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Μακροοικονομικές εξελίξεις για το 

11μηνο του 2020: 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, το ΑΕΠ της Αρμενίας 

μειώθηκε κατά 9,1% το τρίτο τρίμηνο 

του 2020 (σε σχέση με το τρίτο 

τρίμηνο του 2019), ενώ το ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 38,6% το τρίτο 

τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο 

τρίμηνο. Η αρχική προβολή της 

κυβέρνησης για την αύξηση του 

ΑΕΠ το 2020 βρισκόταν περίπου στο 

4,9%. Εξαιτίας των περιοριστικών 

μέτρων (lockdown) που έφερε η 

πανδημία, το ΑΕΠ προβαλλόταν ότι 

θα μειωθεί κατά 6%. Η τελευταία 

προβολή, που έλαβε υπόψη της και 

τον πόλεμο στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, παρουσιάζει μείωση της 

τάξης του 7,9%. Η Κεντρική Τράπεζα 

της Αρμενίας (CBA) αναμένει 

μείωση της τάξης του 7,2%, ενώ το 

ΔΝΤ προβλέπει μείωση της τάξης του 

7,25% το 2020 και αύξηση 1% το 

2021.  

Ο δείκτης οικονομικής 

δραστηριότητας μειώθηκε κατά 7,2% 

το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020, σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο το 2019. Ο εν λόγω δείκτης 

μειώθηκε κατά 10,2% το Νοέμβριο 

του 2020, σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2020. Όλοι οι τομείς 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων οι οποίοι δρούσαν σαν 
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κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής 

ανάπτυξης -εν μέσω της κρίσης που 

δημιουργήθηκε από την πανδημία 

και τον πόλεμο στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ- παρουσίασαν μείωση 

κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2020. Ταυτόχρονα, όλοι 

οι τομείς, εκτός από τις υπηρεσίες, 

αυξήθηκαν ελαφρά το Νοέμβριο του 

2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 

του 2020. 

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας μειώθηκε 

κατά 12,4% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, 

οι εξαγωγές από την Αρμενία 

μειώθηκαν κατά 5,2% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020, ενώ οι 

εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,9% 

για την ίδια περίοδο. Το ισοζύγιο 

εξωτερικού εμπορίου παραμένει σε 

μεγάλο βαθμό αρνητικό.  

Η Επιτροπή Κρατικών Εσόδων 

ανέφερε ότι η κατάσταση είσπραξης 

φόρων και κρατικών δασμών για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020, παρουσιάζει μείωση -κατά 7% 

λιγότερη- από ότι πριν από ένα 

χρόνο. 

 

 

 

 

 

Η μεταλλουργική βιομηχανία της 

Αρμενίας παρουσιάζει μικρή 

αύξηση στον όγκο της παραγωγής 

της το 11μηνο του 2020 

 

Η μεταλλουργική βιομηχανία της 

Αρμενίας για το 11μηνο του 2020 

αύξησε τον όγκο παραγωγής της 

κατά 1,7% , έναντι αύξησης της τάξης 

του 21,4% για την ίδια περίοδο το 

2019. 

Η παραγωγή σιδηρομολυβδαινίου 

για το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2020 συγκρινόμενη με 

την ίδια περίοδο το 2019 μειώθηκε 

κατά 14,5%, αντιστοιχούσα σε 6080,8 

τόνους. Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο 

παράχθησαν 605 τόνοι 

σιδηρομολυβδαινίου, 2,2 φορές 

πάνω από ότι τον Οκτώβριο. 

Η παραγωγή συμπυκνώματος 

χαλκού για το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου μειώθηκε κατά 4,3% και 

έφτασε στους 346,1 χιλ. τόνους. 

Ειδικότερα, μόνο το Νοέμβριο η 

παραγωγή μειώθηκε κατά 10,9%, 

ανερχόμενη στους 28,5 χιλ. τόνους. 

Η παραγωγή συμπυκνώματος 

μολυβδαινίου για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 

αυξήθηκε κατά 1,7 φορές, 

ανερχόμενη σε 22.175 τόνους και 

μόνο το Νοέμβριο καταγράφηκε 

αύξηση της τάξεως του 20%, 

αγγίζοντας η παραγωγή τους 2.302 

τόνους. 

Η παραγωγή συμπυκνώματος 

ψευδαργύρου για το 11μηνο του 
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2020 αυξήθηκε κατά 19,9% σε 

σύγκριση με το 11μηνο του 2019 και 

ανήλθε στους 12.062 τόνους, εκ των 

οποίων οι 956 παράχθησαν το 

Νοέμβριο, παρουσιάζοντας μια 

μηνιαία μείωση της τάξης του 4,3%. 

Η παραγωγή φύλλων αλουμινίου 

στο διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2020 ανήλθε στους 32.608 

τόνους, καταγράφηκε αύξηση της 

τάξης του 14,3% συγκρινόμενη με το 

11μηνο του 2019. Συγκεκριμένα το 

Νοέμβριο, υπήρξε αύξηση της 

παραγωγής κατά 16%, ήτοι 3.104 

τόνους. 

Η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων στο 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020 αυξήθηκε κατά 1,6 φορά, ήτοι 

ανήλθε στους 17.011 τόνους. 

Εν κατακλείδι αξίζει να σημειωθεί 

ότι το σύνολο των μετάλλων που 

παράγονται στην Αρμενία 

εξάγονται στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. 

 

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας με τις 

χώρες της ΕΕ βαίνει μειούμενος 

 

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας με τις χώρες 

της ΕΕ το διάστημα Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2020 παρέμεινε σε 

πτωτική τάση, παρουσιάζοντας 

επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης από 

7,6% σε 22,8%, ανερχόμενος στο 1 

δισ. ευρώ. 

Το έλλειμμα του εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας με τις χώρες 

της ΕΕ ανήλθε σε 331 εκ. ευρώ, 

έχοντας μειωθεί στο 11μηνο του 2020 

κατά 4,3% (έναντι αύξησης κατά 

13,5% ένα χρόνο νωρίτερα) , καθώς 

οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 29,5% 

(336,7 εκ. ευρώ) και οι εισαγωγές 

μειώθηκαν κατά 18,9% ( 667,7 εκ. 

ευρώ). 

Το μερίδιο του κύκλου εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

με τις χώρες της ΕΕ στη συνολική 

δομή του εξωτερικού εμπορίου της 

χώρας μειώθηκε σε ετήσια βάση από 

20,5% σε 18,1%. 

Στη δομή του εξωτερικού εμπορίου 

της Αρμενίας με τις χώρες της ΕΕ, το 

μεγαλύτερο μερίδιο αναλογεί στη 

Γερμανία - 23% (231 εκ. ευρώ) -με 

επιτάχυνση της ετήσιας μείωσης από 

5,2% σε 31,6%, Ιταλία - 18,4% (185,1 

εκ. ευρώ) -με αντιστροφή της ετήσιας 

δυναμικής από αύξηση 13,7% σε 

πτώση 12,5%, Βουλγαρία- 13,7% ( 

138 εκ. ευρώ) -επιτάχυνση της 

ετήσιας μείωσης από 3,6% σε 30,8%, 

Κάτω Χώρες - 9,5% (95,6 εκ. ευρώ) -

από 6,1% αύξηση σε 38,6% μείωση, 

και Γαλλία - 6,9% ή 69,1 εκ. ευρώ -με 

επιβράδυνση στην ετήσια μείωση 

από 24,2% σε 3,3%. 

Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου 

μεταξύ της Αρμενίας και της 

Γερμανίας μειώθηκε κατά 37,2% στα 

141,3 εκ. ευρώ ενώ με την Ιταλία και 

τη Γαλλία, αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 
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4,1% (118,8 εκ. ευρώ) και 7,4%( 60,8 

εκ. ευρώ) αντίστοιχα. Το ισοζύγιο 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

με τη Βουλγαρία ήταν θετικό- κατά 

30,3% (106,8 εκ. ευρώ) όπως και με 

τις Κάτω Χώρες - κατά 48,5% έως 

48,76 εκατομμύρια ευρώ, και αυτοί 

είναι οι μόνοι θετικοί δείκτες μεταξύ 

των εμπορικών εταίρων της ΕΕ. 

Οι εξαγωγές αρμενικών αγαθών στη 

Γερμανία μειώθηκαν κατά τους 11 

μήνες του 2020 κατά 20,4% - στα 44,9 

εκατομμύρια ευρώ, με μείωση των 

εισαγωγών αγαθών από τη Γερμανία 

κατά 33,9% - σε 186,2 εκατομμύρια 

δολάρια, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα 

μια υψηλότερη μείωση των 

εξαγωγών κατά 51,8% συνοδεύτηκε 

από αύξηση των εισαγωγών κατά 

17,6%. Οι εξαγωγές αρμενικών 

αγαθών στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 

31,9% - στα 33,09 εκατομμύρια ευρώ, 

ενώ οι εισαγωγές αγαθών από την 

Ιταλία μειώθηκαν κατά 6,7% - στα 

152,07 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα 

χρόνο νωρίτερα, αυτοί οι δείκτες 

σημείωσαν αύξηση 19,1% και 12, 2%. 

Οι εξαγωγές αρμενικών αγαθών στη 

Βουλγαρία μειώθηκαν κατά 30,6% - 

στα 122,48 εκατομμύρια ευρώ, με 

μείωση των εισαγωγών αγαθών από 

τη Βουλγαρία κατά 32,4% - στα 15,58 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα χρόνο 

νωρίτερα η αύξηση των εξαγωγών 

κατά 0,4% συνοδεύτηκε από μείωση 

στις εισαγωγές κατά 26,3%. Οι 

εξαγωγές αρμενικών αγαθών προς 

τις Κάτω Χώρες μειώθηκαν κατά 

42,4% - στα 72,2 εκατομμύρια ευρώ, 

ενώ οι εισαγωγές αγαθών από τις 

Κάτω Χώρες μειώθηκαν κατά 23,3% - 

στα 23,37 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 

ένα χρόνο νωρίτερα, η αύξηση των 

εξαγωγών κατά 21,9% συνοδεύτηκε 

από μείωση εισαγωγές κατά 30,6%. 

Οι εξαγωγές αρμενικών αγαθών στη 

Γαλλία μειώθηκαν κατά 43,9% - σε 

4,2 εκατομμύρια ευρώ, με αύξηση 

των εισαγωγών αγαθών από τη 

Γαλλία κατά 1,4% - στα 65 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα χρόνο 

νωρίτερα, η αύξηση των εξαγωγών 

κατά 14,5% συνοδεύτηκε από μείωση 

εισαγωγές κατά 27,1%. 

Όσον αφορά τον όγκο των 

εξαγωγών αρμενικών αγαθών στις 

χώρες της ΕΕ, η Βουλγαρία 

βρίσκεται στην πρώτη θέση, οι Κάτω 

Χώρες βρίσκονται στη δεύτερη θέση, 

η Γερμανία στην τρίτη θέση, η Ιταλία 

στην τέταρτη θέση και η Γαλλία στην 

8η θέση . Όσον αφορά τον όγκο των 

εισαγωγών, η Γερμανία, η Ιταλία και 

η Γαλλία παρέμειναν στο τρεις 

πρώτες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, 

ενώ οι Κάτω Χώρες και η Βουλγαρία 

κατέλαβαν την 7η και την 11η θέση. 

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 

το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020 ανήλθε στα 5,6 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση 12,4% ετησίως 

(έναντι αύξησης 7,4% ένα χρόνο 

νωρίτερα). Συγκεκριμένα, η μείωση 
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του όγκου των εισαγωγών 

αποδείχθηκε πιο σημαντική - κατά 

15,9% στα 3,58 δισ. ευρώ, από τις 

εξαγωγές - κατά 5,2% στα 2 δισ. 

ευρώ, έναντι της αύξησης αυτών των 

στοιχείων ένα χρόνο νωρίτερα κατά 

6,6% και 9%, αντίστοιχα. Το 

αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας μειώθηκε το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 

2020 κατά 26,5% ετησίως (έναντι 

αύξησης 4,4% το προηγούμενο έτος 

την ίδια περίοδο), που ανήλθε σε 

1,57 δισ. ευρώ. 

 

 

Η απεμπλοκή και ανάπτυξη 

εμπορικών, οικονομικών και 

μεταφορικών συνδέσεων θέμα της 

πρώτης τριμερούς συνάντησης 

μετά τη συμφωνία εκεχειρίας 

 

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ των V. 

Putin, N. Pashinyan και l.Aliyev 

μετά από την υπογραφή της 

συμφωνίας της εκεχειρίας , έλαβε 

χώρα στη Μόσχα στις 11 Ιανουαρίου. 

Σε αυτή τη συνάντηση, συζητήθηκαν 

τα πρώτα βήματα που πρέπει να 

γίνουν σε βασικούς τομείς, που θα 

βοηθήσουν στη διευθέτηση της 

σύγκρουσης και περιγράφονται στην 

κοινή δήλωση της 9ης Νοεμβρίου. Οι 

εν λόγω βασικοί τομείς 

περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες 

του ρωσικού ειρηνευτικού σώματος, 

την αποσαφήνιση των γραμμών 

οριοθέτησης, την επίλυση των 

ανθρωπιστικών ζητημάτων και την 

προστασία τόπων πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ειδική μνεία έγινε 

στην απεμπλοκή των οικονομικών, 

εμπορικών και μεταφορικών 

συνδέσεων καθώς και τη σημασία 

του ανοίγματος των συνόρων. 

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, 

προβλέπεται ότι ξεμπλοκάρονται 

όλες οι οικονομικές και μεταφορικές 

συνδέσεις στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της 

Αρμενίας παρέχει συγκοινωνιακές 

συνδέσεις μεταξύ των δυτικών 

περιοχών της Δημοκρατίας του 

Αζερμπαϊτζάν και της Αυτόνομης 

Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν, 

προκειμένου να οργανώσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, 

των οχημάτων και των 

εμπορευμάτων προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Ο έλεγχος των 

μεταφορών θα ασκείται από τα 

όργανα της υπηρεσίας συνοριακής 

φύλαξης του FSB της Ρωσίας. Με τη 

συμφωνία των μερών, θα 

διασφαλιστεί επίσης η κατασκευή 

νέων συγκοινωνιακών συνδέσεων 

που θα συνδέουν την Αυτόνομη 

Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν με τις 

δυτικές περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. 

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, 

 προγραμματίζεται σύσταση 

τριμερούς ομάδας υπό την προεδρία 

των Αντιπροέδρων της Ρωσίας, της 

Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για 

την ενασχόληση με τις οικονομικές, 
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εμπορικές και μεταφορικές 

συνδέσεις. Διατυπώθηκε επίσης η 

ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα 

διεξαχθούν σε μια ειρηνική 

ατμόσφαιρα και θα συμβάλουν στη 

διασφάλιση διαρκούς ειρήνης, 

ασφάλειας και 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 

στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Προβλέψεις της Κεντρικής 

Τράπεζας για την οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας για το 

τελευταίο τρίμηνο του 2020 και το 

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 
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θα παραμείνει ο τομέας που έχει 

πληγεί περισσότερο και παρά τα 

θετικά νέα σχετικά με τη χρήση του 

εμβολίου του κορωνοιου, 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.  

 

Δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ 

στην Αρμενία: 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών της 

Αρμενίας ζήτησε επισήμως από την 

ΕΕ μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή το Δεκέμβριο του 2020. Η 

συζήτηση για το συγκεκριμένο 

αίτημα λαμβάνει χώρα μεταξύ της 

ΕΕ και της Αρμενικής κυβέρνησης σε 

συνεργασία με το ΔΝΤ. Ταυτόχρονα, 

η ΕΕ διέθεσε 33 εκ. ευρώ για 

δημοσιονομική στήριξη βάσει 

επιχορηγήσεων εκ των οποίων τα 24 

εκ. ευρώ προορίζονται για το 

COVID-19 Resilience Contract και 9 
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εκ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση της 

δικαιοσύνης.  

Ο Επίτροπος για τη Γειτονία και τη 

Διεύρυνση Olivér Várhelyi κατά τη 

διάρκεια του Συμβουλίου Εταιρικής 

Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας στις 17.12.2020, 

τόνισε την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ 

να στηρίξει την 

κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη της 

χώρας και τις μεταρρυθμίσεις της, 

δικαιούχοι των οποίων είναι οι 

Αρμένιοι πολίτες και οι επιχειρήσεις.  

 

Αίτημα της χώρας να συνεχιστεί η 

δανειοδότηση Stand-by-

Arrangement μέσω του ΔΝΤ 

 

Πρόσφατα, 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). Κατόπιν αυτού, ο 

Martin Galstyan, Πρόεδρος της 

Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, 

ανακοίνωσε την πρόθεση να ζητήσει 

άλλο ένα δάνειο Stand-by-

Arrangement από το ΔΝΤ ύψους 58 

εκ. ευρώ. Ενώ το ΔΝΤ επαινεί την 

Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας για 

τη διαχείριση των 

κοινωνικοοικονομικών σοκ, που δεν 

είχαν σημαντική επίδραση στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ΔΝΤ  

συνιστά στην Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας να είναι έτοιμη να 

προσαρμόσει τη νομισματική της 

πολιτική, να διατηρήσει τη 

μακροοικονομική σταθερότητα, 

διατηρώντας παράλληλα την 

ευελιξία των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  

 

Νομισματική Πολιτική για το 

11μηνο του 2020:  

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας 

επανεξέτασε τη νομισματική της 

πολιτική, αφού μείωσε το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης κατά 1,25% 

από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 έως 

το τρίτο τρίμηνο του 2020, 

φθάνοντας στο 4,25% το Σεπτέμβριο 

του 2020. Η Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας αύξησε το επιτόκιο 

αναχρηματοδότησης κατά μια 

ποσοστιαία μονάδα σε 5,25% το 

Δεκέμβριο του 2020, παρά την 

πρόβλεψη μιας πιο έντονης από την 

αναμενόμενη συρρίκνωση της 

αρμενικής οικονομίας. Η απόφαση 

ακολούθησε αυξημένες 

πληθωριστικές πιέσεις και σημαντική 

υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. 

Το dram υποτιμήθηκε έναντι του 

δολαρίου κατά περίπου 6% το 

Νοέμβριο του 2020, ενώ η 

συναλλαγματική ισοτιμία ήταν λίγο 

πολύ σταθερή από το 2013.  
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Η υποτίμηση του νομίσματος 

προκάλεσε αύξηση των τιμών των 

εισαγόμενων προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός 

παραμένει εντός του εύρους που 

προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα της 

Αρμενίας. Σύμφωνα με την 

Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή, 

ο πληθωρισμός στην Αρμενία είναι ο 

χαμηλότερος στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


