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7فناوری و نوآوری جمهوری ارمنستان

  خالصه مدیریتی
اهمیت راهبردی منطقه جنوب قفقاز که دروازه ورود به اروپا و بازار بزرگ کشورهای 
مستقل مشترک المنافع ازجمله ارمنستان محسوب می شود، ضرورت برقراری ارتباط موثر و 
پایدار با کشورهای این منطقه را برای ایران دوچندان می کند. زیرا وجود روابط صلح آمیز با 
کشورهای همسایه عالوه بر تقویت امنیت بین المللی کشور، امکان حضور اقتصادی پرقدرت 
در این کشورها و بهره برداری از ظرفیت های داخلی و بین المللی آن ها را برای ایران فراهم 
می آورد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ارمنستان که در جنوب رشته  کوه های قفقاز 
ایران و بین کشورهای آذربایجان و ترکیه واقع شده است، آشنایی  و در مرز شمال غرب 
فرصت های  و  زمینه ها  بررسی  و  این کشور  فناوری  و  علمی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  با 
همکاری علمی، فناوری و اقتصادی بین ایران و ارمنستان بسیار حائز اهمیت است. از این 
تهیه و تدوین  ارمنستان« در 6 بخش  نوآوری جمهوری  »فناوری و  با عنوان  رو، گزارشی 

شده است که در ادامه می آید:

ارمنستان در یک نگاه ☑

پس از اعالم استقالل از شوروی سابق در سال 1991 و بعد از دوره  کوتاه رکود اقتصادی، 
ارمنستان توانست به رشد اقتصادی خوبی دست یابد. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی آن 
طی چند دهه اخیر حدود 7 درصد بوده است که بیشتر مرهون بخش خدمات، ساخت وساز 
و تجارت آن است. شایان ذکر است بخش های فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری 
ارمنستان در سال های اخیر به عنوان اولویت های توسعه ای در برنامه های راهبردی این کشور 

مورِدتوجه خاص قرار گرفته اند. 

ترکیه  و  آذربایجان  با  سیاسی  تنش های  به دلیل  ارمنستان  مرزهای  بودن  بسته  علی رغم 
)به دلیل مساله قره باغ(، اما این کشور به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه 
منطقه  و  همسایه  کشورهای  با  متعدد  تجاری  توافق نامه های  انعقاد  و  اوراسیا  اقتصادی 
مستقل  کشورهای  است.  برخوردار  تجارت  بازار  گسترش  برای  مناسبی  فرصت های  از 
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که  می شوند  محسوب  ارمنستان  صادرات  اصلی  مقصد  اروپا  اتحادیه  و  مشترک المنافع 
می کند.  صادر  کشورها  این  به  را  وکشاورزی  نساجی  معدنی،  تولیدات  مانند  محصوالتی 
شرکای  از  نیز  ایران  و  چین  عراق،  اروپا،  اتحادیه  گرجستان،  روسیه،  مانند  کشورهایی 
اصلی واردات آن به شمار می آیند که محصوالتی از قبیل حامل های انرژی، مواد معدنی، 

ماشین آالت، مواد غذایی و دارویی را برای آن تأمین می کنند. 

با توجه به نقش حیاتی امنیت داخلی و بین المللی در رشد اقتصادی و تداوم روابط تجاری 
اولویت های  تعیین  ضمن  ملی«  امنیت  راهبردی  »سند  در  ارمنستان  همسایه،  کشورهای  با 
از مهم ترین  برخی  تاکید می نماید.  بین المللی کشور  و  امنیت داخلی  تامین  لزوم  بر  امنیتی 
پایدار؛  علمی  و  اقتصادی  توسعه  از:  عبارتند  سند  این  مطابق  ارمنستان  امنیتی  اولویت های 
تضمین دموکراسی و آزادی های مدنی برای همه شهروندان؛ مقابله با اشکال مختلف فساد 
و  استقالل  داخلی هستند؛ حفظ  امنیت  مظاهر  از  و جنایت در کشور که  با جرم  مبارزه  و 
تمامیت ارضی کشور از طریق تضمین دسترسی به تجهیزات و ادوات نظامی مدرن جهت 
امنیت  تامین  جهت  سیاسی  و  اقتصادی  بین المللی  نهادهای  و  سازمان ها  با  همکاری  دفاع؛ 
بین المللی کشور؛ و حفظ صلح در منطقه و توسعه همکاری های علمی و اقتصادی بین المللی 
به شمار  بین المللی  امنیت  مصادیق  از  که  کشور  اقتصادی  و  علمی  بنیان  تقویت  به منظور 
می روند. عالوه بر این ها، امنیت سایبری نیز از اولویت های امنیتی ارمنستان است که با توجه 
به نفوذ روزافزون فناوری های اطالعات و ارتباطات در دنیا و نیز پیشرفت های ارمنستان در 
از اهمیت ویژه ای برای این کشور برخوردار است. در همین راستا و  این زمینه تحقق آن 
به منظور توسعه دیجیتال سازی دولت، »دستور کار تبدیل دیجیتال ارمنستان 2030« تدوین 
شده است که مشتمل بر چندین برنامه کوتاه مدت در ارتباط با پرورش نیروی کار مجرب، 
است.  الکترونیک  دولت  و  زیرساخت ها  در  کالن  سرمایه گذاری  سایبری،  امنیت  ارتقای 
ارمنستان قصد دارد با اجرایی نمودن این سند به عنوان سند جامع امنیت سایبری همه برنامه ها 
و راهبردهای حوزه امنیت سایبری در دیگر برنامه های توسعه ای کشور را در سایه آن تجمیع 

نماید تا بتواند اقدامات یکپارچه و منسجمی در این حوزه انجام دهد. 
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عملکرد ارمنستان در شاخص جهانی نوآوری ☑

 129 میان  در  را   64 رتبه  ارمنستان   )2019( نوآوری  جهانی  شاخص  مطابق  اگرچه 
اما در زیرشاخص ها عملکرد آن متنوع است و در برخی  کشور جهان کسب کرده است، 
با  »سهم کاالهای  و  ارتباطات«  و  اطالعات  فناوری  »صادرات  مانند  فرعی  از شاخص های 
فناوری متوسط و پیشرفته از کل خروجی تولید« از بقیه کشورهای منطقه قفقاز ضعیف تر 
عمل کرده است و به ترتیب رتبه های 15 و 96 را کسب کرده است. واقعیت این است که رتبه 
متوسط ارمنستان در شاخص جهانی نوآوری مرهون صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
صادرات  که  به طوری  داشته است،  خوبی  نسبتا  پیشرفت  اخیر  سال های  در  که  است  آن 
گفتنی  رسیده است.  این کشور  از کل صادرات  به 11 درصد  سال 2017  در  آن  خدمات 
با چالش مواجه می کند ضعف سرمایه گذاری در  این کشور را  است آنچه رشد نوآوری 
زمینه تحقیق و توسعه، کیفیت پایین آموزش و در نتیجه عدم موازنه بین مهارت های نیروی 
کار و نیازهای بازار است. درواقع، میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارمنستان در حوزه 
تحقیق و توسعه محدود است. تنها 1/7 درصد از هزینه ناخالص تحقیق و توسعه ارمنستان 
ازطریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود. جریان  سرمایه گذاری خارجی 1/9 درصد از 
تولید ناخالص داخلی ارمنستان را در سال 2019 دربرگرفته است که کمترین میزان در بین 
کشورهای منطقه شرق اروپا و قفقاز است. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارمنستان در 
زمینه تحقیق و توسعه پایین است و مخارج ناخالص تحقیق و توسعه دولت )0/25 درصد( از 
سال 2015 روند کاهشی داشته است. مخارج ناخالص تحقیق و توسعه دولت در سال 2018 
تنها معادل 19 درصد بوده است که دال بر اولویت پایین این حوزه در سیاست های توسعه ای 
ارمنستان است. در ارتباط با سرمایه گذاری ارمنستان در حوزه آموزش نیز باید خاطرنشان 
ساخت که اگرچه در حال حاضر بودجه بیشتری به آموزش اختصاص یافته است، اما هنوز 
چندان زیاد نیست )2/8 درصد از تولید ناخالص داخلی( و همین امر موجب کاهش کیفیت 
آموزش در ارمنستان شده است. از این رو می توان گفت که تداوم رشد نسبتا سریع صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات )مهم ترین صنعت این کشور( مستلزم تطبیق بیشتر مهارت های 
نیروی کار با نیازهای بازار کار است که نظام آموزش فعلی هنوز قادر به تحقق آن نیست. 
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درواقع، تنها 29/4 درصد از کارکنان به مشاغل دانش بنیان اشتغال دارند و حدود 20 درصد 
به اندازه  هنوز  که  می شوند  و حرفه ای  فنی  آموزش  متوسطه جذب  مقطع  دانش آموزان  از 
نیز از نظر کمی و  نیافته است. همچنین، آموزش فنی در سطح آموزش عالی  کافی توسعه 
از شرکت های  فقط 16/2 درصد  این، در سال 2019  بر  کیفی هنوز ضعیف است. عالوه 
ارمنستان دوره های آموزش عملی برگزار کرده بودند که به هیچ وجه جوابگوی نیاز بازار 

کار ارمنستان نیست.

سیاست نوآوری در ارمنستان ☑

آنچه از شواهد برمی آید نظام نوآوری ارمنستان نوپاست و این کشور هنوز فاقد راهبردی 
البته دولت در حال تدوین راهبردی ملی برای  کاربردی و جامع در زمینه نوآوری است. 
توسعه علم و فناوری و صنعت براساس نوآوری است. به طور کلی، برنامه هایی که در حال 

حاضر در عرصه توسعه فناوری و رشد نوآوری در ارمنستان اجرا می شوند عبارتند از:

برنامه ها و راهبردهای توسعه نوآوری
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با وجود اجرای نسبتا موفق این برنامه ها هنوز رشد نوآوری با موانع عمده ای در ارمنستان 
روبرو است. به طور کلی، مهم ترین موانع رشد نوآوری در این کشور عبارتند از: تقاضای 
پایین برای نوآوری در بین شرکت ها، فقدان یک نظام ملی جامع علم و نوآوری، شکاف های 
مقرراتی و مشکالت موجود جهت اجرای قانون، عدم ارتباط بین نقش آفرینان عرصه علم 
و نوآوری، بخش تولیدی کوچک )11 درصد از ارزش افزوده ناخالص را دربرمی گیرد( و 

حاکمیت شرکتی ضعیف و ناتوانی شرکت ها در تجاری سازی خدمات و محصوالت. 

موانع رشد نوآوری در ارمنستان

در  کالن  سرمایه گذاری های  که  داده است  انجام  زمینه  این  در  اصالحاتی  دولت  البته 
زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در چهارچوب »راهبرد ده ساله توسعه فناوری 
اطالعات« )2008( از آن جمله است. ارمنستان به مدد همین سرمایه گذاری ها توانسته است به 
پیشرفت های چشمگیری در حوزه های متعدد )نظیر نظام سالمت الکترونیک، سامانه کارت 
شناسایی الکترونیک و سامانه الکترونیکی گواهی نامه وسیله های نقلیه موتوری( دست یابد. 

تقاضای پایین برای نوآوری در بین شرکت ها 

فقدان یک نظام ملی جامع علم و نوآوری

شکاف های مقرراتی و مشکالت موجود جهت اجرای قانون

عدم ارتباط بین نقش آفرینان عرصه علم و نوآوری

بخش تولیدی کوچک 

حاکمیت شرکتی ضعیف و ناتوانی شرکت ها در تجاری سازی خدمات
و محصوالت
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چهارچوب های نهادی در نظام ملی نوآوری ارمنستان

در حال حاضر، چهار نهاد اصلِی زیرمجموعه دولت در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها 
و برنامه ها و حمایت از تحقیق و توسعه فعالیت دارند: 1. »کمیته دولتی علوم« که تحت 
وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش فعالیت می کند و از سال 2015 مسئولیت کامل 
دارای  کمیته  این  دارد.  بر عهده  را  ارمنستان  علمی  سیاست های  اجرای  و  تدوین  طراحی، 
دو بخش اصلی به نام های »بخش سیاست گذاری علوم« و »بخش سازمان دهی فعالیت های 
علمی« است که وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ریاست آن را برعهده دارد. برخی از 
وظایف کمیته مذکور عبارتند از: تهیه پیش نویس سیاست ها و قوانین دولتی در ارتباط با بخش 
علمی، تهیه برنامه های مبنی بر اصالح ساختاری بخش علمی، ارائه مشاوره به دولت در زمینه 
اولویت های توسعه ای در حوزه علم و فناوری، عقد قراردادهای همکاری علمی در سطح 
بین المللی و تهیه و اجرای برنامه های جذب دانشمندان خارجی از جمله مهاجران ارمنی تبار. 
2. »آکادمی ملی علوم« وظیفه هماهنگی و انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در راستای 

فعالیت های  کمیته دولتی علوم: سیاست گذاری و سازمان دهی 
علمی

در  کاربردی  و  بنیادین  تحقیقات  انجام  علوم:  ملی  آکادمی 
رشته های مختلف

و  توسعه  و  تحقیق  سیاست های  اجرای  شرکت ها:  رشد  بنیاد 
حمایت از فعالیت های نوآوری شرکت ها

توسعه  و  نوآوری  تقویت  و  ترغیب  رقابتی:  نوآوری  صندوق 
آموزش عالی با اعطای گرنت های رقابتی

1

2

3

4
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تحقق اهداف مبنی بر اقتصاد دانش بنیان و توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور را برعهده دارد. 
ایجاد شرایط الزم برای همکاری های علمی و پژوهشی با نهادهای علمی سایر کشورها و 
به ویژه بهره گیری از ظرفیت های ارمنی تبارهای ساکن سایر کشورها  بین المللی و  نهادهای 
سرمایه گذاری های  و  کاربردی  و  بنیادین  حوزه های  در  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  جهت 
عالی ترین  به عنوان  آکادمی  می آیند.  به شمار  آکادمی  این  مهم  وظایف  دیگر  از  مشترک 
زمینه  در  می شود که  نیز محسوب  دولت  مشورتی  بازوی  تحقیقاتی کشور  و  علمی  مرکز 
می دهد.  مشاوره  دولت  به  تحقیقاتی  و  علمی  فعالیت های  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری ها 
3. »بنیاد رشد شرکت ها« یکی از مهم ترین بازیگران در زمینه توسعه نوآوری و فناوری 
حمایت  و  توسعه  و  تحقیق  سیاست های  اجرای  زمینه  در  که  می شود  محسوب  اطالعات 
ارائه  بر  مذکور عالوه  بنیاد  می کند.  ایفا  را  اصلی  نقش  نوآوری شرکت ها  فعالیت های  از 
گرنت های رقابتی به استارت آپ ها، در زمینه همتایابی و شبکه سازی و تجاری سازی خدمات 
و محصوالت در بازارهای داخلی و بین المللی نیز به شرکت ها کمک می کند. پروژه های 
تحقیقاتی بنیاد بیشتر با همکاری دانشگاه ها و موسسات وابسته به آکادمی ملی علوم انجام 
می شوند و اغلب بر حوزه های کلیدی نظیر فیزیک و ریاضی کاربردی، انفورماتیک، فناوری 
زیستی، پزشکی زیستی، علوم داده، هوش مصنوعی، یادگیری مصنوعی، مهندسی سیستم 
نهاد  رقابتی  نوآوری  صندوق   .4 هستند.  متمرکز  رشته ها  سایر  و  مواد  علوم  صنعتی،  و 
حمایتی دیگری است که زیرمجموعه وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش است و با 
ارائه گرنت های رقابتی از توسعه و ارتقای مؤسسات آموزش عالی حمایت می کند. صندوق 
دانشگاه ها  تحقیقاتی  بنیان  تقویت  و  آموزش  کیفیت  به  خود  مالی  تسهیالت  با  می کوشد 
به طور  نماید.  با شرکت های خصوصی کمک  دانشگاه ها  پژوهشی  و تسهیل همکاری های 
کلی، 22 پروژه به ارزش 7/6 میلیون یورو توسط 15 دانشگاه در فاصله سال های 2013 تا 
2018 اجرا شده اند که نیمی از آن ها با همکاری شرکت های خصوصی داخلی اجرا شده اند. 
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تحقیق و توسعه در ارمنستان ☑

مؤسسات  یا  و  دانشگاه ها  توسط  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  همه  ارمنستان  در کشور 
از  حمایت  سیاستی  ابزارهای  کلی،  به طور  می شوند.  انجام  خصوصی  و  دولتی  تحقیقاتی 

تحقیق و توسعه در ارمنستان را می  توان در قالب پنج گروه برشمرد. 

ابزارهای سیاستی حمایت از تحقیق و توسعه در ارمنستان

دسته اول شامل قوانین حوزه تحقیق و توسعه هستند که در راستای اصالح هماهنگی 
نهادهای  و  شرکت ها  برای  مالیاتی  حمایت های  افزایش  و  ذی ربط  وزارتخانه های  بین 
به  مربوط  مقررات  تدوین  زمینه  در  ارمنستان  اگرچه  می شوند.  اجرا  و  تدوین  تحقیقاتی 
حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه چندان موفق عمل نکرده است، اما یکی از موفق ترین 
ایجاد  از  حمایت  هدف  با   2014 سال  در  که  است  اطالعات«  فناوری  »قانون  آن  قوانین 

تصویب قوانین مربوط به توسعه نوآوری )به عنوان مثال، قانون فناوری 
اطالعات( 

برنامه  مثال،  )به عنوان  صنعت  و  دانشگاه  بین  همکاری  افزایش 
کارآفرینی علم و فناوری( 

ریاضیات  و  مهندسی  فناوری،  علوم،  رشته های  در  آموزش  کیفیت  ارتقای 
)به عنوان مثال، پروژه  اتحادیه اروپا برای نوآوری در ارمنستان: ارتقای آموزش( 

تشکیل شبکه ها و خوشه های کسب وکار )به عنوان مثال، اتحادیه های 
کسب وکار و اتاق های بازرگانی(

حمایت از شرکت های فناوری )به عنوان مثال، پروژه مشاوره برای کسب وکارهای 
کوچک، کمک های خیریه بین المللی و شتاب دهنده های فناوری(
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استارت آپ ها و اشتغال آفرینی در بخش فناوری اطالعات ازطریق اعطای مشوق های مالیاتی 
اجرای  بیانگر  اطالعات  فناوری  بخش  رشد  به  رو  روند  است  گفتنی  شده است.  تصویب 
موفق این قانون است. دسته دوم شامل اقدامات مبنی بر افزایش همکاری  بین دانشگاه و 
صنعت هستند که متاسفانه چندان تاثیرگذار نیستند، اما دولت سعی در اصالح آن ها دارد 
و به عنوان مثال با اجرای برنامه هایی نظیر »برنامه کارآفرینی علم و فناوری« تالش می کند 
دانشمندان و متخصصان حوزه علم و فناوری را به همکاری با صنعت ترغیب نماید. دسته 
سوم شامل برنامه های مبنی بر ارتقای کیفیت آموزش در رشته های علوم، فناوری، مهندسی 
ساختار  با  ارتباط  در  متعددی  اصالحی  اقدامات  دولت  راستا،  این  در  هستند.  ریاضیات  و 
مواد  آموزشی،  برنامه های  آموزشی،  کارکنان  مدارس،  )مدیریت  ارمنستان  آموزشی  نظام 
بین  داده است و کاهش شکاف موجود  انجام  ابزارهای سنجش(  و  تجهیزات آموزشی،  و 
خروجی نظام آموزشی و نیاز بازار کار از مهم ترین اهداف این اصالحات محسوب می شود. 
بر تشکیل شبکه ها و خوشه های کسب و کار هستند که  اقدامات مبنی  شامل  دسته چهارم 
منافع  تأمین  برای  نهادها ضمن تالش  این  می شوند.  بازرگانی  اتاق های  و  اتحادیه ها  شامل 
شرکت ها در سیاست گذاری های دولت، انواع خدمات حمایتی و تامین مالی را نیز در اختیار 
شرکت های عضو قرار می دهند. دسته پنجم شامل اقدامات مبنی بر حمایت از شرکت های 
به عنوان  می شوند.  محقق  خیریه  برمبنای کمک های  بیشتر  ارمنستان  در  که  هستند  فناوری 
نشان  توسعه)2017(  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  توسط  گرفته  صورت  بررسی  در  مثال، 
داده شده است که 23 درصد از شرکت های کوچک و متوسط ارمنستان از خدمات توسعه 
کسب وکار با بودجه مشترک یا دولتی بهره مند هستند. به عالوه، اقدامات متعددی در راستای 
حمایت از نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه توسط شتاب دهنده ها و مراکز رشد ازجمله 
فناوری گیومری و وانادزور« و »پارک  مانند »مراکز  بنیاد رشد شرکت ها  به  مراکز وابسته 
فناوری ویاسفیر« در سال های اخیر اجرا می شوند. اغلب خدمات این مراکز در قالب تأمین 
نیروی کار و مشاوره درباره شبکه سازی و همتایابی و فراهم کردن فضای  مالی، آموزش 
دفتر کار و تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای شرکت ها ارائه می شوند. البته با توجه 
به این که بخش فناوری اطالعات و ارتباطات جهت توسعه اقتصادی ارمنستان در اولویت 
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قرار دارد، بیشتر خدمات این مراکز بر روی شرکت ها و استارت آپ های فعال در این حوزه 
متمرکز هستند. 

فرصت های سرمایه گذاری و صنایع کلیدی در ارمنستان ☑

از  اوراسیا  منطقه  بزرگ  بازار  به  دسترسی  و  راهبردی  موقعیت  به  توجه  با  ارمنستان 
داشتن  است.  برخوردار  کلیدی  در صنایع  به ویژه  سرمایه گذاری  برای  بسیاری  فرصت های 
نظام بانکی باثبات و همسو با استانداردهای جهانی، مناطق اقتصادی آزاد )مانند منطقه مغری 
در مرز ایران( با نظام مالیاتی ترجیهی، امکان حق مالکیت خارجی صددرصد برای شرکت ها 
و امکان انتقال سود به خارج از کشور ازجمله مزایای سرمایه گذاری در ارمنستان محسوب 
ترغیب می کند.  این کشور  بازار  در  را جهت حضور  می شوند که سرمایه گذاران خارجی 
فناوری اطالعات و ارتباطات، معدن، انرژی، کشاورزی و گردشگری و خرده فروشی ازجمله 
صنایع کلیدی ارمنستان هستند که بیشترین فرصت سرمایه گذاری در آن ها به چشم می خورد. 

صنعت معدن با بیش از دو قرن سابقه یکی از صنایع کلیدی ارمنستان است که از دهه 
پنجاه توسعه اقتصادی این کشور با تکیه بر فعالیت های این بخش به ویژه ازطریق استخراج 
گرفت.  رونق  دنیا(  مولیبدن  بزرگ  معدن  ده  از  )یکی  کاجاران  در  مولیبدن  معدن  ذخایر 
صنعت معدن ارمنستان با رشد 8/3 درصدی )2016( معادل 17/9 درصد از کل تولید این 
کشور را در اختیار دارد و ارزش صادرات آن حدود 25 درصد از کل درآمد صادراتی کشور 
است. ارمنستان از معادن غنی و متنوعی شامل معادن مولیبدن، مس، طال، چندفلزی، آهن، 
آلومینیم، سیلیکات منیزیم و سنگ کروم برخوردار است. عالوه بر این ها، معادن سنگ های 
سایر  دارد.  وجود  ارمنستان  در  نیز  توف  سنگ  و  مرمر  گرانیت،  بازالت،  مانند  ساختمانی 
ذخایر معدنی این کشور شامل معادن آب و آب معدنی، سنگ های نیمه قیمتی ازجمله عقیق، 
جاسپر، آبسیدین و معادن غیرفلزی دیگر مانند خاک دیاتومه، پرلیت و زئولیت می شود. از 
برجسته ترین فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن ارمنستان می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: تولید مس، مولیبدن و طال، ایجاد فناوری های نوین و منطبق با مالحظات زیست محیطی 

در بخش معدن، و بهره برداری از معادن بکر آب و آب معدنی.  
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صنعت انرژی از صنایع کلیدی ارمنستان به شمار می آید. با این حال، به دلیل منابع انرژی 
محدود این کشور، صنعت انرژی تنها 35 درصد از کل انرژی مورِدنیاز در ارمنستان را تامین 
کشورهای  با  مقایسه  در  ارمنستان  انرژی  پایین  بهره وری  محدود،  منابع  بر  عالوه  می کند. 
توسعه یافته چالش اصلی در بخش انرژی این کشور محسوب می شود. این مساله ناشی از 
عوامل مختلفی مانند زیرساخت های قدیمی، عدم توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت 
ضعیف در بخش مصرف است که میزان اتالف انرژی را در کشور افزایش می دهند. از این 
رو، در سال های اخیر با تصویب و اجرای قانون »بهره وری انرژی و انرژی تجدید پذیر« دولت 
سعی در اصالح وضعیت موجود دارد. به موجب این قانون مشوق های متعددی )تعرفه های 
و  تازه تاسیس  و  کوچک  برق آبی  نیروگاه های  به  تولیدی(  برق  تضمینی  خرید  و  مناسب 
نیروگاه های بادی و نیروگاه های زیست توده اعطا می شود که تا 15 سال پس از آغاز به کار 
نیروگاه ها ادامه خواهد داشت. با توجه به این که بیشترین میزان مصرف انرژی در ساختمان ها 
)40 درصد مصرف برق و 25 درصد مصرف گاز( رخ می دهد، دولت ازطریق ترویج استفاده 
از تجهیزات مدرن گرمایشی و سرمایشِی با بهره وری انرژی باال و استفاده از انرژی خورشیدی 
برای تامین نور و سایر کاربردهای انرژی در ساختمان ها درصدد افزایش بهره وری انرژی 
در این بخش برآمده است. شایان ذکر است ارمنستان به پیشرفت های زیادی در زمینه تدوین 
چهارچوب سیاست  گذاری ساختمان های با بهره وری انرژی باال دست یافته است. توافقنامه 
افزایش مشارکت جامع با اتحادیه اروپا یکی از دستاوردهای ارمنستان در این حوزه است که 
امکان همسویی استانداردها و معیارهای بهره وری انرژی ارمنستان با معیارهای اتحادیه اروپا 
را فراهم آورده است. تدوین چهارچوب »مقررات جامع بهره وری انرژی ساختمان« ازجمله 
اقداماتی است که دولت در همین زمینه انجام داده است و انتظار می رود با اجرای کامل آن 

صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف انرژی ساختمان ها حاصل شود. 

به دلیل خصوصی سازی صنعت انرژی، تولید و توزیع برق در ارمنستان در اختیار چند 
شرکت دولتی و خصوصی است که به صورت مشترک به تامین انرژی، توزیع و مدیریت آن 
می پردازند. نیروگاه های حرارتی ارمنستان در اختیار دو شرکت خصوصی »رازتی ایی اس« و 
»گازپروم آرمنیا« و شرکت دولتی »ایروان تی پی سی« هستند. شرکت شبکه های برق ارمنستان  
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بزرگ ترین  و  دارد  فعالیت  این کشور  برق در  توزیع کننده  تنها  به عنوان  از سال 2006  نیز 
کارفرمای ارمنستان در این حوزه محسوب می شود. شرکت شبکه برق فشار قوی ]سهامی 
خدمات  ارائه  و  کیلوولت   220 تا   110 برق  شبکه های  انرژی  تامین  مسئولیت  هم  خاص[ 
همچنین  و  تجهیزات  تامین  و  طراحی  بازسازی،  نگهداری،  و  تعمیر  راه اندازی،  به  مربوط 
گسترش شبکه ازطریق ساخت تاسیسات انرژی و خطوط انتقال برق فشار قوی را برعهده 
دارد. شرکت اپسو نیز به عنوان یک اپراتور مستقل مسئولیت هماهنگی امور فنی و اقتصادی 
و کنترل سیستم برق و همچنین هماهنگی و برنامه ریزی بلندمدت برای عملیات  سیستم برق 
)شامل تولید، واردات، صادرات و تحویل برق براساس قراردادهای فعلی( را برعهده دارد. 

بهترین فرصت سرمایه گذاری در بخش انرژی در حوزه بهره وری انرژی )تجهیزات و 
فناوری های جدید تولید و توزیع( و انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی برق آبی، انرژی 
باد، انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی است که با توجه به ظرفیت نسبتا خوب ارمنستان 
در انرژی های تجدیدپذیر و حمایت دولت از شرکت های فعال در این حوزه فرصت مناسبی 
برای حضور سرمایه گذاران خارجی است. شرکت شبکه های برق ارمنستان همچنین یک 
پروژه سرمایه گذاری جهت احداث یک نیروگاه اتمی جدید در دست اجرا دارد که برای 

اجرای آن به دنبال شریک بین المللی است. 

بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص داخلی )15 درصد( را به خود 
اختصاص داده است و اگر صنایع فرآوری را نیز به آن بیافزاییم سهم این بخش از درآمد 
ناخالص داخلی به 21 درصد افزایش می یابد )2017(. در صورت استمرار حمایت های دولت 
از بخش کشاورزی برای ارتقای دسترسی کشاورزان به اعتبارات و تسهیالت یارانه ای، توسعه 
زنجیره ارزش و افزایش قابلیت تولید و بهره وری، در سال های آتی این بخش می تواند به 
یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ارمنستان تبدیل شود. زیربخش های مهم بخش کشاورزی 
شامل پرورش دام، شیالت، پرورش مرغ )تخم گذار و گوشتی( و صنعت فرآوری است که 

نقش بسزایی در افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزی دارند. 

ازجمله  متعددی  با چالش های  نیز  دامداری  زیر کشت محدود، بخش  بر سطح  عالوه 
ضعیف،  بازاریابی  دام ها،  بیماری   چراگاه ها،  از  نامطلوب  بهره برداری  و  ضعیف  مدیریت 
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عضویت  با  اخیرا  این ها،  بر  عالوه  است.  مواجه  پایین  بهره وری  و  محدود  رقابت پذیری 
ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در عین حال که این کشور از مزایای فراوان دسترسی 
به بازار بزرگ این منطقه برخوردار شده است، چالش هایی نیز برای صادرکنندگان آن از 
بخش  فعاالن  به ویژه  که  آمده است  به وجود  جدید  استانداردهای  و  مقررات  با  تطبیق  نظر 
کشاورزی را دچار سردرگمی نموده و موجب افزایش هزینه و درنتیجه کاهش رقابت پذیری 
آن ها در بازار بین المللی شده است. با این حال، بخش کشاورزی ارمنستان در زمینه فرآوری 
محصوالت کشاورزی، تولید محصوالت گلخانه ای، مدرن سازی کشاورزی و واردات بذر 

و کود از فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. 

برای توسعه و  نیز دارای فرصت ها و ظرفیت های خوبی  ارمنستان  صنعت گردشگری 
ارمنستان  اقتصاد  اثرگذار  بخش های  از  یکی  به  می تواند  آینده  در  و  است  سرمایه گذاری 
تبدیل شود. در سال 2018 بخش گردشگری ارمنستان با رشد 14 درصدی حدود 638 هزار 
گردشگر خارجی داشته است، اما این کشور در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در 
سال 2017 رتبه 84 را در بین 136 کشور کسب کرده است که هنوز فاصله زیادی با کشورهای 
پیشتاز در این صنعت دارد. البته با توجه به تنوع و تعداد زیاد جاذبه های گردشگری ارمنستان 
برای توسعه  باالیی  از ظرفیت  این کشور  از 700 جاذبه گردشگری( می توان گفت  )بیش 
صنعت گردشگری خود برخوردار است و در صورت رفع چالش های پیش رو مانند ضعف 
دانش انگلیسی نیروی کار و کمبود امکانات رفاهی و تفریحی و هتل های باکیفیت بین المللی 
به  از گردشگران داخلی و خارجی  در مناطق دارای جاذبه گردشگری، تعداد روزافزونی 
بازدید از این کشور مبادرت می ورزند. خوشبختانه، دولت اقدامات متعددی در دست اجرا 
دارد تا با رفع موانع زیرساختی و بهبود کیفیت خدمات و امکانات به شکوفایی این صنعت 
کمک نماید. به عنوان نمونه می توان به پروژه احیای صومعه تاتو اشاره کرد که با همکاری 
اجراست.  حال  در  تاتو  صومعه  گردشگری  مجموعه  آماده سازی  جهت  خصوصی  بخش 
با  رفاهی  مراکز  و  هتل  در عرصه ساخت  می توانند  سرمایه گذاران خارجی  این،  بر  عالوه 
استانداردهای بین المللی در صنعت گردشگری ارمنستان فعالیت جدی داشته باشند و در این 
زمینه از حمایت های دولت نیز برخوردار شوند. پروژه مهم دیگری نیز به ارزش 55 میلیون 
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یورو توسط بانک جهانی به منظور ارتقای گردشگری در مناطق خاص راه اندازی شده است 
که چهار منطقه اصلی گردشگری ارمنستان )کوتایک، آرارات، وایوتس زور، سیونیک( را 

به هم پیوند می دهد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

اما، مهم ترین صنعت ارمنستان بخش فناوری اطالعات و ارتباطات است که رشد 5/3 
درصدی )2017( آن مرهون نیروی کار مجرب، گردش مالی زیاد، افزایش مستمر تعداد 
ناخالص  تولید  از  آن  باالی  سهم  و  استارت آپ(   150  + بزرگ  شرکت   650( شرکت ها 
داخلی است. از زیربخش های توسعه یافته این بخش می توان به طراحی و ساخت نرم افزار، 
از شرکت های  بسیاری  نمود که  اشاره  تولید شبه رساناها  و  الکترونیک  محاسبات صنعتی، 
فعال در این حوزه ها دارای امتیاز مالکیت فکری هستند و از مزیت رقابتی خوبی در بازارهای 
داخلی و خارجی برخوردارند. ارزش صادرات این بخش در سال 2017 بالغ بر 338/5 میلیون 
دالر بوده است و شرکای اصلی صادرات آن شامل کشورهای ایاالت متحده و کانادا )36/4 
 15/5( مشترک المنافع  مستقل  و کشورهای  روسیه  درصد(،   28/5( اروپا  اتحادیه  درصد(، 
درصد( هستند. حضور شرکت های خارجی در این حوزه نسبتا پررنگ است و بسیاری از 
این شرکت ها به دلیل محیط مستعد بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ارمنستان به تدریج 
کل چرخه تولید خود را به این کشور منتقل کرده اند و بدین ترتیب شرکت های داخلی از 
فناوری های جدید برخوردار شده اند. درمجموع  برای توسعه و کسب  فرصت های زیادی 
فناوری اطالعات و  از کل( در بخش  با مالکیت خارجی )36 درصد  حدود 202 شرکت 
ارتباطات ارمنستان فعالیت دارند که بیشتر آن ها آمریکایی )52 درصد( و بقیه اغلب اروپایی 
انگلیسی، هزینه  به زبان  نیروی کار مستعد و مسلط  و روسی هستند. عوامل متعددی مانند 
نیروی کار کم، حمایت های دولتی از بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، تجارب خوب 
شرکت های داخلی در همکاری با شرکت های بزرگ چندملیتی و توانمندی های تحقیق و 
توسعه شرکت های داخلی در سطح کالس جهانی باعث ترغیب سرمایه گذاران خارجی به 

سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ارمنستان شده اند. 

از  به نوبه خود  نیز  ارمنستان  خرده فروشی  به رشد  اما رو  بازار کوچک  میان،  این  در 
جذابیت خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. دولت با رفع موانع گمرکی و اداری 
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با  فضا را برای ورود برندها و شرکت های خارجی مهیا کرده است. گفتنی است ارمنستان 
اصالحات مقرراتی و اقدامات عملی جهت حمایت از سرمایه گذاران توانسته است رتبه 10 را 
در »شاخص جهانی توسعه خرده فروشی« کسب کند که این امر خود بیانگر موقعیت خوب 
این کشور در زمینه صنعت خرده فروشی است. درواقع، این شاخص نشان می دهد که بازار 
خرده  فروشی ارمنستان هنوز اشباع نشده است و به سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش می رود. 
به سمت  متوسط  و  فروشگاه های کوچک  از  ارمنستان در حال گذار  صنعت خرده فروشی 
مراکز خرید و تجاری بزرگ است. سهم فروشگاه های بزرگ از بازار خرده فروشی ایروان 
حدود 39 درصد است و در حال حاضر مراکز خرید متعدد و فروشگاه های بزرگ زیادی 
در ایروان فعالیت می کنند که به عرضه مواد غذایی و محصوالت مصرفی دیگر می پردازند. 

همکاری های بین المللی ☑

با آنکه ارمنستان کشوری محصور در خشکی است و روابط پرتنش آن با آذربایجان 
در  به واسطه عضویت  اما  شده است،  همسایه  با کشورهای  آن  مرزهای  شدن  بسته  موجب 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کسب عنوان »کشور وابسته« در برنامه افق 2020 اتحادیه اروپا 
توانسته است به بازارهای اروپایی و منطقه قفقاز دسترسی پیدا کند و درنتیجه امکان مبادالت 
اقتصادی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با کشورهای پیشتاز برای آن میسر شده است. 
عالوه بر این، استفاده از ظرفیت های شبکه ارمنی تبارهای کشورهای مختلف به ویژه آمریکا 
و روسیه دسترسی ارمنستان به منابع عظیم سرمایه گذاری و همکاری های علمی و تحقیقاتی 

با این کشورهای میزبان را امکان پذیر نموده است. 

ایران به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان ارمنستان که سالهاست مأمن ارمنی تبارهای 
بسیاری است، روابط دیپلماتیک خوبی با ارمنستان دارد و از زمان شروع این روابط در سال 
با  اقتصادی  افزایش تعامالت سیاسی و  1992، مذاکرات و توافقات متعددی در خصوص 
سازمان  جلسات  حاشیه  در  کشور  دو  سران  که  مذاکراتی  تازه ترین  داشته است.  ارمنستان 
ملل در نیویورک )2018( با هم داشتند، نویدبخش توسعه روابط اقتصادی دو کشور به ویژه 
در زمینه انرژی و بهبود شرایط لجستیکی است. در حال حاضر، بیش از 5 هزار شرکت با 
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سرمایه  ایرانی در ارمنستان حضور دارند که معادل 36/6 درصد از کل شرکت های خارجی 
است. این شرکت ها بیشتر در حوزه های فناوری اطالعات، صنعت فرآوری، ساخت وساز و 

مستغالت، تجارت، کشاورزی، گردشگری و حمل ونقل فعالیت دارند. 

شرکت های ایرانی در ارمنستان

بیش از 5000 شرکت               36 درصد از شرکت های با سرمایه خارجی

حوزه های فعالیت: فناوری اطالعات، صنعت فرآوری، ساخت وساز و مستغالت، 
تجارت، کشاورزی، گردشگری و حمل ونقل

همچنین، با توجه به توانمندی های شرکت های ایرانی و ظرفیت های باالی ارمنستان در 
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات می توان گفت که هر دو کشور فرصت های زیادی برای 
سرمایه گذاری در این بخش در اختیار دارند و در حال حاضر نیز برخی شرکت های ایرانی 
فعالیت خود را در ارمنستان آغاز کرده اند )البته حجم این مشارکت ها هنوز با سطح مطلوب 
بسیار فاصله دارد(. به عالوه، برنامه تبادل برق و گاز بین دو کشور نیز برقرار است و طرح 
گسترش آن در دست بررسی است. در بخش گردشگری نیز با توجه به مرز مشترک بین دو 
کشور و امضای تفاهم نامه لغو ویزا در سال 2016 فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در 
اختیار هر دو کشور قرار دارد. در آخر باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاران ایرانی 
در مقایسه با سایر کشورها می توانند از فرصت های موجود در صنعت گردشگری ارمنستان 

به میزان بیشتری بهره مند شوند. 
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  ارمنستان در یک نگاه

رشته کوه های  جنوب  در  که  است  خشکی  در  محصور  و  کوچک  کشوری  ارمنستان 
قفقاز واقع شده است و با کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه و ایران مرز مشترک دارد. 
به دلیل تنش های سیاسی ارمنستان با ترکیه و آذربایجان و درنتیجه بسته شدن مرزهای آن با این 
دو کشور، ورود ارمنستان به بازارهای منطقه ای با دشواری همراه است. رکود رشد اقتصادی 
ارمنی تبار(1، کاهش  مهاجران  )درآمدهای  ارزی  به دلیل کاهش حواله های  در سال 2014 
حجم و قیمت صادرات مس و همچنین ضعف در تأمین مالی دولتی موجب آسیب پذیری 
که  است  گفتنی  شده است.  بهره وری  و  سرمایه  زمینه جذب  در  به ویژه  این کشور  اقتصاد 
اقتصاد  به عنوان بخش های کلیدی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  بخش های گردشگری 

ارمنستان طی اصالحات اخیر دولت مورِدتأکید ویژه قرار گرفته است.
1. از 11 میلیون نفر ارمنی تنها 3 میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند و بقیه به کشورهایی مانند روسیه، فرانسه، 
گرجستان، ایران و آمریکا مهاجرت کرده اند. این مهاجران به این دلیل از اهمیت باالیی برای کشور برخوردارند که 
انعقاد قراردادهای تجاری را برای  انتقال حواله های ارزی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارائه ایده های نو و  امکان 

کشور فراهم می آورند. 
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نمودار 1: رشد تولید ناخالص داخلی 1990الی 2019 )درصد( 

* آمار مربوط به کشورهای مولداوی )95-1990(، ارمنستان، بالروس و آذربایجان )1990( موجود نیست. 
منبع: کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا بر اساس اطالعات بانک جهانی )2020(

همان طور که در نمودار 1 مشاهده می شود، همزمان با کاهش اولیه تولید ناخالص داخلی 
پس از اعالم استقالل از شوروی، تولید ناخالص داخلی ارمنستان رشد خوبی پیدا کرد که 
عمدتا ناشی از رشد بخش هایی مانند ساخت وساز و اشتغال آفرینی بود. صنعت معدن به ویژه 
تولید مس و بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ازجمله بخش های مهم اقتصاد ارمنستان در 
دوران پس از رکود جهانی اقتصاد به شمار می آیند. شایان ذکر است که با وجود نوسانات 
رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال های 2015 تا 2019، رشد کلی آن باالی 7 
این کشور  تجارت  و  بخش خدمات، صنعت  مرهون گسترش  بیشتر  که  بوده است  درصد 
به   2016 سال  در  دالر   3,592 از  نیز  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  ترتیب،  همین  به  است. 
4,623 دالر در سال 2019 افزایش یافته است که البته به دلیل همه گیری کرونا این روند با 

تأخیر نسبی همراه بوده است ]7[. 
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جدول 1: شاخص های کالن اقتصادی ارمنستان

3,011,609 نفر )جوالی 2021(جمعیت

0/35- )2021(نرخ رشد جمعیت

1/507 میلیون نفر )2017(جمعیت نیروی کار

7/5 درصد )2017(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

13,654 دالر )2019(سرانه تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی بر حسب 
بخش های اقتصادی )2017(

کشاورزی

16/7 درصد

صنعت

28/2 درصد

خدمات

54/8 درصد

2/361 میلیارد دالر )2017(صادرات

3/771 میلیارد دالر )2017(واردات 

487/9 )2017(نرخ ارز بر حسب دالر 

)2021/3/14( )CIA( منبع: سازمان اطالعات مرکزی

تجارت  سازمان  به عضویت  در سال 2003  ارمنستان  زمانی که  از  بین المللی:  تجارت 
جهانی )WTO(1 درآمده است، این کشور همواره سعی به گسترش روابط تجاری خود با سایر 
کشورها داشته است. گفتنی است که با توجه به هزینه های باالی حمل ونقل ارمنستان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خاص این کشور و بسته بودن برخی از مرزها، این کشور با چالش های 
با اتحادیه اروپا،  با این حال، ارمنستان  بزرگی در زمینه تبادالت تجاری خود مواجه است. 
است.  تجاری  و چندجانبه  دوجانبه  توافق نامه های  دارای  متحده  ایاالت  و  ژاپن  گرجستان، 
حجم صادرات و واردات این کشور به نسبت مساحت آن زیاد است: مجموع صادرات و 
واردات ارمنستان معادل 91/3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2018 بوده است و 
صادرات کاال و خدمات آن 38/5 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را دربرگرفته است ]7[.

1. World Trade Organization 
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نمودار 2: صادرات کاال و خدمات، میلیارد دالر، 2004 الی 2017

نمودار 3: واردات کاال و خدمات، میلیارد دالر، 2004 الی 2017
منبع: کمیته آمار ارمنستان

صادرات ارمنستان محدود به چند دسته محصول خاص شامل فلزات پایه )مانند مس و 
طال( و الماس تراش خورده، موادغذایی، نوشیدنی ها و تنباکو می باشد. الزم به ذکر است که 



29 فناوری و نوآوری جمهوری ارمنستان

محصوالت معدنی، نساجی، میوه و سبزیجات تازه، خدمات فناوری اطالعات و گردشگری 
از بخش های روبه رشد صادرات این کشور به شمار می آیند. به طور کلی، صادرات کاالی 
افزایش داشته است و مقصد صادرات  ارمنستان در فاصله سال های 2004 تا 2017 سه برابر 

این کشور بیشتر شامل کشورهای مستقل مشترک المنافع )CIS(1 و اتحادیه اروپا می شود. 

سبد واردات ارمنستان نسبتا متنوع است و گاز طبیعی، نفت، مواد معدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات، مواد شیمیایی، موادغذایی، محصوالت دارویی، سنگ های قیمتی و زینتی ازجمله 
واردات این کشور به شمار می آیند. مبدأ اصلی واردات ارمنستان شامل کشورهای روسیه، 
گرجستان، اتحادیه اروپا، عراق، چین، ایران، سوئیس، ایاالت متحده و امارات می شود ]4[.

جدول 2: خالصه ای از فرصت ها و چالش های موجود در اقتصاد ارمنستان 

چالش هافرصت ها

افزایش تجارت بین المللی و 
حفظ سیاست تجارت آزاد

لزوم تنوع بخشی صادرات برای بهره برداری از ظرفیت های همه 
بخش ها

اصالح بازار که موجب 
بهبود فضای کسب وکار و 
کیفیت سازمانی شده است. 

تداوم روند پرشتاب اصالحات، افزایش رقابت پذیری بازار و 
ارتقای بهره وری در کشاورزی ازطریق نوآوری

توسعه بخش های خدمات، 
تولید، گردشگری، 

بازرگانی، کشاورزی و 
فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتقای حاکمیت و کیفیت سازمانی در بخش دولتی جهت 
مقابله با فساد

پیشرفت قابل مالحظه در 
زمینه حفاظت از محیِط 

زیست و بهره وری انرژی

تنوع بخشی سرمایه گذاری داخلی و خارجی با تمرکز بر بهره وری 
و صادرات ازطریق اتخاذ سیاست های نوآوری و سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی و تعامل نزدیک تر با مهاجران ارمنی تبار

افزایش اشتغال و کاهش فقر

اصالح ساختار آموزشی جهت رفع عدم هماهنگی بین 
مهارت های نیروی کار و نیازهای بازار

منبع: گزارش کمیسیون اروپا 

1. Common Wealth of Independent States 
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مورد تأکید  جهت  این  از  همواره  بین المللی  و  ملی  امنیت  امنیتی:  اولویت های 
سیاست گذاران ارمنستان قرار دارد که در ایجاد فضای مناسب برای رشد اقتصادی و فراهم 
کردن محیطی امن برای شهروندان نقشی حیاتی ایفا می کند. اختالف بر سر منطقه قره باغ بین 
ارمنستان و آذربایجان از جمله مهم ترین مسائل امنیتی محسوب می شود که تأثیر قابِل توجهی 
بر رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور دارد و اخیرا نیز منجر به تنش های نظامی در مرزهای 
بر  موضوع  این  با  همسایه  کشورهای  برخورد  نحوه  شده است.  داخلی  نارضایتی  و  کشور 
روابط ارمنستان با سایر کشورهای منطقه نیز تأثیر گذاشته است و موجب بسته شدن مرزهای 
کشور با برخی از همسایگان آن ازجمله ترکیه شده است. عالوه بر مساله قره باغ و اختالفات 
ارمنستان با آذربایجان و مداخالت ترکیه در این زمینه، مسائل فرامنطقه ای به ویژه در منطقه 
خاورمیانه نیز بر امنیت ارمنستان تأثیرگذار هستند. زیرا ارمنستان ازجمله کشورهایی است که 

در تأمین انرژی و ارتباط با آب های آزاد به منطقه خاورمیانه وابسته است. 

از منظر داخلی می توان گفت که کاهش رشد جمعیت که بیشتر ناشی از روند مهاجرت 
و کاهش نرخ تولد است، مهم ترین تهدید امنیت ملی این کشور به شمار می رود که توسعه 
اجتماعی و اقتصادی پایدار را در این کشور دچار چالش بزرگی کرده است. رشد فراینده 
رشد  برای  متعدد  فرصت های  ایجاد  ضمن  نیز  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  نفوذ  و 
اقتصادی و تعامل با دنیا، خطرات متعددی برای جامعه و دولت در بردارد و درنتیجه، دولت 

باید نسبت به ارتقای راهبردهای امنیت سایبری اهتمام ورزد. 

مساله فساد اداری از دیگر تهدیدهای امنیت داخلی است که در کنار تضعیف حاکمیت 
باعث شده است روند رشد پایدار کشور نیز به کندی پیش رود. گفتنی است که مقابله با 
فساد ساختاری و تضمین شفافیت و پاسخ گویی در سازمان ها و نهادهای دولتی در تسریع 
امنیتی  اولویت های  مهم ترین  کلی،  به طور  دارد.  اساسی  نقش  پایدار  توسعه  از  حمایت  و 

ارمنستان عبارتند از:

با  ▣ همکاری  )تداوم  قره باغ  منطقه  امنیت  و  کشور  ارضی  تمامیت  و  استقالل  حفظ 
اروپا،  اتحادیه  گرجستان،  روسیه،  به ویژه  جهان  و  منطقه  در  قدرتمند  کشورهای 
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کشورهای منطقه خاورمیانه و ایاالت متحده جهت تضمین صلح و ثبات در منطقه؛ 
به روزسازی نیروهای مسلح؛ توسعه سیستم های فرماندهی وکنترل؛ ارتقای ظرفیت های 

نظامی از جمله امنیت سایبری و استفاده از فناوری های پیشرفته در حوزه دفاع(؛

همکاری های  ▣ تقویت  و  تداوم  بر  تأکید  )با  بین المللی  همکاری های  و  تضمین صلح 
جنوب  و  اروپا  شرق  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه  ملل،  سازمان  با  اقتصادی  و  امنیتی 
به منظور حمایت  از کشور  ارمنی  تبارهای خارج  با  ارتباط و همکاری  تقویت  قفقاز، 
از آن ها و استفاده از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و علمی آن ها در توسعه کشور(؛

برقراری دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون برای همه شهروندان )حفظ آزادی  ▣
و حقوق همه ساکنان ارمنستان و اجرای سیاست های ضد فساد و مقابله با انواع فساد(؛ و 

ایجاد امنیت و رفاه برای شهروندان و توسعه اقتصادی پایدار )مقابله با جرم و جنایت،  ▣
تروریسم و افراط گرایی؛ فراهم کردن امکان تبادل اطالعات به صورت ایمن و آزاد؛ 
توسعه اقتصاد رقابتی و تضمین امنیت غذایی برای همگان؛ ایجاد بخش انرژی پایدار و 
با بهره وری باال؛ هدایت ظرفیت های علمی و پژوهشی به سمت بخش فناوری پیشرفته 
و دفاعی؛ توسعه خدمات سالمت؛ و حفاظت از محیط زیست و بازسازی منابع طبیعی(. 

اینفوگراف 1: اولویت های امنیتی موردنظر در سند راهبرد امنیت ملی

شایان ذکر است که اصول و معیارهای امنیتی برای همه بخش ها در سند »راهبرد امنیت 

  امنیت داخلی

امنیت بین المللی

توسعه اقتصادی/علمی

حفظ استقالل و 
تمامیت ارضی

دموکراسی/آزادی های 
مدنی/مقابله با فساد

همکاری های بین المللی/ 
برقراری صلح و ثبات در 

منطقه
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ملی1« ارمنستان با تاکید بر اولویت های فوق الذکر تعیین شده اند و همه اسناد توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کشور که جنبه های مختلف امنیتی در آن ها به نحوی حائز اهمیت است، براساس 
تا  بازبینی می شود  امنیت ملی حداقل هر پنج سال یکبار  این راهبرد تهیه می شوند. راهبرد 

برحسب نیازها و شرایط کشور تغییرات الزم در آن اعمال گردد ]6[.

دیجیتال سازی و دولت الکترونیک: ارمنستان در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری 
از  درصد   83 و  خانوارها  از  درصد   96 در حال حاضر،  و  داشته است  ارتباطات  در حوزه 
شرکت های کوچک و متوسط در این کشور به اینترنت دسترسی دارند. همزمان با این که 
جمهوری  روستاهای  در  بی سیم  اینترنت  به  دسترسی  وسیله های  نصب  و  »تدارک  پروژه 
ارمنستان2« توسط دولت طی همکاری با بنیاد رشد شرکت  ها )EIF(3 و بانک جهانی در سال 
2015 راه  اندازی شد، 344 منطقه روستایی کشور به اینترنت رایگان دسترسی پیدا کردند. 
به عالوه، »دستور کار تبدیل ارمنستان به کشوری دیجیتال 2030« 4 مشتمل بر چندین برنامه 
کوتاه مدت جهت ایجاد دولت الکترونیک و هوشمند، پرورش نیروی کار دیجیتال، ارتقای 
است  دیجیتال  زیرساخت های  توسعه  زمینه  در  کالن  سرمایه گذاری های  و  سایبری  امنیت 
از ظرفیت های  بهره برداری  بیشتری جهت  فرصت های  ارتباطات،  افزایش سطح  که ضمن 
فناوری  صنعت  وزارت  می دهد.  قرار  متوسط  و  کوچک  شرکت های  اختیار  در  دیجیتال 
پیشرفته5 کشور نیز راهبرد دیجیتال سازی جدیدی در دست تهیه دارد که با ذینفعان در حال 

انجام بررسی های الزم در خصوص آن است. 

1. National Security Strategy
2. Supply and Installation of Wireless Internet Access Devices in Villages of Republic of Armenia
3. Enterprise Incubation Foundation
4. Digital Transformation Agenda of Armenia 2030
5. Ministry of High-Tech Industry
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اینفوگراف 2: »دستور کار تبدیل ارمنستان به کشوری دیجیتال 2030«

الزم  تخصصی  زیرساخت های  ایجاد  به  نسبت  متعدد  عالی  آموزش  مراکز  به عالوه، 
جهت ارائه خدمات آموزشی در حوزه فناوری اطالعات اقدام کرده اند: »مرکز عالی فناوری 
تأسیسات  به  ایروان2 که مجهز  دولتی  دانشگاه  در  ارمنستان1«  و  هند  ارتباطات  و  اطالعات 
مورِدنیاز برای محاسبات با عملکرد باالست، آزمایشگاه ساخت و تست میکروسیستم های 
اطالعات  فناوری های  مرکز   ،)CISCO( سیستم های سیسکو4  خورشیدی3، آکادمی شبکه 
رفع  به منظور  دولت  حال،  این  با  منطقه ای6.  موبایل  اپلیکیشن های  آزمایشگاه  و  آرتسخ5 
ترغیب  و  دهد  انجام  گسترده ای  اقدامات  باید  هنوز  کشور  این  در  موجود  چالش های 
و  خدمات  استانداردهای  و  کیفیت  ارتقای  خصوصی،  بخش  در  نوآورانه  فعالیت های 

1. Armenian-Indian Centre for Excellence in ICT
2. Yerevan State University 
3. Sun Microsystems Development and Testing Laboratory
4. CISCO Systems Network Academy
5. Artsakh 
6. Regional Mobile Applications Laboratory

ارتقای امنیت سایبری

پرورش نیروی 
کار دیجیتال

ایجاد دولت 
الکترونیک و 

هوشمند

سرمایه گذاری های 
کالن در زمینه توسعه 

زیرساخت های 
دیجیتال
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ازطریق  فناورانه شرکت ها  توسعه  از  متوسط، حمایت  و  محصوالت شرکت های کوچک 
جهت  الزم  زیرساخت های  ایجاد  و  جدید  فناوری های  کسب  برای  مالی  حمایت های 

فعالیت های نوآوری ازجمله این اقدامات به شمار می آیند ]7[
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  1. عملکرد ارمنستان در شاخص جهانی نوآوری 

رشد اقتصادی نسبتاً زیاد ارمنستان در سال های اخیر که مرهون بخش خدمات و بهبود 
فضای کسب وکار آن است، تاثیر مثبتی بر عملکرد این کشور در زمینه نوآوری داشته است. با 
این حال با توجه به نقاط ضعف موجود در نظام ملی نوآوری ارمنستان ازجمله سرمایه گذاری 
محدود در زمینه تحقیق و توسعه، سطح پایین رقابت پذیری و نوآوری تجاری، کیفیت پایین 
نیروی کار،  تقاضای  توازن در عرضه و  نوآوری و عدم  پایین در جذب  آموزش، ظرفیت 
این کشور به کندی در مسیر اقتصاد دانش بنیان گام برمی دارد. اگرچه برخی از شرکت های 
ارمنستان در بازارهای جهانی حضور خوبی دارند، اما هنوز اقتصاد این کشور مبتنی بر نوآوری 

نیست و فرصت های به شدت فناورانه و با قابلیت رشد باال در این کشور محدود است ]6[. 

اینفوگراف 3: چالش های موجود در نظام ملی نوآوری ارمنستان

توانسته است  ارمنستان  در سال 2019،   1)GII( نوآوری  مطابق شاخص جهانی  اگرچه   
رتبه 64 را در میان 129 کشور جهان از آِن خود کند، اما خروجی های نوآوری ارمنستان 
اطالعات  فناوری  خدمات  صادرات  مانند  شاخص ها  از  برخی  در  و  است  متفاوت  بسیار 
از جایگاه  همتایان خود  به  نسبت  )رتبه 48(  و خروجی های خالق  )رتبه 15(  ارتباطات  و 
بهتری برخوردار است. رتبه ارمنستان در شاخص صادرات خالص فناوری پیشرفته برابر با 
77 است که به عبارتی 0/6 درصد از کل تجارت را دربرمی گیرد و در نتیجه می توان گفت 

1. Global Innovation Index

کیفیت پایین 
آموزش

سرمایه گذاری 
محدود در 

زمینه تحقیق و 
توسعه

عدم توازن 
در عرضه 
و تقاضای 
نیروی کار

ظرفیت پایین 
در جذب 
نوآوری

سطح پایین 
رقابت پذیری 

و نوآوری 
تجاری
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عملکرد  درصد(   0/3( گرجستان  و  درصد(   0/1( آذربایجان  کشورهای  با  مقایسه  در  که 
بهتری داشته است. درمقابل، در برخی از شاخص ها مانند گواهی  کیفیت ایزو1 و رسیدهای 
ارمنستان در شاخص سهم  از دیگر کشورها عقب تر است. همچنین،  حق مالکیت فکری2 
کاالهای با فناوری متوسط و پیشرفته از کل خروجی تولید در مقایسه با کشورهای منطقه 
عدم کسب  کلی،  به طور  کرده است.  96( کسب  )رتبه  پایین تری  رتبه  قفقاز  و  اروپا  شرق 
استانداردهای بین المللی )ایزو( یکی از دالیل اصلی عدم  موفقیت کشور در زمینه کسب رتبه 
مناسب در زمینه فناوری های پیشرفته محسوب می شود. بدین ترتیب، کسب گواهینامه های 
ایزو به عنوان مهم ترین اقدام کشور در راستای ارتقای فناوری و ورود به زنجیره جهانی تولید 

و بازارهای بین المللی قلمداد می شود. 

عالوه بر آن ها، تعداد قابل مالحظه ای مقاالت مشترک بین المللی توسط پژوهشگران این 
کشور و عمدتا توسط مهاجران ارمنی تبار منتشر شده اند. در سال 2017، مقاالت مشترک 
و  درصد(   17( مهندسی  درصد(،   65( ستاره شناسی  و  فیزیک  حوزه  بر  عمدتا  ارمنستان 
به  استناد  میانگین   ،2019 سال  در  که  است  گفتنی  بوده اند.  متمرکز  درصد(   11( پزشکی 

مقاالت ارمنستان از بقیه کشورهای منطقه باالتر بوده است ]7[.

نمودار 4: تعداد مقاالت برحسب سال انتشار در فاصله سال های 2011 الی 2018

منبع: Scimago ،Web of Science، تاریخ آخرین دسترسی 3 آوریل 2019

1. ISO quality certification
2. Intellectual Property Receipts
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نمودار 5: تعداد مقاالت بر حسب رشته پژوهشی در فاصله سال های 2011 الی 2018

منبع: Web of Science، تاریخ آخرین دسترسی 3 آوریل 2019

نمودار 6: میزان استناد مقاالت ارمنستان در مقایسه با سایر کشورها )2016(

منبع: Web of Science، تاریخ آخرین دسترسی 3 آوریل 2019

با  ارمنستان  علمی  مؤسسات  که  می دهند  نشان  سایماگو1  مجله  در  شده  ارائه  آمار 

1. Scimago
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برابری   1)EPO( اتحادیه اروپا  اختراعات  واقع در کشورهای عضو سازمان ثبت  مؤسسات 
می کنند. به عنوان مثال، آزمایشگاه ملی آرتم علیخانیان2 در ارمنستان با کسب رتبه جهانی 
637 توانسته است در جایگاه دوم بعد از اکراین قرار گیرد. به همین ترتیب، دانشگاه دولتی 
ایروان در جایگاه 18 تا 19 و آکادمی ملی علوم )NAS(3 در جایگاه 32 تا 33 قرار دارد. 
نظر  از  ارمنستان  تحقیقاتی  مؤسسه  بهترین  به عنوان   2018 سال  در  ایروان4  فیزیک  مؤسسه 

خروجی های تحقیقاتی به شمار می آید ]7[. 

موانع   از  یکی  خصوصی  بخش  در  نوآوری  وضعیت  درباره  به روز  داده های  فقدان 
»بانک  مطالعه  آخرین  در  می آید.  به شمار  جامع  حمایتی  سیاست های  تدوین  جهت  مهم 
بازسازی و توسعه اروپا« )EBRD(5 با عنوان »عملکرد شرکت و محیط کسب وکار6« نشان 
توسعه یافتگی  عدم  عامل جهت  مهم ترین  مالی  تأمین  به  دسترسی  عدم  که  داده شده است 

شرکت های ارمنستان قلمداد می شود ]7[.

  1-1 عملکرد ارمنستان در زمینه جذب دانش خارجی در راستای افزایش 
رقابت پذیری 

روز  دانش  به  دسترسی  با  ارمنستان  مانند  متوسط  درآمد  با  و  کوچک  کشورهای 
کشورهای دیگر می توانند فرصت های زیادی برای افزایش بهره وری، رقابت پذیری و رشد 
اقتصادی خود ایجاد کنند. سه مجرای اصلی جهت جذب دانش خارجی در کشور ارمنستان 
مجوز  دریافت  و  مستقیم خارجی  ماشین آالت، سرمایه گذاری  و  تجهیزات  واردات  شامل 
می توان   )2019( نوآوری  جهانی  شاخص  براساس  هستند.  فکری  مالکیت  از  بهره برداری 
ضعیفی  عملکرد   114 رتبه  کسب  با  خارجی«  دانش  »جذب  زمینه  در  ارمنستان  که  گفت 
واردات  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  واردات خدمات  زمینه  در  این کشور  داشته است. 

1. European Patent Organization 
2. A. Alikhanyan National Laboratory
3. National Academy of Sciences 
4. Yerevan Physics Institute
5. European Bank for Reconstruction and Development 
6. Business Environment and Enterprise Performance Survey
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و  ندارد  قرار  اول  فهرست 100 کشور  در  فکری  مالکیت  پرداخت های  و  پیشرفته  فناوری 
رتبه بسیار پایینی دارد. میزان واردات کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطات این کشور نیز 
پایین است و در سال 2017 برابر با 4/13 درصد بوده است، حال آنکه این رقم در کشور 
آذربایجان و گرجستان به ترتیب برابر با 3/7 درصد و 5/7 درصد بوده است. سهم واردات 
فناوری پیشرفته ارمنستان از کل تجارت آن برابر با 4/8 درصد بوده است و از این رو، در بین 
کشورهای منطقه فقط نسبت به کشور آذربایجان )2/8 درصد( جایگاه بهتری داشته   است. 
با این حال، شرکت های خارجی 35 درصد از بازار داخلی ارمنستان را در اختیار دارند و از 
این رو می توان گفت فرصت مناسبی برای جذب دانش، افزایش صادرات خدمات و رشد 
فزاینده استارت آپ ها به ویژه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات این کشور وجود دارد. 
به عنوان مثال، فرصت های بسیاری جهت توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در پرتو 
توانسته است  به خوبی  این کشور  و  ایجاد شده است  به کسب وکار  مربوط  مقررات  اصالح 
ورودی های نوآوری این حوزه را به خروجی های مناسب تبدیل کند که این امر نیز به نوبه 

خود به گسترش قابِل توجه صادرات خدمات در این بخش منتهی شده است ]7[.

اینفوگراف 4: سه مجرای اصلی جهت جذب دانش خارجی

 1-1-1 الزامات جذب دانش خارجی در ارمنستان 

به طور کلی، با توجه به مشارکت محدود شرکت های ارمنستان در زنجیره ارزش جهانی 
و کمبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی می توان گفت امکان دسترسی به دانش و فناوری 

واردات تجهیزات و ماشین آالت

سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

دریافت مجوز بهره برداری از مالکیت فکری
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ظرفیت  ارتقای  راستای  در  ارمنستان  وجود،  این  با  است.  محدود  کشور  این  در  خارجی 
جذب دانش خارجی در همه بخش ها باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه تحقیق و توسعه 

و ارتقای مهارت های نیروی کار انجام دهد. 

اینفوگراف 5: الزامات جذب دانش خارجی

افزایش سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه: به طور کلی، میزان سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی ارمنستان در حوزه تحقیق و توسعه محدود است. در اینجا الزم به توضیح 
است که تنها 1/7 درصد از هزینه ناخالص تحقیق و توسعه ارمنستان ازطریق سرمایه گذاری 
خارجی تأمین می شود. جریان  سرمایه گذاری خارجی 1/9 درصد از تولید ناخالص داخلی 
ارمنستان را در سال 2019 دربرگرفته است که کمترین میزان در بین کشورهای منطقه شرق 
اروپا و قفقاز است. در مقایسه با رتبه این کشور در شاخص جهانی نوآوری )2019(، میزان 
مخارج  و  است  پایین  توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  ارمنستان  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
داشته است.  کاهشی  روند   2015 سال  از  درصد(   0/25( دولت  توسعه  و  تحقیق  ناخالص 
مخارج ناخالص تحقیق و توسعه دولت در سال 2018 تنها معادل 19 درصد بوده است که 

دال بر اولویت پایین این حوزه در سیاست های توسعه ای ارمنستان است ]7[.

افزایش سرمایه گذاری در حوزه
تحقیق و توسعه 

ارتقای مهارت های
نیروی کار
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نمودار 7: سهم بودجه تحقیقاتی دولت از تولید ناخالص داخلی ارمنستان )برحسب 
درام ارمنستان و یورو(

منبع: برنامه راهبردی توسعه بخش علوم ارمنستان، 2017 الی 2020، بودجه دولت در سال 2018، 
چهارچوب میان مدت مخارج دولت در سال های 2019 الی 2021

نمودار 8: جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیون یورو، 2017(

منبع: بانک مرکزی ارمنستان، تراز پرداخت ها

مطابق »گزارش زمینه ای برنامه افق 2020 اروپا1«، تحقیقات حوزه علوم طبیعی 54/2 درصد 
از کل تحقیقات را در سال 2018 دربرمی گرفتند و پس از آن علوم انسانی )از جمله مطالعات 
ارمنستان شناسی که از اهمیت فزاینده ای برخوردار است( با 14/3 درصد بیشترین سهم را در 
تحقیقات این کشور داشتند. البته تحقیقات مربوط به حوزه کشاورزی که یکی از مهم ترین 

1. EU Horizon 2020 Background Report
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بخش های اقتصاد این کشور است، تنها 2/1 درصد از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند ]7[.

نمودار 9: بودجه تحقیقاتی ارمنستان بر حسب رشته )2017(

منبع: کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان

نکته دیگر این که ارتباط ضعیفی بین علم و صنعت در این کشور وجود دارد و ارمنستان 
در شاخص »همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه« رتبه 89 را در سال 2019 به دست 
پایین نوآوری در بخش کسب وکار، عدم تخصیص  از ظرفیت  ناشی  امر  این  آورده است. 
بودجه کافی دولت در زمینه تحقیقات و عدم هماهنگی بین اولویت های تحقیقاتی دانشگاه ها 

و نیازهای صنعت است ]7[.

اینفوگراف 6: عوامل اصلی در پیوند علم و صنعت

بودجه تحقیقاتی دولت

ظرفیت نوآوری شرکت ها

هماهنگی بین اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و نیازهای صنعت 



43 فناوری و نوآوری جمهوری ارمنستان

در ارتباط با تحقیق و توسعه شرکتی ارمنستان نیز اطالعات چندانی در دست نیست، اما 
مطابق »گزارش زمینه ای برنامه افق 2020 اروپا« می توان گفت که تحقیق و توسعه شرکتی 
انجام  داخلی  بزرگ  از شرکت های  برخی  و  توسط شرکت های خارجی  عمدتا  ارمنستان 
می شود که اغلب بر فناوری اطالعات و ارتباطات و مهندسی متمرکز هستند. در سال 2018، 
کل  از  درصد   30/4 خارجی  مالکیت  با  فناوری  توسعه شرکت های  و  تحقیق  فعالیت های 
صنعت را دربرگرفته اند. به عالوه، اطالعات محدودی درباره وضعیت نوآوری شرکت های 
ارتباطات در  و  اطالعات  فناوری  از بخش  غیر  به  متوسط در بخش های دیگر  و  کوچک 
دست است. درمجموع، 64/1 درصد از کل شرکت ها در سال 2018 در حوزه عمده فروشی 
و خرده فروشی و تعمیرات وسیله های نقلیه موتوری، حدود 9/8 درصد از آن ها در حوزه 

تولید و حدود 5 درصد نیز در حوزه فنی، علمی و تخصصی فعالیت داشته اند ]7[.

ارتقای مهارت های نیروی کار: در ارتباط با سرمایه گذاری ارمنستان در حوزه آموزش 
نیز باید خاطرنشان ساخت که اگرچه در حال حاضر بودجه بیشتری به آموزش اختصاص 
یافته است، اما هنوز چندان زیاد نیست و همین امر موجب کاهش کیفیت آموزش در ارمنستان 
شده است. مطابق شاخص نوآوری 2019، ارمنستان از نظر »سرمایه گذاری در آموزش« رتبه 
111 را کسب کرده است. البته پس از اتخاذ سیاست اصالح نظام آموزشی، سهم آموزش از 
تولید ناخالص داخلی به 2/8 درصد رسیده است که با وجود افزایش نسبی آن در مقایسه با 
سال 2017 )2/3 درصد( هنوز ناچیز است. به عالوه، نرخ ثبِت  نام آموزش عالی در سال 2018 
برابر با 54/6 درصد بوده است که نسبت به سال 2015 )46/5 درصد( افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است. گفتنی است که آمار ثبت نام  در رشته های اقتصاد افزایش یافته است، در حالی که 
در رشته های علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات کاهش یافته است و از 20/5 در سال 2010 

به 18/7 در سال 2017 رسیده است. 

درمجموع، عدم هماهنگی روزافزونی بین مهارت های نیروی کار و نیازهای بازار کار 
وجود دارد. به ویژه با توجه به رشد سریع بخش فناوری اطالعات و ارتباطات می توان گفت 

که ضرورت ارتقای مهارت های نیروی کار بیش از پیش مشهود است. 
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اینفوگراف 7: عوامل مؤثر در ارتقای مهارت های نیروی کار

اشتغال دارند و حدود 20  به مشاغل دانش بنیان  از کارکنان  تنها 29/4 درصد  درواقع، 
هنوز  که  می شوند  حرفه ای  و  فنی  آموزش  جذب  متوسطه  مقطع  دانش آموزان  از  درصد 
از  نیز  عالی  آموزش  سطح  در  فنی  آموزش  همچنین،  نیافته است.  توسعه  کافی  به اندازه 
از  این، در سال 2019 فقط 16/2 درصد  بر  نظر کمی و کیفی هنوز ضعیف است. عالوه 
شرکت های ارمنستان دوره های آموزش عملی برگزار کرده بودند. درنتیجه می توان گفت 
بهبود مهارت های نیروی کار و تأمین نیازهای بازار کار مستلزم ارتقای آموزش است و در 
نتیجه بودجه بیشتری باید به آموزش اختصاص داده شود. در همین راستا، اصالحات متعددی 
توسط وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش )MoESCS(1 به منظور رفع ناهماهنگی بین 
آموزش نیروی کار و نیازهای بازار کار اجرا شده است که انتظار می رود باعث پاسخ گویی 
مناسب تر آموزش به نیازهای توسعه صنعت گردد. همچنین، انتظار می رود به زودی برنامه  
آموزشی جدیدی در مقطع متوسطه اجرا شود که بر تقویت مهارت های علمی، مهندسی، 
فناوری و ریاضی متمرکز است. برنامه هایی نیز با هدف افزایش حقوق معلمان به میانگین 
حقوق کشوری در دست اجراست. همچنین، به منظور همسو شدن با پیشرفت های آموزشی 
در سطح دنیا، ارمنستان نسبت به تنظیم اصول راهنمای ملی براساس چهارچوب یونیسف2 و 
چهارچوب های فرهنگ داخلی شورای اروپا3 اقدام کرده است تا بدین ترتیب بتواند خود را 

با پیشرفت های آموزشی در سطح دنیا همگام نماید ]7[.
1. Ministry of Education, Science, Culture, and Sport 
2. UNICEF framework
3. Council of Europe frameworks for democratic culture

 افزایش سرمایه گذاری در آموزش

باال بردن کیفیت آموزش 

برقراری توازن بین نیاز بازار کار و مهارت ها
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  2. سیاست نوآوری در ارمنستان

ارمنستان مصمم است که به کمک فناوری و نوآوری بتواند به رشد اقتصادی دست یابد 
و بدین منظور، اصالحات متعددی در جهت حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در سال های 
اخیر انجام داده است. اگرچه نظام ملی فناوری و نوآوری ارمنستان هنوز نوپاست، اما عناصر 
اصلی آن در حال شکل گیری هستند. به طور کلی، مقامات رده باالی این کشور به اهمیت 
فناوری و نوآوری واقف هستند و این کشور موفق به توسعه برخی از عناصر اکوسیستم ملی 
علم و نوآوری خود شده است. همچنین، فعالیت های تحقیق و توسعه در ارمنستان مورِدحمایت 
شبکه مهاجران قرار دارد و جامعه هم به ضرورت گسترش آموزش عالی پی برده است. در 
همین راستا، چندین مرکز نوآوری مانند دو مرکز نوآوری در شهرهای گیومری و وانادزور1 و 
صندوق خطرپذیر گراناتوس2 احداث شده است و یا در حال توسعه هستند. همچنین، منابع غنی 
متخصصان ماهر و عدم نیاز به به هزینه سرمایه ای زیاد در بخش فناوری اطالعات به پیشرفت 
روزافزون ارمنستان در این حوزه منتهی شده است. با این حال، بودجه دولتی در این بخش محدود 
است و الزم است بهره وری و کارایی ابتکارهای ملی افزایش یابد. به طور کلی، مهم ترین موانع 
رشد نوآوری در این کشور عبارتند از: تقاضای پایین برای نوآوری در بین شرکت ها، فقدان 
یک نظام ملی جامع علم و نوآوری، شکاف های مقرراتی و مشکالت موجود جهت اجرای 
قانون، عدم ارتباط بین نقش آفرینان عرصه علم و نوآوری، بخش تولیدی کوچک )11 درصد 
از ارزش افزوده ناخالص را دربرمی گیرد( و حاکمیت شرکتی ضعیف و ناتوانی شرکت ها در 
برنامه های متعددی  اقدامات و  تجاری سازی خدمات و محصوالت. در همین راستا، دولت 
به منظور کمک به رشد نوآوری اجرا کرده است. به عنوان مثال، توسعه بخش فناوری اطالعات 
و ارتباطات از سال 2001 به عنوان اولویت اصلی دولت تعیین شده است و سرمایه گذاری های 
گسترده در زیرساخت های این بخش منجر به پیشرفت های چشمگیری در حوزه های متعدد 
الکترونیکی  سامانه  و  الکترونیک  شناسایی  کارت  سامانه  الکترونیک،  سالمت  نظام  )نظیر 
گواهی نامه وسیله های نقلیه موتوری( شده است. »سامانه تدارک الکترونیک ارمنستان3« یکی 

1. Gyumri and Vanadzor
2. Granatus Venture Fund
3. Armenian Electronic Procurement System
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دیگر از این دستاوردها است که کل فرایند تدارک از برنامه ریزی تا مبادالت مالی را پوشش 
می دهد. بدیهی است دیجیتال سازی تدارکات با تقویت شفاف سازی و پاسخ گویی می تواند 

مزایای بالقوه ای برای تامین خدمات عمومی در  پی داشته باشد ]7[.

اینفوگراف 8: موانع رشد نوآوری در ارمنستان

  2-1 برنامه ها و راهبردهای دولت در راستای توسعه نوآوری

با توجه به چالش های اقتصادی و امنیتی موجود در ارمنستان، ضرورت اتخاذ سیاست های 
کارآمد در راستای بهره گیری از ظرفیت های رشد مبتنی بر بهره وری بیش از پیش مشهود 
اولویت اصلی  به عنوان  نوآوری  الی 20251،  این رو، مطابق راهبرد توسعه 2014  از  است. 
دولت در حمایت از اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته می شود. براساس نتایج مطالعه سازمان 
ملل می توان گفت که ارمنستان در برخی از محورهای فرعی شاخص نوآوری مانند »ترویج 
نوآوری« و »آموزش و پژوهش« عملکرد خوبی نشان داده است و در بسیاری از محورهای 
فرعی مانند جذب دانش، انتشار دانش، روابط و پیوندها باید عملکرد خود را بهبود بخشد. 

1. Development Strategy 2014–2025

تقاضای پایین برای نوآوری در بین شرکت ها 

فقدان یک نظام ملی جامع علم و نوآوری

شکاف های مقرراتی و مشکالت موجود جهت اجرای قانون

عدم ارتباط بین نقش آفرینان عرصه علم و نوآوری

بخش تولیدی کوچک 

حاکمیت شرکتی ضعیف و ناتوانی شرکت ها در تجاری سازی 
خدمات و محصوالت
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البته در سال های اخیر، کشور ارمنستان در زمینه حمایت از شرکت های کوچک و متوسط 
ادامه،  پیشرفت های چشمگیری داشته است. در  استارت آپ ها، دیجیتال سازی و آموزش  و 

برنامه ها و راهبردهای توسعه نوآوری به اختصار شرح داده می شود ]7[.

اینفوگراف 9: برنامه ها و راهبردهای توسعه نوآوری

راهبرد ملی نو آوری
)در حال تدوین( 

برنامه راهبردی توسعه 
بخش علمی

)2017 الی 2020( 

راهبرد ملی صنعتی
)در حال تدوین( 

راهبرد توسعه 
فناوری اطالعات 

طی ده سال
آینده

تبیین افق اهداف ملی علم و نوآوری
تعیین حوزه های اولویت دار

بسیج نیروها و منابع
تاکید بر صادرات کاال و خدمات فناوری پیشرفته

بهبود حاکمیت در سازمان های دولتی فعال در زمینه تحقیق 
و توسعه و نوآوری

ارتقای استانداردهای کیفیت تحقیقات علمی

به روزرسانی تجهیزات و تأسیسات تحقیقاتی
حذف شکاف موجود بین بخش آموزش و تحقیقات و 

تقویت هم افزایی بین این دو بخش

مدرن سازی صنایع سنتی ازطریق ارتقای مهارت و واردات
 فناوری و تجهیزات جدید

فناوری  صنعت  ازجمله  اولویت دار  صنایع  توسعه   
اطالعات و ارتباطات

توسعه زیرساخت ها
حمایت از استارت آپ  های دیجیتال

آموزش نیروی کار دارای مهارت های دیجیتال
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راهبرد ملی نوآوری

شایان ذکر است ارمنستان هنوز فاقد راهبردی کاربردی در زمینه نوآوری است و دولت 
در حال تدوین راهبردی ملی برای توسعه علم، فناوری و صنعت براساس نوآوری است. 
انتظار می رود دولت با تدوین راهبرد ملی نوآوری بتواند افق اهداف ملی علم و نوآوری 
خود را تبیین نماید، حوزه های اولویت دار را مشخص کند و نسبت به بسیج نیروها و منابع 
موجود اقدام کند. گفتنی است پیش نویس راهبرد پیشنهادی بر تعداد محدودی از رشته های 
تحقیقاتی و بخش های صنعتی متمرکز است. درواقع، شرکت های ارمنستان با انجام اقدامات 
کامال هماهنگ در جهت توسعه بخش های اولویت دار می توانند به خوبی در زنجیره ارزش 
جهانی ادغام شوند و شرایط مطلوب را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کنند. به طور کلی، 
راهبرد ملی نوآوری ارمنستان به شدت صادرات محور خواهد بود. با توجه به اقتصاد کوچک 
ارمنستان الزم است که این کشور به دانش و تخصص خارجی دسترسی یابد تا قابلیت تولید 
خود را ارتقا بخشد. اهمیت این موضوع در سیاست های ارمنستان از جمله در قانون مربوط به 
فعالیت های علمی و فناورانه1 و پیش نویس »راهبرد اولیه ساخت اقتصاد مبتنی بر نوآوری2« 

نیز بازتاب یافته است.

برنامه راهبردی توسعه بخش علمی 2020-2017

برنامه راهبردی توسعه بخش علمی 2017-2020 3 نیز برنامه دیگری است که در جهت 
بهبود حاکمیت در سازمان های دولتی فعال در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری و ارتقای 
استانداردهای کیفیت تحقیقات علمی و به روزرسانی تجهیزات و تأسیسات تحقیقاتی تدوین 
بین  هم افزایی  تقویت  و  تحقیقات  و  آموزش  بخش  بین  موجود  شده است. حذف شکاف 
افزایش  راستای  در  رو،  این  از  می شود.  محسوب  برنامه  این  اصلی  هدف  بخش  دو  این 
همکاری و ارتباط بین آموزش و تحقیقات مقرر شده است که برخی از موسسات تحقیقاتی 
دولتی و موسسات آموزش عالی در آینده ادغام شوند تا با کاهش تعداد موسسات آموزش 

1. Law on Scientific and Technological Activity
2. Initial Strategy for Formation of Innovation Economy
3. Strategic Programme of Development of the Scientific Sector 2017–2020
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عالی بتوان ضمن یکپارچه شدن منابع، کیفیت آموزش و تحقیقات مربوطه را ارتقا بخشید. 
به عالوه، وزارت آموزش با تاکید بر افزایش رویکرد کارآفرینی در بین موسسات تحقیقاتی 
تالش می کند فرهنگ کارآفرینی را در آن ها نهادینه نماید. عالوه بر این، این برنامه امکان 
فراهم  را  بین المللی  علمی  توسعه همکاری های  و  دانشگاه  و  بین صنعت  تقویت همکاری 

می آورد ]7[.

راهبرد ملی صنعتی

ملی  »راهبرد  تدوین  در حال   1)ADB( آسیا  توسعه  بانک  همکاری  با  ارمنستان  دولت 
صنعتی2« است. این راهبرد بر دو بخش کلیدی متمرکز است: 1( مدرن سازی صنایع سنتی 
همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  از  دانش  و  فناوری  واردات  مهارت،  ارتقای  ازطریق 
اقتصادی و توسعه )OECD(3 و 2( توسعه صنایع اولویت دار. دولت در بخش اول این برنامه 
قصد دارد با انجام اصالحات مقرراتی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش مهارت ها و حمایت 
از توسعه زیرساخت ها بتواند قابلیت تولید در صنایع سنتی را تا سال 2025 به 2/12 درصد 
افزایش دهد. همچنین در این بخش برنامه مقرر شده است دوسوم مخارج دولتی به آموزش 
و تحقیق و توسعه تخصیص داده شود. به همین ترتیب، دولت در بخش دوم این برنامه بر 
ارتقای سطح رقابت پذیری بخش فناوری اطالعات کشور در جهان تا سال 2030 متمرکز 
ادغام  به خوبی  جهانی  ارزش  زنجیره  در  بتوانند  ارمنستان  شرکت های  که  به نحوی  است، 
شوند. به طور کلی، راهبرد ملی صنعتی بیانگر چهارچوب منطقی شفافی )ورودی، خروجی، 
نتایج و اثرات( برای پایش، ارزیابی و سنجش عملکرد اجرایی است. دولت در قالب این 
از  2/5 درصد  که  به طوری   کند،  اجرا  بین المللی  جابه جایی  برنامه  دارد یک  راهبرد سعی 
دانشجویان رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات بتوانند در موسسات آموزش عالی 

کشورهای پیشرفته به مدت حداقل یک سال تحصیل کنند. 

1. Asian Development Bank 
2. National Industrial Strategy
3. Organization for Economic Cooperation and Development 
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راهبرد توسعه فناوری اطالعات طی ده سال آینده

دولت »راهبرد ملی توسعه فناوری اطالعات طی ده سال آینده1« را در سال 2008 به اجرا 
گذاشته است. به طور کلی، این راهبرد بر توسعه زیرساخت ها، حمایت از استارت آپ  های 
در  ارمنستان  است.  متمرکز  دیجیتال  مهارت های  دارای  کار  نیروی  آموزش  و  دیجیتال 
راستای اجرای این راهبرد چندین مرکز تحقیقاتی ملی فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  »مرکز تخصصی  ارمنستان2«،  مهندسی  ملی  »آزمایشگاه های 
»مرکز  و   3)ISTC( آی بی ام«  نوآورانه  راه حل های  و  فناور ی ها  »مرکز  هند-ارمنستان«، 

نوآوری مایکروسافت4« را با همکاری شرکای خارجی راه اندازی کرده  است ]7[. 

  2-2 چهارچوب  نهادی در نظام ملی نوآوری ارمنستان

مؤثر  اجرای  جهت  دولتی  دستگاه های  سازمانی  ظرفیت  به  توجه  با  ارمنستان  دولت 
سیاست های نوآوری کشور، چهارچوب نهادی مناسبی به شرح زیر در نظر گرفته است تا 
بدین ترتیب بتواند اثربخشی نقش دولت در ارتقای نظام ملی نوآوری کشور را تقویت بخشد. 

اینفوگراف 10: چهارچوب های نهادی در نظام ملی نوآوری ارمنستان

1. National IT Development Strategy for the Next 10 Years
2. Armenian National Engineering Laboratories
3. IBM Innovative Solutions and Technologies Centre
4. Microsoft Innovation Centre

1. کمیته دولتی علوم:
سیاست گذاری و سازمان دهی فعالیت های علمی

2. آکادمی ملی علوم:
انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در رشته های مختلف

3. بنیاد رشد شرکت ها:
اجرای سیاست های تحقیق و

توسعه و حمایت از فعالیت های
نوآوری شرکت ها

4. صندوق نوآوری رقابتی: 
و  نوآوری  تقویت  و  ترغیب 
توسعه آموزش عالی با اعطای 

گرنت های رقابتی
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کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان 

علوم،  آموزش،  وزارت  تحِت نظارت   1)SCS( ارمنستان  جمهوری  علوم  دولتی  کمیته 
فرهنگ و ورزش در سال 2007 تاسیس شده است و از سال 2015 مسئولیت کامل طراحی، 
تدوین و اجرای سیاست های علمی ارمنستان را بر عهده دارد. این کمیته زمینه رشد و توسعه 
فراهم  را  رقابت پذیری کشور  و  ملی  امنیت  اقتصادی،  عامل رشد  به عنوان  ارمنستان  علمی 
فناورانه، آموزش  توانمندی های علمی و  به حفظ و توسعه  بتواند  ترتیب  بدین  تا  می آورد 
علم،  بین  همکاری  گسترش  و  کشور  تحقیقاتی  و  علمی  کارکنان  مهارت های  ارتقای  و 
آموزش و صنعت بپردازد. کمیته دارای دو بخش اصلی به نام های »بخش سیاست گذاری 
علوم« و »بخش سازمان دهی فعالیت های علمی« است که وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و 
پروپوزال  فراخوان  چندین  سال  هر  که  است  گفتنی  دارد.  برعهده  را  آن  ریاست  ورزش 
بهترین  و  برگزار می شود  این کمیته  بین المللی توسط  و  تحقیقاتی داخلی  پروژه های  برای 

پروپوزال های انتخابی مشمول حمایت مالی کمیته می شوند. 

به تحقیقات تخصیص می دهد که  میلیون یورو  مبلغ 25/4  کمیته دولتی علوم هر سال 
معادل 0/2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این بودجه بر اساس اولویت های تعیین شده 
در برنامه »توسعه جمهوری ارمنستان در حوزه علم و فناوری )2015-2019(2« توزیع می شود. 

به طور کلی، وظایف کمیته مذکور عبارتند از:

تهیه پیش نویس سیاست ها و قوانین دولتی در ارتباط با بخش علمی ▣
تهیه برنامه های مبنی بر اصالح ساختاری بخش علمی ▣
تهیه و اجرای برنامه های هدفمند در حوزه علم و فناوری جهت توسعه علم و اجرای  ▣

پروژه های علمی در سطح بین المللی
ارائه مشاوره به دولت در زمینه اولویت های توسعه ای در حوزه علم و فناوری ▣
مشارکت در زمینه تهیه پیش نویس بودجه دولت در حوزه اختیارات کمیته ▣
تهیه و تدوین رویه و اصول تایید علمی پروژه ها ▣

1. State Committee of Sciences 
2. Development Programme of the Republic of Armenia’s Scientific and Technical Field for 2015-2019
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عقد قراردادهای همکاری علمی در سطح بین المللی ▣
تهیه و اجرای برنامه های جذب دانشمندان خارجی از جمله مهاجران ارمنی تبار ▣
با  ▣ نظامی  و  صنعتی  برنامه های  اجرای  و  تهیه  جهت  نظارتی  رویه های  سازماندهی 

همکاری وزارت دفاع و کمیته صنعتی نظامی
جمع آوری داده ها و اطالعات مربوط به فعالیت های علمی و یا فناورانه کشور و تهیه  ▣

گزارش و تحلیل وضعیت علمی کشور ]17[.

اینفوگراف 11: وظایف کمیته دولتی علوم ارمنستان

تهیه پیش نویس سیاست ها و قوانین دولتی در ارتباط با بخش علمی

تهیه برنامه های مبنی بر اصالح ساختاری بخش علمی

تهیه و اجرای برنامه های هدفمند در حوزه علم و فناوری جهت توسعه علم و 
اجرای پروژه های علمی در سطح بین المللی

ارائه مشاوره به دولت در زمینه اولویت های توسعه ای در حوزه علم و فناوری

مشارکت در زمینه تهیه پیش نویس بودجه دولت در حوزه اختیارات کمیته

تهیه و تدوین رویه و اصول تایید علمی پروژه ها

عقد قراردادهای همکاری علمی در سطح بین المللی

تهیه و اجرای برنامه های جذب دانشمندان خارجی از جمله مهاجران ارمنی تبار

سازماندهی رویه های نظارتی جهت تهیه و اجرای برنامه های صنعتی و نظامی 
با همکاری وزارت دفاع و کمیته صنعتی نظامی

جمع آوری داده ها و اطالعات مربوط به فعالیت های علمی و یا فناورانه کشور 
و تهیه گزارش و تحلیل وضعیت علمی کشور
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جدول 3: همکاری های دوجانبه کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان

کشوربرنامه هاتاریخ شروعمرکز

Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS)2009 2 آزمایشگاه مشترکاز سال  

  1 گروه مشترک

  20 گرنت ساالنه

فرانسه

Foundation for Fundamental 
Research (FFR)2011 بالروس  30 تا 34 گرنت دوساله از سال

Russian Foundation for 
Humanities (RFH)2011 روسیه  10 تا 12 گرنت دوساله از سال

Russian Foundation for 
Basic Research )RFBR(2013 روسیه  40 تا 42 گرنت دوساله از سال

Federal Ministry of Educa-
tion  and Research (BMBF)2013 روسیه  10 گرنت دوسالهاز سال

State Science and Technol-
ogy Committee (SSTC)2015 بالروس  4 گرنت دوسالهاز سال

National Science Fund 
(BNSF)2020 بلغارستاناز سال

National Research Council 
(CNR)2020 ایتالیااز سال

منبع: کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان

آکادمی ملی علوم

آکادمی ملی علوم جایگزین آکادمی علوم ایالت ارمنستان در دوران شوروی است که 
در سال 1943 تاسیس شد و پس از اعالم استقالل ارمنستان به آکادمی ملی علوم جمهوری 
بنیادین و کاربردی در  ارمنستان تغییر نام داد. آکادمی وظیفه هماهنگی و انجام تحقیقات 
را  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه  و  دانش بنیان  اقتصاد  بر  مبنی  اهداف  تحقق  راستای 
علمی  نهادهای  با  تحقیقاتی  و  علمی  همکاری های  برای  الزم  شرایط  ایجاد  دارد.  برعهده 
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ارمنی تبارهای  ظرفیت های  از  بهره گیری  به ویژه  و  بین المللی  نهادهای  و  کشورها  سایر 
بنیادین و کاربردی و  انجام پروژه های پژوهشی در حوزه های  ساکن سایر کشورها جهت 

سرمایه گذاری های مشترک از دیگر وظایف مهم این آکادمی محسوب می شود. 

این نهاد غیرانتفاعی به عنوان نهاد زیرمجموعه  مستقیم دولت فعالیت می کند و ریاست 
آن در جلسات هیئت دولت حضور دارد. آکادمی هر سال گزارش فعالیت های تحقیقاتی 
و علمی و وضعیت سازمانی و مالی خود و همچنین توصیه های خود در زمینه اولویت های 
عالی ترین  به عنوان  واقع، آکادمی  در  می دهد.  ارائه  دولت  به  را  تحقیقاتی کشور  و  علمی 
زمینه  در  می شود که  نیز محسوب  دولت  مشورتی  بازوی  تحقیقاتی کشور  و  علمی  مرکز 
می دهد.  مشاوره  دولت  به  تحقیقاتی  و  علمی  فعالیت های  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری ها 
تحت  که  است  علمی  و  تحقیقاتی  موسسه   35 از  متشکل  مستقل  نهادی  به عنوان  آکادمی 
نظارت 5 واحد علمی و تحقیقاتی فعالیت دارند: علوم فنی و ریاضی، فیزیک و اخترفیزیک، 
علوم طبیعی، شیمی و علوم زمین و علوم اجتماعی و ارمنستان شناسی. هر یک از این واحدها 
در  کاربردی  و  بنیادین  تحقیقات  انجام  و  خود  نظارت  تحت  موسسات  از  حمایت  وظیفه 
حوزه تخصصی خود را برعهده دارند. بودجه اصلی آکادمی توسط دولت تامین می شود. 
البته آکادمی و موسسات وابسته به آن در کنار سایر نهادهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی 
جهت دریافت بودجه و تامین مالی بیشتر در فراخوان های کمیته دولتی علوم نیز مشارکت 
می کنند. راه اندازی یک مرکز تخصصی زیست شناسی کاربردی در سال 2015 و آزمایشگاه 
ابتکارهای علمی  از  نمونه هایی  ایروان  دانشگاه دولتی  مولکولی در سال 2017 در  ژنتیک 

آکادمی در فاصله سال های 2014 تا 2020 به شمار می آیند ]17[.

بنیاد رشد شرکت ها 

فناوری  و  نوآوری  توسعه  زمینه  در  بازیگران  مهم ترین  از  یکی  شرکت ها  رشد  بنیاد 
اطالعات محسوب می شود که در قالب پروژه »مرکز رشد شرکتی« بانک جهانی با همکاری 
سیاست های  اجرای  زمینه  در  بنیاد  شد.  تاسیس  ایروان  در   2002 سال  در  ارمنستان  دولت 
تحقیق و توسعه و حمایت از فعالیت های نوآوری شرکت ها نقش اصلی را ایفا می کند. این 
بنیاد از توسعه فناوری های پیشرفته به ویژه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات حمایت 
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می کند.  فراهم  شرکت ها  رشد  و  فناورانه  پیشرفت  نوآوری،  برای  مولد  محیطی  و  کرده 
جهت  گرنت  اهدای  برای  که  رقابت هایی  مانند  مختلف  رقابت های  برگزاری  بر  عالوه 
توسعه کسب وکار و اجرای فعالیت های نوآورانه در قالب پروژه های بانک جهانی و اتحادیه 
ایجاد  برای  بین المللی  مشترک  پروژه های  اجرای  زمینه  در  بنیاد  می شوند،  برگزار  اروپا 
زیرساخت های حمایت از نوآوری، سرمایه گذاری خطرپذیر و شبکه سازی نیز فعالیت دارد. 
نهاد اصلی در زمینه اجرای پروژه های کالن توسعه ای در حوزه فناوری های  به عنوان  بنیاد 
منطقه های  در  متعددی  منطقه ای  فناوری  مراکز  حاضر  حال  در  و  دارد  فعالیت  پیشرفته 

گیومری و وانادزور احداث کرده است.

بنیاد رشد شرکت ها طیف گسترده ای از خدمات به شرکت های چندملیتی، استارت آپ ها 
و نهادهای دولتی ارائه می کند که از مشاوره و آموزش )مدیریت، راهبرد، مسائل حقوقی 
امور  اجرای  و  )برنامه ریزی  تاسیسات  با  مرتبط  خدمات  کار،  نیروی  پرورش  مالی(،  و 
مرتبط با تاسیسات شامل ساختمان و تجهیزات( تا خدمات مرتبط با کسب وکار )طراحی و 
مدیریت پروژه، مدیریت بهره وری، همتایابی و شبکه سازی، تحقیقات بازار و صنعت( متغیر 
بنیاد پروژه های تحقیقاتی متعددی درباره صنعت فناوری اطالعات و  است. عالوه بر این، 
شرکت های فعال در این حوزه انجام می دهد و نتایج آن را در اختیار ذی نفعان قرار می دهد 

و براساس یافته های حاصل از این تحقیقات به دولت و نهادهای ذی ربط مشاوره می دهد. 

از سال 2018، بنیاد طی همکاری با دانشگاه ها و موسسات وابسته به آکادمی ملی علوم 
توانسته است برنامه های گسترده ای در زمینه گسترش محیط تحقیق و توسعه در ارمنستان اجرا 
کند. شایان ذکر است پروژه های تحقیقاتی بنیاد عمدتا بر حوزه های کلیدی نظیر فیزیک و 
ریاضی کاربردی، بیوانفورماتیک، فناوری زیستی، پزشکی زیستی، علوم داده، هوش مصنوعی، 

یادگیری مصنوعی، مهندسی سیستم و صنعتی، علوم مواد و سایر رشته ها متمرکز هستند. 

بسیاری از پروژه های تحقیقاتی بنیاد در قالب دو ابتکار »برنامه حمایت از دوره دکترا1« 
و »برنامه تامین مالی تحقیقات دانشگاهی2« انجام می شوند و از اولین فراخوان تاکنون، بیش 

1. PhD Support Program
2. Faculty Research Funding Program
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از 100 دانشمند از 16 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در این ابتکارها مشارکت کرده اند. شایان 
ذکر است شرکت های فناوری اطالعات و مهندسی در وب سایت بنیاد بر حسب حروف الفبا 
به طور مختصر معرفی می شوند و کاربران جهت کسب اطالعات بیشتر به لینک وب سایت 

شرکت ها ارجاع داده می شوند ]11[.

صندوق نوآوری رقابتی

و  علم  مالی  تامین  نظام  تقویت  و  نوسازی  به منظور   1)CIF( رقابتی  نوآوری  صندوق 
فناوری توسط دولت ارمنستان و با همکاری بانک جهانی تاسیس شده است. اعتالی نظام 
آموزش عالی از نظر آموزشی و تحقیقاتی، ارتقای بهره وری و کارایی دانشگاه ها، توسعه 
مدیریت دانشگاه ها، نهادینه سازی تحقیقات در فرایندهای آموزش و یادگیری و گسترش 
ارتباط بین دانشگاه و بازار کار به عنوان اهداف اصلی صندوق به شمار می آیند. این صندوق 
و  ترغیب  قرار دارد و در راستای  فرهنگ و ورزش  تحِت نظارت وزارت آموزش، علوم، 
تقویت نوآوری و توسعه آموزش عالی ازطریق اعطای گرنت های رقابتی فعالیت می کند. 
به بیان دقیق تر، صندوق می کوشد با تسهیالت مالی خود به کیفیت آموزش و تقویت بنیان 
با شرکت های خصوصی  دانشگاه ها  پژوهشی  تسهیل همکاری های  و  دانشگاه ها  تحقیقاتی 
کمک نماید. این گرنت ها صرفا به موسسات آموزش عالی تعلق می گیرد و طی فرایندی 
رقابتی و پس از بررسی پروپوزال های ارسالی، بهترین پروژه ها جهت دریافت گرنت معرفی 
سایر  همکاری  از  پروژه ها  اجرای  در  می توانند  عالی  آموزش  موسسات  البته،  می شوند. 
موسسات، شرکت های بخش خصوصی و نهادهای بین المللی نیز بهره مند شوند. به طور کلی، 
22 پروژه به ارزش 7/6 میلیون یورو توسط 15 دانشگاه در فاصله سال های 2013 تا 2018 
اجرا شده اند که نیمی از آن ها با همکاری شرکت های خصوصی داخلی اجرا شده اند. الزم 
به ذکر است که صندوق پس از اعطای گرنت ازطریق نهاد بازرسی خود بر نحوه اجرای 
پروژه ها نظارت دارد و در صورت عدم موفقیت دانشگاه ها در پیشبرد پروژه و یا تخلف در 

به کارگیری گرنت، امتیاز گرنت را از آن ها سلب می کند ]9[.

1. Competitive Innovation Fund
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  3. تحقیق و توسعه در ارمنستان 

امروزه تاثیر تحقیق و توسعه در سطح کالن کشور جهت دستیابی به رشد اقتصادی بر 
کسی پوشیده نیست و فعالیت های تحقیق و توسعه مهم ترین ورودی های نوآوری و رشد 
اقتصادی مبتنی بر دانش به شمار می آیند. از این رو، حمایت از تحقیق و توسعه منجر به تولید 
فناوری های جدید، افزایش بهره وری و درنهایت تولید ثروت ازطریق دانش و رشد اقتصادی 
می شود. در این بخش پس از مروری بر روند کلی تحقیق و توسعه در ارمنستان، ابزارهای 

سیاستی حمایت از تحقیق و توسعه در این کشور موردبررسی اجمالی قرار می گیرند.

 3-1 روند کلی تحقیق و توسعه در ارمنستان

موسسات  یا  و  دانشگاه ها  توسط  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  همه  ارمنستان  در کشور 
متشکل  ارمنستان  باثبات  عالی  آموزش  نظام  می شود.  انجام  خصوصی  و  دولتی  تحقیقاتی 
از 22 دانشگاه دولتی، 37 دانشگاه خصوصی، 4 دانشگاه تحت قراردادهای بین دولتی و 9 
شعبه از دانشگاه های خارجی است. دانشگاه های ارمنستان در زمینه تدوین برنامه درسی و 
تعیین شهریه آموزشی به صورت مستقل عمل می کنند. گفتنی است به جز مواردی خاص، 
دادن  مشارکت  برای  برنامه ای  و  هستند  متمرکز  آموزش  بر  کامال  ارمنستان  دانشگاه های 

پرسنل خود در فعالیت های تحقیقاتی ندارند. 

دانشگاه دولتی ایروان )5/8 درصد بودجه( و پس از آن دانشگاه ملی کشاورزی مشمول 
دریافت بیشترین بودجه دولتی )2 درصد بودجه( هستند و در سال 2017 بهترین عملکرد را 
در بین دانشگاه های ارمنستان در زمینه اجرای برنامه های علمی از خود نشان داده اند. پس 
ملی  دانشگاه  و  معماری و ساخت وساز  ملی  دانشگاه  پزشکی،  دانشگاه دولتی  نیز  از آن ها 

پلی تکنیک مشمول دریافت بیشترین بودجه دولتی )1 درصد بودجه( هستند. 

ارمنستان طی دهه های اخیر کاهش قابل مالحظه ای  به طورکلی، فعالیت های تحقیقاتی 
یافته اند و به طور تقریبی تعداد دانشمندان از 25,344 نفر در سال 1991 به حدود 5 تا 6 هزار 
نفر و تعداد موسسات تحقیقاتی دولتی از 124 موسسه به 83 موسسه در سال های اخیر کاهش 
یافته است. بر اساس »گزارش زمینه ای برنامه افق 2020«، تعداد محققان نیز به دالیل متعدد 
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میزان 12 درصد  به  افزایش سن جمعیت، مهاجرت و کمبود بودجه تحقیق و توسعه  نظیر 
کاهش یافته است. 

جدول 4: توزیع نهادهای علمی در برنامه های دولتی برحسب رشته علمی و نوع 
موسسه )2017( 

کلآموزش عالیدولتیخصوصیآکادمی ملی علومرشته

12_516شیمی و علوم زمین

9_441علوم فنی و ریاضی

13_823علوم طبیعی

8_3_5فیزیک و اخترفیزیک

34_12319علوم اجتماعی

1515__چندرشته ای

3410321591کل

منبع: کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان

نهاد تحقیقاتی کشور  به عنوان مهم ترین  به آکادمی علوم که  نهادهای وابسته  بر  عالوه 
تحقیقاتی می پردازند.  فعالیت های  به  نظارت دولت  نیز تحت  فعالیت می کنند، 47 موسسه 
همانطور که قبال بیان شد، آکادمی ملی علوم با سهم 40 درصدی از بودجه علمی کشور 
بهترین عملکرد را در زمینه تحقیقات نشان داده است. پس از آن نیز کمیته دولتی علوم با 
دریافت 30 درصد از بودجه دولتی بهترین عملکرد را در این حوزه نشان داده  است. به همین 
ترتیب، وزارت دفاع با 15/5 درصد و موسسات تحقیقاتی وابسته به آن با 11/5 درصد از 

بودجه دولتی در جایگاه های بعدی قرار دارند ]4[.
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 3-2 ابزارهای سیاستی حمایت از تحقیق و توسعه در ارمنستان

زیرساخت های  تقویت  بر  عالوه  باید  توسعه  و  تحقیق  از  راستای حمایت  در  دولت ها 
قانونی، ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه های مالی و غیرمالی، منابع انسانی، اطالعاتی 
و تجهیزات به کار گیرند. به عبارت دیگر، مداخله دولت ها ازطریق ابزارهای سیاستی برای 
ترغیب و تسهیل تحقیق و توسعه امری ضروری است. با توجه به اهمیت ابزارهای سیاستی 
حمایت از تحقیق و توسعه در توسعه علم و فناوری کشورها، در این بخش برخی از این 

ابزارهای حمایتی مورداستفاده توسط دولت ارمنستان به اختصار شرح داده می شوند. 

اینفوگراف 12: ابزارهای سیاستی حمایت از تحقیق و توسعه در ارمنستان

تصویب قوانین مربوط به توسعه نوآوری )به عنوان مثال، قانون فناوری 
اطالعات( 

افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت )به عنوان مثال، برنامه کارآفرینی 
علم و فناوری( 

ارتقای کیفیت آموزش در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات 
)به عنوان مثال، پروژه  اتحادیه اروپا برای نوآوری در ارمنستان: ارتقای آموزش( 

تشکیل شبکه ها و خوشه های کسب وکار )به عنوان مثال، اتحادیه های 
کسب وکار و اتاق های بازرگانی(

حمایت از شرکت های فناوری )به عنوان مثال، پروژه مشاوره برای کسب وکارهای 
کوچک، کمک های خیریه بین المللی و شتاب دهنده های فناوری(
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تصویب قوانین مربوط به توسعه نوآوری

اعمال  خود  دولتی  مدیریت  نظام  در  بسیاری  اصالحات  ارمنستان  اخیر  سال های  در 
باز  بازار  روابط  و  دموکراسی  اصول  به  رسیدن  راستای  در  مؤثری  گام های  و  کرده است 
برداشته است. البته هنوز چهارچوب راهبردی اصالحات مدیریت دولتی تکمیل نشده است 
نظام جامع جهت  نشده است. همچنین، یک  تدوین  زمینه  این  در  راهبردهای کارآمدی  و 
بین وزارتخانه های  نوآوری در  به توسعه  طراحی، تدوین و هماهنگی سیاست های مربوط 
ذی ربط به طور کامل شکل نگرفته است. بنابراین، شکاف های موجود در زمینه برنامه ریزی 
و سیاست گذاری بر کیفیت برنامه ها تاثیر گذاشته و این امر باعث تضعیف عملکرد نوآوری 

کشور شده است. 

شایان ذکر است که قانون فناوری اطالعات یکی از قوانین مؤثر در ارمنستان است که 
با هدف حمایت از ایجاد استارت آپ ها و اشتغال آفرینی در بخش فناوری  در سال 2014 
قانون،  این  به موجب  شده است.  تصویب  مالیاتی  مشوق های  اعطای  ازطریق  اطالعات 
بر  مالیات  و  درصد  بر سود صفر  مالیات  نرخ  از  استارت آپ ها  و  تازه تاسیس  شرکت های 
زیر مشمول دریافت حمایت های دولتی  نهادهای  و  برخوردار می شوند  درآمد 10 درصد 

می شوند:

اشتغال  ▣ اطالعات  فناوری  حوزه  در  کارآفرینی  فعالیت های  در  که  استارت آپ هایی 
دارند؛

نهادهای اقتصادی که فناوری های اطالعات نوآورانه و به روز را به کار می گیرند؛ ▣
زیرساخت های تسهیل کننده روند توسعه بخش فناوری اطالعات ازجمله پارک های  ▣

فناوری، مراکز فناوری، مراکز رشد و شتاب دهنده ها؛ و 
نهادهای تجاری که برنامه های آموزشی و پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات اجرا  ▣

می کنند. 

حمایت های دولتی موردنظر در این قانون به منظور اجرای رویه ای واحد و کاهش احتمال 
تخلفات مالیاتی تا 31 دسامبر 2022 ارائه خواهند شد. گفتنی است که این قانون تاکنون با 
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موفقیت اجرا شده و نتایج نسبتاً خوبی دربرداشته است. البته، روند تدوین این قانون چندان 
مبتنی بر شواهد نبوده و فرایند پایش آن نیز به طور کامل انجام نشده است. به بیان دقیق تر، 
اثرات منفی مزایا و حمایت های مالی موردنظر در این قانون در هنگام تدوین و پایش آن در 

نظر گرفته نشده است ]7[.

افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت

همانطور که قبال گفته شد، همکاری محدودی بین کسب وکارها و واحدهای تحقیقاتی 
در ارمنستان وجود دارد. البته، در سال های اخیر اقدامات متعددی به منظور افزایش همکاری 
بین دانشگاه و صنعت انجام شده است. اگرچه دولت ارمنستان حمایت های مالی غیررقابتی 
مانند واچرهای نوآوری1 را ارائه نمی کند، اما دانشمندان و متخصصان حوزه علم و فناوری 
را ازطریق »برنامه کارآفرینی علم و فناوری« )STEP(2 به همکاری با صنعت ترغیب می کند. 
بنیاد تحقیق و  و  بنیاد رشد شرکت ها  ارمنستان،  با همکاری دولت  برنامه  این  گفتنی است 
توسعه غیرنظامی ایاالت متحده راه اندازی شده است. براساس این برنامه، 5 پروژه مشترک 
و 26 پروژه انفرادی برای تجاری سازی ایده های نوآورانه با حمایت دولت در سال 2015 
اجرا شده است. عالوه بر این، »مرکز همگرایی مهندسی و علوم کاربردی«3 با هدف ارتقای 
دانش و تخصص مهندسان و متخصصان فناوری ارمنستان و به روزرسانی دانشگاه های این 
کشور تشکیل شده است که در قالب مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی با خیریه های 

بین المللی، شرکت های فناوری اطالعات و نهادهای آموزشی فعالیت می کند. 

ارزیابی  برای  الزم  ابزارهای  فقدان  و  کار  بازار  در  محققان  فعاالنه  مشارکت  عدم 
دانشگاه  بین  از جمله چالش های مهم جهت همکاری  توانمندی ها و دستاوردهای محققان 
که  موردی  همکاری های  برخی  از  صرف نظر  می شود.  محسوب  ارمنستان  در  صنعت  و 
دانشگاه  بین  محدودی  ارتباط  می گیرد،  شکل  خیریه  مراکز  حمایت  مورد  پروژه های  در 
پروژه ای آزمایشی در حوزه تحقیق  این کشور وجود دارد. در همین راستا،  و صنعت در 

1. Innovation Voutures
2. Science and Technology Entrepreneurship Program 
3. Convergence Center for Engineering and Applied Science 
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ملی  »مرکز  توسط  مشترک  به صورت  که  اجراست  دست  در  تجاری  بخش  در  توسعه  و 
نوآوری و کارآفرینی1« وابسته به وزارت اقتصاد و کمیته دولتی علوم حمایت می شود ]7[.

ارتقای کیفیت آموزش در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات 

دولت ارمنستان اقدامات اصالحی متعددی در ارتباط با ساختار نظام آموزشی ارمنستان 
و  آموزشی  تجهیزات  و  مواد  آموزشی،  برنامه های  آموزشی،  کارکنان  مدارس،  )مدیریت 
آموزشی  نظام  خروجی  بین  موجود  شکاف  کاهش  و  داده است  انجام  سنجش(  ابزارهای 
و نیاز بازار کار از مهم ترین اهداف این اصالحات محسوب می شود. پروژه  »اتحادیه اروپا 
برای نوآوری در ارمنستان: ارتقای آموزش2« ازجمله برنامه هایی است که با هدف اصالح 
نظام آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در فاصله سال های 2017-2020 در ارمنستان اجرا 
شده است. این برنامه تحت حمایت اتحادیه اروپا قرار داشته و مبلغ 26/1 میلیون یورو بودجه 
به آن اختصاص داده شده است. به عالوه، یک مرکز آموزشی برای دانشجویان رشته علوم، 
پروژه ای  قالب  در  و  برنامه  این  براساس  مناطق  از  یکی  در  ریاضیات  و  مهندسی  فناوری، 
کسب  عملی  تجربه  خود  رشته  در  بتوانند  ترتیب  بدین  تا  شده است  راه اندازی  آزمایشی 
نمایند. برنامه ای سه ساله برای آموزش جوانان این کشور در رشته علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات نیز توسط دانشگاه آمریکایی ارمنستان و سفارت ایاالت متحده در سال 2020 اجرا 

شده است که شامل دوره های آموزش مدرس و اردوهای دانشجویی تابستانی می شود ]7[.

تشکیل شبکه ها و خوشه های کسب وکار

همکاری  رسمی  بسترهای  به عنوان  بازرگانی  اتاق های  و  کسب وکار  اتحادیه های 
فرابخشی  و  بخشی  کسب وکار  اتحادیه های  می آیند.  به شمار  ارمنستان  در  کسب وکارها 
فناوری  شرکت های  اتحادیه  تجار،  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  بازرگانی،  اتاق  بر  مشتمل 
ارتباطات هستند و در زمینه توسعه  فناوری های اطالعات و  اتحادیه کارفرمایان  پیشرفته و 
شبکه سازی فعالیت دارند. این اتحادیه ها با مشکل اصلی منابع مالی محدود مواجه هستند که 

آن ها را ناگزیر به کاهش دامنه فعالیت ها و خدمات خود می سازد. 
1. National Innovation and Entrepreneurship Centre
2. EU4Innovation in Armenia: Enhanced Education 
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خوشه های بخشی و جغرافیایی در بخش های خالق )مانند مد، طراحی و فیلم( و در بین 
استارت آپ ها و شرکت های مهندسی اغلب براساس پروژه های موقتی تشکیل می شوند که 
بین المللی  توسعه  اروپا و سازمان  اتحادیه  )مانند  با کمک سازمان های خیریه  بودجه آن ها 
این، بخش خصوصی در قالب کمک های خیریه  بر  ایاالت متحده( تأمین می شود. عالوه 
از شبکه سازی کسب وکارها حمایت می کند. همچنین، یک شهرک مهندسی با مشارکت 
در  مهندسی  شرکت های  از  حمایت  به منظور  ایروان  در  دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش 

بخش فناوری پیشرفته تشکیل شده است که توسط بنیاد رشد شرکت ها اداره می شود ]7[.

حمایت از شرکت های فناوری 

بیشتر مبتنی بر کمک های خیریه است.  در ارمنستان خدمات حمایت از کسب وکارها 
پروژه »مشاوره برای کسب وکارهای کوچک1« یکی از تسهیالت بلند مدت ویژه محسوب 
امکان  پروژه  این  می شود.  اجرا  اروپا  توسعه  و  بازسازی  بانک  نظارت  تحت  که  می شود 
بهره گیری از خدمات حمایتی را برای شرکت های کوچک و متوسط ارمنستان فراهم می کند. 
شرکت های  مالی  تامین  و  مشاوره  تسهیالت   2017 سال  در  پروژه  این  پایان  در  به عالوه، 
به موجب آن شرکت های کوچک و متوسط  کوچک و متوسط راه اندازی شده است که 
از انواع خدمات کسب وکار بهره مند می شوند. در سال 2018 نیز »شتاب دهنده فناوری های 
مرتبط با تغییرات اقلیمی2« براساس برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(3 تاسیس شده است 
با  به منظور تطبیق  فناورانه و نوآورانه  بلندمدتی جهت ترویج راه حل های  که سازوکارهای 
اثرات زیست محیطی کشاورزی و  بر کاهش  مبنی  فعالیت های  اقلیمی و گسترش  تغییرات 

جنگلداری در اختیار شرکت ها قرار می دهد. 

در بررسی صورت گرفته توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)2017( نشان داده 
توسعه  خدمات  از  ارمنستان  متوسط  و  کوچک  شرکت های  از  درصد   23 که  شده است 
کسب وکار با بودجه مشترک یا دولتی بهره مند هستند. به عنوان مثال، دولت با اعمال قانون 

1. Advice for Small Businesses
2. Climate Change Technology Accelerator
3. United Nations Development Program 
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مالیات از نوآوری سعی دارد از شرکت های کوچک و متوسط حمایت مالی به عمل آورد. 
 10 درآمد  بر  مالیات  نرخ  مشمول  قانون  این  به موجب  فناورانه  استارت آپ های  همچنین، 
درصدی و مالیات بر سود صفر درصدی در سال های 2015-2022 هستند. دولت با اجرای 
این طرح توانسته است 777 استارت آپ فناوری اطالعات و فناوری پیشرفته تاسیس نماید. 
شرکت های نوآوری ارمنستان نیز از مشوق های غیرمستقیم دولت برخوردار هستند که در 
قالب تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت  از عوارض گمرکی تجهیزات فنی 
و کاالهای سرمایه ای )در ارتباط با واردات از کشورهای غیر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
اقتصادی  آزاد  مناطق  در  مستقر  شرکت های  ترتیب،  به همین  می  شوند.  ارائه   )1)EAEU(
)مانند منطقه ائتالف در ایروان( نیز مشمول معافیت از مالیات بر سود، ارزش افزوده و دارایی 

و عوارض گمرکی هستند. 

سال های  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  و  نوآوری  از  حمایت  راستای  در  به عالوه، 
نوآوری  مراکز  فناوری،  پارک های  آزاد،  اقتصادی  مناطق  قالب  در  نوپا  زیرساختی  اخیر 
خیریه  سازمان های  و  خصوصی  و  دولتی  نهادهای  حمایت  با  آموزشی  آزمایشگاه های  و 
به طیف  این مراکز خدمات خود را  اغلب  ایجاد شده است. اگرچه  ارمنستان  بین المللی در 
فناوری  حوزه  در  فعال  شرکت های  اما  می کنند،  ارائه  متقاضی  شرکت های  از  گسترده ای 
ارتباطات و فناوری های پیشرفته مورد تأکید ویژه قرار دارند، زیرا ارمنستان در  اطالعات و 
و  توسعه  برای  باالیی  ظرفیت  و  است  برخوردار  نسبتا خوبی  رقابتی  مزیت  از  این حوزه ها 
پیشرفت دارد. به طور کلی، شتاب دهنده های فناوری در ارمنستان نسبتا جدید هستند و بیشتر بر 
روی استارت  آپ ها، متخصصان فناوری اطالعات و مهندسان محلی متمرکز هستند. الزم به 
توضیح است که به دلیل فقدان سیاست شفاف و چهارچوب نهادی مناسب برای مراکز رشد و 
شتاب دهنده های فناوری، هنوز پیوند و تعامل قوی بین نهادها و بازیگران فعال در این عرصه 
شکل نگرفته است. به عالوه، مراکز محلی به دلیل فقدان نیروی کار ماهر و تجهیزات به روز 
از پتانسیل کمی برای توسعه فعالیت های خود برخوردارند ]7[. در ادامه، برخی از مهم ترین 

نهادهای حمایت کننده ی شرکت های فناوری در ارمنستان به طور مختصر معرفی می شوند. 

1. Eurasian Economic Union 
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اینفوگراف 13: برخی از مهم ترین نهادهای حمایت کننده ی شرکت های فناوری 
در ارمنستان

با  و  شیراک2  منطقه  در   1)GTC( گیومری  فناوری  مرکز  گیومری:  فناوری  مرکز 
توسعه  شده است.  احداث  رشد شرکت ها  بنیاد  و  جهانی  بانک  ارمنستان،  دولت  همکاری 
تحقیقات  نتایج  تجاری سازی  فناورانه،  کارآفرینی  ترویج  کسب وکار،  و  فنی  مهارت های 
ازجمله  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  جدید  فناورانه  شرکت های  احداث  نوآورانه، 

1. Gyumri Technology Center 

2. Shirak 

مرکز فناوری گیومری

مرکز فناوری وانادزور
صندوق خطرپذیر گراناتوس

پارک فناوری ویاسفیر

آزمایشگاه نوآوری اهداف توسعه پایدار
مرکز حمایت از سرمایه گذاری 

بنیاد علم و فناوری ارمنستان

آرم تک
مرکز فناوری های خالق تومو

مرکز نوآوری مایکروسافت
مرکز فناوری ها و راه حل های نوآورانه آی بی ام

شهر مهندسی

مرکز همگرایی مهندسی و علوم کاربردی

مرکز ملی نوآوری و کارآفرینی
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اهداف این مرکز محسوب می شود. این مرکز سعی دارد برای شرکت ها و استارت آپ های 
تا  کند  ایجاد  توانمندساز  محیطی  و  سرمایه گذاری  فرصت های  گیومری  منطقه  در  مستقر 
بدین ترتیب با حمایت از جوانان مستعد و ارائه مشوق به ایده های نوآورانه کسب وکار بتواند 
فناوری  بین المللی  و  منطقه ای  مرکز  به  را  منطقه  این  و  نماید  منطقه کمک  پایدار  به رشد 
اطالعات و ارتباطات تبدیل کند. به طور کلی، این مرکز خدمات متعددی به شرکت ها و 

استارت آپ ها به شرح زیر ارائه می دهد:

ارائه فضای اداری مناسب، خدمات مشاوره جهت ایجاد محیط کار ایمن و پایدار، و  ▣
همکاری نزدیک با شرکت ها و استارت آپ ها

خدمات سنجش نیاز و شناسایی فرصت های تجارت منطقه ای و ارائه مشاوره درباره  ▣
کسب وکار، مدیریت و بازاریابی، فناوری و سایر حوزه ها

همکاری با شرکت های فناوری بین المللی و ترویج فعالیت های آن ها ▣
برگزاری مسابقات ایده های تجاری و کمک به راه اندازی شرکت ها ازطریق انتخاب  ▣

به  آموزش  و  مشاوره  خدمات  ارائه  و  ایده محور  تیم های  تشکیل   و  برتر  ایده های 
شرکت ها و استارت آپ های برگزیده در این مسابقات

همکاری با موسسات آموزشی محلی و بین المللی برای برگزاری دوره های آموزشی  ▣
کارگاه  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  ارتباطات،  و  فناوری  اطالعات  حوزه  در 
جهت ارتقای مهارت های نیروی کار محلی در حوزه های مرتبط با فناوری اطالعات، 

فناوری های پاک، مهندسی، مخابرات، فناوری های موبایل و چندرسانه ای.... ]13[.

در محل  لوری2  منطقه  در   1)VTC( وانادزور  فناوری  مرکز  وانادزور:  فناوری  مرکز 
با  گیومری  مرکز  همانند  نیز  وانادزور  مرکز  شده است.  احداث  مهندسی  دولتی  دانشگاه 
همکاری دولت و بانک جهانی و بنیاد رشد شرکت ها راه اندازی شده است و سعی دارد ازطریق 
فراهم کردن فرصت ها و خدمات ضروری جهت اشتغال آفرینی و حمایت از استعدادهای 
جوان و نهادهای نوپا در اجرای ایده های نوآورانه کسب وکار در منطقه وانادزور، این منطقه 

1. Vanadzor Technology Center 
2. Lori
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را به مرکز منطقه ای و بین المللی برای فناوری های پیشرفته و فناوری اطالعات تبدیل کند. در 
همین راستا، مرکز وانادزور به پرورش مهارت های فنی و کسب وکار، ترویج اشتغال آفرینی 
فناورانه، تجاری سازی نتایج تحقیقات نوآورانه، ایجاد شرکت های فناوری جدید و جذب 
سرمایه گذاری های خارجی در منطقه می پردازد. به طور کلی، این مرکز خدمات متعددی به 

شرکت ها و استارت آپ ها به شرح زیر ارائه می دهد:

خدمات کسب وکار ▣
پرورش مهارت ها ▣
تسهیالت مالی ]13[. ▣

صندوق خطرپذیر گراناتوس: صندوق مذکور اولین شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر 
در ارمنستان است که از استارت آپ های فناورانه ای حمایت می کند که در حوزه فناوری های 
موبایل، فناوری های مرتبط با مسائل اجتماعی و محاسبات ابری فعالیت دارند. این صندوق از 
شرکت ها در مراحل اولیه شکل گیری و تولید حمایت می کند، سرمایه بذر اولیه را در اختیار 
آن ها قرار می دهد و در مراحل بعدی رشد و توسعه نیز از آن ها حمایت به عمل می آورد. 
عالوه بر این، صندوق گراناتوس ازطریق شبکه جهانی مشاوران خود به استارت آپ ها انواع 
خدمات مشاوره کارآفرینی و مشاوره کسب وکار ارائه می نماید. این صندوق خدمات مالی 
و مشاوره خود را در اختیار استارت آپ های خارجی نیز قرار می دهد، مشروط بر اینکه در 

ارمنستان ارزش آفرینی بنیادین داشته باشند ]13[.

پارک فناوری ویاسفیر: پارک فناوری ویاسفیر1 مرکز فناوری بازرگانی است که از سال 
2000 راه اندازی شده است و شامل تعداد زیادی از شعب شرکت های مستقر در آمریکاست 
زیرساخت  فناوری  پارک  این  دارند.  فعالیت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  که 
فراهم  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  فعال  محلی  استارت آپ های  برای  مناسبی 
می کند. پارک متشکل از 10 ساختمان است که ضمن ارائه فضای دفتر کار برای شرکت ها، 
امکان استفاده از انواع آزمایشگاه های الکترونیک مجهز، فضای کنفرانس و جلسه، اینترنت 
پرسرعت و سایر امکانات رفاهی و حمل ونقل را نیز برای آن ها فراهم می کند. عالوه بر ارائه 

1. ViaSpere TechnoPark
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این شرکت ها  اختیار  را در  متنوعی  فناوری مذکور خدمات  پارک  مناسب،  فضای کاری 
قرار می دهد که از خدمات رشد و مدیریت تا آموزش و شبکه سازی بین المللی متغیر است. 
این پارک فناوری همچنین امکان ارتباط این شرکت ها با سیلیکون ولی در ایاالت متحده را 

میسر می سازد ]21[.

آزمایشگاه نوآوری اهداف توسعه پایدار: آزمایشگاه نوآوری اهداف توسعه پایدار1 
به کار  برنامه توسعه سازمان ملل در سال 2017 آغاز  براساس  بودجه مشترک دولت و  با 
فعالیت  ملل  سازمان  تحت نظارت  و  دارد  دولتی  ماهیت  مذکور  آزمایشگاه  کرده است. 
مردم محور  پژوهش های  و  داده  تحلیل  رفتاری،  علوم  مطالعات  روی  بر  بیشتر  و  می کند 
بین المللی  نهادهای  از  بسیاری  با  نزدیکی  این آزمایشگاه همچنین همکاری  متمرکز است. 
و  توسعه آسیا  بانک  بانک جهانی،  اروپا،  اتحادیه  بریتانیا2،  نظیر صندوق حکمرانی خوب 
نستا3 دارد. آزمایشگاه مذکور مسئولیت پایش روند اجرای اهداف توسعه پایدار در ارمنستان 
را برعهده دارد و داده های مربوط به اهداف توسعه پایدار را توسط نمایندگی های خود در 
اهداف  بارومتر  بر حسب  را  پیشرفت حاصله  میزان  و  وزارت خانه ها جمع آوری کرده  همه 

توسعه پایدار رصد می کند ]18[.

مرکز حمایت از سرمایه گذاری )ISC( 4: مرکز حمایت از سرمایه گذاری در سال 2002 
تحت نظارت وزارت اقتصاد در ایروان آغاز به کار کرده است. حمایت از شرکت های کوچک 
و متوسط داخلی و خارجی فعال در ارمنستان هدف اصلی این مرکز محسوب می شود. مرکز 
حمایت از سرمایه گذاری مشمول دریافت بودجه دولتی است و خدمات متعددی نظیر خدمات 
همتایابی کسب وکار، آموزش، مشاوره و شبکه سازی را در اختیار شرکت های خصوصی قرار 

می دهد. به طور کلی، برخی از مهم ترین خدمات این مرکز عبارتند از: 

ازجمله  ▣ ارمنستان  در  سرمایه گذاری  شرایط  و  فرصت ها  به  مربوط  اطالعات  ارائه 
مشوق های دولتی و رویه های دریافت آن ها

1. SDG Innovation Lab 
2. Good Governance Fund
3. National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA)
4. Investment Support Center
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حمایت از شرکت ها در تمام مراحل سرمایه گذاری  ▣
ارائه مشاوره درباره منابع موردنیاز جهت سرمایه گذاری مانند زمین و مستغالت، اموال  ▣

دولتی، منابع تامین مالی مشترک و غیره
معرفی پروژه های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران براساس حوزه های موردعالقه آن ها ▣
با آن ها مواجه  ▣ از شرکت ها در زمینه رفع مشکالتی که طی سرمایه گذاری  حمایت 

می شوند ]15[.

بنیاد علم و فناوری ارمنستان: بنیاد علم و فناوری ارمنستان )FAST(1 در سال 2016 با 
هدف ترغیب نوآوری فناورانه و پیشرفت علمی ارمنستان در سطح ملی و بین المللی تأسیس 
ارمنستان و  فناوری و مالی  منابع علمی،  از  بهره گیری  ایجاد شرایط الزم جهت  شده است. 
جوامع بین المللی )به ویژه ارمنی تبارها( هدف اصلی بنیاد محسوب می شود. در همین راستا، 
»شبکه فرشتگان علم و فناوری« )STAN(2 توسط بنیاد در فوریه 2018 راه اندازی شده است. 
از کشورهای مختلف  ارمنی تبار را  ابتکار 18 سرمایه گذار و کارآفرین  این  با اجرای  بنیاد 
گرد هم آورده است. بنیاد همچنین خدمات مشاوره و کمک های مالی و خدمات آموزشی 
به استارت آپ های ارمنستان ارائه می کند و آن ها را در زمینه ایجاد پیوند بین کسب وکار و 

شبکه سازی راهنمایی  می نماید ]4[.

برای صنعت  مناسبی  بستر  است که  غیرانتفاعی  آرم تک: آرم تک3 یک شبکه جهانی 
فناوری پیشرفته ارمنستان فراهم می آورد. این مرکز که با تکیه بر شعار »یادگیری از گذشته 
ارمنستان در  پیشرفته  برای آینده« شکل گرفته است، در پی توسعه صنعت فناوری  ابداع  و 
بازارهای آزاد جهانی است. کنگره آرم تک سعی دارد متخصصان صنعت، مدیران اجرایی 
رده  باال و سایر ذینفعان را از سراسر دنیا گرد هم آورد تا ارتباط و همکاری خود با صنعت 
فناوری پیشرفته ارمنستان را ارتقا بخشند. این کنگره اطالعات تخصصی درباره کسب وکار 
آن ها  ارتباط  برقراری  امکان  و  می دهد  قرار  ارمنی تبار  طرف های  اختیار  در  را  صنعت  و 
بخش های  در  اصلی  نقش آفرینان  دولتی،  رسمی  مقامات  صنعت،  عالی رتبه  نمایندگان  با 

1. Foundation for Armenian Science and Technology 
2. Science and Technology Angles Network 

3. ArmTech
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خدمات و مالی و دانشگاهیان برتر ارمنستان، ایاالت متحده، روسیه، اتحادیه اروپا، کشورهای 
مشترک المنافع مستقل، منطقه منا و جنوب شرق آسیا را فراهم می آورد تا بدین ترتیب بتواند 

زمینه های گسترش همکاری و فرصت های سرمایه گذاری در کشور را ایجاد نماید ]4[.

مرکز فناوری های خالق تومو: مرکز فناوری های خالق تومو1 در سال 2011 در ایروان 
تاسیس شده است و در زمینه آموزش رسانه دیجیتال فعالیت دارد. در این مرکز دانش آموزان 
12 تا 18 ساله در محیطی باز با استفاده از ابزارهای دیجیتال در زمینه رسانه دیجیتال آموزش 
و  استعدادها  پرورش  می کنند.  کسب  تجربه  فناوری  و  هنر  تعامل  با  ارتباط  در  و  می بینند 
شکوفایی خالقیت های نوجوانان در حوزه های انیمیشن، ساخت بازی های ویدیوئی، طراحی 
وب و رسانه های دیجیتال هدف اصلی این مرکز محسوب می شود. دانش آموزان طی یک 
دوره آموزشی دو ساله در این مرکز می توانند پروژه های چالش برانگیزی در این حوزه ها 

اجرا نمایند ]20[.

مرکز نوآوری مایکروسافت: این مرکز در سال 2011 با همکاری بنیاد رشد شرکت ها، 
تأسیس   2)USAID( متحده  ایاالت  بین المللی  توسعه  سازمان  و  مایکروسافت  شرکت 
آن ها  مهارت های  ارتقای  و  کار  نیروی  آموزش  مرکز  این  اولیه  هدف  اگرچه  شده است. 
بوده است، اما به تدریج به یکی از موفق ترین مراکز مایکروسافت در اروپای شرقی و مرکزی 
تبدیل شده است که دارای حدود 10 استارت آپ است و هر سال همایش بین المللی »جام 
تفکر مایکروسافت«3 را برگزار می کند. تعداد زیادی از دانشجویان ارمنستانی و استعدادهای 
جوان از سراسر دنیا در این رویداد مشارکت می کنند تا راه حل های فناورانه برای چالش های 

جهانی ارائه نمایند ]4[.

راه حل های  و  فناوری ها  مرکز  آی بی ام:  نوآورانه  راه حل های  و  فناوری ها  مرکز 
زمینه  در  دولتی  بخش  و  بخش خصوصی  مشارکت  موفق  نمونه های  از  آی بی ام  نوآورانه 
دولت  توسط  مشترک  به صورت  که  است  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  نوآوری های 

1. TUMO Center for Creative Technologies 
2. United States Agency for International Development 
3. Microsoft’s Imagine Cup 
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و  شده است  ایجاد  متحده  ایاالت  بین المللی  توسعه  سازمان  و  آی بی ام  شرکت  ارمنستان، 
آموزشی  ظرفیت  توسعه  می شود.  محسوب  آن  اجرایی  نهاد  به عنوان  شرکت ها  رشد  بنیاد 
و تحقیقاتی مؤسسات آموزش عالی ارمنستان در حوزه فناوری پیشرفته و فناوری اطالعات 
این  اصلی  هدف  مرتبط  کسب وکارهای  راه اندازی  برای  مناسب  محیطی  کردن  فراهم  و 
مرکز به شمار می آید. این مرکز در دانشگاه دولتی ایروان مستقر شده است، اما خدمات و 
زیرساخت های خود را به همه دانشگاهیان و فعاالن بخش خصوصی ارائه می کند. این مرکز 

در دو حوزه اصلی به شرح زیر فعالیت دارد: 

درسی  ▣ برنامه های  ارتقای  اطالعات:  فناوری  آموزش  و  توسعه  و  تحقیق  تقویت 
مؤسسات آموزش عالی، همکاری بین دانشگاه های ارمنی و امریکایی و ترویج تحقیق 

و توسعه و تجاری سازی نتایج تحقیقات. 
تجمیع کسب وکارها: حمایت از نیروی کار فنی و مدیریتی ارمنستان در ایجاد تیم های  ▣

کارآمد ازطریق ارائه آموزش و مشاوره و کمک های مالی، ساخت و ارائه راه حل های 
تجاری سازی  و  ترویج  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای  سفارشی  نرم افزاری 

محصوالت فناورانه محلی در بازارهای جهانی ]4[.

شهر مهندسی1: شهر مهندسی با همکاری وزارت اقتصاد، بنیاد رشد شرکت ها و سازمان 
ابزارهای ملی ارمنستان2 با بودجه 20 میلیون دالر در زمینی به مساحت 3 هکتار در دست 
هزار دالر  ارزش چندین  به  آزمایشگاه های تخصصی  دارای  مهندسی  است. شهر  احداث 
خواهد بود که تجهیزات آن در اختیار شرکت های مختلف قرار خواهد گرفت. گفتنی است 
30 تا 35 شرکت از فضای اختصاصی در شهر مهندسی برخوردار خواهند بود و حدود 50 

شرکت می توانند در آن فعالیت داشته باشند ]4[.

مشارکت  ترویج  هدف  با  مرکز  این  کاربردی:  علوم  و  مهندسی  همگرایی  مرکز 
بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس شده است. افزایش تعداد و کیفیت حرفه ای مهندسان 
ارمنستان  دانشگاه های  فناورانه  آموزش  کیفیت  ارتقای  و  ارمنستان  فناوری  متخصصان  و 

1. Engineering City
2. National Instruments Armenia 
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هدف اصلی این مرکز محسوب می شود. به طور کلی، این مرکز خدمات متعددی به شرح 
زیر ارائه می کند: 

تاسیسات تحقیقات  ▣ ارائه  و  برگزاری کارگاه های عملی  ایجاد قطبی مشترک جهت 
کاربردی و آموزش پروژه محور

با امکان  ▣ تا  ایجاد مراکز آکادمیک که توسط شرکت ها و دانشگاه ها اداره می شوند 
دسترسی به امکانات مشترک به ارائه آموزش های تخصصی در زمینه فناوری اطالعات 

بپردازند. 
ایجاد دفاتر کاری کوچک و مراکز رشد با دریافت اجاره کم و اعطای تسهیالت به  ▣

رفاهی  امکانات  همچنین  مرکز  این  کوچک.  فناوری  شرکت های  و  استارت آپ ها 
مانند فضای رستوران و باشگاه ورزشی در اختیار شرکت ها قرار می دهد ]4[.

توسعه  وزارت  زیرمجموعه های  از  مرکز  این  کارآفرینی:  و  نوآوری  ملی  مرکز 
و  پرورش  و  نوآورانه  ایده های  از  حمایت  به منظور  که  است  سرمایه گذاری1  و  اقتصادی 
ارائه اطالعات فنی و علمی شکل گرفته است. شایان  تجاری سازی نهایی  آن ها و همچنین 
ذکر است به دلیل کمبود منابع و فقدان ظرفیت ها و ابزارهای اجرایی کافی، فعالیت های این 

مرکز بیشتر محدود به برگزاری سمینار و جلسات علمی و دوره های آموزشی است ]4[.

1. Ministry of Economic Development and Investment 



73 فناوری و نوآوری جمهوری ارمنستان

  4. فرصت های سرمایه گذاری و صنایع کلیدی در ارمنستان

از آن ها در شهرها و 36  نفر که 64 درصد  میلیون  بر 3/011  بالغ  با جمعیتی  ارمنستان 
درصد در مناطق روستایی سکونت دارند، بازاری پویا برای فعالیت های اقتصادی محسوب 
می شود. ارمنستان در سال 2018 در »رتبه بندی سهولت راه اندازی کسب وکار« بانک جهانی 
فعالیت های  برای  این کشور  مناسب  نسبتا  بر فضای  رتبه 47 شده است که  به کسب  موفق 
تجاری و حضور شرکت های بین المللی داللت دارد. عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا امکان دسترسی آن به بازار بزرگ کشورهای این منطقه با هزینه مصرفی معادل 790 
میلیارد دالر را فراهم کرده است. این امر نیز به نوبه خود به توسعه و رشد صنایع و فعالیت های 

اقتصادی آن در سال های اخیر منتهی شده است. 

اینفوگراف 14: مهم ترین سرمایه گذاران خارجی در ارمنستان

منبع: گروه اشنایدر

انرژی،  معدن،  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  شامل  ارمنستان  کلیدی  صنایع  از  برخی 
کشاورزی و گردشگری و خرده فروشی است. در این بخش، ابتدا مزیت های سرمایه گذاری در 
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ارمنستان به اختصار شرح داده شده و به معرفی تعدادی از مناطق آزاد اقتصادی ارمنستان پرداخته 
می شود. سپس، وضعیت صنایع کلیدی ارمنستان موردبررسی اجمالی قرار می گیرد ]4[.

  4-1 مزیت های سرمایه گذاری در ارمنستان

برای  مناسبی  بستر  به عنوان  خود  حقوقی  و  مالی  تجاری،  مزایای  به مدد  ارمنستان 
سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. 

مزایای تجاری: به طور کلی، ارمنستان دارای مزایای تجاری متعددی است که به تسهیل 
با  آزاد  تجارت  توافق  می شوند.  منجر  کشور  این  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  روند 
توافق نامه  مشترک المنافع،  مستقل  و کشورهای  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  کشورهای عضو 
در  گمرکی  عوارض  )تعلیق  اروپا  اتحادیه  کشورهای  با   1)GSP( ترجیحات  عمومی  نظام 
بیش از 66 درصد از تمام خطوط تعرفه اتحادیه اروپا(، توافق نامه نظام عمومی ترجیحات 
با کشورهای ایاالت متحده، کانادا، ژاپن، سوئیس و نروژ، و عضویت در سازمان تجارت 

جهانی ازجمله این مزایا به شمار می آیند ]1[.

مزایای مالی و حقوقی: فقدان موانع در مبادالت ارزی، نظام بانکی باثبات و همسو با 
استانداردهای جهانی، حق خرید زمین برای شرکت های با مالکیت خارجی، نبود محدودیت 
در انتقال سود به خارج از کشور، امکان مالکیت خارجی صد در صدی برای کسب وکارهای 
تجاری محلی، امکان بهره گیری از امکانات محلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
شماره  و  شرکت  ثبت نام  به  مربوط  امور  )همه  روز   2 حداکثر  ظرف  شرکت  ثبت  امکان 
شناسایی مالیات را می توان در یک محل و یک روز انجام داد. به همین ترتیب، انجام همه 
ثبت فهرست  افزوده، سفارش مهر شرکت و  ارزش  بر  مالیات  ثبت شماره  به  مربوط  امور 
در  میزان سهم  بر حداقل  مبنی  نبود شرایط  است(،  امکان پذیر  نیز طی یک روز  کارکنان 
نبود شرایط مبنی بر لزوم برگزاری جلسات حضوری سهامداران  سرمایه گذاری مشترک، 
در ارمنستان، امکان افتتاح حساب در بانک های محلی و استخدام مدیر یا کارکنان محلی، 
و  مالیاتی  معافیت های  مشمول  که  اقتصادی  آزاد  مناطق  در  کسب وکار  راه اندازی  امکان 

1. Generalized Scheme of Preferences 
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بیان شده است(  به اختصار  ارمنستان در جدول 5  مالیاتی  عوارض گمرکی هستند )شرایط 
همگی باعث ترغیب سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در این کشور می شوند ]1[.

جدول 5: خالصه شرایط مالیاتی برای راه اندازی کسب وکار در ارمنستان

مشوق هانرخ مالیاتمالیات و پایه مالیاتی

مالیات بر درآمد شرکت ها:

سود مشمول مالیات

  نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای 20 درصد
صادرات با ارزش معادل 80 تا 100 میلیون دالر 
برابر با 5 درصد و برای صادرات با ارزش بیش 

از 100 میلیون دالر برابر با 2 درصد است. 
  ساکنان مناطق آزاد اقتصادی، درآمد 

حاصل از فروش محصوالت و خدمات فناوری 
اطالعات، درآمد حاصل از تولید محصوالت 

کشاورزی )تا سال 2025(، و درآمد حاصل از 
تولید فرش های دستباف معاف از مالیات هستند. 

مالیات تکلیفی:
سود سهام، بهره بانکی و حق امتیاز

به استثنای مواردی که نرخ مالیات تکلیفِی 10 درصد
کمتری  به موجب معاهده مالیاتی اعمال می شود. 

مالیات تکلیفی:
حق بیمه، حق بیمه اتکایی، 
درآمد ناشی از حمل کاال 

5 درصد

برخی از کاالهای وارداتی بسته به ارزش 20 درصدمالیات بر ارزش افزوده
گمرکی آن ها بین 1 تا 3 سال از مالیات بر ارزش 

افزوده معاف هستند:
  کاالهایی که ارزش گمرکی آن ها کمتر از 

170 هزار دالر است، به مدت 1 سال از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف هستند. 

  کاالهایی که ارزش گمرکی آن ها بین 170 تا 
730 هزار دالر است، به مدت 2 سال از مالیات 

بر ارزش افزوده معاف هستند. 
   کاالهایی که ارزش گمرکی آن ها بیش از 

730 هزار دالر است، به مدت 3 سال از مالیات بر 
ارزش افزوده معاف هستند. 
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مالیات بر دارایی:
ارزش ثبتی

0/3 درصد

مالیات بر امالک:
ارزش ثبتی

1 درصد

23 تا 36 مالیات بر درآمد شخصی
درصد

5 تا 10 مالیات تامین اجتماعی
درصد

منبع: بانک جهانی، 2018 

  4-2 مناطق آزاد اقتصادی ارمنستان 

ارمنستان،  در  خارجی  سرمایه گذاران  همکاری  جهت  موجود  چالش های  به  پاسخ  در 
دولت نسبت به تأسیس مناطق آزاد اقتصادی )FEZs(1 اقدام کرده است که با تسهیل فرآیند 
جذب سرمایه خارجی، بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور ایجاد 
می کنند. در این بخش به معرفی تعدادی از مناطق آزاد اقتصادی ارمنستان پرداخته می شود. 

اینفوگراف 15: مناطق آزاد اقتصادی ارمنستان

منبع: وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری 

1. Free Economic Zones

مزیت های اصلی مناطق آزاد اقتصادی
  مالیات بر ارزش افزوده: صفر درصد

  مالیات بر سود: صفر درصد
  عوارض گمرکی واردات: صفر درصد

  عوارض گمرکی صادرات: صفر درصد
  مالیات بر سود سهام: صفر درصد

  مالیات بر دارایی و مستغالت: صفر درصد 
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ائتالف منطقه آزاد اقتصادی1 واقع در ایروان: ائتالف منطقه آزاد اقتصادی به منظور 
به  برای یک دوره ده ساله آغاز  برای  از سال 2013  پیشرفته  فناوری های  تولید و صادرات 
کار کرده است. شرکت های اصلی مستقر در این منطقه شامل شرکت های متعلق به کشورهای 
ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و روسیه هستند. الکترونیک، مهندسی دقیق، داروسازی 
و فناوری زیستی، نرم افزار و فناوری های اطالعات، منابع انرژی جایگزین، و طراحی صنعتی و 
مخابرات ازجمله حوزه های اصلی فعالیت شرکت های واقع در این منطقه به شمار می آیند ]1[.

نمودار 10: تعداد شرکت های مستقر در این منطقه

منبع: وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری

منطقه آزاد اقتصادی مریدیان2 واقع در ایروان: منطقه آزاد اقتصادی مریدیان در 
زمینه جواهرسازی، ساعت سازی و برش الماس از سال 2015 برای یک دوره ده ساله آغاز 
 GDM به کار کرده است. شرکت های اصلی مستقر در این منطقه شامل شرکت های روسی
ترکیه،  از   Bagezyan و   Fancy Silver Aroyan Jewelry، شرکت های  و   Diamonds

شرکت لبنانی Gigoss Jewelry و شرکت آمریکایی KG Diamond هستند ]1[.

منطقه آزاد اقتصادی مغری3: این منطقه برای برای یک دوره 50 ساله در سال 2017 
با  تجارت  زمینه  در  موجود  چالش های  رفع  شده است.  احداث  ارمنستان  و  ایران  مرز  در 
شرکت های ایرانی، جبران کمبود کریدورهای تجاری زمینی، هوایی و دریایی بین ارمنستان 

1. FEZ Alliance
2. FEZ Meridian
3. FEZ Meghri
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و ایران و دیگر کشورهای کلیدی منطقه و ایجاد شرایط الزم جهت ورود کاال بدون پرداخت 
این  ایران سه هدف اصلی  به  این منطقه و بسته بندی و صادرات کاال  به  عوارض گمرکی 
منطقه به شمار می آیند. به طور کلی، شرکت های ایرانی مستقر در این منطقه با شرکت های 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه اروپا و ارمنستان در حوزه های زیر همکاری دارند:

ایران-اوراسیا: مونتاژ خودرو، تولید پالستیک

مراکز  تاسیس  پالستیک،  تولید  ارگانیک،  شیمی  داروسازی،  اروپا:  ایران-اتحادیه 
خرید و مراکز لجستیک با نظام معاف از عوارض گمرکی

ایران-ارمنستان: فرآوری محصوالت کشاورزی ایران برای بازارهای ثالث، فرآوری 
محصوالت ارمنستان برای بازار ایران، مونتاژ خودرو برای کشورهای ثالث، تاسیس مراکز 

خرید و مراکز لجستیک با نظام معاف از عوارض گمرکی ]14[.  

ازجمله شرکت های   Arman&Partners و   ArmHydroEnergyProject شرکت های 
اصلی مستقر در این منطقه هستند. جواهرسازی، فرآوری مواد غذایی، تجارت و لجستیک، 
داروسازی و فناوری زیستی، منسوجات، تولیدات شیمیایی و گردشگری و تفریح ازجمله 

حوزه های اصلی فعالیت این شرکت ها به شمار می آیند ]1[.

منطقه آزاد اقتصادی هرازدان: ساخت منطقه آزاد اقتصادی هرازدان1 در سال 2018 
به تصویب دولت ارمنستان رسید. شرکت های مستقر در این منطقه در زمینه فناوری اطالعات 
فعالیت دارند و انتظار می رود تعداد آن ها تا سال 2021 به 50 شرکت برسد. سرمایه گذاری 
اولیه شرکت ها در این منطقه معادل 4 میلیون دالر بوده است که پیش بینی می شود تا سال 

2021 به 15 میلیون دالر برسد. 

با   2018 سال  در  گیومری2  اقتصادی  آزاد  منطقه  گیومری:  اقتصادی  آزاد  منطقه 
شده است.  احداث  خصوصی  بخش  از  لجستیکی  شرکت  یک  و  محلی  دولت  مشارکت 
به این  طبق توافق طرفین، زمینی به مساحت 330 هکتار برای انجام فعالیت های لجستیکی 

1. FEZ Hrazdan
2. FEZ Gyumri
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منطقه آزاد تخصیص داده شده است. فرودگاه گیومری مهم ترین مزیت این منطقه محسوب 
می شود که امکان حمل ونقل کاال را میسر می سازد ]1[.

اینفوگراف 16: صنایع ارمنستان

منبع: کمیته آمار ارمنستان 

1. Aragatsotn
2. Ararat
3. Armavir
4. Gegharkunik
5. Tavush

 مناطق ارمنستان

 کوتایک 7 ایروان 1
 شیراک 8 1آراگاتسوتن 2
 سیونیک 9 2آرارات 3
 زوروایوتس 10 3آرماویر 4
 5تاووش 11 4گغارکونیک 5
   لوری 6

 

                                                           
1 Aragatsotn 
2 Ararat 
3 Armavir 
4 Gegharkunik 
5 Tavush 

کشاورزی:
      غالت                               سیب زمینی  

      سبزیجات                          هندوانه
      مرکبات                            انگور

      دام
سایر صنایع:

      ساخت وساز                       برق آبی
      فناوری اطالعات و ارتباطات        معدن

     انرژی هسته ای                     گردشگری
      انرژی حرارتی  
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  4-3 صنایع کلیدی ارمنستان 

در این بخش به برخی از صنایع کلیدی ارمنستان پرداخته می شود که بیشترین فرصت 
جایگاه  مذکور  صنایع  است  توضیح  به  الزم  می خورد.  چشم  به  آن ها  در  سرمایه گذاری 
توسعه یافته ترین  و  پویاترین  به عنوان  و  داده اند  اختصاص  خود  به  کشور  این  در  خاصی 

بخش های اقتصادی ارمنستان محسوب می شوند.

 معدن

جدول 6: وضعیت بخش معدن )برحسب هزار دالر(

2018 )تخمین(201520162017

462,682534,255699,303550,500کل تولید داخلی

476,900470,900692,300480,500کل صادرات

639,300591,200647,800595,500کل واردات

650,082654,555654,803665,500اندازه بازار

478480483485نرخ مبادله

منبع: کمیته آمار ارمنستان )2016( و بانک مرکزی ارمنستان )2017( 

بخش معدن سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی و صادرات ارمنستان را دربرمی گیرد. 
صنعت معدن 17/9 درصد از کل تولید صنعتی در سال 2016 را تشکیل داده است که نسبت 
به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است. صادرات مواد معدنی حدود 25 درصد از درآمد 
صنعت  در  بخش  مهم ترین  فلزی  کانی های  استخراج  دربرمی گیرد.  را  کشور  صادراتی 
معدن به شمار می آیند و حدود 98 درصد از ارزش تولید را در این بخش به خود اختصاص 
داده است. صادرات بخش معدن در سال 2016 ارزشی بالغ بر 480 میلیون دالر داشته است 
که نسبت به سال 2015 حدود 1/3 درصد کاهش داشته است. کاالهای معدنی درصد قابل 
توجهی از صادرات کشور را تشکیل می دهند. برخی از مهم ترین محصوالت بخش معدن 

شامل الماس تراش خورده، انرژی، فلزات غیرآهنی، آهن خام و مس غیرنوردی می شوند. 
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الزم به ذکر است بیش از 850 معدِن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در سازمان منابع 
معدنی به ثبت رسیده است که مهمترین آنها شامل 38 معدن فلزات گران بها و فلزات پایه، 45 
معدن آب زیرزمینی و 25 معدن آب معدنی زیرزمینی می شود. 497 مجوز برای استخراج و 
تولید منابع معدنی صادر شده است که ازجمله می توان به 27 مجوز برای فلزات، 442 مجوز 
برای  نیز  مجوز   87 کرد.  اشاره  معدنی  برای آب  مجوز   29 و  غیرفلزی  معدنی  مواد  برای 
)لیتوسفر( جهت استخراج منابع معدنی  اکتشاف های زمین شناسی در الیه سنگ کره زمین 
صادر شده است که شامل 53 مجوز برای ذخایر معدنی، 33 مجوز برای ذخایر غیرفلزی، 1 

مجوز برای آب زیرزمینی و 3 مجوز برای شناسایی منابع نفت و گاز می شود. 

به طور کلی، ذخایر فلزات گران بها و فلزات پایه  ارمنستان عبارتند از: 8 معدن مولیبدن، 
معدن   2 دیگر،  فلزات  با  ترکیب  در  طال  معدن  و  خالص  طالی  معدن   13 مس،  معدن   3
چندفلزی، 2 معدن کانی آهن، 1 معدن آلومینیم و 1 معدن سیلیکات منیزیم و معدن سنگ 
کروم. مطابق برآوردهای وزارت معدن، چند صد میلیون تن ذخایر کانی آهن، چند میلیون 
تن ذخایر مس، سرب و روی، چند صد هزار تن ذخایر مولیبدن و چند هزار تن ذخایر نقره 
و طال در این کشور وجود دارند. بزرگ ترین ذخایر مس در این کشور به صورت ترکیب 
قابل  منابع  می شوند.  یافت  چندگانه  فلزات  و  و طال  پیریت، مس  و  مولیبدن، مس  و  مس 
توجهی طال نیز در ذخایر طال و ذخایر ترکیبی طال و مولیبدن وجود دارند. همچنین، منابع 
ارزشمندی از فلزات کمیاب در ذخایر ترکیبی طال و فلزات چندگانه، مس و مولیبدن و مس 
و پیریت یافت می شوند. عالوه بر فلزات و ذخایر سنگ های نیمه قیمتی مانند عقیق، جاسپر، 
آبسیدین )شیشه آتشفشانی(، ارمنستان از منابع موادمعدنی غیرفلزی مانند بتن، خاک دیاتومه، 
است.  برخوردار  نیز  زئولیت  و  ارمنی(  بنتونیت )گل  و  پرلیت  و  سنگ گچ، سنگ آهک 
بازالت، گرانیت، مرمر و سنگ  ارمنستان دارای مصالح ساختمانی متعددی مانند  به عالوه، 
توف است و ظرفیت تولید ورقه آلومینیم از آلومینیم وارداتی از روسیه، آلیاژ آهن-مولیبدن، 

فلز مولیبدن و نمک رنیوم از کانی های داخلی را داراست. 

قرن  اوایل  از  ارمنستان  در  صنعتی  مقیاس  در  فلزات  تولید  گفت  می توان  درمجموع 
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افتتاح معادن مس کاپان و االوردی1 شروع شده است. توسعه اقتصادی  با  نوزدهم همزمان 
کشور در اوایل دهه پنجاه بیشتر مبتنی بر فعالیت های استخراج معدن بوده است که با توسعه 
استخراج مولیبدن از ذخایر غنی کاجاران2 آغاز شده است. معدن کاجاران یکی از ده معدن 
بزرگ مولیبدن در جهان است که حدود 3 درصد از تولید جهانی مولیبدن را تامین می کند. 
روبرو  متعددی  چالش های  با  کشور  استقالل  از  پس  ارمنستان  معدن  بخش  حال،  این  با 
شده است که به عنوان نمونه می توان به موقعیت محصور جغرافیایی و شرایط سخت انتقال 
محصوالت به بازارهای جهانی در این دوره اشاره کرد. عدم دسترسی به فناوری های جدید 
و چهارچوب های مقرراتی و حقوقی غیرپیشرفته نیز ازجمله مهم ترین موانع دسترسی دولت 
به سرمایه گذاری های خارجی جهت توسعه بخش معدن در این دوره به شمار می آیند. در 
به  نسبت  و  را در سال 2000 آغاز کرده است  معدن  راستا، دولت اصالحات بخش  همین 
معدن  بخش  بازسازی  و  قراردادی  سازوکارهای  آزادسازی  مقرراتی،  چهارچوب  بازبینی 

ازطریق خصوصی سازی شرکت های بزرگ معدن اقدام کرده است. 

شایان ذکر است بانک جهانی با ارائه کمک های فنی و مالی همواره از ارتقای قوانین 
بخش معدن ارمنستان حمایت کرده است. به عنوان مثال در ارتباط با پیگیری روند اجرایی 
»قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی3« و »قانون مدیریت ضایعات4«، بانک جهانی در زمینه 
استانداردسازی عملیات  بخش معدن ارمنستان جهت ایجاد صنعتی در حد کالس جهانی و 
سازگار با محیط زیست کمک کرده است. به عالوه، بانک جهانی در بررسی خود با عنوان 
»ارزیابی راهبردی بخش معدن5« به چالش ها و فرصت های کلیدی در بخش معدن ارمنستان 
پرداخته و به ویژه تاکید می کند که اصالح شرایط مقرراتی این بخش می تواند ضمن جذب 
سرمایه گذاری باعث ارتقای پایداری آن نیز شود. در همین راستا، وزارت انرژی مقررات 
ثانویه ای تصویب کرده است تا الزامات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در ارتباط با اطالع رسانی 
مجوز  صدور  و  خارجی  تجارت  محدودیت های  مشمول  که  زیرزمینی ای  منابع  درباره 

1. Kapan and Alaverdi 
2. Kajaran 
3. Law on Environmental Impact Assessment
4. Law on Waste Management
5. Strategic Mining Sector Assessment
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صادرات هستند را محقق سازد. بانک جهانی همچنین با دولت ارمنستان در مورد اصالحات 
سایر قوانین مربوط به صنعت معدن نیز همکاری می کند. 

اینفوگراف 17: بخش معدن

نکته مهم دیگر این است که ارمنستان پنجاه  و دومین کشوری است که در سال 2017 به 
»ابتکار شفافیت صنایع استخراجی« )EITI(1 پیوسته است. درواقع، این ابتکار امکان مدیریت 
باز و مسئوالنه منابع نفت، گاز و مواد معدنی را فراهم می آورد و از این رو، سازمان معدن 
نماید. سازمان معدن تحِت  ابتکار شفافیت را در صنعت معدن اجرایی  الزامات  سعی دارد 
نظارت وزارت انرژی و منابع طبیعی مسئولیت مدیریت بخش معدن، صدور مجوز و نظارت 
تولید  و  اکتشاف  مراحل  مجوز  صدور  دارد.  برعهده  را  تولید  و  اکتشاف  عملیات های  بر 
این  باید  مجوز  دارندگان  و  می شود  محسوب  معدن  سازمان  وظایف  ازجمله  نیز  پروژه ها 

1. Extractive Industries Transparency Initiative  

850 معدن: 38 معدن فلزات گران بها و فلزات پایه/
45 معدن آب زیرزمینی/25 معدن آب معدنی

 2016

2016

2017

8/3 درصد رشد 

1/3 درصد رشد منفی 

13/9 درصد رشد 

17/9 درصد
از تولید صنعتی    

ارزش صادرات
480 میلیون دالر             

مواد  و  فلزات  تولید  کل 
معدنی 699 میلیون دالر                                                                    
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قرار دهند و در صورت عدم رعایت حداقل  برنامه های کاری خود  را در جریان  سازمان 
شرایط الزم ممکن است سازمان مجوز آن ها را فسخ نماید. 

فرصت های سرمایه گذاری

ارمنستان در حوزه  از 27 شرکت معدنِی ثبت شده در  به طور کلی، 10 شرکت بزرگ 
طال  یا  مولیبدن  و  کانی های مس  فرآوری  و  استخراج  و  دارند  فعالیت  متالورژی  و  معدن 
فلزات در سال  تولید مواد معدنی و  به شمار می آید. ارزش کل  فعالیت آن ها  حوزه اصلی 
2017 با افزایش 13/9 درصدی برابر با 699 میلیون دالر )معادل 5 درصد از تولید ناخالص 
داخلی ارمنستان( بوده است. همان طور که در نمودار 11 نشان داده شده است، بیشترین جذب 
بیشتر متوجه توسعه بخش های جدید و  سرمایه خارجی در بخش معدن رخ داده است که 
سنتی  بخش های  بر  کمتر  و  بوده است  لیدیان(  طالی  معدن  )مانند  صنعت   این  روبه رشد 

متمرکز بوده است ]5[.

نمودار 11: کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارمنستان 
برحسب بخش )2014 الی 2017( )میلیون دالر(

منبع: محاسبات آنکتاد بر اساس اطالعات کمیته آمار ارمنستان 
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تولید مس، مولیبدن و طال: به طور کلی، شرکت های متعددی در زمینه تولید مس و 
 ،1(ZCMC( مولیبدن در ارمنستان فعالیت دارند و مجتمع استخراج مس و مولیبدن زنگزور
زیرمجموعه شرکت آلمانی کرونیمت2، گروه والکس3 و مجتمع استخراج و فرآوری مس 

و مولیبدن آگاراک )ACMC(4 ازجمله مهم ترین این شرکت ها محسوب می شوند. 

طالی  ذخایر  توسعه  زمینه  در  خود  سرمایه گذاری   2007 سال  از  نیز  لیدیان5  شرکت 
انتظار می رود ذخایر طالی امولسار  به مبلغ 420 میلیون دالر را آغاز کرده است.  امولسار6 
میلیارد دالر  تا 5  باشد که ارزش آن حدود 3  ارمنستان  از بزرگ ترین ذخایر طالی  یکی 
برآورد شده است. شرکت لیدیان در سال 2018 فعالیت خود در زمینه تولید طال را شروع 
نموده است. عالوه بر آن ها، ارمنستان در راستای تداوم توسعه تاسیسات فرآوری مس، طال 
و مولیبدن، چندین پروژه جدید در زمینه استخراج کانی های آهن و طال در دست اجرا دارد 

که ظرف چند سال آینده عملیاتی می شوند. 

با مالحظات زیست محیطی در بخش معدن:  منطبق  و  نوین  فناوری های  ایجاد 
به دلیل افزایش مالحظات زیست محیطی، اثرات پروژه های استخراج به دقت تحت بازرسی های 
زیست محیطی قرار دارند. با توجه به نزدیکی برخی از این پروژه ها به مناطق حفاظت شده ای 
مانند دریاچه سوان7 و سایر مناطق حساس زیست محیطی، روند صدور مجوزها و دریافت 
و  استخراج  پروژه های  موفقیت  این رو،  از  است.  زیادی  هزینه  و  زمان  مستلزم  تاییدیه ها 
فرآوری مواد معدنی به توانایی دولت در ایجاد چهارچوب حقوقی و قانونی منسجم جهت 
رفع تناقض ها و تضادهای موجود بین منافع زیست محیطی و توسعه معادن بستگی دارد. در 
مسدود شدن جاده های  به  منجر  که  زیست  محیط  طرفداران  تظاهرات  به دلیل  سال 2018، 

ارتباطی یک پروژه بزرگ معدنی )با مالکیت خارجی( شد، خسارت های قابل مالحظه ای به 

1. Zangezur Copper-Molybdenum Complex 
2. CRONIMET Group 
3. Vallex Group 
4. Agarak Copper-Molybdenum Mining and Processing Complex 
5. Lydian International 
6. Amulsar 
7. Sevan Lake 
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پیمانکاران وارد شد. بنابراین، دولت جهت کاهش این گونه حوادث هم اکنون خود را متعهد 
به اجرای بازرسی های زیست محیطی با مشارکت وسیع جوامع مدنی می داند.

به طور کلی، وزارت انرژی و منابع طبیعی از سرمایه گذارانی استقبال می کند که عالقه مند 
به ایجاد فناوری های نوین و دوستدار محیط زیست در بخش معدن هستند. در ارمنستان 21 
مخزن پسماند معدنی وجود دارد که جهت انبار پسماندهای صنعت معدن احداث شده اند: 
11 مخزن در استان سیونیک، 7 مخزن در استان لوری، 2 مخزن در استان آراگاتسوتن و 1 
مخزن در استان آرارات. این مخازن در کل 700 هکتار مساحت دارند و شامل مقادیر زیادی 
زمان  در  مخازن که  این  از  بسیاری  نشده اند.  فرآوری  هنوز  هستند که  ارزشمند  فلزات  از 
شوروی ساخته شده اند، حاوی پسماندهای آن دوران و پسماندهای کنونی هستند. با توجه 
به ظرفیت و توانمندی بسیاری از شرکت های معدنی داخلی می توان گفت که استخراج و 
کشور  در  سرمایه گذاری  برای  مغتنمی  فرصت  پسماندها  این  از  ارزشمند  فلزات  فرآوری 

ارمنستان به شمار می آید.

از ذخایر  بسیاری  این که  به  توجه  با  بکر آب و آب معدنی:  معادن  از  بهره برداری 
سنگ و آب معدنی در ارمنستان هنوز دست نخورده باقی مانده اند و تقاضای زیادی برای 
آب و آب معدنی در بازار داخلی و منطقه ای وجود دارد، این بخش فرصت مهمی برای 
بزرگ  شرکت های  بنابراین،  می شود.  محسوب  ارمنستان  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری 
اکتشاف،  زمینه  در  می توانند  پیشرفته  فناوری های  و  تجهیزات  کردن  فراهم  با  چندملیتی 

استخراج و فرآوری این محصوالت مشارکت نمایند ]19[.
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 انرژی

جدول 7: صنعت انرژی در ارمنستان )برحسب هزار دالر( 

2018 )تخمین(201520162017

547,864553,221535,869550,732کل تولید داخلی

81,14361,83561,24065,835کل صادرات

7,28510,84312,31112,500کل واردات

474,006502,229486,940504,397اندازه کل بازار

478480483485نرخ مبادله ارز

 منبع: کمیته آمار ارمنستان )2017( 

انرژی  تقاضای  کل  از  درصد   35 تنها  و  است  محدودی  انرژی  منابع  دارای  ارمنستان 
کشور از منابع داخلی تامین می شود. در حال حاضر، بخش انرژی این کشور با سه چالش 
عمده مواجه است: شکاف فزاینده در عرضه انرژی، لزوم حفظ قابلیت اطمینان در عرضه 
انرژی و ضرورت حفظ تعرفه های مقرون به صرفه. به  عالوه باید به این نکته هم توجه داشت 
که ارمنستان فاقد منابع داخلی جهت تولید سوخت است و به منظور تامین انرژی موردنیاز 
خود به شدت وابسته به واردات است. ارمنستان نفت و محصوالت نفتی خود را از کشورهای 
طبیعی  گاز  از  درصد   90 حدود  ارمنستان  می کند.  وارد  اروپا  و  روسیه  ایران،  گرجستان، 
مصرفی خود را از روسیه وارد می کند. ارمنستان همچنین نسبت به واردات گاز از ایران در 
قالب قراردادهای تهاتر گاز طبیعی در برابر برق از سال 2006 اقدام کرده است که ازطریق 
 1)LNG( یک خط لوله مستقیم بین دو کشور انجام می شود. عالوه بر آن، گاز طبیعی مایع
نیز از ایران با تانکر به داخل کشور منتقل می شود. به همین ترتیب، ارمنستان انرژی هسته ای 

موردنیاز خود را نیز ازطریق روسیه تامین می کند. 

شایان ذکر است دولت با اصالح »قانون انرژی« در سال 2017 توانست بازار انرژی خود 

1. Liquefied Natural Gas
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را آزاد کند. البته تغییرات ناشی از این قانون به صورت تدریجی اعمال می شوند و در طول 
دوره گذار هم تلفیقی از قوانین قدیم و جدید اجرا می شود. نکته مهم این است که عرضه 
انرژی تضمین شده است و انرژی براساس توافق های خرید کنونی خریداری می شود، به نحوی 
در  فعال  تولیدکنندگان  است.  فروش  قابل  عمده فروشی  بازار  در  تولید  مازاد  گونه  هر  که 
بازار برق تنها می توانند برق تولیدی خود را جهت توزیع به شبکه های برق بفروشند. مطابق 
قانون جدید امکان رقابت بین عرضه کنندگان برق وجود دارد و مصرف کنندگان می توانند از 
عرضه کنندگان مختلف برق خریداری نمایند. از این رو، مصرف کنندگان بزرگ می توانند 
وارد بازار شوند و انرژی موردنیاز خود را به طور مستقیم از تاسیسات تولید برق در خارج از 
ارمنستان خریداری نمایند و به مصرف برسانند. گفتنی است شکاف های مقرراتی متعددی 
این  اجرایی  سازوکار  به  مربوط  اصالحات  و  دارد  وجود  انرژی  حوزه  قوانین  در  همچنان 
قالب  اروپا در  اتحادیه  با  ارمنستان  برنامه همکاری  است.  اقدام  مقررات همچنان در دست 
»توافقنامه افزایش مشارکت جامع(CEPA) 1« نیز در راستای رفع این شکاف ها اجرا می شود. 

اینفوگراف 18: تولید برق در ارمنستان

1. Comprehensive Enhanced Partnership Agreement

نیروگاه اتمی متسامور:
30 تا 50 درصد از برق 

موردنیاز کشور 

نیروگاه های حرارتی:    
مابقی برق موردنیاز کشور

نیروگاه های آبی:

از  درصد   40 تا   20
برق موردنیاز کشور
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برق  داخلی  نیازهای  تامین  برای  کافی  ظرفیت  از  حاضر  حال  در  ارمنستان  اگرچه 
برخوردار است، اما تقاضای داخلی ساالنه دو تا سه برابر افزایش می یابد و این امر به معنای 
لزوم توسعه بخش تولید انرژی است. به طور کلی، ارمنستان برق موردنیاز خود را به چند 

روش تولید می کند: 

نیروگاه انرژی اتمی متسامور1 30 تا 50 درصد از برق موردنیاز کشور را تامین می کند 
)برحسب توان خریداری سوخت هسته ای و ساعات فعالیت نیروگاه(. البته ارمنستان از سوی 
نیروگاه تحت فشار قرار دارد، زیرا آن را  این  از رده خارج کردن  برای  بین المللی  جامعه 
ناایمن می دانند. با این حال، دولت تمایلی به تعطیل کردن این نیروگاه ندارد و حتی قصد 
دارد سطح عملیات آن را تا سال 2028 گسترش دهد. هزینه تقریبی گسترش ظرفیت این 
نیروگاه حدود 300 میلیون دالر است که دولت قصد دارد ازطریق استقراض وام از روسیه 
تامین کند؛ نیروگاه های برق آبی نیز حدود 20 تا 40 درصد از برق موردنیاز کشور را تامین 
می کنند و میزان بارش باران بر توان این نیروگاه ها تاثیر زیادی دارد؛ و نیروگاه های حرارتی 

مابقی برق موردنیاز کشور را ازطریق گاز طبیعی تامین می کنند ]19[. 

اینفوگراف 19: اقدامات صورت گرفته جهت ارتقای بهره وری انرژی در ارمنستان

1. Metsamor 

توسعه منابع انرژی داخلی 
به ویژه منابع تجدیدپذیر

کاهش مصرف انرژی در 
ساختمان ها

آب
)1032 مگاوات(

باد
)450 مگاوات(

خورشید
)1850 کیلووات ساعت(

زمین گرمایی
)150 مگاوات(

به کارگیری فناوری های جدید             تطبیق با استانداردهای اتحادیه اروپا
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چالش اصلی در حوزه بهره وری انرژی 

در  اصلی  توسعه یافته چالش  با کشورهای  مقایسه  در  ارمنستان  انرژی  پایین  بهره وری   
راستای  در  متعددی  قوانین  دولت  رو،  این  از  می شود.  محسوب  کشور  این  انرژی  بخش 
فناوری های  و  روش ها  از  استفاده  و  تجدیدپذیر  منابع  به ویژه  داخلی  انرژی  منابع  توسعه 
مناسب برای ارتقای بهره وری انرژی تصویب کرده است. »قانون بهره وری انرژی و انرژی 
تجدیدپذیر1« یکی از این قوانین است که امکان تسهیل روند توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر 
را فراهم آورده و به موجب آن تمام انرژی تجدیدپذیر تولیدشده باید توسط شرکت توزیع 
برق خریداری شود. کمیته نظارت بر خدمات عمومی2 نیز به عنوان یک مرجع قانون گذار 
تعرفه های جذابی برای نیروگاه های برق آبی کوچک و تازه تاسیس و نیروگاه های بادی و 
نیروگاه های زیست توده وضع نموده است. طبق قانون، این تعرفه ها تا 15 سال پس از تاریخ 

صدور مجوز عملیات نیروگاه ها همچنان به قوت خود باقی هستند ]19[.

ارتقای بهره وری انرژی در ساختمان ها از اهمیت کلیدی در توسعه راهبردی ارمنستان 
برخوردار است، زیرا بیشترین میزان تقاضا برای برق )40 درصد( و گاز )بیش از 25 درصد( 
به این بخش اختصاص دارد. بیشترین میزان مصرف انرژی متعلق به ساختمان های مسکونی 
است و انتظار می رود مصرف این بخش تا سال 2036 در مقایسه با میزان مصرفی در سال 
در  انرژی  صرفه جویی  ظرفیت  که  است  این  واقعیت  یابد.  افزایش  درصد   40 تا   2018
ساختمان های مسکونی، تجاری و عمومی بین 40 تا 60 درصد است. این میزان صرفه جویی 
مزایای متعددی در بردارد و عالوه بر کاهش هزینه خانوارها امکان افزایش امنیت انرژی و 
بهبود آسایش حرارتی در منازل، اداره ها و مدارس را فراهم می آورد. عالوه بر آن، استفاده 
از فناوری های جدید جهت تامین نور، گرما و سرمای ساختمان ها می تواند در صرفه جویی 
انرژی این بخش تاثیر زیادی برجای گذارد و آسایش بیشتری برای ساکنان به ارمغان آورد. 

چهارچوب  تدوین  زمینه  در  زیادی  پیشرفت های  به  ارمنستان  است  ذکر  شایان 
افزایش  توافقنامه  یافته است.  دست  باال  انرژی  بهره وری  با  ساختمان های  سیاست  گذاری 

1. Law on Energy Efficiency and Renewable Energy
2. Public Service Regulatory Committee
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مشارکت جامع با اتحادیه اروپا یکی از دستاوردهای ارمنستان در این حوزه است که امکان 
را  اروپا  اتحادیه  معیارهای  با  ارمنستان  انرژی  بهره وری  معیارهای  و  استانداردها  همسویی 
فراهم آورده است. ارمنستان باید »چهارچوب نظارت جامع بر بهره وری انرژی ساختمان1« 
نتواند  نماید. چنانچه دولت  انرژی تدوین  به منظور اجرای کامل قوانین حوزه بهره وری  را 
قوانین و مقررات مناسبی در این زمینه تدوین نماید، امکان استفاده بهینه از ظرفیت های بهبود 
افزایش  مزایای  به  نسبت  عمومی  آگاهی  افزایش  همچنین،  ندارد.  انرژی وجود  بهره وری 
داده های  به  دسترسی  و  بازار  ظرفیت های  ارتقای  مناسب،  مالی  تامین  انرژی،  بهره وری 
مناسب و باکیفیت برای تعیین ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های موجود همگی می توانند 

در سیاست گذاری و تدوین راهبرد ملی بهره وری انرژی ساختمان بسیار مفید واقع شوند. 

دولت ارمنستان به منظور تحقق اهداف مذکور با سازما ن ها و نهادهای بین المللی متعددی 
نهادهای  با  همکاری  طی  متعدد  پروژه های  و  برنامه ها  اجرای  با  دولت  می کند.  همکاری 
مطابق  آورد.  دست  به  گذشته  دهه  یک  طی  ارزشمندی  تجارب  توانسته است  بین المللی 
نقشه راهی که براساس برنامه EU4Energy  توسط آژانس بین المللی انرژی )IEA(2 درباره 
وضعیت بهره وری انرژی ساختمان در ارمنستان تهیه شده است، دوره 2020 تا 2040 فرصت 
بتواند نقاط ضعف  برنامه های کنونی  مناسبی است تا دولت ضمن پیاده سازی سیاست ها و 
و نقاط قوت موجود را با بازبینی و پایش عملکرد برنامه ها شناسایی کند و چالش های این 
همکاری های  گسترش  و  داخلی  نیروهای  بسیج  با  دولت  درواقع،  سازد.  مرتفع  را  حوزه 
بین المللی در این زمینه می تواند از فرصت های موجود جذب سرمایه و دانش برای اجرای 

پروژه های بهره وری انرژی بهره مند شود ]3[.

1. Comprehensive Regulatory Framework for Building Efficiency
2. International Energy Agency 
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شرکت های فعال در حوزه تأمین و توزیع انرژی

و  راز تی ایی اس  خصوصی  شرکت  دو  توسط  ارمنستان  حرارتی  نیروگاه های  عملیات  
راز تی ای اس  شرکت  می شود.  انجام  تی پی سی2  ایروان  دولتی  شرکت  و  آرمنیا1  گازپروم 
 1110 نصبی  )ظرفیت  مگاوات   400 عملیاتی  ظرفیت  با  هرازدان  نیروگاه  اداره  مسئولیت 
مگاوات( را برعهده دارد که تولید ساالنه آن حدود 500 گیگاوات ساعت از برق موردنیاز 
بازار داخلی )معادل 8 درصد از عرضه داخلی( را تأمین می کند. شرکت گازپروم هم واحد 
را  مگاوات(   467 نصبی  )ظرفیت  مگاوات   440 عملیاتی  ظرفیت  با  هرازدان  نیروگاه  پنج 
 500 حدود  آن  ساالنه  تولید  و  است  صادرات محور  بیشتر  پنج  واحد  البته،  می کند.  اداره 
گیگاوات ساعت از برق موردنیاز بازار داخلی )حدود 8 درصد از عرضه داخلی( را تأمین 
می کند. ایروان تی پی سی نیز نیروگاه ایروان سی سی جی تی را از سال 2010 وارد شبکه تولید 
برق کرده است که ظرفیت عملیاتی آن برابر با 220 مگاوات )ظرفیت نصبی 238 مگاوات( 
است و تولید ساالنه آن حدود 950 گیگاوات ساعت از برق موردنیاز بازار داخلی )معادل 15 
درصد عرضه داخلی( را تامین می کند. شایان ذکر است که مطابق قرارداد تهاتر گاز طبیعی 

در برابر برق، ساالنه حدود 500 گیگاوات ساعت برق توسط این نیروگاه صادر می شود. 

شرکت شبکه های برق ارمنستان )ENA(3 از سال 2006 به عنوان تنها توزیع کننده برق در 
این کشور فعالیت دارد و بزرگ ترین کارفرمای ارمنستان در این حوزه محسوب می شود. 
این شرکت با حدود 985,000 مشترک دارای 11 شعبه است که 7 شعبه آن در زمینه تأمین 
برق شبکه های 0/4 تا 110 کیلوولت در کل ارمنستان فعالیت دارند. 4 شعبه آن نیز در ایروان 
فعالیت دارند که 1 شعبه در زمینه تأمین برق شبکه های 35 تا 110 کیلوولت و 3 شعبه دیگر 
این که  با وجود  دارند.  فعالیت  کیلوولت   6)10( یا   0/4 شبکه های  برق  تأمین  زمینه  در  نیز 
تغییرات اخیر در قانون انرژی امکان رقابت در این عرصه را فراهم آورده است، اما هنوز هیچ 
رقیب دیگری برای این شرکت در ارمنستان وجود ندارد. گفتنی است شرکت روسی تاشیر 

1. RazTES and Gazprom Armenia  
2. Yerevan TPC
3. Electric Networks of Armenia 
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گروپ1 که مالک آن ارمنی تبار است، مالکیت شرکت شبکه های برق ارمنستان را در اختیار 
دارد و قصد دارد در چند سال آینده با همکاری موسسات مالی بین المللی حدود 900 میلیون 

دالر به ارتقای زیرساخت های این شبکه اختصاص دهد. 

شرکت شبکه برق فشار قوی )HVEN(2 یک شرکت سهامی خاص است که مسئولیت 
راه اندازی،  به  مربوط  خدمات  ارائه  و  کیلوولت   220 تا   110 برق  شبکه های  انرژی  تامین 
تعمیر و نگهداری، بازسازی، طراحی و تامین تجهیزات و همچنین گسترش شبکه ازطریق 
ساخت تاسیسات انرژی و خطوط انتقال برق فشار قوی را برعهده دارد. کل ظرفیت نسبی 
آن برابر با 2561 مگاوات آمپر و طول خطوط انتقال برق فشار قوی این شبکه در فضای باز 
برق  خطوط  ازطریق  ارمنستان  برق  خطوط  است  گفتنی  است.  کیلومتر   1914/73 با  برابر 
بین کشوری به شبکه انتقال برق ایران و گرجستان متصل است. بانک کی اف دبلیو3 نیز حدود 
و  ارمنستان  بین  قوی  فشار  برق  انتقال جدید  زمینه ساخت یک خط  در  میلیون دالر   250
گرجستان سرمایه گذاری می کند. این پروژه طی دو مرحله در فاصله سال های 2018-2015 

و 2017-2021 اجرا می شود.

شرکت اپسو4 به عنوان یک اپراتور مستقل مسئولیت هماهنگی امور فنی و اقتصادی و کنترل 
برای عملیات  سیستم برق )شامل  بلندمدت  برنامه ریزی  سیستم برق و همچنین هماهنگی و 

تولید، واردات، صادرات و تحویل برق براساس قراردادهای فعلی( را برعهده دارد ]19[. 

فرصت های سرمایه گذاری

به طور کلی، فرصت های زیادی جهت سرمایه گذاری در بخش انرژی ارمنستان وجود دارد. 
در ادامه، تعدادی از بخش های مهم جهت سرمایه گذاری در این حوزه شرح داده می شود.

بهره وری انرژی: همانطور که قبال گفته شد، بهره وری پایین انرژی چالش اصلی در 
بخش انرژی ارمنستان محسوب می شود و دولت به منظور بهره گیری از فرصت های موجود 

1. Tashir Group 
2. High Voltage Energy Network of Armenia 
3. KfW Bank
4. Electro Power System Operator CJSC (EPSO)
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جذب سرمایه و دانش برای اجرای پروژه های بهره وری انرژی درصدد گسترش همکاری های 
بین المللی خود در این حوزه برآمده است. از این رو می توان گفت بهره وری انرژی ازجمله 
فرصت های مهم جهت سرمایه گذاری در بخش انرژی ارمنستان محسوب می شود. نهادهای 
دارند.  اختیار  این حوزه در  برای سرمایه گذاری در  متعددی  بین المللی فرصت های  خیریه 
طبق بررسی بانک جهانی در سال 2008، ارمنستان ازطریق سرمایه گذاری در زمینه بهره وری 
انرژی می تواند بیش از 360 میلیون دالر در سال صرفه جویی نماید. ارتقای بهره وری انرژی 
در بخش دولتی بیش از سایر بخش ها به صرفه جویی منتهی می شود و حدود 2 تا 10 سال به 
طول می انجامد. اگرچه ارمنستان با ارتقای بهره وری انرژی می تواند بر بسیاری از چالش های 
بخش انرژی غلبه کند، اما مشکالت موجود در ارتباط با مقررات و امور مالی و فنی باعث 

شده اند روند اجرای برنامه های بهبود بهره وری انرژی به کندی پیش رود. 

منابع  و  برق آبی  نیروگاه های  وجود  به دلیل  ارمنستان  برق  سیستم  آبی:  برق  انرژی 
تجدیدپذیر از ظرفیت باالیی برای تولید انرژی پایدار برخوردار است. ارمنستان در بخش 
را  موردنیاز خود  برق  و  است  تجدیدپذیر  انرژی  فناوری های  پیشرفته ترین  دارای  برق آ بی 
ازطریق نیروگاه های بزرگ مانند نیروگاه برق آبی در دریاچه سوان و نیروگاه های برق آ بی 
کوچک جریان رودخانه ای )SHPPs(1 تولید می کند. کل ظرفیت سیستم برق آبی ارمنستان 
برابر با 1032 مگاوات است. قسمت اعظم برق آبی کشور ازطریق نیروگاه های برق آبی واقع 
در رودخانه های هرازدان و وروتان2 تولید می شود. آبشار سوان-هرازدان شامل 6 نیروگاه با 
مجموع ظرفیت 560 مگاوات است. آبشار وروتان نیز شامل 3 نیروگاه با ظرفیت کل 404 
مگاوات است. دولت در سال 2015 نیروگاه برق آبی آبشار وروتان را به شرکت آمریکایی 
زمینه  در  دالر  میلیون   70 بر  بالغ  دارد  قصد  شرکت  این  رساند.  فروش  به  گلوبال3  کنتور 
ارتقای تاسیسات آن ظرف چند سال آتی سرمایه گذاری کند. شرکت تاشیر گروپ نیز قرار 
است در زمینه ساخت نیروگاه برق آبی شنوخ4 با ظرفیت 76 مگاوات سرمایه گذاری  کند که 

1. Small run-of-the-river HydroPower Plants 
2. Hrazdan and Vorotan 
3. Contour Global 
4. Shnohk HHP
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6 درصد از برق مصرفی ارمنستان را تامین می کند. ارزش این پروژه حدود 200 میلیون دالر 
است و مؤسسه مالی بین المللی )IFC(1 وابسته به بانک جهانی و شرکت آمریکایی رابینز2 نیز 

در آن مشارکت دارند. 

شایان ذکر است تولید برق در رودخانه دبد3 و شاخه های آن، رود زوراگت4 و رود ارس 
هنوز محقق نشده است. دولت ارمنستان برای ساخت نیروگاه مغری در رود ارس با ظرفیت 
نیروگاه لوری در رود  حدود 130 مگاوات و تولید ساالنه 800 میلیون کیلووات ساعت و 
زوراگت با ظرفیت حدود 66 مگاوات و تولید ساالنه حدود 200 میلیون کیلووات ساعت به 

شریک بین المللی نیاز دارد. 

با  کوچک  خصوصی  آبی  برق  نیروگاه   170 حدود  ارمنستان  در  حاضر  حال  در 
 700 تقریباً  آن ها  ساالنه  تولید  که  دارد  وجود  مگاوات   300 شده  نصب  ظرفیت  مجموع 
گیگاوات ساعت است و حدود 11 درصد از عرضه داخلی را شامل می شود. در دهه آینده 
برق آبی می تواند سهم بیشتری در تامین برق کشور داشته باشد، زیرا حدود 23 درصد از 
ظرفیت تولید ساالنه نیروگاه های کوچک هنوز عملیاتی نشده است و بسیاری از تاسیسات 
و  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  افزایش  صورت  در  کلی،  به طور  هستند.  کافی  بهره وری  فاقد 

کاهش هزینه های آن، ارمنستان وابستگی کمتری به واردات گاز طبیعی خواهد داشت.  

ظرفیت  که  می دهد  نشان   )2003( ارمنستان«5  باد  انرژی  منابع  »اطلس  باد:  انرژی 
مقرون به صرفه انرژی باد حدود 450 مگاوات است. مطالعات امکان سنجی پروژه های برق بادی 
با ظرفیت کل 195 مگاوات و ظرفیت تولید 0/55 گیگاوات ساعت در سال نیز انجام شده است. 
به طور کلی، دولت سعی دارد 500 مگاوات برق بادی تا سال 2025 تولید کند. منطقه زود، 
کوهستان بازوم، منطقه جاجور، کوهستان گغاما، منطقه سوان، منطقه اپاران، بلندی های سیسان 

و گوریس و منطقه مغری6 بهترین مناطق جهت احداث نیروگاه های بادی به شمار می آیند. 
1. International Finance Corporation 
2. Robbins Company 
3. Dbed
4. Dzoraget
5. Wind Energy Resource Atlas of Armenia
6. Zod, Bazum Mountain, Jajur, Geghama Mountains, Sevan, Aparan, highlands between Sisian and Goris, 
Meghri
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با وجود آنکه نیروگاه های بادی و آبی مقرون به صرفه هستند، اما دولت در زمینه ساخت 
موانع  و  فنی  مقرراتی ضعیف، مشکالت  نظیر چهارچوب  متعددی  موانع  با  نیروگاه ها  این 
خودکار  و  مدرن  کنترل  فناوری های  به  دسترسی  عدم  است.  مواجه  بازرگانی  و  تجاری 
می شوند.  محسوب  کوچک  نیروگاه های  ساخت  در  فنی  مشکالت  مهم ترین  ازجمله 
به عالوه، موانع متعدد دیگری نظیر عملکرد ضعیف و قابلیت اطمینان پایین تجهیزات وارداتی 
از چین و ایران، مشکالت مربوط به مصالح و متالورژی به دلیل استفاده مجدد از لوله های 
سیستم آبیاری، طراحی مهندسی زیراستاندارد، کنترل کیفیت ضعیف در طول ساخت وساز 

و تاسیسات قدیمی نیز در این حوزه وجود دارند. 

انرژی خورشیدی: ارمنستان همچنین از ظرفیت باالیی جهت توسعه انرژی خورشیدی 
برخوردار است. میانگین ساالنه جریان انرژی خورشیدی در هر مترمربع از سطح افقی حدود 
 1000 با  برابر  میانگین  به طور  اروپا  در  رقم  این  آنکه  حال  است،  کیلووات ساعت   1720
کیلووات ساعت است. منابع انرژی خورشیدی با ظرفیت 1850 کیلووات ساعت بر مترمربع در 
یک چهارم از مناطق کشور وجود دارند. بنا به گزارش وزارت انرژی، در حال حاضر 8 ایستگاه 
خورشیدی با ظرفیت نصب شده 8 مگاوات در دست ساخت است. به عالوه، 3 نیروگاه انرژی 
خورشیدی با ظرفیت کل نصب شده 2/5 مگاوات نسبت به عرضه تولید خود در سال 2017 
اقدام کرده اند. وزارت انرژی قصد دارد ایستگاه های خورشیدی در مقیاس صنعتی با ظرفیت 
منطقه  از شش  منطقه  دو  امکان سنجی  مطالعات  است  گفتنی  نماید.  احداث  مگاوات   110
مورد نظر وزارت انرژی توسط شرکت اسپانیایی مهندسی آریس1 نهایی شده است و مطالعه 
امکان سنجی سایر مناطق نیز در دست اجراست. ماسریک2 یکی از مناطق موردبررسی است 
که شرکت هلندی Dutch Fotowatio Renewable Ventures (FRV)) و شرکت اسپانیایی 
the Spanish FSL Solar SL به عنوان برنده مناقصه اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی در 

این منطقه انتخاب شده اند، زیرا تعرفه پیشنهادی آن ها برای تولید برق 20 درصد ارزان تر از 
نیروگاه های برق آبی کوچک داخلی بوده است. با توجه به این  که تعرفه پیشنهادی از حد مورد 

1. Aries Engineering 

2. Musrik
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انتظار کمتر است، دولت سعی دارد با آزادسازی بازار بتواند زمینه را برای حضور رقبای تازه 
فراهم کند تا تعرفه ها متوازن شوند. دو شرکت برنده مذکور جهت مشارکت در پروژه های 

ساخت نیروگاه های بزرگ تر در منطقه ماسریک نیز اظهار تمایل کرده اند. 

ارمنستان از پیشینه غنی در زمینه فناوری های فتوولتائیک برخوردار است و ذخایر قابل 
توجهی از مواد خام جهت ساخت کل زنجیره فتوولتائیک را در اختیار دارد. ارزیابی ظرفیت 
برق خورشیدی ارمنستان توسط وزارت انرژی از سال 2015 آغاز شده است. چهار ایستگاه 
هواشناسی نیز منابع خورشیدی را مورد ارزیابی قرار داده اند و وزارت انرژی براساس این 
در  آنالین  به صورت  و  کرده  تکمیل  را  کشور  خورشیدی  نقشه  توانسته است  ارزیابی ها 
دسترس عموم قرار دهد. الزم به ذکر است هم اکنون فقط 70 مگاوات برق خورشیدی در 
این کشور تولید می شود که سیاست های خاص دولت ارمنستان در مورد کنترل اثر منفی 
احتمالی نوسانات فصلی بر تولید برق خورشیدی و همچنین افزایش تعرفه ها به دلیل تزریق 
این زمینه محسوب می شوند. در  ازجمله عوامل اصلی در  به شبکه توزیع  برق خورشیدی 
همین راستا، وزارت انرژی سعی دارد تا سقف 150 مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه برق 
خورشیدی تزریق کند و همزمان اثرات منفی احتمالی نوسانات فصلی را نیز با دقت رصد 
کرده و اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار می دهد. در نهایت می توان گفت حدود 70 درصد 

از برق تولیدی کشور تا سال 2030 ازطریق انرژی های تجدیدپذیر تولید خواهد شد. 

امروزه در ارمنستان آب گرم کن های خورشیدی بر روی سقف بسیاری از ساختمان ها 
همچنین  دولت  شده است.  نصب   بین المللی  خیریه  سازمان های  به  وابسته  درمانی  مراکز  و 
و  جهانی  بانک  به کمک  را  ارمنستان1«  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی  »صندوق 
مذکور  صندوق  کرده است.  راه اندازی   2)GEF( زیست  محیط  جهانی  تسهیالت  صندوق 
وظیفه بررسی ظرفیت ساخت و توسعه صنعت فتوولتائیک در ارمنستان را برعهده دارد و 

تاکنون یک برنامه جهت سرمایه گذاری در زمینه انرژی تجدیدپذیر تدوین کرده است.

انرژی زمین گرمایی: دولت ارمنستان در جهت توسعه منابع زمین گرمایی نیز اقدامات 

1. Fund for Renewable Energy and Energy Efficiency of Armenia
2. Global Environmental Facility Trust Fund 
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ارمنستان حدود 150 مگاوات  انجام داده است. کل ظرفیت برق زمین گرمایی در  متعددی 
برآورد شده است. اگرچه منطقه کارکار1 در میان مناطق بالقوه بهترین گزینه به نظر می رسد، 
اما مطالعات بیشتری باید انجام شود تا صرفه اقتصادی پروژه برق زمین گرمایی در این منطقه 
نیز تایید شود. توسعه این منطقه ازجمله اولویت های اصلی در برنامه ویژه بانک جهانی برای 

ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ارمنستان محسوب می شود. 

گسترش شبکه توزیع برق: دولت ارمنستان قصد دارد نیروگاه اتمی جدیدی احداث 
نماید و متمایل به استفاده از رآکتورهای ماژوالر کوچک )SMRs(2 است. در همین راستا، 
به ارزش 900 میلیون دالر در  ارمنستان یک پروژه سرمایه گذاری  شرکت شبکه های برق 
دست اجرا دارد که برای اجرای آن به دنبال شریک بین المللی است. این پروژه شامل دو 
بخش است. سرمایه  موردنیاز برای اجرای بخش اول پروژه حدود 201 میلیون دالر برآورد 
نیز قرار گرفته است.  شده است که موردتأیید کمیته نظارت بر خدمات عمومی این کشور 
روند اجرایی بخش اول پروژه با مشارکت بانک توسعه آسیا و بانک بازسازی و توسعه اروپا 
در سال 2016 آغاز شده است. سرمایه موردنیاز برای بخش دوم پروژه نیز حدود 515 میلیون 
دالر تخمین زده شده است و مراحل نهایی محاسبه هزینه آن در دست اقدام است که پس 
از نهایی شدن باید برای تایید به کمیته نظارت بر خدمات عمومی ارجاع داده شود. جزئیات 

سرمایه  گذاری این پروژه در جدول 8 آمده است. )19(

جدول 8: پروژه در دست اجرای شرکت شبکه های برق ارمنستان

کلبخش 2بخش 1پروژه ها

بهبود و جایگزینی تجهیزات در شبکه های )10(6 یا 0/4 
کیلووات

38/2184/9223/1

بازسازی و بهبود خطوط انتقال برق در شبکه های 35 یا 0/4 
کیلووات

26/8198/2225

44/550/294/7گسترش شبکه و انجام امور مربوط به مشترکین جدید

1. Karkar 
2. Small Modular Reactors 
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کلبخش 2بخش 1پروژه ها

سایر امور مربوط به بازسازی و عملیات های اضطراری و 
غیرمتداول

5/57/513

نصب سیستم گزارش دهی خودکار شبکه برق در شبکه های 
0/4 کیلووات

7569/6144/6

نصب سیستم های ثبت و گزارش دهی خودکار شبکه برق و 
اجرای استانداردهای بین المللی مربوطه

2/324/3

92/411/3سایر سرمایه گذاری ها

201/2514/8716کل سرمایه گذاری

منبع: وزارت زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی
نکته: ارقام بر حسب میلیون دالر است.

 کشاورزی

جدول 9: بخش کشاورزی )برحسب هزار دالر(

2018 )تخمین(201520162017

2,096,7321,945,7471,937,4831,950,000کل تولید محلی

409,460519,024644,418650,500کل صادرات

663,400630,169755,765760,500کل واردات

2,350,6722,056,8922,048,8302,250,000اندازه کل بازار

478480483485نرخ مبادله ارز

منبع: کمیته آمار ارمنستان )2017( 

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ارمنستان به  شمار می آید. ارمنستان جزء 
زمین های  خصوصی سازی  به  نسبت  شوروی  فروپاشی  از  بعد  که  است  کشورهایی  اولین 
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توسعه  حال  در  ارمنستان  در  کشاورزی  صنعت  کلی،  به طور  کرده است.  اقدام  کشاورزی 
محصوالت  تنوع بخشی  و  رقابت پذیری  و  بهره وری  بر  دولت  توسعه ای  اقدامات  و  است 
ارتقای  به  نیز  بین المللی  است. سرمایه گذاری های بخش خصوصی و سازمان های  متمرکز 

وضعیت صنعت فرآوری محصوالت کشاورزی در این کشور کمک کرده است.

برخی از شرکت های این کشور قادر به رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی 
استقبال  خود  محصوالت  ارتقای  زمینه  در  گسترده   نسبتا  سرمایه گذاری های  از  و  هستند 
به  ترغیب کشاورزان  باعث  بازار  در  برای محصوالت کشاورزی  تقاضا  افزایش  می کنند. 
بهبود سطح بهره وری و افزایش تولید می شود. با این حال، برخی از مشکالت موجود ازجمله 
تغییرات آب و هوایی و روش های سنتی کشاورزی باعث می شوند روند رشد در این بخش به 
کندی پیش رود. به عنوان مثال، رشد بخش کشاورزی به دلیل شرایط آب وهوایی نامناسب 

و زیرساخت های ضعیف )مانند آبیاری( حدود 4 درصد در سال 2017 کاهش یافته است.

نمودار 12: تولید ناخالص کشاورزی )برحسب میلیارد درام ارمنستان(

منبع: کمیته آمار ارمنستان، 2017

تعلق  بخش کشاورزی  به  ارمنستان  داخلی  ناخالص  درآمد  از  به طور کلی، 15 درصد 
دارد که با احتساب صنعت فرآوری محصوالت کشاورزی می توان گفت سهم این بخش 
از اقتصاد تا 21 درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می رود کشاورزی از عوامل اصلی رشد 
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اقتصادی کشور در سال های آینده باشد )البته در صورت تداوم شرایط آب وهوایی مناسب(. 
شایان ذکر است اقدامات و حمایت های مستمر دولت در جهت بهبود دسترسی به اعتبارات 
یارانه ای، توسعه زنجیره ارزش و افزایش قابلیت تولید و بهره وری کشاورزی می تواند توسعه 
این بخش را با شتاب بیشتری همراه کند. مشارکت بخش خصوصی در کشاورزی با استفاده 

از گلخانه ها نیز می تواند در رشد این بخش بسیار تاثیرگذار باشد. 

ناخالص  ارزش  که  می دهند  نشان   2017 سال  در  ارمنستان  آمار  کمیته  داده های 
محصوالت کشاورزی بالغ بر 1,937 میلیون دالر بوده است که نسبت به سال 2016 اندکی 
کاهش داشته است )1,945 میلیون دالر ارزش ناخالص(. گفتنی است که 969/7 میلیون دالر 
از این مبلغ به محصوالت گیاهی، 907/6 میلیون دالر به پرورش دام و60/1 میلیون دالر از 

آن نیز به شیالت تعلق دارد ]19[. 

اینفوگراف 20: وضعیت بخش کشاورزی



فرصت های سرمایه گذاری و صنایع کلیدی در ارمنستان 102

زیربخش های اصلی بخش کشاورزی

شمار  به  ارمنستان  کشاورزی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  دام  پرورش  دام:  پرورش 
را  ناخالص کشاورزی  تولید  از  درصد   40 اخیر حدود  سال  چند  در  دام  پرورش  می آید. 
ارمنستان در داخل  از گوشت مصرفی  از شیر و حدود 55 درصد  دربرمیگیرد. 95 درصد 
قفقازی  گوشتی  و  شیرده  نژاد  از  کشور  این  گاوهای  از  درصد   93 می شود.  تولید  کشور 
نژادهای  البته  این کشور سازگار هستند.  با شرایط جغرافیایی  به خوبی  قهوه ای هستند که 
هلشتاین، سوئیسی قهوه ای و سیاه و سیمنتال1 نیز در این کشور پرورش داده می شوند. ساالنه 
حدود 18 تن گوشت گوسفندی در ارمنستان تولید می شود و این کشور ظرفیت صادرات 

ساالنه 180 تا 200 هزار راس گوسفند را دارد. 

شیالت: ارمنستان در تمام طول سال از شرایط آب وهوایی مناسبی برای شیالت صنعتی 
به ویژه گونه های سالمون و ازون برون برخوردار است. ساالنه 13 تا 14 تن ماهی تجاری در 
باالی  به دلیل کیفیت  ماهی قزل آال می باشد.  کشور پرورش داده می شود که عمدتا شامل 
ماهی قزل آالی ارمنستان، تقاضای زیادی برای آن در روسیه و سایر کشورها وجود دارد 
و به همین دلیل حدود 20 درصد از آن به خارج از کشور صادر می شود. گونه های اصلی 
ماهی که در ارمنستان به صورت تجاری پرورش می یابند عبارتند از: کپور، کپور نقره ای، 
آمور سیاه و سفید، قزل آالی سوان، قزل آالی طالیی و ازون برون و چند گونه بومی دیگر. 
در حال حاضر، 250 مزرعه پرورش ماهی در کشور وجود دارد که 83 درصد از آن ها در 
مناطق آرارات و آرماویر واقع هستند. سطح هر مزرعه به طور میانگین حدود 3 هکتار است 

و کل مساحت مزارع ماهی حدود 1542 هکتار است. 

پرورش مرغ: پرورش مرغ و سایر ماکیان یکی از مکانیزه ترین بخش های  کشاورزی 
از  بیش  استفاده می شود. در حال حاضر،  فناوری های جدید  از  در آن  است که  ارمنستان 
10 شرکت بزرگ و متوسط در زمینه پرورش مرغ در کشور فعالیت دارند که تخم مرغ و 
گوشت مرغ کشور را تامین می کنند. بخش اعظم تخم  مرغ کشور توسط سه شرکت  بزرگ

Lusakert Pedigree Poultry ،Araks Poultry و Arzni Pedigree Farm تولید می شود 

1.Simmental
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که حدود 40 درصد از کل تخم مرغ کشور را تامین می کنند. درمجموع، ساالنه 650 تا 700 
میلیون تخم مرغ و 7 تا 8 تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که بیشتر در محیط های 

خانگی پرورش می یابند. 

صنعت فرآوری: طبق گزارش وزارت کشاورزی ارمنستان، 332/76 هکتار از زمین های 
این کشور زراعی هستند. میزان زمین های زیرکشت در سال های اخیر رشد قابل مالحظه ای 
داشته است و انتظار می رود در آینده نیز این روند تداوم داشته باشد. انواع سبزیجات، میوه 
و خشکبار ازجمله نخود فرنگی، فلفل قرمز و فلفل سیاه، هویج، کدو حلوایی، انواع گیاهان 
وحشی خوراکی، تقریبا همه انواع تمشک، انار، گالبی، آلبالو، گردو، زردآلو، هلو، سیب، 
تولید  است  گفتنی  می شوند.  تولید  ارمنستان  در  میوه جات  سایر  و  توت فرنگی  پسته،  آلو، 
براساس  داشته است.  افزایش   2011 سال  از  باغی  و  زراعی  محصوالت  انواع  همه  تقریبا 
داده های وزارت کشاورزی ارمنستان، حدود 1600 شرکت فرآوری محصوالت کشاورزی 

در این کشور فعالیت دارند:

35 شرکت در زمینه فرآوری میوه و سبزیجات فعالیت دارند که 8 مورد از آن ها شامل  ▣
شرکت های نسبتا بزرگ هستند. کل ظرفیت فرآوری میوه و سبزیجات در سال حدود 

250 تن و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 1413 نفر است. 
 350 شرکت در زمینه تولید میوه خشک و ادویه فعالیت دارند که 6 مورد از آن ها  ▣

و  میوه خشک  تولید ساالنه  متوسط هستند. کل ظرفیت  اندازه  با  شامل شرکت های 
ادویه 15 تن و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 880 نفر است. 

شامل  ▣ آن ها  از  مورد   12 که  دارند  فعالیت  انگور  فرآوری  حوزه  در  شرکت   50
شرکت های نسبتا بزرگ هستند. کل ظرفیت فرآوری انگور ساالنه حدود 265 هزار 

تن و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 2200 نفر است. 
65 شرکت به فرآوری شیر اشتغال دارند که 12 مورد از آن ها شامل شرکت های نسبتا  ▣

بزرگ هستند. کل تولید ساالنه حدود 490 تن شیر و میانگین اشتغال در این بخش 
)طبق فهرست کارکنان( 1720 نفر است. 

از آن ها شامل شرکت های  ▣ به فرآوری گوشت می پردازند که 15 مورد  68 شرکت 
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نسبتا بزرگ هستند. کل تولید ساالنه این بخش 50 هزار تن و میانگین اشتغال در این 
بخش )طبق فهرست کارکنان( 2177 نفر است. 

▣  5 آن ها،  بر  عالوه  دارد.  وجود  ارمنستان  در  کوچک  کشتارگاه  واحد   20 حدود 
کشتارگاه نیز در چهارچوب برنامه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(1 در 
وایوتس زور2، لوری و کوتایک3 احداث شده اند که به زودی با ظرفیت کل 109 راس 
دام بزرگ و 384 راس دام کوچک در هر شیفت کاری شروع به فعالیت می کنند. 

میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 90 نفر است. 
8 شرکت در زمینه تولید ماهی فعالیت دارند که 5 مورد از آن ها شامل شرکت های  ▣

نسبتا بزرگ هستند. کل تولید ساالنه حدود 5 هزار تن و میانگین اشتغال در این بخش 
)طبق فهرست کارکنان( 79 نفر است. 

بیش از 500 شرکت به پخت نان اشتغال دارند که 25 مورد از آن ها شامل شرکت های  ▣
با اندازه متوسط است. کل تولید ساالنه 500 تن و میانگین اشتغال در این بخش )طبق 

فهرست کارکنان( 4328 نفر است. 
از آن ها  ▣ مورد  می پردازند که 12  پاستا  و  تولید شیرینی جات  به  حدود 135 شرکت 

شامل شرکت های با اندازه متوسط هستند. کل تولید ساالنه این بخش حدود 40 هزار 
تن و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 4200 نفر است. 

50 شرکت در حوزه آب معدنی و نوشیدنی های غیرالکلی فعالیت دارند که 12 مورد از  ▣
آن ها شامل شرکت های با اندازه متوسط هستند. کل تولید ساالنه این بخش 300,000 

هزار لیتر و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 1700 نفر است. 
30 شرکت در زمینه فرآوری و بسته بندی چای و قهوه فعالیت دارند که 5 مورد از  ▣

آن ها شامل شرکت های با اندازه متوسط هستند. کل ظرفیت تولید ساالنه حدود 25 تن 
و میانگین اشتغال در این بخش )طبق فهرست کارکنان( 359 نفر است ]19[.

1. Food and Agriculture Organization (FAO)
2. Vayots Dzor
3. Kotayk
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چالش های موجود در بخش کشاورزی 

مساحت  میانگین  که  دارند  فعالیت  ارمنستان  در  مزرعه   335,000 حدود  کلی،  به  طور 
بنابراین، سطح زیرکشت محدود مانع اصلی  با 1/4 هکتار در هر خانوار است.  برابر  آن ها 
جهت ایجاد نظام تولید متنوع و با بهره وری مناسب در بخش پرورش دام یا تولید مواد غذایی 
در این کشور محسوب می شود. گفتنی است فعالیت کشاورزی در مناطق روستایی عمدتا 

شامل فرآوری محصوالت کشاورزی است. 

بخش دامداری نیز با چالش های متعددی ازجمله مدیریت ضعیف و بهره برداری نامطلوب 
از چراگاه ها، بیماری  دام ها، بازاریابی ضعیف، رقابت پذیری محدود و بهره وری پایین مواجه 
است. از آنجا که بیشترین میزان تولید شیر در تابستان و کمترین میزان تولید )تقریبا صفر( 
در بهار و زمستان صورت می گیرد، در عرضه محصوالت لبنی نیز نوسانات زیادی وجود 
دارد. از این رو، با توجه به محدودیت های مذکور نمی توان از فرصت های ناشی از افزایش 

تقاضای داخلی بهره برداری کرد. 

عالوه بر آن ها، تولیدکنندگان داخلی ظرفیت تولید گوشت جهت تامین همه تقاضای 
داخلی را ندارند و در حال حاضر نیمی از مصرف گوشت داخلی ازطریق واردات تامین 
فضای  هنوز  اما  هستند،  رقابتی  داخلی  بازار  در  لبنیات  و  گوشت  صنعت  اگرچه  می شود. 
بسیاری برای توسعه این بخش وجود دارد. در همین راستا، دولت برنامه های متعددی جهت 
به کارگیری فناوری های پیشرفته در مزارع آزمایشی و ترویج دام های با ارزش افزوده باال 
و برنامه های پرورش دام پیشرفته در دست اجرا دارد. شایان ذکر است صادرات گوسفند 
به خاورمیانه پیرو اقدامات حمایتی دولت در سال های اخیر افزایش یافته است و برنامه های 

ارتقای دامپزشکی به کمک دولت ایاالت متحده در حال اجراست. 

پیش  در  را  متعددی  عملی  برنامه های  و  راهبردها   2011 سال  در  همچنین  ارمنستان 
گرفته است تا نظام ایمنی غذایی خود را به سطح استانداردهای اتحادیه اروپا ارتقا دهد و 
بدین منظور، قوانین و مقررات متعددی تدوین و تصویب کرده است. قانون ایمنی غذا، قانون 
دامپزشکی، قانون خوراک دام، قانون اقدامات سالمت محصوالت گیاهی، قانون حمایت از 
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حقوق مصرف کنندگان و غیره ازجمله این قوانین به شمار می آیند. به طور کلی، در ارمنستان 
سه نهاد مسئولیت نظارت بر سالمت مواد غذایی را بر عهده دارند. وزارت کشاورزی ازطریق 
»اداره خدمات دولتی ایمنی غذایی« )SSFS(1 در زمینه تضمین ایمنی و کیفیت مواد غذایی 
و  سالمت«  بازرسی  دولتی  »اداره  ازطریق  بهداشت  وزارت  ترتیب،  به همین  دارد.  فعالیت 

وزارت اقتصاد ازطریق »موسسه ملی استاندارد« بر سالمت مواد غذایی نظارت دارند. 

شایان ذکر است اخیرا با عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در عین حال 
برخوردار شده است،  منطقه  این  بزرگ  بازار  به  فراوان دسترسی  مزایای  از  این کشور  که 
جدید  استانداردهای  و  مقررات  با  تطبیق  نظر  از  آن  صادرکنندگان  برای  نیز  چالش هایی 
به وجود آمده است که به ویژه فعاالن بخش کشاورزی را دچار سردرگمی نموده و موجب 
بیان  به  بین المللی شده است.  بازار  در  رقابت پذیری آن ها  درنتیجه کاهش  و  هزینه  افزایش 
آن  صادرات  فرایندهای  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  به  ارمنستان  الحاق  با  همزمان  دقیق تر، 
دستخوش تغییرات متعددی شده اند و این در حالی است که صادرکنندگان اغلب درباره 
تغییرات صورت گرفته در رویه های اداری مطلع نیستند و نمی دانند این تغییرات بر جریان 
صادرات به روسیه و سایر کشورهای اوراسیا چه تاثیری دارند. به عالوه، رویه های صادرات به 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات محصوالت کشاورزی نیز از سال 2018 

دشوارتر شده است. برخی از این تغییرات صورت گرفته در رویه های صادرات عبارتند از:

اخذ مجوز برای همه گروه های کاالهای صادراتی و وارداتی الزامی است.  ▣
عالوه بر گواهی بهداشت نباتی، سایر مجوزهای اجباری برای سبزیجات و گل نیز باید  ▣

به همراه اسناد مربوطه اخذ شود. 
الزامات ایمنی غذایی شدیدتری برای محصوالت صادراتی تعیین شده است و به ویژه  ▣

اخذ گواهی جدید تجزیه وتحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی )HACCP(2 الزامی است. 
عالوه بر این ها، تغییرات صورت گرفته در مقررات گمرکی به دلیل پیوستن به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا باعث شده اند روند صادرات این کشور به ویژه در مرز گرجستان و روسیه 

1. State Service for Food Safety 
2. Hazard Analysis and Critical Control Points 
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کاهش  درنتیجه  و  هزینه  افزایش  موجب  خود  نوبه  به  نیز  امر  این  و  رود  پیش  کندی  به 
رقابت پذیری صادرکنندگان ارمنستان شده است ]19[. 

فرصت های سرمایه گذاری

به طور کلی، فرصت های خوبی برای سرمایه گذاران خارجی در برخی از بخش های بازار 
کشاورزی ارمنستان وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به تولید محصوالت ارگانیک و 
با ارزش افزوده باال و سبزیجات و میوه های فرآوری شده و غیرفرآوری شده با بسته بندی های 

جدید مطابق استانداردهای بین المللی در ایمنی موادغذایی اشاره کرد. 

ارمنستان واردکننده خالص گندم، روغن نباتی و سایر مواد غذایی کلیدی است. درواقع، 
تولید داخلی جوابگوی همه نیازهای کشور در اقالمی مانند گوشت قرمز و مرغ، شکر، آرد، 
نوشیدنی های غیرالکلی، برنج، روغن های نباتی و بسیاری از اقالم خشکبار با ارزش افزوده 
باال نیست. البته تعرفه های کنونی واردات نسبتا پایین است )حداکثر 10 درصد(. ارمنستان با 
عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا توانسته است برخی از اقالم کشاورزی وارداتی خود را 
به طور موقتی از عوارض گمرکی معاف نماید تا بدین ترتیب از تورم و نارضایتی اجتماعی 

طی چند سال  آینده جلوگیری کند. 

از  یکی  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  بخش  کشاورزی:  محصوالت  فرآوری 
توسعه یافته ترین بخش های اقتصاد این کشور است که از نظر حجم صادرات رتبه دوم را 
دارد و 14 درصد از کل صادرات را دربرمی گیرد. مواد غذایی کنسروی ازجمله مهم ترین 
قهوه و آب  مربا،  میوه های کنسروی،  پنیر،  ماهی،  به شمار می آید.  این بخش  محصوالت 
سبد  در  که  می شوند  محسوب  ارمنستان  فرآوری شده  محصوالت  مهم ترین  نیز  معدنی 
صادرات آن قرار دارند. برخی از شرکت ها در زمینه صادرات میوه و سبزیجات منجمد نیز 
فعالیت دارند. به طور کلی، محصوالت ارمنستان به دلیل برخورداری از آب وهوای مناسب، 
استفاده محدود از کودهای شیمیایی، خاک خوب و ارتفاع بلند زمین ها کیفیت باالیی دارند 
و با استفاده از فناوری های جدید می توان آن ها را به خوبی فرآوری و بسته بندی نمود و به 

بازارهای بین المللی عرضه کرد. 
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اقتصادی  بخش های  دیگر  از  گلخانه ای  محصوالت  گلخانه ای:  محصوالت  تولید 
نتیجه،  در  برخوردارند.  صادرات  و  تولید  برای  خوبی  ظرفیت  از  که  هستند  ارمنستان 
به شمار  بین المللی  و  برای شرکت های داخلی  مغتنم  این بخش فرصتی  سرمایه گذاری در 
می آید. احداث گلخانه شیشه ای پیشرفته روی چهارچوب فلزی در ارمنستان حدود 150 تا 
200 دالر هزینه دربردارد و بنابراین، ساخت گلخانه ای به مساحت 1 هکتار مستلزم حدود 
1/5 تا 2 میلیون دالر است. البته، گلخانه های پالستیکی نیز در بازار موجود است که هزینه 
هر مترمربع از آن ها 80 تا 100 دالر و به عبارتی 0/8 تا 1 میلیون دالر در هر هکتار است. البته 
باید خاطرنشان ساخت که با توجه به رشد بخش کشاورزی گلخانه ای، تقاضا برای تجهیزات 
و فناوری های موردنیاز افزایش یافته است و معافیت  از مالیات بر ارزش افزوده برای واردات 

تجهیزات از سال 2015 موجب شتاب بخشیدن به روند توسعه این بخش شده است. 

ارمنستان به کمک  مدرن سازی کشاورزی: توسعه و مدرن سازی سیستم های آبیاری 
فناوری های جدید مانند آبیاری قطره ای و اپ های جی پی اس برای برنامه ریزی فعالیت های 
کشاورزی ازجمله فرصت های موجود جهت سرمایه گذاری محسوب می شوند. تجهیزات 
و فناوری های موردنیاز در ساخت تاسیسات انبار سرد جهت ذخیره محصوالت تازه نیز از 
به شمار می آیند. در حال  بین المللی  دیگر فرصت های سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان 
حاضر، دولت ارمنستان نسبت به واردات فناوری ها و تجهیزات کشاورزی موردنیاز خود از 

کشورهای کره جنوبی، چین، اتحادیه اروپا و رژیم اشغالگر قدس مبادرت می ورزد.

نظیر  دیگر  کشورهای  از  ارمنستان  مورد نیاز  بذر  اعظم  قسمت  کود:  و  بذر  واردات 
تن   24 از  درصد   10 تنها  و  می شود  وارد  ترکیه  و  متحده  ایاالت  روسیه،  اروپا،  اتحادیه 
از  اغلب  ارمنستان  کشاورزان  دقیق تر،  به بیان  می شود.  تولید  کشور  داخل  در  مصرفی  بذر 
آفت کش ها و کودهای وارداتی استفاده می کنند. کشورهای صادرکننده کود و آفت کش 
به ارمنستان شامل اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، چین و روسیه می شوند. شایان ذکر است 
تنها محصوالتی که به تایید مراجع دولتی برسند اجازه ورود به کشور را دارند و محصوالت 

جهت دریافت گواهی دولتی باید همه مراحل تست و تحلیل را پشت سر بگذارند ]19[.
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 گردشگری

جدول 10: صنعت گردشگری ارمنستان )برحسب هزار دالر(

2018 )تخمین(201520162017

خدمات شرکت های 
گردشگری

28,18325,03831,36435,364

46,29147,83552,64255,113خدمات هتل

935,800967,7001,120,2001,120,200صادرات سفر

995,8001,067,2001,269,8001,369,800واردات سفر

478480483485نرخ مبادله ارز

منبع: کمیته آمار ارمنستان )2017( 

و  کلیساها  شامل  عمدتا  که  است  گردشگری  جاذبه   700 از  بیش  دارای  ارمنستان 
دسترسی  و  هستند  بازسازی  در دست  آن ها  از  بسیاری  البته  می شوند.  باستانی  صومعه های 
به آن ها دشوار است. از دیگر جاذبه های گردشگری این کشور مناظر طبیعی شگفت انگیز 
آن است که از ظرفیت خوبی برخوردار هستند. البته به دلیل ضعف در دانش زبان انگلیسی، 
کمبود هتل ها و رستوران های با استاندارد بین المللی، عدم ارائه خدمات مناسب و همچنین 
دسترسی ضعیف در این گونه مناطق، گردشگران انگیزه چندانی برای بازدید از آن ها ندارند. 
تعداد محدود پرواز های بین المللی و زمانبندی نامناسب آن ها نیز از موانع دیگری است که 
پیرو خصوصی سازی  البته  کرده است.  کند  را  این کشور  توسعه صنعت گردشگری  روند 
بخش هوانوردی غیرنظامی توسط دولت در سال 2013، تعداد فعاالن این عرصه و تعداد 
پروازها افزایش یافت و همزمان به دلیل ایجاد فضای رقابتی قیمت ها نیز کاهش یافت. در 
آینده نیز احتمال زیادی برای ارتقای بیشتر جدول زمانبندی پروازها و افزایش تعداد آن ها 

وجود دارد. 

شایان ذکر است کمیته دولتی گردشگری ارمنستان1 که در سال 2016 تاسیس شده است، 
1. State Tourism Committee of Armenia
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به عنوان متولی اصلی جهت سیاست گذاری در حوزه گردشگری این کشور عمل می کند. 
توسعه گردشگری ارمنستان به مدد اتخاذ سیاست های متمرکزتر توسط این کمیته با رشد قابل 
توجهی طی چند سال گذشته روبرو بوده است و روند توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی 
شتاب بیشتری به خود گرفته است. بنیاد توسعه گردشگری ارمنستان1 نیز توسط دولت در سال 
2017 تاسیس شده است و به عنوان نهاد اجرایی دولت در حوزه گردشگری عمل می کند. 
با این حال می توان گفت که ارمنستان بازار ویژه ای برای گردشگری محسوب می شود، اما 
بازدیدکنندگان  بیشتر  نرسیده است.  بهره برداری  به  به طور کامل  هنوز همه ظرفیت های آن 
بین المللی شامل مهاجران ارمنی تبار یا تجار هستند که در سال های اخیر تعداد آن ها رو به 
افزایش بوده است. ارائه خدمات به گردشگران و مسافران در ایروان در سطح خوبی است و 
در دیگر مناطق نیز رو به رشد است. بنا به گزارش وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، 
حدود 1,494,779 گردشگر در سال 2017 وارد ارمنستان شده اند که 18/7 درصد در مقایسه 
با سال 2016 افزایش یافته است. تعداد گردشگران خارجی در ماه های ژانویه تا مارس 2018 
نیز حدود 683,759 نفر بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال 2017 رشد 14 درصدی 
داشته است. در ادامه، وضعیت صنعت گردشگری ارمنستان در سال 2018 براساس گزارش 

شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC(2 شرح داده می شود: 

سفر و گردشگری 4/4 درصد از تولید ناخالص داخلی )477/7 میلیون دالر( را در  ▣
افزایش  درصد   8/5 تا   2018 سال  در  پیش بینی  طبق  و  دربرگرفته است   2017 سال 

داشته است. 
 سهم مستقیم سفر و گردشگری برابر با 15/7 درصد از تولید ناخالص داخلی )معادل  ▣

1,720 میلیون دالر( در سال 2017 بوده است و طبق پیش بینی 8 درصد در سال 2018 
افزایش داشته است. 

▣  2017 سال  در  را  شغل(   44,500( اشتغال  کل  از  درصد   3/9 گردشگری  و  سفر 
دربرگرفته است و طبق پیش بینی 2/9 درصد در سال 2018 رشد داشته است. 

ارزش صادرات سفر 29/2 درصد از کل صادرات )بالغ بر 1,092/4 میلیون دالر( را  ▣

1. Armenian Tourism Development Foundation
2. World Travel and Tourism Council
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در سال 2017 دربرگرفته است و طبق پیش بینی حدود 9/2 درصد در سال 2018 رشد 
داشته است. 

سرمایه گذاری در زمینه سفر و گردشگری 4/6 درصد از کل سرمایه گذاری )108/9  ▣
میلیون دالر( را در سال 2017 دربرگرفته است و طبق پیش بینی 6/2 درصد در سال 

2018 رشد داشته است. 

نمودار 13: تعداد گردشگران خارجی در سال های 2010 الی 2017 )برحسب میلیون نفر(

منبع: کمیته آمار ارمنستان )2017( 

شاخص  در  ارمنستان  که  می دهد  نشان  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  به عالوه، 
رقابت پذیری سفر و گردشگری توانسته است رتبه 84 را در بین 136 کشور در سال 2017 
از آِن خود کند و بنابراین، این کشور هنوز راه زیادی در پیش دارد تا در بازار بین المللی 
در  و   34 رتبه  امنیت«  و  »ایمنی  شاخص  در  ارمنستان  البته  بپردازد.  رقابت  به  گردشگری 
به دست  136 کشور  بین  در  را   39 رتبه  کار گردشگری«  و  کلی کسب  »فضای  شاخص 
معادل 935/8  نیز  ارمنستان  )ورودی(  بین المللی گردشگری  ارزش رسیدهای  آورده است. 
میلیون دالر و به عبارتی به طور میانگین برابر با 785/1 دالر رسید در هر ورود بوده است ]19[.
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اینفوگراف 21: بخش گردشگری ارمنستان

فرصت های سرمایه گذاری

از میراث فرهنگی متنوع و  ارمنستان مقصدی منحصربه فرد برای گردشگری است که 
غنی برخوردار است و همین امر زمینه مناسبی را برای توسعه بازار گردشگری این کشور 
است  متعددی  تاریخی  و  طبیعی  فرهنگی،  جاذبه های  دارای  ارمنستان  کرده است.  فراهم 
و  قلعه ها  کلیساها،  انبوه  شده اند.  ثبت  یونسکو  جهانی  میراث  در  آن ها  از  مورد  شش  که 
می آیند.  شمار  به  کشور  این  گردشگری  جاذبه های  ازجمله  وسطایی  قرون  صومعه های 
به طور کلی، بیش از 2000 شرکت در حوزه خدمات اسکان و هتلداری در ارمنستان فعالیت 
شرکت های  صبحانه،  و  تختخواب  مسافرخانه های  رستوران ها،  هتل ها،  انواع  که  می کنند 
بازار های  دربرمی گیرند.  را  تور  خدمات  شرکت های  و  مسافرتی  آژانس های  حمل ونقل، 

اصلی گردشگری ارمنستان شامل فرانسه، آلمان، روسیه، ایران و ایاالت متحده هستند. 

ارزش صادرات سفر )2017(: 1,092/4 میلیون دالر          
29/2 درصد از کل صادرات

بازارهای اصلی  
گردشگری

کلیساها و قلعه هایجاذبه های گردشگری
 باستانی

فرانسه
آلمان
روسیه
ایران

ایاالت متحده

مناظر طبیعی: 
وایوتس زور

سیونیک
آرارات
کوتایک

صومعه تاتِو
صومعه هاقپات
صومعه ساناهین
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در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری ارمنستان می توان به پروژه 
احیای صومعه تاتو1، با بیش از هزار سال قدمت، اشاره کرد که یکی از پروژه های مهمی 
است که در قالب مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی برای ارتقای صنعت گردشگری 
در دست اجراست. این پروژه با همکاری دولت ارمنستان و بنیاد روبن واردانیان و ورونیکا 
زونابند )RVVZ(2 با هدف بازسازی و بهبود شرایط گردشگری در مجموعه صومعه تاتو 
با ظرفیت باالی گردشگری است  نیز ازجمله مناطق  اجرا می شود. منطقه جنوبی سیونیک 
که علی رغم جاذبه های زیاد آن، هنوز چندان توسعه نیافته است. صومعه فاخر تاتو و منطقه 
وایوتس زور در جنوب ایروان نیز از ظرفیت باالیی برای جذب گردشگران برخوردار هستند. 
تاتو موجب  و صومعه  وروتان  بین رودخانه  دنیا  تله کابین  افتتاح طوالنی ترین خط  اگرچه 
رونق گردشگری منطقه شده است، اما هنوز مشکالتی مانند عدم دسترسی به امکانات اسکان 
باکیفیت و مقرون به صرفه وجود دارد که فرصت مناسبی برای حضور شرکت های کوچک 

و متوسط در این عرصه به شمار می رود. 

به عالوه، در بخش رستوران و هتل نیز فرصت های زیادی وجود دارد و در حال حاضر 
توتی فروتی،  کی اف سی،  مانند  موادغذایی  بخش  در  آمریکایی  معروف  فرانشیزهای 
برگر کینگ، پیتزا هات3 شروع به فعالیت در این کشور کرده اند. برای رستوران های بزرگ 
بنابراین،  و  دارد  وجود  کشور  این  در  خوبی  تقاضای  نیز  خارجی  غذاهای  عرضه کننده 

شرکت های زنجیره ای فرصت  مناسبی برای سرمایه گذاری در این حوزه در اختیار دارند. 

محلی4«  زیرساخت  و  اقتصاد  توسعه  »پروژه  تحِت عنوان  پروژه  اخیرا یک  است  گفتنی 
افزایش  جهت  خاص  مناطق  در  گردشگری  از  حمایت  راستای  در  جهانی  بانک  توسط 
سهم گردشگری از اقتصاد جوامع محلی راه اندازی شده است. ارزش این پروژه  55 میلیون 
دالر است که بر سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها، ارتقای فضای شهری، احیای میراث 
فرهنگی، پرورش مهارت ها، توسعه محصوالت گردشگری و تنوع بخشی متمرکز است. این 

1. Tatev Revival Project
2. Ruben Vardanian and Veronika Zonabend
3. KFC, Tutti Frutti, Burger King, Pizza Hut 
4. Local Economy and Infrastructure Development Project
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پروژه درصدد ایجاد شبکه های گردشگری است که مناطق موردنظر را به هم مرتبط می کند. 
جرمو،  آرنی،  ویراپ،  خور  گغارد،  گارنی،  )شامل  کریدور  تحِت عنوان  موردنظر  مناطق 
سیسیان، تاتو، گوریس، مغری(1 نامیده می شوند که از چهار منطقه اصلی )کوتایک، آرارات، 
وایوتس زور، سیونیک( عبور می کنند. این پروژه امکان اتصال چندین جاذبه طبیعی و فرهنگی 
زیبا، مزارع سنتی، کوهستان های متعدد نظیر آرارات، کارگاه های تولید فرش و مراکز عرضه 
غذاهای سنتی ارمنستان را فراهم می آورد. دو مورد از جاذبه های ثبت شده در میراث جهانی 
یونسکو یعنی صومعه هاقپات و صومعه ساناهین2 نیز در این پروژه مرمت و احیا می شوند ]19[.

 فناوری اطالعات و ارتباطات

جدول 11: بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )برحسب هزار دالر(

2018 )تخمین(201520162017

457,309462,900484,053495,500کل تولید داخلی

130,500173,100210,100211,500کل صادرات

34,30023,60026,90027,500کل واردات

361,109313,400300,953315,500اندازه کل بازار

478480483485نرخ مبادله ارز

منبع: کمیته آمار ارمنستان، بانک مرکزی ارمنستان، 2017

ارمنستان از مزیت های رقابتی خوبی جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات برخوردار 
شبه رساناها  تولید  و  الکترونیک  محاسبات صنعتی،  نرم افزار،  توسعه  قطب  به نوعی  و  است 
محسوب می شود. شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات ارمنستان در حوزه نرم افزارهای 
مالی،  نرم افزارهای  برون سپاری،  و  سفارشی  نرم افزارهای  شبه رساناها،  طراحی  و  تعبیه شده 
چندرسانه ای، طراحی وب، سیستم های اطالعات و ادغام سیستم تخصص دارند. ارمنستان از 
مزیت رقابتی باالیی در زمینه طراحی شبه رساناها برخوردار است و بسیاری از شرکت های 

1. Garni- Geghard- Khor Virap-Areni- Jermuk- Sisian- Tatev- Goris- Meghri
2. Haghpat and Sanahin 
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ارمنستان دارای حق مالکیت فکری در این حوزه هستند. تعداد شرکت هایی که در زمینه 
تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات سرمایه گذاری می کنند و به تولید 
محصوالت خود می پردازند نیز در حال افزایش است. این امر بیانگر این واقعیت است که 
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ارمنستان از مقصد برون سپاری شرکت های خارجی به 

قطب توسعه فناوری تبدیل می شود. 

با توجه به نیروی کار مجرب در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، سهم باالی فناوری 
اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی و افزایش مستمر تعداد شرکت ها و گردش 
مالی زیاد در این بخش می توان گفت که فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد ارمنستان 
از جایگاه مهمی برخوردار است. اطالعات ارائه شده توسط کمیته آمار ارمنستان1 حاکی 
از این واقعیت است که بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 5/3 درصد در سال 2017 رشد 
قبل رشد 27/3  به سال  نسبت  اطالعات  فناوری  مانند خدمات  زیربخش هایی  و  یافته  است 
درصدی را نشان داده اند که معادل 170/092 میلیون دالر بوده است. زیرساخت های فناوری 
نحوی که  به  یافته است،  قابل توجهی  اخیر گسترش  در سال های  نیز  ارتباطات  و  اطالعات 
تعداد مشترکین پهنای باند با رشد ثابت از 0/47 به ازای هر 100 نفر در سال 2008 به 11/8 

به ازای هر 100 نفر در سال 2018 افزایش یافته است. 

شایان ذکر است راهبرد توسعه دولت الکترونیک توسط دولت ارمنستان در سال 2010 
اتخاذ شده است. در این راستا، پروژه های بسیاری جهت به روزسازی خدمات و فعالیت های 
دولتی با بودجه دولتی و کمک های مالی سازمان های بین المللی )سازمان ملل و بانک جهانی( 
محیط  تا  تاسیس شده است    2017 سال  در  نیز  دیجیتال2«  ارمنستان  »بنیاد  انجام شده است. 
با بهره گیری از فناوری های اطالعات جدید در تمام نهادهای دولتی  دیجیتال منسجمی را 
چندملیتی  همکاری شرکت های  با  بزرگ  پروژه  چندین  به عالوه،  نماید.  ایجاد  عمومی  و 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  در  نوآورانه  ایده های  توسعه  زمینه  در  اطالعات  فناوری 
افزایش دسترسی به سرمایه گذاری خطرپذیر و بهبود آموزش پرسنل فنی انجام شده است. 

1. Statistical Commitee of Armenia
2. Digital Armenia Foundation
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و  بین المللی  خیریه های  آموزشی،  مؤسسات  و  دولت  همکاری  با  پروژه ها  این  درواقع، 
شرکت های چندملیتی مانند مایکروسافت، دی لینک، سیناپسیس، اینتل، سیسکو، آی بی ام، 

اراکل، وی ام ویر1 و غیره انجام شده اند ]19[. 

اینفوگراف 22: بخش فناوری اطالعات و ارتباطات )2017(

در گزارش ارائه شده توسط بنیاد رشد شرکت ها در سال 2017 نشان داده شده است که 
تعداد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به 650 شرکت افزایش یافته است 
که با احتساب استارت آپ ها این رقم به 800 شرکت می رسد. این امر بیانگر رشد ساالنه 10 
درصدی تعداد شرکت ها در این بخش است. در فاصله سال های 2007 تا 2017 به طور میانگین 

ساالنه 43 شرکت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ارمنستان تاسیس شده است. 

1. Microsoft”, “D-Link”, “Synopsys”, “Intel”, “Cisco”, “IBM”, ORACLE, VMWare

تعداد
نیروی کار
17,700

سودساالنه:
765 میلیون

دالر                         

صادرات: 
338/5 میلیون 

دالر                   

31 درصد شاغل در شرکت های بین المللی          
21 درصد رشد نسبت به سال های قبل

36/8 درصد رشد

57/8 درصد رشد      

تعداد شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات: 800           
650 شرکت بزرگ/150 استارت آپ

 10 درصد رشد
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در این گزارش همچنین نشان داده شده است که حدود 202 شرکت فناوری اطالعات و 
ارتباطات با مالکیت خارجی در ارمنستان فعالیت می کنند که 36 درصد از کل شرکت های 
این بخش را دربرمی گیرند. گفتنی است که بیشتر شرکت های خارجی در ارمنستان شامل 
شرکت های آمریکایی هستند )52 درصد( و شرکت های اروپایی و روسی یا شرکت های 
دارای شریک اروپایی یا روسی هر یک حدود 21 درصد از شرکت های با مالکیت خارجی 
ارمنستان را تشکیل می دهند. بیشتر شعبه های خارجی در ابتدا صرفاً مراکز توسعه شرکت های 
مادر بوده اند که در قالب شرکت های کوچکی شروع به فعالیت کرده  اند و در ادامه حضور 
خود در ارمنستان، تعداد کارکنان خود را با تشکیل تیم های کارآمد به تدریج افزایش داده  
و کم کم فعالیت های با ارزش افزوده بیشتری را آغاز کرده  اند و درنهایت، کل چرخه فعالیت 
فنی خود از جمله تحقیق و توسعه، طراحی، کدنویسی، تست و دیگر فعالیت ها را به ارمنستان 
انتقال داده اند. برخی از شرکت ها نیز بخشی از کسب وکار خود مانند بازاریابی و پشتیبانی 
مشتری را به ارمنستان انتقال داده  اند و در برخی موارد هم متخصصان داخلی را برای انجام 

فعالیت های اجرایی و خدمات پشتیبانی مشتری به خارج از ارمنستان اعزام کرده اند. 

نمودار 14: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات با مالکیت خارجی در سال 2017 

منبع: کمیته آمار ارمنستان و بنیاد رشد شرکت ها
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ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش  رقابتی  مزیت های  مهم ترین  از  یکی  کار  نیروی 
ارمنستان به شمار می آید. هزینه نسبتاً کم در کنار سطح باالی بهره وری متخصصان فناوری 
اطالعات ارمنستان، این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است. 
گزارش ارائه شده توسط بنیاد رشد شرکت ها در سال 2017 حاکی از این واقعیت است که 
نیروی کار بخش فناوری اطالعات در سال 2017 برابر با 17,700 نفر بوده است که در مقایسه 
اشتغال  از کل  معادل حدود 2/5 درصد  یافته است و  با سال 2015 حدود 21 درصد رشد 
بین المللی  تعداد 31 درصد در شرکت های  این  از  ارمنستان را دربرگرفته اند. گفتنی است 
مهندسان  مانند  فنی  متخصصان  تعداد  دارند.  فعالیت  محلی  شرکت های  در  درصد   69 و 
نرم افزار، تحلیل گران، توسعه دهندگان و مدیر پروژه های فناوری اطالعات نیز در سال 2017 
برابر با 12,400 نفر بوده است. در شرکت های محلی میانگین حقوق ماهانه متخصصان فنی 
رده پایین حدود 300 تا 400 دالر است، در حالی که حقوق ماهانه متخصصان ارشد حدود 
3,500 دالر است. در شرکت های با مالکیت خارجی نیز به متخصصان فنی بین 400 تا 3,500 
دالر حقوق ماهانه پرداخت می شود. به طور کلی، بیش از 2,700 شغل با حقوق مناسب در 
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در فاصله سال های 2016 و 2017 ایجاد شده است و بیش 
از 7000 دانشجو در حوزه  فناوری های پیشرفته و فناوری اطالعات در مراکز آموزش عالی 

در همین فاصله زمانی ثبت نام کرده اند. 

دالر  میلیون   765 بر  بالغ  درصدی    36/8 رشد  با  بخش  این  ساالنه  سود  کلی،  به طور 
افزایشی  اخیر روند  ارتباطات در سال های  فناوری اطالعات و  مالی صنعت  است. گردش 
داشته است و تقاضا برای خدمات بخش فناوری اطالعات در دیگر بخش ها نیز رو به رشد 
است. البته این روند به دلیل عوامل مختلفی مانند حاشیه سود کم، دستمزد پایین، تقاضای کم 
برای ابزارهای ارتقای بهره وری، محدودیت های مالی و عدم رعایت حق مولف نرم افزار ها 

به کندی پیش می رود. 

بیشتر بسته های نرم افزاری که در بازار داخلی به فروش می رسند شامل نرم افزارهای مالی 
و حسابداری برای شرکت های بزرگ و بانک ها هستند. راه حل های مربوط به برنامه ریزی 
برنامه های  ابزارهای سالمتی و  الکترونیک، خدمات توسعه وب،  منابع سازمانی، بازرگانی 
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آموزش از راه دور ازجمله نرم افزارها و خدمات دارای تقاضای باال به شمار می آیند. 

صادرات محصوالت فناوری اطالعات با افزایش 57/8 درصدی به 338/5 میلیون دالر 
در سال 2017 رسیده است که معادل 11 درصد از کل صادرات این کشور است. کشورهای 
اروپا )28/5 درصد(، روسیه و کشورهای  اتحادیه  ایاالت متحده و کانادا )36/4 درصد(، 
مستقل مشترک المنافع )15/5 درصد( مقصد اصلی صادرات محصوالت فناوری اطالعات 
ارمنستان هستند. بیشترین تقاضا برای محصوالت فناوری اطالعات ارمنستان در سال 2017 

در استرالیا و کشورهای آسیایی مشاهده شده است ]19[.

نمودار 15: مقصد صادرات محصوالت فناوری اطالعات در سال 2017

منبع: کمیته آمار ارمنستان، بنیاد رشد شرکت ها
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فرصت های سرمایه گذاری

به طور کلی، ارمنستان جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات خود دارای مزیت های رقابتی متعددی به شرح زیر است:

توانمندی های تحقیق و توسعه در سطح کالس جهانی  ▣
به  ▣ مسلط  و  فنی  مهارت های  دارای  و  مناسب  تحصیالت  با  و  مستعد  کار  نیروی 

مهارت های زبان انگلیسی
دوره های دانشگاهی قوی در حوزه فناوری اطالعات و سایر رشته های مرتبط ▣
هزینه نیروی کار بسیار رقابتی و هزینه های عملیاتی کم ▣
حمایت دولتی گسترده از بخش فناوری اطالعات و ارتباطات  ▣
رشد پایدار و مستمر بخش فناوری اطالعات ▣
پیشینه غنی در همکاری با شرکت های چندملیتی بزرگ.  ▣

به  متمایل  متعددی  خارجی  شرکت های  گفت  می توان  فوق الذکر  مزایای  به  توجه  با 
شرکت  مثال،  به عنوان  هستند.  ارمنستان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش  در  فعالیت 
سیسکو در سال 2014 نسبت به خرید سهام شرکت ارمنی مموا سیستمز1 اقدام کرده است 
و اخیرا قصد دارد دفتر کار خود را در ارمنستان تاسیس کند. شرکت سیسکو با اکتساب 
دهد.  افزایش  را  مقرون به صرفه  و  پرسرعت  حافظه های  تولید  می تواند  شرکت  این  سهام 
شرکت چندملیتی فناوری کامپیوتر اراکل )واقع در آمریکا( نیز قرارداد خرید شرکت ارمنی 
الیولوک2 را در ژوئن 2014 امضا کرد ه است تا عالوه بر تقویت یکی از محصوالت خود 
را  ایروان  در  واقع  دفتر الیولوک  در  فعالیت خود  دامنه   ،Oracle Service Cloud نام  به 
گسترش دهد تا بدین ترتیب به ارتقای تجربه مشتریان کمک نماید و آن را به مرکز تحقیق 

و توسعه ای تبدیل نماید که دارای 200 تا 300 نفر پرسنل است. 

شرکت سازنده اپلیکیشن ویرایش تصویر پیکس آرت3 در سال 2015 در فهرست برترین 

1. Memoir Systems 
2. LiveLook
3. PicsArt
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استارت آپ های فوربس قرار گرفته است. ارزش تخمینی این استارت آپ 250 میلیون دالر 
در  اپلیکیشن های کاربردی  بهترین  از  یکی  را  پیکس آرت  اپلیکیشن  نیز  است. گوگل پلی 
سال 2015 معرفی کرده است. گفتنی است که پیکس آرت یک برند ارمنی است که توسط 
و  برنامه نویسی  ولی  طراحی شده است،  سیلیکون ولی  در  واقع  کنسالت1  اپن سافت  شرکت 

بازاریابی آن در ایروان انجام شده است. 

استودیو3  تریادا  شرکت  توسط  که   iOS گوشی های  برای  شادوماتیک2  اپلیکیشن 
در  اپل«  »جایزه طراحی  برنده  سال 2015  در  ساخته شده است،  و  ایروان طراحی  در  واقع 
ازجمله  استودیو  تریادا  شرکت  شده است.  اپل  شرکت  توسعه دهندگان4  جهانی  کنفرانس 
استارت آپ های موفق ارمنستان در حوزه انیمیشن و گرافیک کامپیوتری است که بیش از 

20 سال تجربه در این صنعت دارد. 

مناسب  محیطی  ایجاد  و  کسب وکارها  به  کمک  زمینه  در  نیز  ویاسفیر  فناوری  پارک 
برای توسعه و رشد شرکت ها و استارت آپ های نویدبخش فعالیت دارد. شایان ذکر است 
این مرکز در سال 2017 توانسته است 5 میلیون دالر سرمایه گذاری خطرپذیر از شرکت ترو 
ونچرز5 برای بستر آنالین تیم بل6 دریافت کند. این بستر با شرکت های آمریکایی معروفی 
مانند اوبر، فیس بوک، لیفت، هیپاآنالیتیکس، استرایپ، اراکل و اینتویت7 همکاری دارد ]19[.

1. Open Soft Consult
2. Shadowmatic
3. Triada Studio
4. World Wide Developers Conference 
5. True Ventures 

6. بستر آنالین تیم بل )Teamable Online Platform(: بستری برای یافتن پرسنل و تشکیل تیم های کاری
7. Uber, Facebook, Lyft, Hipanalitics, Stripe, Oracle, Intuit
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اینفوگراف 23: اپلیکیشن های موفق 

 خرده فروشی 

جدول 12: تجارت خرده فروشی در ارمنستان )برحسب هزار دالر(

2018 )تخمین(201520162017

4,774,6044,653,3205,387,4375,957,836کل تجارت

2,748,9502,590,7552,756,5132,996,879تجارت خرده فروشی

314,900332,000378,200452,000واردات مواد غذایی

164,500224,800270,600295,500واردات منسوجات

478480483485نرخ مبادله

منبع: کمیته آمار ارمنستان )2017( 

 14 افزایش  با  کشور  این  داخلی  تجارت  ارزش  ارمنستان،  آمار  کمیته  گزارش  به  بنا 
از  نقدینگی  انتقال  افزایش  با  که  رسیده است  در سال 2017  میلیارد دالر   5/4 به  درصدی 
خارج از کشور نیز همراه بوده است. به طور کلی، خرده فروشی بیشترین سهم را در تجارت 
داخلی ارمنستان داراست که معادل 2/8 میلیارد دالر در سال 2017 بوده است. داده های بانک 

پیکس آرت

شادوماتیک        

طراحی در سیلیکون ولی
برنامه  نویسی و بازاریابی در ارمنستان

بهترین اپلیکیشن کاربردی گوگل پلی )2015(

طراحی، ساخت و بازاریابی در ارمنستان
برترین اپلیکیشن در مسابقه طراحی اپل )2015(
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مرکزی حاکی از آن است که میزان انتقال درآمدهای خصوصی از خارج از کشور به داخل 
با 12/4 درصد رشد در سال 2017 به 1/495 میلیارد دالر رسیده است که 76 درصد از آن 

متعلق به کشور روسیه بوده است. 

فرصت های  نظر  از  کشور  این   ،1)GRDI( جهانی  خرده فروشی  توسعه  شاخص  طبق 
خرده فروشی موفق به کسب رتبه 10 در سال 2015 شده است. این شاخص نشان می دهد که 
بازار خرده  فروشی ارمنستان هنوز اشباع نشده است و به سرعت به سمت مدرنیزه شدن پیش 
می رود. ایروان 80 درصد از درآمد خرده فروشی کشور را در اختیار دارد و خریداران آن 
ماهانه تقریباً 100 میلیون دالر برای کاالهای مصرفی هزینه می کنند که اغلب شامل موادغذایی، 
لوازم کاربردی منزل، پوشاک و مبلمان می شود. ارمنستان از نظر سهم خرده فروشی از تولید 
ناخالص داخلی جایگاه متوسطی در بین کشورهای همسایه دارد و به عبارتی، این کشور در 
بازار خرده فروشی  اندازه  از گرجستان قرار دارد. اگرچه  پایین تر  از ترکیه و  باالتر  جایگاه 

ارمنستان نسبتا کوچک است، اما از پتاسنیل رشد باالیی برخوردار است. 

صنعت خرده فروشی ارمنستان در حال گذار از فروشگاه های کوچک و متوسط به سمت 
فروشگاه های  و  متعدد  خرید  مراکز  حاضر،  حال  در  است.  بزرگ  تجاری  و  خرید  مراکز 
بزرگ زیادی در ایروان فعالیت می کنند که به عرضه مواد غذایی و محصوالت مصرفی دیگر 

می پردازند. سهم فروشگاه های بزرگ از بازار خرده فروشی ایروان حدود 39 درصد است. 

شرکت های  شده است،  افتتاح   2014 فوریه  در  که  مال2  ایروان  خرید  مرکز  در 
خرده فروشی بین المللی مانند گروه ایندیتکس و هایپرمارکت کیر فور3 حضور دارند. حضور 
بیانگر بهبود فضای  این شرکت ها در ارمنستان که بعد از سال ها مذاکره تحقق یافته است، 
نماند که  ناگفته  البته  این عرصه است.  بین المللی در  برای فعالیت شرکت های  کسب وکار 
فساد اداری و انحصارطلبی شرکت های داخلی امکان رقابت و حضور رقبای بین المللی را 
دشوار می کند. مرکز خرید جدید روسیامال4 نیز با هزینه ای بالغ بر 15 میلیون دالر در سال 

1. AT Kearney’s 2015 Global Retail Development Index
2. Yerevan Mall
3. Inditex Group and Carrefour 
4. Rossia Mall 
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2016 در ایروان افتتاح شده است. این مرکز خرید میزبان بزرگ ترین مرکز جواهرات ایروان 
است و هایپرمارکت کیر فور نیز در سال 2018 اعالم کرد که قصد دارد فروشگاه جدیدی 
در این مرکز خرید تاسیس  کند. به همین ترتیب، مرکز خرید دیگری به نام ریومال1 نیز در 
سال 2017 در ایروان افتتاح شده است. چندین مرکز خرید بزرگ دیگر نیز در ایروان در 
دست احداث هستند که دال بر همسویی بازار خرده فروشی ارمنستان با روند جهانی است که 

از فروشگا های کوچک به سمت مراکز خرید بزرگ و زنجیره ای سوق پیدا می کند ]19[.

فرصت های سرمایه گذاری

خرده فروشی  بازار  رشد  موانع  مهم ترین  از  داخلی  انحصار های  و  کم  جمعیت  اگرچه 
ارمنستان محسوب می شوند، اما دولت در سال  های اخیر در راستای حمایت از این بخش 
اعالم کرده است همه موانع گمرکی و اداری موجود را برطرف می کند و فضا را برای ورود 
شرکت های بین المللی مهیا می نماید. بنابراین، فعاالن بین المللی می توانند از این فرصت که 
ارمنستان پذیرای سبک و مدیریت غربی در کسب وکار خود شده است، بهره مند شوند. در 
حال حاضر، فروشگاه های خرده فروشی بسیاری در زمینه عرضه برندهای معروف مانند پولو، 
برندهای  باعث ترغیب شرکت ها و  فعالیت دارند و شرایط موجود  گپ، سی کی2 و غیره 

بین المللی به فعالیت در بازار خرده فروشی ارمنستان شده است ]19[.

1. RIO Mall 
2. Polo, GAP, CK
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  5. همکاری های بین المللی

اینفوگراف 24: فعالیت های بین المللی ارمنستان 

ارمنستان  دنیا،  سراسر  در  ارمنی تبار  مهاجران  باالی  حجم  و  گستردگی  به  توجه  با 
توانسته است رابطه نزدیکی با بسیاری از کشورها برقرار کند. ارمنستان با امضای »توافق نامه 
 2015 سال  در  متحده  ایاالت  دولت  با   »1)TIFA( سرمایه گذاری  و  تجارت  چهارچوبی 
توانست بستری مناسب برای سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی خود با این کشور فراهم 
افق 2020  برنامه  در  را  وابسته«2  عنوان »کشور  توانست  نیز  ارمنستان در سال 2016  نماید. 
اتحادیه اروپا کسب نماید و بدین ترتیب سازمان های تجاری و تحقیقاتی ارمنستانی توانستند 
برای کسب بودجه به رقابت با همتایان اروپایی بپردازند و تحقیقات مشترک را انجام دهند. 

1. Trade and Investment Framework Agreement
2. Associated Country 

انعقاد توافق نامه چهارچوبی تجارت و 
سرمایه گذاری با ایاالت متحده: فرصت  های 

همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری

کسب عنوان کشور وابسته در برنامه افق 2020: 
فرصت های همکاری تجاری و تحقیقاتی با اتحادیه 

اروپا )40 سازمان تا سال 2019 موفق به دریافت 
کمک مالی شده اند(

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا: دسترسی 
به بازار کشورهای منطقه )روسیه، بالروس، قزاقستان 

و قرقیزستان(

انعقاد 40 قرارداد همکاری علمی با کشورهای 
آمریکای شمالی، اروپا و آسیا
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فرصت های  از   2015 سال  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  پیوستن  با  ارمنستان  به عالوه، 
همکاری متعددی در حوزه های اقتصاد، سیاست مالی، صنعت و کشاورزی در سطح منطقه 
برخوردار شد. شایان ذکر است اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسئولیت هماهنگی مقررات فنی 
کشورهای عضو را برعهده دارد و از ورود شرکت ها به بازارهای بین المللی حمایت می کند. 
بازار کشورهای  به  این کشور  در  واقع  اتحادیه، شرکت های  این  در  ارمنستان  با عضویت 
منطقه )روسیه، بالروس، قزاقستان و قرقیزستان( دسترسی پیدا کرده و 40 سازمان ارمنستانی 

براساس این برنامه تا سال 2019 موفق به دریافت بودجه شده اند. 

ارمنستان در جهت همکاری علمی و فناورانه با کشورهای پیشگام نیز اقداماتی در دست 
اجرا دارد و توانسته است با حدود 40 کشور در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا قراردادهای 

همکاری علمی منعقد نماید ]4[. 

  5-1 همکاری با مهاجران ارمنی تبار

مهاجران ارمنی تبار نقش مهمی در اقتصاد و به ویژه علم و فناوری این کشور ایفا می کنند. 
ارمنستان با استفاده از ظرفیت های شبکه ارمنی تبارهای کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و 
این کشورهای  با  تحقیقاتی  و  علمی  همکاری های  و  سرمایه گذاری  عظیم  منابع  به  روسیه 
میزبان دسترسی پیدا کرده است. به طور کلی، ارمنستان سازوکارهای حمایتی متعددی جهت 
ایجاد پیوند با مهاجران ارمنی تبار در سراسر دنیا در نظر گرفته است. در همین راستا، دولت 
»کمیساریای عالی در امور مهاجران1« را در سال 2019 تاسیس کرده است تا راهبردی مؤثر 
جهت بهره گیری از ظرفیت های مهاجران اتخاذ کند و بدین ترتیب، دانش و سرمایه آن ها 
دولت  توسط  نیز  ارمنستان2«  تجارت  »شبکه  گیرد.  کار  به  کشور  اقتصادی  رشد  برای  را 
بازرگانی  اتاق های  بین  ارتباط  برقراری  مسئولیت  و  شده است  راه اندازی   2011 سال  در 
»بنیاد علم و  ترتیب،  به همین  دارد.  برعهده  را  مهاجران  با  ارمنستان  نهادهای کسب وکار  و 
ارمنی تبار  مهاجران  مالی  و  فناوری  علمی،  منابع  از  بهره گیری  هدف  با  ارمنستان«  فناوری 
در سایر کشورها تأسیس شده است. »شبکه فرشتگان علم و فناوری« وابسته به بنیاد مذکور 

1. High Commissioner of Diaspora Affairs
2. Armenian Trade Network
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ارائه  ضمن  تا  می آورد  هم  گرد  دنیا  سراسر  از  را  ارمنی تبار  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
اختیار  در  نیز  آموزش  و  مشاوره  ارمنستان، خدمات  استارت آپ های  به  مالی  حمایت های 

آن ها قرار دهد. 

رویداد »شبکه جهانی و غیرانتفاعی آرم تک«1 نیز توسط دولت به صورت دوره ای برگزار 
می شود تا با گرد هم آوردن متخصصان و مدیران رده باالی صنعت از کشورهای مختلف 
امکان ارتقای همکاری بین المللی آن ها در ارتباط با صنعت فناوری پیشرفته ارمنستان میسر 
شود. عالوه بر این ها، انجمن ها و نهادهای بین المللی متعلق به گروه های علمی و فنی مهاجران 
ارمنی تبار در کشورهای مختلف در جهت افزایش تعامل و همکاری آن ها با ارمنستان تالش 

می کنند ]4[.

  5-2 روابط ایران و ارمنستان

اینفوگراف 25: پیشینه روابط ایران و ارمنستان

برقراری روابط  اولین قرارداد  پیشینه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ارمنستان: 
دیپلماتیک بین ایران و ارمنستان در تاریخ 9 فوریه 1992 امضا شده است. از آن پس روابط 
سیاسی متعددی بین دو کشور برقرار شده است و دفاتر نمایندگی سیاسی و سفارت های دو 
کشور فعالیت خود را در ایران و ارمنستان آغاز کرده اند. گفتنی است که بیش از 180 سند 
1. ArmTech 

شروع روابط
دیپلماتیک

ساخت
پل ارس

ساخت
نیروگاه

حرارتی پوشکین

ساخت جاده
مغری-داراوان

احداث خط لوله 
انتقال

گاز ایران
به ارمنستان

لغو روادید
برای مسافران

دو کشور
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امضا رسیده است و در سال های 2016 و 2017  به  تا سال 2018   بین دو کشور  همکاری 
تحکیم  در  داشته اند که  ایروان  و  تهران  در  متعددی  دیدارهای  رؤسای جمهور دو کشور 

روابط دو کشور بسیار موثر بوده است. 

تشکیل ائتالف های متعدد در زمینه ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان، فروش 
برق ارمنستان به ایران، ساخت خطوط جاده ای و ریلی بین دو کشور، برقراری ارتباط بین 
خلیج فارس با دریای سیاه و ارمنی تبارهای ساکن ایران که ذی نفع اصلی در بهبود روابط دو 

کشور هستند، اساس روابط ایران و ارمنستان را تشکیل می دهند ]2[. 

شایان ذکر است پروژه های مشترکی تاکنون در حوزه های مختلف انجام شده است که 
به عنوان نمونه می توان به احداث پل ارس در سال 1996 برای برقراری ارتباط زمینی ایران و 
ارمنستان، ساخت نیروگاه حرارتی در منطقه پوشکین  در سال 2005، ساخت جاده مغری-

داراوان1 )در مرز ارمنستان با ایران( در سال 2007، افتتاح اولین بخش از خط لوله انتقال گاز 
ایران به ارمنستان در سال 2007 و تکمیل آن در سال 2008 اشاره کرد ]1[.

با توجه به روابط پرتنش ارمنستان با آذربایجان، ترکیه و گرجستان، این کشور تا حدی 
از نظر سیاسی و اقتصادی در منطقه مهجور است. بنابراین، ایران به عنوان یکی از کشورهای 
هم مرز و ذی نفوذ منطقه از اهمیت باالیی برای ارمنستان برخوردار است و این کشور تالش 
می  کند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران در باالترین سطح حفظ نماید تا با ارتقای 
موقعیت سیاسی خود در منطقه به کمک ایران بتواند به بازارهای جهانی نیز دسترسی پیدا کند. 

در همین راستا، »کمیسیون توسعه روابط ایران و ارمنستان2« در سال 1992 بنیان گذاشته 
شد. پس از آن، »سازمان تجارت ایران و ارمنستان3« و »شورای تجارت ایران و ارمنستان4« 
تأسیس شدند تا روابط اقتصادی دو کشور بیش از پیش تقویت گردد. این دو نهاد از زمان 
تاسیس خود با هم همکاری نزدیکی داشته اند و در توسعه روابط اقتصادی دو کشور بسیار 

تاثیرگذار بوده اند ]2[.
1. Daravan 
2. Armenian-Iranian Relations Development Commission
3. Iran-Armenia Business Organization
4. Iranian-Armenian Business Council
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انتظار می رود که امضای توافق موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در بهار 2018 موجب افزایش حجم مبادالت تجاری بین کشورهای عضو ازجمله ارمنستان 
شود. عالوه بر این، کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب که در امتداد مغری1 در مرز 
ارمنستان و ایران تا باورا2 در گرجستان قرار دارد نیز رونق ترانزیت کاال از خاک ارمنستان را 
دوچندان می کند و در افزایش مبادالت تجاری بین ایران و ارمنستان بسیار تاثیرگذار است. 
این کریدور که از سن پترزبورگ در روسیه آغاز و تا بمبئی در هند ادامه دارد، جهت انتقال 
کاال و مسافر بین دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند برنامه ریزی شده است و موجب 
قزاقستان،  بالروس،  هند،  روسیه،  )ایران،  کریدور  عضو  کشورهای  بین  ارتباط  گسترش 
تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، اکراین، سوریه و عمان( و رونق لجستیک و فعالیت های 

اقتصادی در این کشورها می شود. 

در سپتامبر سال 2018 نیز در کنار جلسات سازمان ملل، روسای جمهور دو کشور ایران 
و ارمنستان در نیویورک با هم دیداری داشتند که در آن بر گسترش روابط اقتصادی و انجام 
اقدامات عملی تاکید داشتند. گفتنی است که سران دو کشور امضای توافق ایجاد منطقه آزاد 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در تعمیق روابط اقتصادی ایران و ارمنستان بسیار تاثیرگذار 
حوزه های  در  بیشتری  همکاری  بتوانند  کشور  دو  که  نمودند  امیدواری  اظهار  و  می دانند 

متعدد نظیر انرژی، راه سازی و لجستیک با یکدیگر داشته باشند ]1[.

اینفوگراف 26: شرکت های ایرانی فعال در ارمنستان

1. Meghri
2. Bavra

بیش از 5000 شرکت        36/6 درصد از کل شرکت های خارجی
ثبت شده در ارمنستان    

تجارت،  مستغالت،  و  ساخت وساز  فرآوری،  اطالعات، صنعت  فناوری  فعالیت:  حوزه های 
کشاورزی، گردشگری و حمل ونقل
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برتر  شریک   5 از  یکی  ایران  ارمنستان:  و  ایران  اقتصادی  روابط  فعلی  وضعیت 
خبرگزاری  ازمطابق  نقل  2019به  فوریه   26 مقاله  طبق  است.  اقتصادی  در حوزه  ارمنستان 
آرمن پرس1، بیش از 5000 شرکت با سرمایه ایرانی در ارمنستان فعالیت می کنند که 36/6 
درصد از کل شرکت های خارجی ثبت شده در ارمنستان را دربرمی گیرند. بیشتر شرکت های 
ایرانی فعال در ارمنستان در حوزه های فناوری اطالعات، صنعت فرآوری، ساخت وساز و 
مستغالت، تجارت، کشاورزی، گردشگری و حمل ونقل فعالیت دارند. حجم گردش مالی 
تجاری بین ایران و ارمنستان در سال 2018 بالغ بر 363/62 میلیون دالر بوده است که نسبت 
ایران  به  ارمنستان  صادرات  ارزش  داشته است.  افزایش  درصد   40/5 حدود   2017 سال  به 
در سال 2018 معادل 94/2 میلیون دالر بوده است که 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش 
یافته است. به همین ترتیب، واردات ارمنستان از ایران در همین سال معادل 269/42 میلیون 

دالر بوده  است که نسبت به سال قبل 54/2 درصد افزایش یافته است ]1[.

نمودار 16: صادرات اصلی ارمنستان به ایران در سال های 2010 الی 2017 )برحسب 
میلیون دالر(

منبع: آنکتاد

همان طور که در نمودار 16 نشان داده شده است، صادرات عمده ارمنستان به ایران شامل 
برق تولید شده از گاز وارداتی ایران است و ارزش صادرات برق ارمنستان به ایران در سال 
1. ArmenPress
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2018 حدود 74 میلیون دالر بوده است ]4[. در حال حاضر، برنامه تبادل برق و گاز بین دو 
کشور برقرار است و طرح گسترش آن نیز در دست بررسی است. ساخت سومین خط انرژی 
ارمنستان و ایران نیز در حال پیشرفت است و حجم مبادالت و فروش گاز و برق با تکمیل 
این پروژه افزایش قابل توجهی خواهد یافت. برنامه های در دست اجرا نظیر ایجاد منطقه آزاد 
اقتصادی مغری، تبادل گاز ترکمنستان و ایران و ارمنستان، ساخت نیروگاه های برق آبی در 

رود ارس نیز پیشرفت نسبتا خوبی داشته است ]8[.

تمایل  به دلیل  ارمنستان  گردشگری  فصل  ارمنستان:  و  ایران  گردشگری  روابط 
ایرانی ها برای گذراندن تعطیالت نوروز در این کشور از آوریل به مارس تغییر یافته است. 
حجم بازدید گردشگران ایرانی از ارمنستان از سال 2014 روند افزایشی داشته است، به نحوی 
که حدود 116 هزار نفر گردشگر ایرانی در سال 2014 به ارمنستان سفر کرده اند و تعداد 
گردشگران ایرانی به بیش از 220 هزار نفر در سال 2017 افزایش یافته است. البته، این روند 
در سال 2018 دچار کاهش شده است و تنها حدود 160 هزار نفر گردشگر ایرانی در این 

سال از ارمنستان بازدید کرده اند. 

گفتنی است دو کشور در سال 2016 تفاهم نامه لغو ویزا را امضا کرده اند و در دسامبر 
توسعه  وزارت  و  ایران  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  سال  همین 
اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان تفاهم نامه ای برای گسترش روابط در بخش گردشگری 
امضا کرده اند. اگرچه این گونه اقدامات موجب رونق گردشگری بین دو کشور شده است، 
اما بروز بحران بیماری کوید-19 در دو سال اخیر روند ورود گردشگران ایرانی به ارمنستان 

را کند کرده است و صنعت گردشگری دو کشور را با چالش جدی مواجه کرده  است ]8[.
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اختصارات
ACMC: Agarak Copper-Molybdenum Mining and Processing Complex
ADB: Asian Development Bank
CIF: Competitive Innovation Fund
CIS: Common Wealth of Independent States
EAEU: Eurasian Economic Union
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development
EIF: Enterprise Incubation Foundation
 EITI: Extractive Industries Transparency Initiative
ENA: Electric Networks of Armenia
EPO: European Patent Organization
FAST: Foundation for Armenian Science and Technology
FEZs: Free Economic Zones
GEF: Global Environmental Facility Trust Fund
GII: Global Innovation Index
GRDI: Global Retail Development Index
GSP: Generalized Scheme of Preferences
GTC: Gyumri Technology Center
HVEN: High Voltage Energy Network of Armenia
IEA: International Energy Agency
ISC: Investment Support Center
ISTC: IBM Innovative Solutions and Technologies Center
LNG: Liquefied Natural Gas
MoESCS: Ministry of Education, Science, Culture, and Sport
NAS: National Academy of Sciences
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
RVVZ: Ruben Vardanian and Veronika Zonabend
SCS: State Committee of Sciences
SHPPs: Small run-of-the-river HydroPower Plants
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SMEDA: Support to SME Development in Armenia
SMRs: Small Modular Reactors
SSFS: State Service for Food Safety
STAN: Science and Technology Angles Network
STEP: Science and Technology Entrepreneurship Program
UNDP: United Nations Development Program
USAID: United States Agency for International Development
VTC: Vanadzor Technology Center
 WTO: World Trade Organization
WTTC: World Travel and Tourism Council
ZCMC: Zangezur Copper-Molybdenum Complex
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