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Το εξωτερικό εμπόριο της 

Αρμενίας μειώθηκε κατά 16,8% τον 

Ιανουάριο του 2021  

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας τον 

Ιανουάριο του 2021 ανήλθε σε 353,6 

εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

16,8% εν σχέσει με τον Ιανουάριο του 

2020, σύμφωνα με την Εθνική 

Στατιστική Επιτροπή (NSC). Τον 

Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με 

τον Δεκέμβριο του 2020, το 

εξωτερικό εμπόριο μειώθηκε κατά 

46%. Οι εξαγωγές της Αρμενίας τον 

Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με 

τον Ιανουάριο του 2020 μειώθηκαν 

κατά 11,3% ,ανερχόμενες σε 137,1 εκ. 

€.  Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 

2020, μειώθηκαν κατά 39,5%. Οι 

εισαγωγές μειώθηκαν κατά 20%, 

ανερχόμενες στα 216,5 εκ. €. Σε 

σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020, 

οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 49,4%. 

 

Το εμπόριο της Αρμενίας με την 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

παρουσιάζει μείωση της τάξης του 

2% τους 2 πρώτους μήνες του 2021 

 

Το εμπόριο της Αρμενίας με τις 

χώρες, που αποτελούν την 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

κατά τους πρώτους 2 μήνες του 2021, 

μειώθηκε  κατά 2%, ανερχόμενο στα 

1,77 δισ. €. Οι περιορισμοί που 

επιβλήθηκαν το 2020 για να 
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σταματήσει η εξάπλωση του 

κορωνοϊού, έχουν επηρεάσει 

αρνητικά το εμπόριο εντός της 

Ευρασιατικής Ένωσης, καθώς 

παρουσιάστηκαν  προβλήματα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και 

περιορισμοί στην κυκλοφορία των 

προσώπων.  

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για 

τους πρώτους 11 μήνες του 2020, το 

εμπόριο της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης μειώθηκε κατά 

11%, ανερχόμενο στα 38,5 δισ. €. 

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η 

συνολική οικονομική δραστηριότητα 

της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης θα μειωθεί φέτος κατά  3,9%.  

 

Η οικονομική δραστηριότητα της 

Αρμενίας το 2020 μειώθηκε κατά 

7,6%  

Η οικονομική δραστηριότητα της 

χώρας συρρικνώθηκε το 2020 κατά 

7,6% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής 

(NSC). Το προηγούμενο έτος, η 

οικονομική δραστηριότητα 

αυξήθηκε μόνο το πρώτο τρίμηνο 

κατά 3,9%. Στη συνέχεια, το δεύτερο 

τρίμηνο μειώθηκε κατά 13,7% σε 

ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο το 

ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9% και το 

τέταρτο τρίμηνο  κατά 8,8%. Όσον 

αφορά στο ΑΕΠ, το 2020 ανήλθε σε 

6.183.742,1 εκατομμύρια dram. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Επιτροπή, η βιομηχανία 

μεταποίησης το 2020 αντιπροσώπευε 

το 12,4% του ΑΕΠ. Στη γεωργία, στο 

κυνήγι και στη δασοκομία, στην 

αλιεία και στην ιχθυοκαλλιέργεια 

αντιστοιχούσαν στο 11,7% και στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο το 

10,9%. Το μερίδιο των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

την ακίνητη περιουσία ανήλθε στο 

7,1%, ο κατασκευαστικός τομέας στο 

6,8%, οι χρηματοοικονομικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες στο 

6,7%, η ασφάλιση και η κοινωνική 

ασφάλιση στο 5,7%. Η δημόσια 

διοίκηση ανήλθε στο 5,4% και η 

ψυχαγωγία και ο πολιτισμός στο  

5,1%. Οι υπόλοιποι τομείς 

αντιπροσώπευαν λιγότερο από 5%. 

Στην τελευταία έκθεση Global 

Economic Prospects, που 

δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 

του 2021, η Παγκόσμια Τράπεζα 

προέβλεψε ανάπτυξη 3,1% για την 

οικονομία της Αρμενίας το 2021 και 

4,5% ανάπτυξη το 2022 μετά τη 

συρρίκνωση κατά 8% που 

προκλήθηκε το 2020 από την 

πανδημία της COVID-19. Η αρχική 

πρόβλεψη της κυβέρνησης για την 

ύφεση το 2020 ήταν 4,8%, αλλά 

αργότερα αναθεωρήθηκε προς τα 

κάτω σε 6% και στη συνέχεια σε 

7,9%. Το ΔΝΤ προέβλεψε μείωση 

7,25% για το ΑΕΠ της Αρμενίας το 

2020 και αύξηση 1% το 2021. Η 

κυβέρνηση προέβλεψε επίσης 
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ανάπτυξη 3,2% για τον 2021 και 4% 

(± 1,5%) πληθωρισμό. 

 

Έναρξη πλήρους ισχύος της 

Συνολικής και Ενισχυμένης 

Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας 

(CEPA)  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε τη 

Δημοκρατία της Αρμενίας πως 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

επικύρωσης από την ΕΕ και τα 

κράτη-μέλη της σχετικά με τη 

Συνολική και Ενισχυμένη Συμφωνία 

Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Αρμενίας 

και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 

με το αρμενικό Υπουργείο 

Εξωτερικών, η Συμφωνία θα τεθεί 

πλήρως σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. 

Υπενθυμίζεται ότι η Συνολική και 

Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής 

Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και της  Δημοκρατίας της  

Αρμενίας  (CEPA-Comprehensive 

and Enhanced Partnership 

Agreement), υπεγράφη από τα  

μέρη, στο περιθώριο της συνόδου 

κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης στις 24 Νοεμβρίου 2017 στις 

Βρυξέλλες. Η CEPA αποτέλεσε 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά 

τα έτη 2015-2017,μετά την απόφαση 

της  Αρμενίας το 2013 να μην 

υπογράψει συμφωνία σύνδεσης (ΣΣ) 

και εκτενή και  ολοκληρωμένη  ζώνη 

ελευθέρων συναλλαγών  (ΕΟΖΕΣ) 

με  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 

αλλά να  συμμετάσχει στην 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

(ΕΟΕ), στις 2 Ιανουαρίου 2015. 

 

Οι επενδύσεις της ΕΤΑΑ στην 

Αρμενία το 2020 ανήλθαν σε 160 εκ. 

ευρώ  

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(ΕΤΑΑ) επένδυσε 160 εκατ. € το 2020 

στην Αρμενία για τη χρηματοδότηση 

έργων στον τομέα της ενέργειας, των 

τραπεζών, των μεταφορών και του 

εμπορίου.  Ειδικότερα, ο ιδιωτικός 

τομέας έλαβε το 93% του εν λόγω 

ποσού. Η ΕΤΑΑ ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για την υποστήριξη του 

διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού 

τομέα και του κράτους στην 

οικονομία, ο οποίος θα προωθήσει 

την ανάπτυξη της ιδιωτικής 

επιχειρηματικότητας στη χώρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΤΑΑ 

αποτελεί τον κορυφαίο θεσμικό 

επενδυτή στην Αρμενία, που 

δραστηριοποιείται σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Από την 

έναρξη των δραστηριοτήτων της στη 

χώρα το 1992, η Τράπεζα έχει 

επενδύσει 1,47 δισ. € σε 187 έργα, 

στους τομείς των 

χρηματοοικονομικών, εταιρικών, 

υποδομών και ενέργειας, με 

περισσότερο από το 90% αυτών των 

επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 

 

 



4 
 

Η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσθετη 

χρηματοδότηση 500 εκ. € για την 

αγορά εμβολίων στις χώρες της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Αρμενίας 

 

Η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσθετη 

χρηματοδότηση ύψους 500 εκ. € 

μέσω του μηχανισμού COVAX του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε εμβόλια κατά της 

COVID-19 σε χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών 

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. 

Μέχρι το τέλος του 2021, η ΕΕ 

στοχεύει στην παροχή 1,3 δισ. δόσεις 

εμβολίων σε 92 χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένων της 

Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της 

Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της 

Μολδαβίας και της Ουκρανίας. 

Ειδικότερα, οι χώρες της ΕΕ, στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team 

Europe, είναι οι κορυφαίοι 

επενδυτές στο COVAX, των οποίων 

οι δωρεές για την καταπολέμηση του 

κορονοϊού έχουν ανέλθει μέχρι 

στιγμής σε 2,2 δισ. €.  

 

 

Πτώση των δεικτών της ελαφριάς 

βιομηχανίας στην Αρμενία για το 

2020 

Ο όγκος παραγωγής της 

κλωστοϋφαντουργίας το 2020 

διαμορφώθηκε μειούμενος κατά 

31,6%, ανερχόμενος σε 1,74 εκ. €, 

έναντι αύξησης κατά 15,9% το 2019, 

όταν σε απόλυτους όρους, παρείχε 

όγκο παραγωγής αξίας 2,5 εκ. €. 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, ο κύριος λόγος για τη μείωση 

της παραγωγής στη βιομηχανική 

παραγωγή υπήρξε η άνευ 

προηγουμένου πτώση στην 

παραγωγή χαλιών και υφαντικών 

προϊόντων - κατά 76,5%, ήτοι 7,4 

τόνους. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά 

στατιστικά στοιχεία, το 2020 τα 

αρμενικά εργοστάσια παρήγαγαν 

19.277,4 χιλιάδες ζεύγη καλσόν, 

κολάν, κάλτσες και άλλα είδη 

καλτσοποιίας, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 

2019. 

Ωστόσο, ταυτόχρονα, τα στατιστικά 

στοιχεία για την παραγωγή 

πουλόβερ, ζακέτων, σακακιών 

(γιλέκα) ή παρόμοια προϊόντα 

(πλεκτά), παρουσιάζουν ότι 

παρήχθησαν 8.914.7 χιλιάδες 

κομμάτια, παρουσιάζοντας ετήσια 

αύξηση κατά 31,3%. 

Θετική δυναμική παρατηρήθηκε 

επίσης στην παραγωγή υφασμάτων, 

ο όγκος των οποίων για την περίοδο 

αναφοράς ανήλθε σε 15,4 τόνους, 

που είναι 3,3 φορές υψηλότερος σε 

σύγκριση με το 2019. 
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Προβλέψεις της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης για το 2020 

 

Το Τμήμα Μακροοικονομικής 

Πολιτικής της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EEC) 

παρουσίασε ανανεωμένες 

προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2020, 

όπου και σύμφωνα με αυτές τις 

προβλέψεις, αναφέρθηκε ότι η 

μείωση του ΑΕΠ στην Ένωση σα 

σύνολο θα ανέλθει στο 3%, ποσό 

σημαντικά μικρότερο εν σχέσει με 

άλλες χώρες στον κόσμο. Στο 

πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι 

η μείωση του ΑΕΠ για τις ΗΠΑ 

ανήλθε στο 3,5%, ενώ στην ΕΕ 

ανήλθε στο 7,6%. 

Το 2020 έδειξε ότι η εφαρμογή των 

κοινών μέτρων υποστήριξης της 

οικονομικής δραστηριότητας  όχι 

μόνο εξομάλυναν τις συνέπειες της 

πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα έθεσαν 

τα θεμέλια για θετικές δομικές 

αλλαγές στις οικονομίες  των χωρών 

της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή της 

χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο της 

Αρμενίας με τις χώρες της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

για το 2020, εν σχέσει με το 2019, 

μειώθηκε κατά 2,6% (έναντι αύξησης 

κατά 15,1% ένα χρόνο νωρίτερα), 

ανερχόμενο στα 1,92 δισ. €. Το 

αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας με τις χώρες 

της Ευρασιατικής Οικονομικής 

ανήλθε στα 737,5 εκ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,6% 

για το 2020. Κατά  την ίδια χρονική 

περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 0,2%, ανερχόμενες στα 1,3 δισ. 

€, ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν 

μείωση της τάξης του 8,3%, 

ανερχόμενες στα  617,5 εκ. € (έναντι 

αύξησης των εισαγωγών κατά 17,6% 

και αύξηση των εξαγωγών κατά 

10,5% το 2019). Σύμφωνα με επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, η μείωση του 

εμπορικού όγκου της Αρμενίας με 

τις χώρες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης οφείλεται στη 

μείωση των εμπορικών συναλλαγών 

με τη Ρωσία και το Κιργιστάν, καθώς 

οι συναλλαγές με τη Λευκορωσία και 

το Καζακστάν παρουσίασαν αύξηση. 

 

Ο όγκος παραγωγής αλκοολούχων 

ποτών μειώθηκε σημαντικά στην 

Αρμενία το 2020 

 

Η πτωτική τάση του κλάδου των 

αλκοολούχων ποτών οφείλεται σε 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης 

λόγω των περιορισμών της 

πανδημίας και της απουσίας 

τουριστικών ροών, η οποία επηρέασε 

όχι μόνο τον προσδοκώμενο όγκο 

της εγχώριας κατανάλωσης, αλλά 

και τις εξαγωγικές ροές. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της 

στατιστικής αρχής της χώρας, 

παρήχθησαν στην Αρμενία κατά την 

περίοδο αναφοράς  39.191 χιλιάδες 
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λίτρα κονιάκ, όγκος κατά 9,9% 

μικρότερος από ό, τι πριν από ένα 

χρόνο (έναντι αύξησης 41,5% το 

2019), 5.105,5 χιλιάδες λίτρα βότκα, 

παρουσιάζοντας ετήσια πτώση κατά 

14,6% (αντί για αύξηση 18,6% το έτος 

2019) και 23.483,3 χιλιάδες λίτρα 

μπύρας - με μείωση κατά 10,6% 

(έναντι αύξησης κατά 11,4% ένα 

χρόνο νωρίτερα). 

Ταυτόχρονα, η παραγωγή ουίσκι 

επιτάχυνε τον ρυθμό ετήσιας πτώσης 

από 11,6% το 2019 σε 51,1% το 2020, 

παρέχοντας όγκο 348,6 χιλιάδες 

λίτρα.  Το κρασί παρουσίασε επίσης 

μείωση στον όγκο παραγωγής κατά 

13,1% εν σχέσει με το 2019 (αντί για 

αύξηση κατά 31,1% το 2019 σε 

σύγκριση με το 2018), με παραγωγή 

ανερχόμενη σε 11.013,8 χιλιάδες 

λίτρα. Εν κατακλείδι, το 2020, 

αυξήθηκε η παραγωγή σαμπάνιας 

κατά 11% σε ετήσια βάση (έναντι 

αύξησης κατά 34,2% το 2019), με 

όγκο 1.222,2 χιλιάδες λίτρα. 

 

 

Εξωτερικό Εμπόριο Αρμενίας για 

το 2020 

 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας κατά το 2020 

ανήλθε στα 6,2 δισ. €, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,2% 

έναντι του 2019.  

Η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο 

εμπορικό εταίρο της χώρας με 

εμπορικό όγκο συναλλαγών αξίας 

1,88 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση 

κατά 3,5% έναντι του 2019 (αύξηση 

κατά 14,9%). Η Ρωσία κατέχει την 

πρώτη θέση και μεμονωμένα σε 

εξαγωγές και εισαγωγές αξίας 591 εκ. 

€ και 1,3 δισ. € αντίστοιχα. Για το 

2019, οι εξαγωγές παρουσίασαν 

αύξηση κατά 10,3%, ενώ το 2020 

παρουσίασαν μείωση κατά 9,5%. 

Παράλληλα, οι εξαγωγές το 2019 

παρουσίασαν αύξηση κατά 17,4% 

και το 2020 οριακή μείωση κατά 

0,7%. 

Ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της 

χώρας είναι η Κίνα, με εμπορικό 

όγκο πάνω από 843 εκ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 

του 2%  το 2019, ενώ το 2020 

σημείωσε επιβράδυνση της 

ανάπτυξης από 22,5% σε 2%.  

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του όγκου 

των εξαγωγών αρμενικών αγαθών 

προς την Κίνα επιβραδύνθηκε κατά 

49,7% (από 80,7% ένα χρόνο 

νωρίτερα), ανερχόμενος σε 253,9 εκ. 

€ (3η θέση), ενώ ο όγκος των 

εισαγωγών αντιστράφηκε σε μείωση 

10,3% (από 13,1% ανάπτυξη ένα 

χρόνο νωρίτερα) ανερχόμενος σε 

590,5 εκ. € (2η θέση). 

Ο τρίτος εμπορικός εταίρος είναι η 

Ελβετία, καταγράφοντας 485 εκ. € 

εμπορικό όγκο, παρουσίασε μείωση 

κατά 5,1% (από αύξηση 9,7%  το 

2019). Συγκεκριμένα, ο όγκος των 

εξαγωγών αρμενικών αγαθών προς 
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την Ελβετία επιβραδύνθηκε κατά 

2,1% (από 35,7% ένα χρόνο 

νωρίτερα), ανερχόμενος σε 409,1 εκ. 

€ (2η θέση), ενώ οι εισαγωγές 

παρέμειναν σε πτωτική τάση, με 

όγκο ανερχόμενο σε 15,93 εκ. €.  

Την τέταρτη θέση στον κύκλο 

εργασιών εξωτερικού εμπορίου της 

χώρας για το 2020 κατέχει το Ιράν , 

με όγκο αξίας350 εκ. €, παρά την 

επιδείνωση της ετήσιας δυναμικής 

του όγκου από αύξηση 12,4% σε 

πτώση 2,2%. Ειδικότερα, ο όγκος των 

εξαγωγών αρμενικών αγαθών στο 

Ιράν ανήλθε σε 74,2 εκ. € με την 

αντιστροφή της δυναμικής από την 

πτώση κατά 11% το 2019 σε αύξηση 

κατά 1,1% το 2020 και τις εισαγωγή 

αγαθών από το Ιράν ανερχόμενες σε 

276,1 εκ. € (3η θέση) με αντιστροφή 

της τάσης από 20,6% αύξηση το 2019 

σε 3% μείωση το 2020. 

Ο όγκος των εμπορικών 

συναλλαγών με την ΕΕ ξεπέρασε το 

1,1 δισ. €, παρουσιάζοντας μείωση 

της τάξης του 22,9% έναντι του 2019.  

Η Γερμανία κατείχε την πέμπτη θέση 

στον κύκλο εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Αρμενίας, ανερχόμενη 

στα255 εκ. €, παρά την αντιστροφή 

της δυναμικής από αύξηση κατά 

4,2% σε πτώση 35,7%. Συγκεκριμένα, 

ο όγκος των εξαγωγών αρμενικών 

αγαθών στη Γερμανία ανήλθε σε 49,5 

εκ. € (με επιβράδυνση στην ετήσια 

πτώση από 48,8% σε 18,7%), ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 206 εκ. € (με 

αντιστροφή της ετήσιας δυναμικής 

από αύξηση κατά 28,6% σε μείωση 

κατά 38,8%).  

Ο εμπορικός όγκος της Αρμενίας με 

τις ΗΠΑ για το 2020 ανήλθε στα 

131,3 εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση 

κατά 54,5% έναντι του 2019.  Ο 

εμπορικός όγκος με το Ιράν ανήλθε 

στα 350 εκ. €, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 2,2%, ενώ με τη Γεωργία 

ο εμπορικός όγκος ανήλθε στα 113,5 

εκ. €, παρουσιάζοντας μείωση 

της τάξεως του 12,9% έναντι του 

2019.  

 

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

της χώρας (2020), Πηγή: National 

Statistical Service of Armenia, 

επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν 

Αναφορικά με τις εξαγωγές, η 

Ελβετία και η Κίνα κατέχουν τη 

δεύτερη και την τρίτη θέση μετά 

τη Ρωσία, ενώ στις εισαγωγές, η 

Κίνα και το Ιράν κατέχουν τις 

Ρωσία 1,88 δισ. 
€

Κίνα 843 εκ. €

Ελβετία 485 εκ. 
€

Ιράν 350 εκ. €

Γερμανία 255 
εκ. €

ΗΠΑ 131,3 εκ. €
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αντίστοιχες θέσεις. Στον κύκλο 

εργασιών εξωτερικού εμπορίου της  

χώρας, το μερίδιο της Ρωσίας 

αυξήθηκε σε ετήσια βάση από 27,3% 

σε 30,3%, της Κίνας από 11,5% σε 

13,6%, της Ελβετίας, από 6,2% σε 

6,8%, του Ιράν - από 5% σε 5,6%, ενώ 

το μερίδιο της Γερμανίας, αντίθετα, 

μειώθηκε από 5,5% σε 4,1%. Το 

αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικού 

εμπορίου μεταξύ της Αρμενίας και 

της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 7,5% ,στα 

703 εκ. €, μειώθηκε για την Κίνα 

κατά 31,1%, στα 336 εκ. € μειώθηκε 

για το Ιράν - κατά 4,4% στα 201 εκ. € 

και για τη Γερμανία - κατά 43,2% σε 

156,1 εκ. € 

 

Η αρμενική κυβέρνηση εγκρίνει 

στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης 

στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 

2040 

 

Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε 

ένα στρατηγικό πρόγραμμα 

ανάπτυξης ενέργειας έως το 2040, 

καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα 

μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την 

εφαρμογή του. Ο κύριος στόχος του 

προγράμματος είναι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του ενεργειακού τομέα, 

δεδομένου ότι ο προηγούμενος 

σχεδιασμός και προγραμματισμός 

της  ενεργειακής ανάπτυξης έχουν 

πλέον ξεπεραστεί και υπάρχει 

ανάγκη αναθεώρησης της 

στρατηγικής σύμφωνα με τις 

τελευταίες απαιτήσεις της χώρας. 

Το πρόγραμμα περιγράφει τις κύριες 

απαραίτητες κατευθύνσεις, 

προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη 

στον ενεργειακό τομέα, καθώς και τα 

μέτρα που προβλέπονται για την 

εφαρμογή τους. 

Οι κύριες κατευθύνσεις είναι: η 

μέγιστη χρήση της δυναμικής των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 

εφαρμογή ευκαιριών εξοικονόμησης 

ενέργειας, η παράταση της διάρκειας 

ζωής της δεύτερης μονάδας ισχύος 

του πυρηνικού σταθμού της 

Αρμενίας, η πλήρης εφαρμογή του 

προγράμματος για την κατασκευή 

του διαδρόμου διέλευσης ενέργειας 

Βορρά-Νότου, καθώς και η σταδιακή 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 

της Αρμενίας. 

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα 

υποδεικνύει τις κύριες 

προτεραιότητες στην ανάπτυξη της 

ενεργειακής βιομηχανίας, των 

εγκαταστάσεων παραγωγής, των 

δικτύων υψηλής τάσης και διανομής 

και της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το πρόγραμμα προβλέπει 

επίσης την ανάπτυξη περιφερειακής 

συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα, 

εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η 

παροχή φυσικού αερίου και 

θερμότητας, καθώς και η 

εξοικονόμηση ενέργειας . 

Σύμφωνα με το σχέδιο του 

στρατηγικού προγράμματος, τίθεται 
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ως στόχος η παραγωγή 12 δισ. kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά μέσο όρο 

από τα 7 δισεκατομμύρια kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγονται αυτή τη στιγμή στη 

χώρα, ενώ προγραμματίζεται ότι έως 

το 2026, από τα 12 δισεκατομμύρια 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

παράγονται, το 45-50% θα εξάγεται 

αντί του τρέχοντος 15%. 

Η ηλεκτρική ενέργεια στην Αρμενία 

παράγεται κυρίως από τρεις τύπους: 

από πυρηνικούς, υδροηλεκτρικούς 

και θερμικούς σταθμούς. Ειδικότερα, 

το 39% παράγεται από τον πυρηνικό 

σταθμό παραγωγής ενέργειας, ενώ το 

60% παράγεται σχεδόν εξίσου από 

τους υδροηλεκτρικούς και θερμικούς 

σταθμούς. Το μερίδιο όλων των 

άλλων εγκαταστάσεων στο σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 

1%. 

Σύμφωνα με το στρατηγικό 

πρόγραμμα ανάπτυξης, η 

δραστηριότητα του πυρηνικού 

σταθμού της Αρμενίας (ANPP) 

παραμένει προτεραιότητα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι μέχρι το 

2022, το επενδυτικό πρόγραμμα για 

την παράταση της διάρκειας ζωής 

του πυρηνικού σταθμού της 

Αρμενίας θα έχει ολοκληρωθεί, με 

αποτέλεσμα να επενδυθούν 300 εκ. 

δολάρια και το εργοστάσιο να 

επεκταθεί έως το 2026. 

Εάν η ασφαλής λειτουργία του 

πυρηνικού σταθμού μετά το 2026 

τεκμηριωθεί μέσα από σχετικές 

μελέτες, η κυβέρνηση σκοπεύει να το 

θέσει σε λειτουργία έως το 2036, 

κίνηση η οποία αναμένεται να 

απαιτήσει επιπλέον 150 εκ. δολάρια 

επένδυσης, αναφέρει το στρατηγικό 

πρόγραμμα ανάπτυξης. 

Σχεδιάζεται επίσης να ολοκληρωθεί 

η κατασκευή και η έναρξη των 

ακόλουθων σταθμών έως το 2023: 

1. Yerevan SHPP-2: 250 MW, 

ολοκλήρωση έως το 2022 (250 εκ. 

δολάρια επένδυση) 

 2. Ηλιακός φωτοβολταϊκός σταθμός 

Masrik-1 - 55 MW, ολοκλήρωση έως 

το 2022 (επένδυση 60 εκ. δολαρίων). 

3. SHPP: 28 Σταθμοί, 60 MW, 

ολοκλήρωση έως το 2023 (60 εκ. 

δολάρια επένδυση) 

4. Μικροί ηλιακοί σταθμοί: 29 

σταθμοί, 102 MW, ολοκλήρωση έως 

το 2022. 

Προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτών 

των σταθμών θα διπλασιαστεί το 

επόμενο έτος και έως το 2023 η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

αυτών των σταθμών θα είναι 210 

MW. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το 

σχέδιο στρατηγικής, η κυβέρνηση 

της χώρας σκοπεύει να αυξήσει το 

μερίδιο της παραγωγής ηλιακής 

ενέργειας σε 10% έως το 2026 (1,2 

δισ. kWh παραγωγής 700 MW 

ηλιακής ενέργειας). 

 


