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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 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.  
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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. €



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. € 
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