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فرصتهایتجاری

ارمنستان-ایران
1398بهمن ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد ارمنستان

ایروان:پایتخت سیاسی و بزرگترین شهر

ارمنی: زبان رسمی

ورینیمه ریاستی جمهحکومت متمرکز نظام : دولت

میلیون نفر3:جمعیت

ان  در حدود استمساحتی)مربع کیلومتر 29،800:مساحت

(مرکزی ایران

درام :واحد پول(AMD)

از شمال با گرجستان، از شرق با جمهوری  : همسایگان

.جواننخآذربایجان، از غرب با ترکیه و از جنوب با ایران و 

 اوراسیااز اعضای اتحادیه اقتصادی
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2018اقتصاد ارمنستان در سال

 درصد2/5: نرخ تورم

 483(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزAMD

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی

میلیارد دالر 30
(دالرمیلیارد 1700:  2017تولید ناخالص داخلی ایران در سال )

 (:خریدبر اساس برابری قدرت)سرانه تولید ناخالص داخلی
دالر 10،343

(هزار دالر20:  2017تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال )

درصد5/2: رشد اقتصادی

درصد18:نرخ بیکاری
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میلیون نفر3: جمعیت کل

درصد0/2: رشد جمعیت

درصد47: سهم جمعیت مردان

درصد53: سهم جمعیت زنان

درصد63: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد37: روستاییسهم جمعیت

سال36:متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی ارمنستان

ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018ساختار جمعیتی ارمنستان در سال
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی ارمنستان

 (2018)تجارت کاالیی ارمنستان با جهان

میلیارد دالر2/4: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر4/8: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر2/4منفی : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ارمنستان وضعیت تجارت خارجی

2018ارمنستان از جهان در سال وارداتیاقالم عمده 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)واردات 

67814/0روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ قیروسوختها127

56611/7بخار؛ قطعات آندیگهایماشین آالت، وسایل مکانیکی،284

3677/6صوتی و تصویریماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ اقالم385
2885/9مرواریدهای طبیعی یا پرورده، سنگ و فلزات قیمتی یا نیمه قیمتی471
1883/9یا تراموا و قطعات و لوازم جانبی آنهاریلیوسایل نقلیه، غیر از 587

1593/3محصوالت دارویی630
1422/9پالستیک و مصنوعات از آن739

1302/7آنجایگزین هایدخانیات و 824

1092/2...و وسایل چوبی مشابه؛ کوسن؛ تخت خواب، تشک، مبلمان994
1072/2آهن و فوالد1072
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ارمنستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری ارمنستان در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

1،25926/0روسیه1

66113/6چین2

2695/5ایران3

2515/2ترکیه4

2425/0آلمان5

1823/7ایتالیا6

1763/6ایاالت متحده امریکا7

1543/2اوکراین8

1292/7سوئیس9

1102/3فرانسه10
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ارمنستان وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده صادراتی ارمنستان  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

55723/4و خاکسترسربارهسنگ معدن ، 1

30712/9متیقیمتی یا نیمه قیو فلزات مرواریدهای طبیعی یا پرورده، سنگ2
26811/2آنجایگزین هایدخانیات و 3

2309/6و سرکهنوشیدنی ها4

1576/6دوزیقالبپوشاک و لوازم جانبی آن؛ غیر بافتنی و 5

1265/3آهن و فوالد6

964/0آلومینیوم و مصنوعات آن7

813/4قیر. روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنهاوسوختها8
682/9مس و مصنوعات از آن9
532/2دوزیقالبپوشاک و لوازم جانبی پوشاک ، بافتنی یا 10
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ارمنستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری ارمنستان در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه
64226/9روسیه1
33714/2سوئیس2
2159/0بلغارستان3
1516/3عراق4
1365/7آلمان5
1325/5هلند6
1074/5چین7
943/9ایران8
733/1متحده عربیامارات9
662/8گرجستان10
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ارمنستان در سال

ITC: منبع

میلیون دالر94 واردات ایران از ارمنستان

میلیون دالر269 صادرات ایران به ارمنستان

میلیون دالر363 تانمجموع مبادالت تجاری ایران و ارمنس

میلیون دالر175مثبت  تراز تجاری ایران با ارمنستان

2018در سال با ارمنستان خارجی ایران وضعیت تجارت 
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ارمنستان در سال

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به ارمنستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

9836/5روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ قیروسوختها127

3412/6نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچ کاری، آهک و سیمان225
2710/2پالستیک و مصنوعات از آن339

249/1آهن و فوالد472

155/5مصنوعات از آهن و فوالد573
113/9...مواد شیمیایی معدنی و آلی، فلزات گرانبها ، فلزات خاکی کمیاب ، 628
103/9میوه و آجیل خوراکی708
103/7سرامیکیمحصوالت 869

62/1شیشه ایشیشه و ظروف 970
51/9بخار؛ قطعات آندیگهایماشین آالت، وسایل مکانیکی،1084
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ارمنستان در سال

2018کاالهای عمده وارداتی ایران از ارمنستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

واردات  ارزش نوع کاال
(دالرهزار )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

76،09380/8روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛ قیروسوختها127
14،28415/2گوشتیفرآورده هایگوشت و 202
1،1071/2صوتی و تصویریماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ لوازم385

7730/8آلومینیوم و مصنوعات از آن476

3650/4چوب و مصنوعات چوبی؛ ذغال چوب544
2910/3کاکائو618
1880/20بخار؛ قطعات آندیگهایماشین آالت، وسایل مکانیکی، 784
1580/17نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچ کاری، آهک و سیمان825

1050/11و میوه های روغنی؛ صنعتی یا داروییدانه ها912
910/10...راه آهن یا تراموا ، لوازم راه آهن یا تراموا لوکوموتیو1086
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 ارمنستانوضعیت فضای کسب و کار در

2019مقایسه رتبه ایران و ارمنستان در سهولت انجام کسب و کار در سال 
(کشور دنیا190در میان )

(Doing Business 2020)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
47 ارمنستان

127 ایران
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 ارمنستانوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2020: منبع

2019ل در شاخص های مختلف سهولت انجام کسب و کار در سارتبه کشور ارمنستان 
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

راسیااوایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی 
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 هاندر جاوراسیااتحادیه اقتصادی کلیدی شاخص هایاهمیت و
رقیزستان؛ قارمنستانروسیه؛ قزاقستان؛ بالروس؛ : کشورهای عضو
(درصد مساحت جهان14)مربع میلیون کیلومتر 20:مساحت
نفرمیلیون 183:جمعیت
 تولید ناخالص داخلی(PPP :)4/8دالر تریلیون

میلیارد دالر867: حجم تجارت با جهان

پتانسیل های اتحادیه:
 (درصد از جهان14/5)رتبه اول استخراج نفت
 (درصد از جهان20/2)رتبه اول گاز جهان
 (درصد از جهان4/9)رتبه چهارم تولید انرژی برق جهان
 (درصد از جهان8)رتبه سوم طول خط آهن
 (درصد از جهان4/7)رتبه چهارم تولید آهن
 (درصد از جهان5)رتبه پنجم تولید فوالد
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 اوراسیاایران و اتحادیه اقتصادی
 وراسیاامیان ایران و اتحادیه اقتصادی موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری انعقاد

 سال3مدت برای 1398آبان ماه5از تاریخ اجرایی شده

 سال3پس از با این اتحادیه هدف دستیابی ایران به موافقتنامه تجارت آزاد با

اوراسیاایرانواعطاییفهرستامتیازات
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 اوراسیاایران و اتحادیه اقتصادی

2018درسالاوراسیااز/ایرانبهوارداتی/اقالمعمدهصادراتی
عمده صادراتی اقالم

ایران به اوراسیا
-داروها-خرما-خیار و خیار شور-کشمش-سایر نفتهای گازی-کیوی-پسته

کلم-متانول-مس تصویه شده-سیمانهای هیدرولیک
اقالم عمده وارداتی ایران 

از اوراسیا
آهن آالت به ضخامت  -کاتد و قطعات کاتد-روغن خام-ذرت دامی-جو

شکل رول یا ورقکاغذ روزنامه به-چوب اره شده از کاج-میلیمتر3کمتر از 
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 درصد0/1:اوراسیااتحادیه اقتصادی وسعتسهم از

 درصد  1: اوراسیااتحادیه اقتصادی تولید ناخالص داخلیسهم از

 درصد2:اوراسیااتحادیه اقتصادی جمعیتسهم از

 درصد0/43:اوراسیااتحادیه اقتصادی صادراتسهم از

 درصد1/66:اوراسیااتحادیه اقتصادی وارداتسهم از

(2018)اوراسیااتحادیه اقتصادی به عنوان یک عضو در ارمنستانجایگاه 
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 یااوراسدر تجارت خارجی ایران با اتحادیه اقتصادی اهمیت ارمنستان
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

 یااوراسدر تجارت خارجی ایران با اتحادیه اقتصادی اهمیت ارمنستان
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 اوراسیاایران، ارمنستان و اتحادیه اقتصادی

یااوراسدر تجارت خارجی ایران با اتحادیه اقتصادی اهمیت ارمنستان

اوراسیاارمنستان به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اقتصادی  ،
(منطقه آزاد ارس)مرز زمینی مشترک با ایران دارای 

ز  ادروازه ورود ایران به بازارهای جدید اقتصادی ارمنستان
اوراسیاجمله اتحادیه اقتصادی 

 نیز دروازه ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادیایران
اقتصادیبه دیگر مناطق اوراسیا

 جنوب–شمال کریدورایران و ارمنستان پل ارتباطی
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 ارمنستان-در روابط تجاری ایرانفرصت ها و نقاط قوت

فرصت ها
 ؛دو کشوراشتراکات فرهنگی و تاریخی میان

 میلیون نفری به دلیلل دارا  183با بازاری اوراسیااقتصادی دروازه ورود ایران به اتحادیه ارمنستان

زمینی؛مرز مشترک بودن 

 اقتصادی جهان؛ به دیگر مناطق اوراسیادروازه ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ایران

 تراتژیک دریای سیاه به عنوان کوتاه ترین مسلیر اسل  -فارسخلیج کُریدورقرار گیری ارمنستان در

برای دسترسی اتحادیه اروپا به بازارهای آسیا و بالعکس؛

و کلار ارزان، تخصلص  نیرویو معادن، صنایع، حمل و نقل، انرژیهایزمینهارمنستان در نیازهای

مصنوعات و توانمندی ایران در این حوزه ها؛در ساخت تکنولوژی

 ؛پالستیکی و آهن آالتصنایع محصوالت کشاورزی، مواد معدنی، فراوری ایران در توانمندی

توانمندی ایران در حوزه توریسم و به ویژه توریسم سالمت؛
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
 ارمنستان-چالش ها و نقاط ضعف در روابط تجاری ایران

چالش ها
 کاال؛تهاترارمنستان به عنوان چالشی در توازن در تراز تجاری میان ایران و عدم

در مبادالت پولی و بانکی به ویژه در شرایط تحریم؛چالش ها

 ارمنستان؛در بخش اقتصادی منوپلیانحصار و

 انی؛ایرسرمایه گذاران ارمنستان و مشکالت عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات سرمایه گذاری و تجاری در

 تجاری به ویژه از سوی ایران؛سیاست گذاری هایثباتی در بی

 ترانزیتی؛و مشکالت مربوط به همکاری مشکالت گمرکی

 ؛(اوراسیااقالم خارج از موافقتنامه با )کشور بین دو تعرفه ایموانع

 ارمنستان؛از بازار دقیق فعاالن اقتصادی ایرانی عدم شناخت

 ؛انکوتاه مدت بازرگانان ایرانی و عدم توجه به مسائل کیفی و بازاریابی در صادرات به ارمنستنگاه

 ستانیارمناز سوی طرف صنعتی ارس -آزاد تجاریمنطقه ها و مزایای سرمایه گذاری در عدم توجه به ظرفیت
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ارمنستان-فرصتهایتجاریایران
ارمنستان-در توسعه روابط تجاری ایران راهبردها

راهبردها
تجاری؛مبادالتدرکشوردوملیپولازاستفادهنیزوتهاترراهکارازبهره گیریبرایسازوکاریایجاد

؛کشوردومیانکاالتزانزیتمسیردرزیرساخت هاشرایطبهبود

ارس؛صنعتی-تجاریآزادمنطقهظرفیت هایازبیشترهرچهبرداریبهره

؛ارمنستاندراوراسیاوایرانتجاریمرکزتشکیل

تجربیات؛الانتقومبادالتجهتایرانتعاونبخشباارمنستانتعاونی هایواتحادیه هامیانروابطتقویت

؛ایراندراوراسیااتحادیهتعاونیهایروسایاجالسبرگزاری

؛تجاریهیئت هایپذیرشواعزام

مرزی؛هایبازارچهتقویتونمودنفعال

؛کشاورزیحوزهدرویژهبهکارآفرینیزمینهدرتجربیاتتبادل

ایران؛درارمنستانسویازوارمنستاندرایرانسویازخدماتوکاالتخصصینمایشگاه هایبرگزاری

ایرانساختمانصنعتنمایشگاهدرارمنستانیبازرگانانحضور.



فرصتهایتجاری
ارمنستان-ایران

1398بهمن ماه 

معاونت اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون ایران


