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 درباره ارمنستان 

بد. در سالیان اخیر ارمنستان رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته و این موضوع باعث شده تا روابط تجاری و اقتصادی آن با ایران بسیار بهبود یا

 .ایران نیز یکی دیگر از اعضای آن استیکی از اعضای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که  ۲۰۱۵خصوصا آنکه این کشور از سال 

  آنچه از ارمنستان باید بدانیم

تواند گزینه خوبی برای همسایه کوچکی که رابطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیار مناسبی با ایران دارد. به همین دلیل صادرات به ارمنستان می

  د.همکاری اقتصادی با این کشور باش

 .اخیر ارمنستان رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته و این موضوع باعث شده تا روابط تجاری و اقتصادی آن با ایران بسیار بهبود یابددر سالیان 

رای یکی از اعضای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که ایران نیز یکی دیگر از اعضای آن است. اعضای این اتحادیه دا ۲۰۱۵خصوصا آنکه این کشور از سال 

 .یک سری امتیازات در تجارت با هم هستند

 .مجموعه این عوامل باعث شده تا بسیاری از تجار و تولیدکنندگان کشورمان به فکر صادرات به ارمنستان باشند

ها، داشته و عالوه بر ارمنیمیلیون نفر جمعیت  3های فرهنگی و اجتماعی ارمنستان به ایران بسیار نزدیک است. این کشور در حال حاضر قریب به ویژگی

 .های قومی و مذهبی دیگری نیز در آن ساکن هستندگروه

 .کند تا هدفمندتر اقدام به صادرات کنندشناختی و اجتماعی ارمنستان به تجار و بازرگانان کمک می نکات جمعیت 

تواند مورد توجه قرار رار دارند که در صادرات محصوالت مختلف میساله ق ۵4تا  ۲۵توجهی از جمعیت آن در بازه سنی به عنوان مثال، بخش بسیار قابل

  .توانند برای تسهیل روندهای تجارت از اشتراکات فرهنگی دو کشور بهره بگیرندگیرد. ضمن آنکه صادرکنندگان می

اختالفات مهم آنها جدال بر سر منطقه مورد این کشور همچنین روابط سیاسی مناسبی با دیگر همسایه خود یعنی جمهوری آذربایجان نداشته و یکی از 

 . تواند یک نکته مثبت در صادرات به ارمنستان محسوب شودداغ است. این موضوع نیز از دیدگاه تجار و بازرگانان کشورمان میمناقشه قره
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تواند در بوده و می ۲۰۱9 دهد. این اطالعات مربوط به سالشناختی، فرهنگی و اجتماعی نشان میجدول زیر اطالعات عمومی ارمنستان را در حوزه جمعیت

  .بسیار مفید واقع شود صادرات به ارمنستان بحث

های جمعیتیویژگی های فرهنگی و اجتماعیویژگی     

هزار 96۰میلیون و  ۲جمعیت  روسی و ارمنی:های رسمی زبان     

(درصد ۵3درصد( و زنان ) 47جمعیت مردان ) مسیحیت :دین اصلی    

ساله ۵4تا  ۲۵درصد جمعیت  4۲ های قومی مذهبی روسی، کرد، گرجی، یهودی، یونانی، یهودیاقلیت   

درصد 6۲.8جمعیت شهری   ایروان، گیومری، اجمیاتزین، وانادزور، هرازدان، آبوویان، آرتاشات، کاپان، گاوار  

درصد 38.۲جمعیت روستایی  ریال(۲6۰)هردرام  درام :پول رایج   

سال 3۵سن متوسط کشور    نوع حکومت پارلمانی   

 هایی از اقتصاد ارمنستاندانستی

بسیاری دیگر از کشورهای همسایه ایران وضعیت بسیار بهتری دارد. صنعت در این کشور از دیرباز رونق بسیار قابل توجهی داشته اقتصاد ارمنستان نسبت به 

 .و انواع کارخانجات صنعتی پیش از استقالل ارمنستان احداث شده بودند

اند. خصوصا گردشگری که اورزی نیز رونق فراوانی را تجربه کردههایی همچون گردشگری، خدمات، کشهای اخیر عالوه بر صنعت، بخشبا این حال، در دهه

 .ها را نیز جذب این کشور کرده استدر سالیان اخیر بسیاری از ایرانی
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همین دلیل انواع و اقسام معادن مختلف های معدنی بوده است. به ارمنستان به علت بافت کوهستانی خود، از گذشته تاکنون محلی برای استخراج انواع سنگ

 .توان به طال، آهن، مس، نمک و برخی معادن دیگر اشاره کردترین آنها میدر آن فعال هستند. از مهم

ی برخوردار های فسیلی و گازتوان بحث انرژی دانست. همسایه شمالی ایران چندان از منابع نفتی، سوختمی با این حال، پاشنه آشیل اقتصاد ارمنستان را

 .دهدنیست. جدول زیر اطالعات به نسبت خوبی از وضعیت اقتصادی آن ارائه می

المللی پول و سایر المللی از جمله سازمان جهانی کار، صندوق بینهای بینهای سازمانبوده و براساس داده ۲۰۱9و  ۲۰۱8های این اطالعات مربوط به سال

  .ها استسازمان

اقتصادیوضعیت   توضیحات  
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  آمار تجارت ارمنستان چگونه است؟  

محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به دریا است. یکی از موانع اصلی ارمنستان برای گسترش تجارت با سایر کشورهای جهان،  

 .همین موضوع نیاز ارمنستان را به همسایگان خود بیشتر کرده است

این در حالی است که دو همسایه مهم این کشور یعنی ترکیه و جمهوری آذربایجان، چندان رابطه سیاسی مناسبی با همسایه شمالی 

های سیاسی قرار ی رابطه تجاری با ارمنستان هستند، اما این رابطه همواره تحت تاثیر کشمکشایران ندارند. هر چند این دو کشور دارا

 .گرفته است

نظیر برای سایر همسایگان و کشورهای نزدیک به ارمنستان فراهم شود. خصوصا برای این مسائل باعث شده تا یک فرصت تجاری بی

 .ای برای تجارت با یکدیگر برخوردار هستندکشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که از امتیازات ویژه

  ترین شرکاء ارمنستان در صادرات کاال کدام کشورها است؟اصلی

ترین شریک تجاری در بحث صادرات است. این در حالی است که دو کشور مرز مشترکی نیز درصد، اصلی ۲6.93کشور روسیه با میزان 

 .گر بسیار نزدیک هستندندارند. هر چند که به لحاظ جغرافیایی به یکدی

شدن تنور تجارت ارمنستان  های تجاری اتحادیه اوراسیا به گرمرسد که داشتن اشتراکات فرهنگی، تاریخی در کنار مزیتاما به نظر می

 .و روسیه کمک کرده است

  .درصد از کاالهای صادراتی خود را به ایران صادر کرده است 3.9۵به میزان  ۲۰۱8براساس آخرین آمارها، ارمنستان در سال 

درصد(، بلغارستان  ۱4.۱6توان به ترتیب به کشورهای سوئیس )ترین شرکاء تجاری ارمنستان در بحث صادرات میعالوه بر روسیه، از مهم

 .درصد( اشاره کرد 3.9۵درصد( و ایران ) 4.۵۰درصد(، چین ) ۵.۵۵درصد(، هلند ) 6.3۲درصد(، عراق ) 9.۱۰)
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  آمار کاالهای وارداتی به ارمنستان 

است. چرا که این کشور چندان منابع نفتی ترین اقالم وارداتی ارمنستان از ابتدا تاکنون، سوخت و انواع مختلف انرژی بوده یکی از مهم 

 .و انرژی در اختیار ندارد

ها، محصوالت دیگری از قبیل شود. عالوه بر نفت و سایر سوختبیشتر محصوالت سوختی و نفتی از کشور روسیه به ارمنستان وارد می

 .نستان قرار داردآالت و تجهیزات برقی، دارو، دخانیات، پالستیک در صدر نیازهای وارداتی ارمماشین

ایم که منطبق با آخرین آمارهای سازمان تجارت اشاره کرده ۲۰۱8ترین کاالهای وارداتی ارمنستان در سال ما در فهرست زیر به مهم

  .جهانی است

  های فسیلیها و روغنانواع سوخت•
  تجهیزات برقی و الکترونیکی•
  وسایل نقلیه•
  پالستیک و محصوالت پالستیکی•
  نئون ساخته و چراغهای پیشمبلمان، ساختمان•

  های بخار صنعتی و تجهیزات مربوطهبویلرها، دیگ•
  بهاهای معدنی و قیمتی و فلزات گرانسنگ•
  محصوالت دارویی•
  انواع تنباکو، دخانیات و سیگار•
  آهن و فوالد•
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توانند بر روی صادرات شود که تجار و صادرکنندگان میکشور وارد میعالوه بر محصوالت فوق، محصوالت مختلف دیگری نیز توسط این 

توان به تجهیزات پزشکی، پوشاک و پارچه، آلومینیوم، کاغذ و برخی محصوالت دیگر اشاره آنها تمرکز کنند. از جمله این محصوالت می

 .کرد

  وضعیت تجارت ارمنستان و ایران به چه صورت است؟ 

تجارت ایران با ارمنستان نسبت به برخی از کشورهای دیگر همچون روسیه اختالف زیادی دارد، اما برخی عوامل از جمله اگرچه میزان 

 .تواند این حجم از تجارت فعلی را بسیار باال ببردمرز زمینی، اشتراکات فرهنگی و عضویت دو کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می

توانند از طریق گمرک نوردوز مرز است. بازرگانان، تجار و مسافران می آذربایجان شرقی و اردبیل با ارمنستان همایران از طریق دو استان 

 .کیلومتری شهر جلفا قرار دارد 6۰با این کشور ارتباط داشته باشند. این گمرک در حدود 

ران است. ضمن آنکه در آینده نیز قرار است ارتباط ریلی بین ترین مسیر برای تجارت با ارمنستان از ایراه زمینی تنها راه و البته آسان

 .دو کشور برقرار شود

وآمد و مسافرت به شهرهای مهم آن مانند ایروان چندان زمان نخواهد برد و به سهولت به علت وسعت نه چندان زیاد این کشور، رفت

 .گیردانجام می

کنند. مجموعه راندن تعطیالت آخر سال و اوقات فراغت خود به این کشور سفر میدر سالیان اخیر بسیاری از گردشگران ایرانی برای گذ

تر به نظر دهد که صادرات به ارمنستان نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای دیگر برای تجار ایرانی بسیار آساناین فاکتورها نشان می

  .رسدمی

  صادرات ایران به ارمنستان چگونه است؟

میلیون دالر کاال به ارمنستان صادر کرده  ۲69.۲به میزان  ۲۰۱8، ایران در سال (WTO) های سازمان تجارت جهانیدادهبراساس 

 .است. این مقدار نسبت به سال قبل از آن جهش بسیار قابل توجهی داشته است

 صادرات وضعیت خوبی به زیر نمودار  وده است.در طول سالیان اخیر آمار صادرات ایران به این کشور همسایه تا حدود زیادی در نوسان ب

 دهدمی نشان اخیر سال چند در را ارمنستان به ایران
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 .سومین شریک تجاری ارمنستان به لحاظ صادرات محصوالت مختلف به این کشور بوده است ۲۰۱8ایران در سال 

صادرات به  ۲۰۱6بوده است. با این حال، سال  ۲۰۱8کاالهای ایرانی به ارمنستان تقریبا متعلق به سال دهد که بیشترین حجم صادرات آمارها نشان می 

بیشترین حجم صادرات از ایران به این کشور به ترتیب از  98و  97های براساس آمارهای گمرک در سال .ارمنستان در کمترین میزان خود قرار داشته است

 .فوالد مبارکه اصفهان، جلفا، منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی، اراک، مراغه، غرب تهران صورت گرفته استطریق گمرکات نوردوز، تبریز، 

 شودر دیده میدر میان کاالهای صادراتی برخی از کاالها از قبیل لوله و پروفیل، شیشه، انواع میوه و سبزیجات، انواع سنگ و مواردی از این قبیل بیشت
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 نمایشگاه ایروان
بین ایران و این کشورها، بستری در ایجاد  ارتباط از  با توجه به توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اوراسیا و نیز توافق نامه جدید

هوری ماعالم میگردد نمایشگاه بین المللی و مشترک جیا گردیده، لذا هطریق دروازه تجاری و اقتصادی اتحادیه اوراسیا یعنی کشور هم مرز ایران)ارمنستان( م

 4الی  ۲نمایشگاه بین المللی شهر ایروان و با حمایت اتاق و وزارت بازرگانی ایروان و نیز شهرداری ایروان در تاریخ  محل روسیه در-ارمنستان-اسالمی ایران

 برگزار خواهدشد. 99آبان ماه 

 گسترش در عطفی نقطه تواند می رویداد این در مشارکت کشور، دو میان مثبت فرهنگی و سیاسی روابط و مشترک خاکی مرز به توجه با است، ذکر به الزم

 برای آمده پیش فرصت و اتحادیه این به ایران پیوستن و اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران تفاهمنامه امضای با دیگر سوی از. باشد ایران صادراتی بازارهای

 پس این از توانند می مذکور های حوزه در ایرانی توانمند و فعال های شرکت که است موضوع این بخش نوید حوزه، این نفری میلیون ۲۵۰ بازار به دسترسی

  .نمایند ایفا منطقه در را تری رنگ پر نقش و فعال حضور
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 تصاویر نمایشگاه سال گذشته
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