
1 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

 
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

6, Demirchian str., Yerevan 0002, Armenia 

Tel. +374 11 530446; +374 11 531051 

Fax: +374 11 530049 

E-mail: ecocom-yerevan@mfa.gr 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/814 

 

Συνέχιση των κρατικών 

επιχορηγήσεων για την ανάπτυξη 

κοινωνικών υποδομών το 2021 

 

3,6 δισ. dram θα διατεθούν από τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2021 -ο 

οποίος εγκρίθηκε στις 10 

Δεκεμβρίου- για τη 

συγχρηματοδότηση προγραμμάτων, 

προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη 

οικονομικών και κοινωνικών 

υποδομών σε κοινότητες της χώρας. 

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατά τη 

διάρκεια συνεδρίασης της 

κυβέρνησης της Αρμενίας στις 24 

Δεκεμβρίου.  

Σημειώνεται ότι, για το 2020, 50 

προγράμματα επιχορήγησης-αξίας 

10 δισ. dram- , που εφαρμόστηκαν σε 

116 κοινότητες της χώρας, 

πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους. 

O όγκος της χρηματοδότησης για  

προγράμματα ανάπτυξης των 

κοινωνικών υποδομών στις 

κοινότητες βαίνει αυξανόμενος και 

για το 2020, παρά την πανδημία και 

τις στρατιωτικές εχθροπραξίες και θα 

υπερβεί τον όγκο χρηματοδότησης 

του 2019 κατά 5-6 δισ. dram. Αυτός ο 

ρυθμός αύξησης, σύμφωνα με τον 

αναπληρωτή πρωθυπουργό, θα 

συνεχιστεί και το 2021.  

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
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Συνολικά, από το 2018 και μετά 

έχουν συνολικά εγκριθεί 700 

προγράμματα επιχορήγησης με 

στόχο την επισκευή δρόμων, κήπων, 

πάρκων, παιδικών χαρών, 

κατασκευή και επισκευή δημόσιων 

κτιρίων, νηπιαγωγείων, κατασκευή 

και επισκευή αγωγών πόσιμου 

νερού, αποχέτευσης και άρδευσης, 

νυχτερινού φωτισμού, 

εγκατάστασηw αερίου σε κατοικίες. 

 

 

Οικονομική δραστηριότητα της 

Αρμενίας για το 11μηνο του 2020 

 

 Η οικονομική δραστηριότητα για το 

11μηνο του 2020 όξυνε την ήδη 

υπάρχουσα ύφεση, η οποία ανήλθε 

στο 7,2%, λαμβάνοντας υπόψη την 

αυξανόμενη μείωση των εξαγωγών 

και την επιβράδυνση των εξαγωγών.  

Τον Νοέμβριο τ.ε. έναντι του 

Νοεμβρίου 2019, η οικονομική 

δραστηριότητα μειώθηκε κατά 

10,3%, παρουσιάζοντας μείωση 

10,2% μόνο τον Νοέμβριο του 2020, 

μετά από μείωση του Οκτωβρίου 

κατά 4,9%. Σύμφωνα με 

προκαταρκτικά στοιχεία της 

Στατιστικής Αρχής της χώρας, οι 

οικονομικοί τομείς που 

προηγουμένως λειτουργούσαν ως 

κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 

της οικονομικής δραστηριότητας 

βρίσκονται τώρα σε ύφεση, εν μέσω 

της κρίσης του κορονοϊού και του 

στρατιωτικού νόμου, και μόνο ο 

τομέας της ενέργειας μπόρεσε να 

διατηρήσει ανάπτυξη κοντά στη 

στασιμότητα - 1,8% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, έναντι 

της ίδιας περιόδου το 2019. Οι 

υπόλοιποι τομείς παρουσίασαν 

πτώση: ο βιομηχανικός τομέας - 

κατά 0,2%, οι κατασκευές- κατά 

11,2%, ο τομέας των υπηρεσιών- 

κατά 13,6%, το εμπόριο- κατά 13,5%. 

Ένα χρόνο νωρίτερα, το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, η 

ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας καθορίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό από τον τομέα των 

υπηρεσιών- αύξηση κατά 14,8%, το 

βιομηχανικό τομέα- αύξηση κατά 

9,3%, το εμπόριο – αύξηση κατά 9,2% 

και, σε μικρότερο βαθμό, τον 
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κατασκευαστικό τομέα- αύξηση κατά 

4,5%.  

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της χώρας κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020 ανήλθε σε 3,1 τρισ.dram (6,4 

δισ. δολ.), μειούμενος κατά 12,4% σε 

σχέση με πέρσι. Επιπλέον, η μείωση 

του όγκου των εισαγωγών 

αποδείχθηκε σημαντική - κατά 

15,9%, ανερχόμενος σε 1,98 τρισ. 

dram (4,1 δισ.δολ.) σε σχέση με τις 

εξαγωγές- μείωση κατά 5,2%, 

ανερχόμενος σε 1,1 τρισ.dram (2,3 

δισ.δολ.). Τον Νοέμβριο του 2020, η 

μείωση του κύκλου εργασιών του 

εξωτερικού εμπορίου επιταχύνθηκε 

από 2,9% σε 5%, λόγω της 

αντιστροφής της δυναμικής των 

εισαγωγών από αύξηση 2,3% σε 

πτώση 2,6% και της επιβράδυνσης 

των εξαγωγών με επιβράδυνση από 

11,1% σε 9,4% . Tο Νοέμβριο του 

2020 σε σύγκριση με το Νοέμβριο 

του 2019, η μείωση του κύκλου 

εργασιών εξωτερικού εμπορίου κατά 

25,9% προκλήθηκε από μείωση κατά 

28,9% στις εισαγωγές, ενώ οι 

εξαγωγές μειώθηκαν κατά 19,4%. 

Ένα χρόνο νωρίτερα, το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, η 

αύξηση του κύκλου εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

κατά 7,4% είχε προκληθεί από 

αύξηση των εξαγωγών κατά 9% και 

των εισαγωγών κατά 6,6%. 

 

Χαμηλότερος πληθωρισμός της 

Αρμενίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη 

της Ευρασιατικής Ένωσης 

 

Η Αρμενία σημείωσε τη χαμηλότερη 

αύξηση τιμών μεταξύ των κρατών-

μελών της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EAEU) τον 

Οκτώβριο του 2020: οι τιμές σε 

σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019 

παρουσίασαν μείωση κατά 1%, ενώ 

σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 

2019 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,3%, 

σύμφωνα με έκθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Ευρασίας . 

Οι τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών στο σύνολο των κρατών 

της Ευρασιατικης Ένωσης 

αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Οκτώβριο 

του 2020 σε σύγκριση με τον 
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Δεκέμβριο του 2019 και κατά 4,5% σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019. 

 

Μείωση της τιμής του πετρελαίου 

για το 11μηνο του 2020 

 

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ 

στην Αρμενία μειώθηκαν κατά 13,9% 

και 23,8% αντίστοιχα τον Νοέμβριο 

του 2020 έναντι του Νοεμβρίου 2019, 

ενώ η μείωση των τιμών σε σύγκριση 

με τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθε σε 

15,6% και 25,2%, σύμφωνα με τη 

Στατιστική Αρχή της χώρας. 

Τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2020, σημειώθηκε 

αύξηση 0,4% στην τιμή της βενζίνης 

και 3,6% μείωση της τιμής του ντίζελ. 

 

Επικύρωση της Συμφωνίας 

Ελευθέρου Εμπορίου με τη Σερβία 

 

Η Αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε 

στις 10.12 την επικύρωση της 

Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών 

μεταξύ της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EAEU) και 

της Σερβίας. Η συμφωνία υπεγράφη 

στη Μόσχα στις 25 Οκτωβρίου 2019. 

Δεδομένου ότι τρία κράτη-μέλη της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης- 

Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν 

έχουν ήδη υπογράψει διμερείς 

συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τη 

Σερβία, ο κύριος στόχος της 

υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ 

της Eυρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης και της Σερβίας είναι η 

δημιουργία νέων εμπορικών 

ευκαιριών για τα υπόλοιπα δύο μέλη 

κράτη της Ένωσης- Αρμενία και 

Κιργιζία, που υπήρξαν κυρίως 

εισαγωγείς σερβικών αγαθών και οι 

ευκαιρίες εξαγωγής τους 

περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό. Με 

εφαλτήριο σημείο την υπογραφή 

αυτής της συμφωνίας, η πρόσβαση 

στις αγορές των χωρών, που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη θα επεκταθεί με 

προνομιακούς όρους. Η συμφωνία 

περιέχει εργαλεία σύγχρονων 

ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση σταθερότητας, 

προβλεψιμότητας και διαφάνειας 

στις εμπορικές διαδικασίες. 
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Επενδυτικές ροές στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

για το 2020 

 

Η Αρμενία σημείωσε την υψηλότερη 

μείωση των επενδύσεων εντός της 

Eυρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

μέσα στο 2020. Οι επενδύσεις στην 

Αρμενία ανήλθαν σε 462,4 εκ.δολ., 

όπως υπολογίστηκε από την 

Κεντρική Τράπεζα για την περίοδο 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020: 

παρουσιάζεται συνεπώς μείωση κατά 

15,7%, σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του 2019, σύμφωνα με την  

Οικονομική Επιτροπή της Ευρασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω 

επιτροπής, οι συνολικές επενδύσεις 

κεφαλαίου στα κράτη-μέλη της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

(EAEU) ανήλθαν σε 374,7 εκ. δολ. 

κατά το διάστημα  Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες 

παρουσίασαν μείωση κατά 4,2% σε 

σύγκριση με το διάστημα 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.  

Ειδικότερα, στη Λευκορωσία, 

πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 

389,9 εκ.δολ. το διάστημα 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,1% 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2019. Στο Καζακστάν, το 

Κιργιζιστάν και τη Ρωσία, οι 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανήλθαν 

σε 194,4 εκ. δολ. (μείωση 4,9%), 20,7 

εκ. δολ. (μείωση 14,7%) και 306,7 εκ. 

δολ. (μείωση 4,1%) αντιστοίχως. 

 

Βιομηχανική παραγωγή στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

κατά το 2020 

 

 Η αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής στην Αρμενία ανήλθε σε 

355,3 εκ. δολ. το διάστημα 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, 

σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2019, αναφέρει η Ευρασιατική 

Οικονομική Επιτροπή. 

Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρασιατικής Οικονομικής 

Επιτροπής, η συνολική βιομηχανική 

παραγωγή των κρατών-μελών της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 

2020 ανήλθε σε 433,8 εκ.δολ. και 
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σημείωσε μείωση 2,8% σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο του 2019.  

Επιπλέον, ο όγκος βιομηχανικής 

παραγωγής της Λευκορωσίας ανήλθε 

σε 601,5 εκ. δολ., σημειώνοντας 

πτώση κατά 1,2% σε σύγκριση με το 

διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 

2019. 

Ο όγκος βιομηχανικής παραγωγής 

στο Καζακστάν, την Κιργιζία και τη 

Ρωσία το διάστημα Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 210,3 εκ. 

δολ. (μείωση κατά 0,6%), 480,1 εκ. 

δολ. (μείωση κατά 3,6%) και 786,6 εκ. 

δολ. (μείωση κατά 3,1%) 

αντιστοίχως. 

 

Νέα επιχορήγηση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας  για τον τομέα εξορύξεων 

της χώρας 

 

 Η Αρμενική κυβέρνηση ενέκρινε 

στις 10 Δεκεμβρίου την πρόταση για 

υπογραφή της συμφωνίας Grant II 

για τον τομέα των ορυκτών 

πολιτικών με την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Η ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης του τομέα της εξόρυξης 

της Αρμενίας δείχνει ότι ο 

συγκεκριμένος τομέας προσπορίζει 

έσοδα από εξαγωγές, εισροές ξένου 

νομίσματος, άμεσες ξένες επενδύσεις 

και θέσεις εργασίας με σχετικά 

υψηλό μισθό και παρέχει σημαντικό 

μερίδιο στην εθνική οικονομία, 

προσφέροντας υψηλά φορολογικά 

έσοδα. Ωστόσο, στην παρούσα 

κατάσταση, η εξορυκτική 

βιομηχανία δεν διασφαλίζει πλήρως 

τις απαιτήσεις για προστασία, 

βελτίωση και αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος, εύλογη χρήση των 

εθνικών πόρων, καθοδηγούμενη από 

την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η βελτίωση του 

νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει 

τον τομέα των εξορύξεων είναι 

σημαντική . 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ 

ολοκλήρωσε την 3η ανασκόπηση 

βάσει της συμφωνίας stand-by της 

χώρας και εγκρίνει την εκταμίευση 

36,9 εκατ. δολ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία 

του COVID-19 (η οποία τώρα 

βρίσκεται στο δεύτερο κύμα) και των 
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πρόσφατων στρατιωτικών 

εχθροπραξιών στο  Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, το πραγματικό ΑΕΠ της 

Αρμενίας αναμένεται να 

συρρικνωθεί κατά 7% το 2020 

(σύμφωνα με προβλέψεις του ΔΝΤ), 

με αναμενόμενη επιστροφή στη 

θετική ανάπτυξη το επόμενο έτος. 

Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα σοκ, 

οι αρχές αντέδρασαν με ένα ευρύ 

φάσμα μέτρων υγειονομικής, 

φορολογικής, χρηματοοικονομικής 

και νομισματικής πολιτικής.  

Παρά τις πιέσεις και τις εξαιρετικά 

αβέβαιες οικονομικές προοπτικές, οι 

αρχές έχουν δεσμευτεί να 

συνεχίσουν τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 

διατήρηση της μακροοικονομικής 

σταθερότητας και τη διαφύλαξη των 

κοινωνικών δαπανών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την τρίτη 

ανασκόπηση της χώρας στο πλαίσιο 

του προγράμματος που 

υποστηρίζεται από τη συμφωνία 

stand-by (SBA). Η ολοκλήρωση της 

επανεξέτασης θα επιτρέψει στις 

αρχές να αντλήσουν 25.714 

εκατομμύρια SDR (περίπου 37 εκ. 

δολ.) και οι συνολικές εκταμιεύσεις 

θα ανέλθουν σε 231,7 εκατομμύρια 

SDR (περίπου 332 εκ. δολ.). Η 

τριετής συμφωνία stand-by της 

Αρμενίας ύψους 308,8 εκατομμυρίων 

SDR (περίπου 443 εκ. δολ.), που 

αντιστοιχεί στο 239,75% της 

ποσόστωσης της Αρμενίας στο ΔΝΤ, 

εγκρίθηκε από το συμβούλιο του 

ΔΝΤ στις 17 Μαΐου 2019 και 

αυξήθηκε στις 28 Μαΐου 2020 

Η νομισματική πολιτική ορθώς ήταν 

ευνοϊκή, υποστηρίζοντας την 

οικονομία και διατηρώντας τον 

τραπεζικό τομέα ρευστό. Ο 

πληθωρισμός παραμένει χαμηλός, με 

τη συναλλαγματική ισοτιμία σχετικά 

σταθερή σε μεγάλο μέρος του 2020. 

Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας θα πρέπει να 

παρακολουθεί προσεκτικά τις 

εξελίξεις της αγοράς και να είναι 

έτοιμη να προσαρμόσει τη θέση της 

νομισματικής πολιτικής της, όπως 

απαιτείται, για τη διατήρηση της 

μακροοικονομικής σταθερότητας, 

διατηρώντας παράλληλα την 
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ευελιξία των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών για την απορρόφηση των 

κραδασμών στο πλαίσιο του στόχου 

για τον πληθωρισμό. Παρόλο που το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έχει 

δείξει σημάδια πίεσης, οι αρμόδιοι 

πρέπει να συνεχίσουν να εντοπίζουν 

τρωτά σημεία και παράγοντες 

κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα και 

να είναι έτοιμοι να λάβουν σχετικές 

κανονιστικές ενέργειες. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


