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Εξέλιξη εξωτερικού εμπορίου Αρμενίας. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αρμενίας, κατά την 
διάρκεια του 2015 ο συνολικός όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αρμενίας 
ανήλθε σε 4,74 δις$, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό -20,6% σε σχέση με το 
2014. 
 
Οι συνολικές αρμενικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,48 δις$, καταγράφοντας μείωση  -
3,9%, ως προς το προηγούμενο έτος, ενώ οι συνολικές εισαγωγές προσέγγισαν τα 
3,25 δις$, παρουσιάζοντας μείωση -26,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
προσέγγισε τα 1,77 δις$, καταγράφοντας μείωση -45%. 
 
Η Ρωσία εμφανίζεται να είναι ο βασικός εξαγωγικός προορισμός με 225,9 εκ.$, 
ήτοι 15.2% του συνόλου και ακολουθεί η Κίνα με 165,3 εκ.$, ήτοι 11,1%, η 
Γερμανία με 145,1 εκ.$, ήτοι 9,8%, το Ιράκ με 130,6 εκ.$, ήτοι 8,8%, η Γεωργία με 
116 εκ.$, ήτοι 7,8% και ο Καναδάς με 112,2 εκ.$, ήτοι ποσοστό 7,5%. 
 
Τα προϊόντα που εξάγει σε αυτές τις χώρες η Αρμενία είναι σημαντικά 
διαφοροποιημένα, καθώς σε Ρωσία, Γερμανία και Ιράκ εξάγονται κυρίως αγροτικά 
προϊόντα και βιομηχανικά προϊόντα (φύλλα αλουμινίου), ενώ σε Κίνα και Καναδά 
ορυκτά και πρώτες ύλες. 
 
Αναφορικά με τις εισαγωγές στην Αρμενία, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Ρωσία 
με 948,1 εκ.$, ήτοι 29,1% και ακολουθούν η Κίνα με 315,9 εκ.$, ήτοι 9,7%, η 
Γερμανία με 201,8 εκ.$, ήτοι 6,2%, το Ιράν με 198,3 εκ.$, ήτοι 6,1%, η Ιταλία με 
148,3 εκ.$, ήτοι 4,6% και η Ουκρανία με 124,6 εκ.$, ήτοι 3,8%. 
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αρμενίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρμενικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων προς την Αρμενία κατά την διάρκεια του 2015, ανήλθαν σε 
16,6 εκ.$, αυξημένες σε ποσοστό 7,3%. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 
σημαντικό, δεδομένης της σημαντικής μείωσης του συνόλου των εισαγωγών κατά -
20,6%. 
 
Κυριότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα είναι τα τσιγάρα και προϊόντα καπνού, τα 
φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, οι βρώσιμες ελιές, οι μηχανές και συσκευές 
επεξεργασίας καπνού, οι ράβδοι από αργίλιο, οι κόλλες και συγκολλητικά υλικά, τα 



φάρμακα, τα χρώματα και βερνίκια, τα σιδερικά και είδη από κοινά μέταλλα και τα 
πολυμερή προπυλενίου. 

 
Οι εξαγωγές προς Ελλάδα ανήλθαν σε 530.000 χιλ$, εννεαπλάσιες σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  
 
Μείωση οικονομικής δραστηριότητας και εξωτερικού εμπορίου κατά την 
διάρκεια του Ιανουαρίου. 
 
Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2016 η οικονομική δραστηριότητα σημείωσε 
μείωση σε ποσοστό -49,2%, αν και παρέμεινε αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με 
τον Ιανουάριο 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Οι πλέον σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των κατασκευών με 
ποσοστό -90,7%, της γεωργικής παραγωγής -77,3%, του εμπορίου -58,6%, των 
υπηρεσιών -31,2% και της βιομηχανικής παραγωγής -28,7%. 
 
Ο συνολικός όγκος του εξωτερικού εμπορίου, κατά την περίοδο αναφοράς, ανήλθε 
σε 242,4 εκ.$, παρουσιάζοντας μείωση κατά -49,2% έναντι του Ιανουαρίου 2015 
και -13,8% σε ετήσια βάση. 
 
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 89,2 εκ.$, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6%, σε ετήσια 
βάση, ενώ οι εισαγωγές προσέγγισαν τα 153,2 εκ.$, καταγράφοντας μείωση σε 
ποσοστό -22,2%.   
 
Εξέλιξη μισθών. 
 
Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου 2016 ο μέσος ονομαστικός μισθός στην Αρμενία 
ανήρχετο σε 369$, αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
προηγουμένου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Ο μέσος ονομαστικός μισθός στον δημόσιο τομέα ανήρχετο σε 334$, αυξημένος 
σε ποσοστό 4,7% και στον ιδιωτικό τομέα σε 417$, αυξημένος κατά 1,8%.  
 
Συνεργασία στον ενεργειακό τομέα Αρμενίας, Ιράν και Γεωργίας. 
 
Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αρμενίας κ. Zakharyan δήλωσε 
ότι η συμφωνία για προμήθεια φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Γεωργία, δια 
μέσου της Αρμενίας, δεν έχει ακόμα λάβει νομική ισχύ. Προς το παρόν 
χρησιμοποιείται μόνο το 10-15% της δυναμικότητας του αγωγού μεταφοράς. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής της Ιρανικής Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (NIGEC) δήλωσε, 
νωρίτερα, ότι η χώρα του διαπραγματεύεται με την Γεωργία συμφωνία για 
προμήθεια 200 εκατ. cm3 αερίου, μέσω Αρμενίας. 



 
Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του Μαρτίου και το πρώτο 
συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 7 μηνών, στην συνέχεια δε θα εξετασθεί η οικονομική 
βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 
 
Προς το παρόν, η Γεωργία εισάγει το 88% του φυσικού αερίου που καταναλώνει 
από το Αζερμπαϊτζάν και το 12% από την Ρωσία, ως αντάλλαγμα για την διέλευση 
ρωσικού αερίου, μέσω του εδάφους της, προς την Αρμενία. 
 
Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο επικεφαλής της Gazprom κ. Miller είχε δηλώσει ότι 
μπορεί να εξετασθεί ένα σχήμα ανταλλαγής, ώστε ιρανικό φυσικό αέριο να 
μεταφέρεται στην Αρμενία, μέσω αγωγού ιδιοκτησίας της ρωσικής επιχείρησης και 
το ρωσικό αέριο να παραμένει στην Γεωργία. 
 
Ο Υπουργός Ενέργειας της Γεωργίας αναφέρθηκε και σε πιθανή συνεργασία στην 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της χώρας του και του Ιράν, μέσω 
Αρμενίας. 
 
Κατάταξη Αρμενίας σε έκθεση ΟΟΣΑ για ανάπτυξη ΜΜΕ. 
 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έκθεσης που συνέταξε η Ευρωασιατική Διεύθυνση 
του ΟΟΣΑ, η Αρμενία ευρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Συνεργασίας ( Eastern Partnership ) σχετικά με την ευκολία ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Στην έκθεση εξετάζονται και συγκρίνονται τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζουν οι 
κυβερνήσεις για την λειτουργία των ΜΜΕ και η προσαρμογή αυτών προς τα 
δεδομένα του ΟΟΣΑ. 
 
Χορήγηση δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα για ανάπτυξη τουριστικού 
τομέα. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών της Αρμενίας κος Khachatryan και η Διευθύντρια της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες του Καυκάσου κα Tembon υπέγραψαν 
συμφωνία για χορήγηση δανείου ύψους 55 εκ.$, με σκοπό την ανάπτυξη του 
τουριστικού τομέα. 
 
Το δάνειο χορηγείται με περίοδο χάριτος 14,5 ετών και 25ετή περίοδο 
αποπληρωμής και θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και 
χρηματοδότηση διοικητικών φορέων που θα βοηθήσουν για την διάχυση των 
θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων στην περιφέρεια. 
 
Κατά την διάρκεια της πενταετούς εφαρμογής του προγράμματος τουριστικής 
ανάπτυξης, που θα συγχρηματοδοτηθεί και από την Αρμενική Κυβέρνηση με 13 



εκ.$, προβλέπεται η αύξηση των ενοικιαζομένων δωματίων, εκτός ξενοδοχείων, 
κατά 3.000 και η αύξηση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα, από 
1.800 σε 9.000. 
 
Σιδηροδρομική σύνδεση Αρμενίας – Ιράν. 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. 
Zakharyan, η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Αρμενίας και Ιράν 
παραμένει υψηλά στις προτεραιότητες των δύο κυβερνήσεων. 
 
Το κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 3 δις$, λόγω των ιδιομορφιών 
του εδάφους, ενώ το αντίστοιχο κόστος για σύνδεση του Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν 
δεν ξεπερνά τα 250 εκ.$ και σχετική συμφωνία υπεγράφη πρόσφατα στην 
Τεχεράνη. 
 
Η σιδηροδρομική γραμμή θα ενώνει την Ρωσία με το Ιράν, μέσω Αζερμπαϊτζάν και 
το πρώτο τμήμα αυτής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2016. Για την 
ολοκλήρωση του έργου θα κατασκευαστούν 22 τούνελ και 15 γέφυρες και εκτιμάται 
ότι θα μεταφέρονται ετησίως 1,4 εκατ. επιβάτες και 5-7 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων. 
 
Αύξηση εξαγωγών φρούτων και λαχανικών. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρμενικού Υπουργείου Γεωργίας, η Αρμενία εξήγαγε, 
κατά την διάρκεια του 2015, 3.299 τόνους φρούτων, έναντι 2.219 του 2014, ήτοι 
ποσότητα αυξημένη κατά 33% και 6.949 τόνους λαχανικών και γεωμήλων, έναντι 
2,874 του 2014. 
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