντι αύξησης 

κατά 40,1% την ίδια περίοδο του 

2020. 

Ειδικότερα, η παραγωγή 

συμπυκνώματος χαλκού αυξήθηκε το 

διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 

κατά 3,1% ετησίως -σε 63,2 χιλιάδες 

τόνους, ενώ το Φεβρουάριο ο όγκος 

μειώθηκε κατά 4% - σε 30,9 χιλιάδες 

τόνους. Η παραγωγή 

συμπυκνώματος ψευδαργύρου 

μειώθηκε το διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου κατά 14,9% ετησίως σε 

1.702 τόνους, εκ των οποίων 819 

τόνοι παράχθησαν τον Φεβρουάριο 

με μηνιαία πτώση της τάξεως του 

7,2%. Η παραγωγή συμπυκνωμένου 

μολυβδαινίου για την περίοδο 

αναφοράς μειώθηκε κατά 0,9%, ήτοι 

2,903.5 τόνοι και μόνο τον 

Φεβρουάριο σημειώθηκε μείωση 

21,7% - σε 1.274.5 τόνους. Η 

παραγωγή σιδηρομολυβδαινίου το 

διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 

του 2021 σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο το 2020 μειώθηκε κατά 

16,3%, ανερχόμενη σε 1096,3 τόνους. 

Μόνο τον Φεβρουάριο, παρήχθησαν 

595,5 τόνοι σιδηρομολυβδαινίου, 

δηλαδή κατά 18,9% περισσότερο από 

ό, τι τον Ιανουάριο. Η παραγωγή 

αλουμινίου το διάστημα Ιανουαρίου 

- Φεβρουαρίου ανήλθε σε 5.854 

τόνους με ετήσια μείωση 0,5%, και 

μόνο τον Φεβρουάριο, ο όγκος 

μειώθηκε κατά 11,2%, ανερχόμενη σε 

2.753 τόνους. Η παραγωγή 

χαλυβδοσωλήνων αυξήθηκε κατά 

34,1% το διάστημα Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου σε 2.350 τόνους και 

μόνο τον Φεβρουάριο μειώθηκε κατά 

1%, ανερχόμενη σε 1.169 τόνους 

 

Η εξαγωγή κρασιών από την 

Αρμενία μειώθηκε κατά 5,9%, ενώ 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 

58,4% κατά το 2020 

 

Το 2020, η Αρμενία μείωσε την 

εξαγωγή κρασιών κατά 5,9%, 

ανερχόμενη στα 2,6 εκ. λίτρα, έναντι 

αύξησης κατά 11,4% το 2019. 
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Σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων 

της χώρας, η αξία του εξαγόμενου 

οίνου μειώθηκε κατά 27,3%, 

ανερχόμενη σε 8,6 εκ. δολ.  

Η κύρια αγορά για τον αρμενικό 

οίνο ήταν η Ρωσία (68%), με 

μικρότερα ποσοστά να 

καταλαμβάνουν: η Ουκρανία (8%), 

οι ΗΠΑ (5,7%), το Καζακστάν (2%), 

η Ελβετία (1,9%), η Πολωνία (1,6%), 

το Βέλγιο (1,5%), η Γαλλία (1,4%) η 

Λευκορωσία και η Λιθουανία (1,3% 

έκαστη).  

Την ίδια περίοδο αναφοράς, η 

Αρμενία αύξησε τις εισαγωγές οίνου 

κατά 58,4% στους 715 χιλ. τόνους 

λίτρα. Εισαγωγές οίνου έγιναν 

κυρίως από την Ισπανία (38,9%) την 

Ουκρανία (26,8%), καθώς και την 

Ιταλία (9,9%), τη Μολδαβία (6,6%), 

τη Γαλλία (5,3%), την Πορτογαλία 

(1,7%) και τη Χιλή (1,6%). 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, το 2020, η Αρμενία είχε 

μειώσει την παραγωγή οίνου κατά 

13,1%, στα 11 εκ. λίτρα.  

 

 

Μείωση της ανεργίας για το 2020 

 

Για το 2020, το ποσοστό ανεργίας στη 

χώρα μειώθηκε, ανερχόμενο στο 16% 

από 17,1% το 2019, σύμφωνα με 

στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της 

χώρας.  

Οι τριμηνιαίες μεταβολές στην 

ανεργία εντός του 2020 

καταγράφηκαν ως ακολούθως: 19,8% 

για το πρώτο τρίμηνο, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,5% 

το δεύτερο τρίμηνο, 18,1% για το 

τρίτο τρίμηνο και 16% για το 

τέταρτο τρίμηνο.  

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες 

προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας 

της χώρας, η ανεργία το 2021 θα 

ανέλθει στο 18,3%, λόγω της 

σταδιακής εξουδετέρωσης του 

αντίκτυπου από την οικονομική 

ύφεση και την πανδημία του 

κορονοϊού. 

 

 

Μείωση για τον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών για τους δύο 

πρώτους μήνες τ.ε. 

 

Τα έσοδα από τον τομέα 

τηλεπικοινωνιών για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 

ανήλθαν στα 21,8 δισ. dram (34,6 εκ. 

€), τα οποία μειώθηκαν κατά 4,7% σε 

σχέση με το ίδιο διάστημα το 2019 

(έναντι αύξησης κατά 0,5% ένα 

χρόνο νωρίτερα).  

Σύμφωνα με στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής της χώρας, το 

μερίδιο του λέοντος στα συνολικά 

έσοδα προήλθε από τον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών -91,7%, ήτοι 20 δισ. 

dram, με την ύφεση να αυξάνεται 

από 2,6% σε 0,6% την ίδια περίοδο 

ένα χρόνο νωρίτερα.  

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 

στοιχεία, για το Φεβρουάριο του 

2021, τα συνολικά έσοδα του τομέα 
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τηλεπικοινωνιών ανήλθαν σε 10,8 

δισ. dram, μειούμενα κατά 2,1% σε 

σχέση με τον Ιανουάριο.  Την ίδια 

στιγμή, τα έσοδα του τομέα 

τηλεπικοινωνιών ανήλθαν σε 9,9 δι. 

dram, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

1,8 σε σχέση με τον  Ιανουάριο.  
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