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ی   اطالعات  ک
:واقع شده است. جنوب غربي آسيا، بين تركيه و آذربايجان در  موقعيت جغرافيايي 

 كيلومتر مربع 29،743 :مساحت  
 :بانك جهاني 2016آمار سال (نفر  ميليون 3 جمعيت(  
 بوكسيت ماده شيميايي موليبدن و ذخاير محدود طال، زينك،  :منابع طبيعي  
 درصد) 92ارمني (: مذهب  
 :ارمني زبان رسمي  
 :ايروان پايتخت  
 :جمهوري نوع حكومت  

 :سركيسيان سرژ رئيس جمهور  
 :كاراپتيان كارن نخست وزير  
 درام: واحد پول  
 ميليارد دالر  5/10: )2016(توليد ناخالص داخلي  

  دالر 3,525توليد ناخالص داخلي: سرانه 

  :متوسط رو به پايينگروه درآمدي 

 دالر 3770:سرانه درآمد  

 شمش آهن و مس، فلزات غيرآهني، الماس، مواد معدني و مواد غذايي، سيگار، نوشيدني  :اقالم مهم صادرات
 ها و انرژي

  آالت و تجهيزات، مواد غذايي، تنباكو، الماس تراش نشده، مواد دارويي گاز و نفت، ماشين :وارداتاقالم مهم
  و خودرو

 روسيه، چين، آلمان، عراق، گرجستان، كانادا، بلغارستان، ج.ا.ايران :)2015(شركاي مهم صادرات  
 تركيهايتاليا، ج.ا.ايران، روسيه، چين، آلمان،  :)2015( شركاي مهم واردات  
  

  نقاط قوت و ضعف:
  نقاط قوت:
 المللي و منطقه اي مناسب، عضويت در اتحاديه اروپاروابط بين  
 .عضويت در منطقه يورو كه ريسك تسعير و انتقال ارز را كاهش مي دهد  
 پايين بودن نرخ تورم  
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  نقاط ضعف:
 بدهي عمومي نسبتاً باال  
 وابستگي باالي تجاري به آلمان  
 با توجه به باال بودن تعهدات آن در اروپاي شرقي و مركزي از جمله روسيه آسيب پذيري بخش بانكي  

  
  هاي مهم اقتصاديشاخص                                                  

  2017موسسه اويلر هرمس، مارس منبع:گزارش      
  

  تحليل ريسك:
  ،رياست جمهوري به نظام سال بعد از استقالل، در مرحله نهايي عبور از نظام سياسي  26ارمنستان

و تحت قانون اساسي جديد انتخاب شد و در بهار  2017پارلمان جديد در آوريل قرار دارد. پارلماني 
  به جاي انتخاب توسط آراي عمومي، توسط پارلمان برگزيده خواهد شد. رئيس جمهور ، 2018

  رشد كاهش اي داشته است. بخشي از روند آهستهبهمراه كاهش نرخ فقر، ، رشد كشور 2014از سال
 به اين كشور كاهش ارسال حواله جاتكشور، به علت افت عملكرد اقتصادي شركاي بزرگ تجاري و 

  است.بوده 

  كاهش قيمت كاالها ، كاهش منابع درآمدي و افزايش بي ثباتي سياسي به وضعيت  مانندتركيب عواملي
آسيب زد و روند فقرزدايي را در اين كشور، به حالت معكوس  2016مالي و رشد ارمنستان در سال 

گذاري خصوصي و مصرف در بهبود اقتصادي اخير، درآورد. اما بهبود قيمت فلزات پايه و بهبود سرمايه
  اند. ر بودهموث

 چه نرخ فقرزدايي در كشور ارمنستان، رقم قابل توجهي بوده است اما بخش بزرگي از مردم كماكان گر
درك بهتري از علل و راهكارهاي  بايدميدهد كه پذير هستند. اختالفات مكاني فعلي نشان ميآسيب

ممكن صورت پذيرد. ارمنستان با توجه به داشتن يك اقتصاد متكي بر منابع معدني و كشاورزي، براي 
  استفاده كارآمد و پايدار از منابع طبيعي، به يك طرح بلندمدت نياز دارد. 

  2016 2015 2014  عنوان
  (پيش بيني)

2017 
  (پيش بيني)

5/2 2/2 3 5/3   رشد توليد ناخالص داخلي(%)   

 4 1 -1/0 6/4  نرخ تورم(%)

 -6/3 -1/4 -9/4 -9/1 تراز مالي ( درصد از توليد ناخالص داخلي)

 54 5/52 7/48 5/43 عمومي(درصد از توليد ناخالص داخلي)بدهي 

 -5 -4 -2/3 -3/7 حساب جاري ( درصد از توليد ناخالص داخلي)

  5/86  5/86  3/84  71  بدهي خارجي( درصد از توليد ناخالص داخلي)
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  ،اقتصاد ارمنستان  ،كورمذ سالدر درصدي  2/0و رشد  2016بعد از ركود سال به گزارش بانك جهاني

و به  نموددرصد رشد  6واقعي تا  GDPاستحكام بيشتري از خود نشان داد و  2017در نيمه اول سال 
 و خرده ي، خدماتيصنعتفعاليتهاي رسيد. اين ميزان رشد تحت تاثير  2016مشابه سال رقم باالتر از 

اين در به ثبت رسيد. ، بودند 2016درصد باالتر از رقم رشد سال  13و  11 ،12فروشي كه به ترتيب 
نيز با كاهش مواجه گرديد  ساخت و ساز عملكرد ضعيفي داشت و بخشكشاورزي حالي است كه بخش 

   بود. 2016درصد پايين تر از رقم سال  10و 
  شده،  آوريفر مواد غذاييرشد كشور تحت تاثير صادرات مس، موليبدن،  2017در نيمه اول سال

قرار  ،درصدي صادرات سهيم بودند 21ات، الماس، تنباكو، منسوجات كه در رشد ها، جواهرنوشيدني
 ي، اوضاع تجار2016درصدي بهاي كاالهاي صادراتي نسبت به سال  4/2با افزايش همچنين گرفت. 

خالص صادرات، درصدي را تجربه كرد اما  20باثبات باقي ماند. اگرچه صادرات كشور، افزايش چشمگير
  سبب كاهش رشد گرديد.گذاري، سرمايه مصرف وبهبود  به پشتوانهتوجه به افزايش واردات  با

  هايباشد اما در معرض بي ثباتيو در ميان مدت، مثبت مي 2017چشم انداز رشد و كاهش فقر براي سال 
بااليي قرار در سطح ريسكهاي سياسي هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي زيرا بزرگي قرار دارد 

  دارند.

  اي جديد تعيين شده توسط بانك را با سرمايه قويتر و در راستاي الزامات سرمايه 2017بخش بانكي سال
بانك ارمنستاني در سطح  17) آغاز نمود. همچنين ميانگين نسبت كفايت سرمايه 3مركزي(مقررات بازل 

ها و وامهاي بانكي از بيش از ري سپردهدرصد قرار گرفت. نرخهاي دال 12درصد باالتر از حداقل  20
كاهش يافت. وام  2017درصد تا ماه ژوئن  62و  63به حدود  2016درصد در ابتداي سال  66و  70

درصد و در  15تا  2016تقريباً در حالت ركود قرار داشت، در سال  2015دهي بخش بانكي كه در سال 
 درصد رشد داشت. 13، 2017نيمه اول سال 

 2016و  2015درصد توليد ناخالص داخلي در سالهاي  6و  5/4ت كسري هاي مالي در سطح پس از ثب ،
درصدي را  7/2مقامات اين كشور برنامه تقويت مالي از طريق بودجه دولتي با كسري هدفگذاري شده 

نه يشرايط مالي به پشتوانه بهبود وصول ماليات و انضباط هز 2017آغاز نمودند. در خالل نيمه اول سال 
 عمومي باثبات بود و اين امر به كاهش كسري بودجه در سطح كمتر از سطح پيش بيني شده كمك نمود.

  (و تشكيل دولت جديد)، تحريمهاي جديد  2018 وريلآ ماه انتخابات رياست جمهوريبا در نظر گرفتن
سال در و  درصد  5/4، 2017سال ، بر اساس پيش بيني بانك جهاني رشد اين كشور در روسيه عليهاروپا 
 ثبات مجدد تقويت ارمنستان اقتصادي چالش مهمترين درصد خواهد بود. 4بطور متوسط  2019-2018

  .باشد مي پايدار رشد داراي جديد منابع ارائه و كشور كالن اقتصادي هاي شاخص در

 م تداوي و اخير، رشد چشمگير در بخش صنعت و خدمات و بهبود حداقلي در توليدات كشاورز مقطع
منعكس كننده توازن مجدد ساختار اقتصادي  ،اين روند رشددهد. را نشان مي ساختمانركود صنعت 
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و مناطق روستايي را در صورت پايين بودن ثانويه شهرهاي است كه ممكن است نابرابري بين پايتخت، 

در صورت تغيير شكل ساختار اقتصاد، شهرهاي ثانويه نقش مهمي در ايجاد گسترش بدهد.  ،تحرك كار
 .اندكشاورزي را رها كرده د داشت كهنافرادي خواهفرصتهاي شغلي براي 

  
  مبادالت تجاري ج.ا.ايران و ارمنستان:

  دالر)(ارقام به ميليون  نمودار مبادالت تجاري ج.ا.ايران با ارمنستان                         

  
  

 سيمان هاي، سولفور سديم، نيترات آمونيوم، گاز طبيعي مايع شده: )1395(اقالم مهم صادرات ايران به ارمنستان 
 جات،جات و صيفيو گچ، ميوه آهك، گرم نوردشده غيرممزوج تخت يا فوالد محصوالت از آهن يا، پودر نشده
   خرما، ساير كربنات ها، كربنات كلسيم، پشم شيشه

، آلياژهاي آلومينيوم، دستگاههاي حفاري، چوب اره شده ،بره گوشت): 1395(اقالم مهم واردات ايران از ارمنستان
جمله  ي(ازكاري قالبمنگنه ماشينهاي آهنگري يا، كاركردن روي فلزات برايكاري ماشين دستگاه متمركز، پيت ماس

ابزارهاي تعويضي براي ابزارآالت دستي يا ماشين ، تريلرهاي سردخانه دار، ايظروف شيشه، هاچكش و ها)پرس
  .پليت باطري، ابزار
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  سياست پوشش صندوق: 

 دهد.يرا پوشش مارمنستان : صندوق اعتبارات كوتاه، ميان و بلندمدت تضمين شده توسط دولت ريسك دولت

را تان ارمنستضمين شده توسط بانكهاي مورد قبول خود در  مدتميان و  صندوق اعتبارات كوتاه ريسك بانك:
  دهد.با ضمانت نامه بانكي پوشش مي ILCاز طريق 

ها در حالت حساب باز (بدون تضمين) در صورت احراز اعتبار خريدار : پوشش ريسك شركتريسك شركت
  پذير است.هاي اطالعاتي امكاناز طريق شبكه

  :)صندوق6(گروه  ارمنستانسقف پوشش كشور 
  ميليون دالر 60مدت:اعتبارات كوتاه

  ميليون دالر120اعتبارات ميان/بلندمدت: 
  بانكهاي مورد قبول:

  

1. Ameriabank CJSC 
2. Mellat bank of Armania 
3. Ardshinbank 
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  :نمودارهاي ضميمه
  (ميليون دالر) توسط ارمنستانگذاري مستقيم جذب شده سرمايه                                     

  

                   

  (ميليون دالر) اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صاردات در كشور ارمنستان                    
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