اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

مبادالت تجاری ایران با ارمنستان

براساس آمارهای گمرک ایران ،ارزش تجارت کاالیی ایران و ارمنستان در سال  7931بالغ بر  789میلیون دالر بوده که 767
میلیون دالر آن صادرات ایران به ارمنستان و حدود  42میلیون دالر آن واردات ایران از این کشور بوده است .به طور کلی
تجارت ایران و ارمنستان در سال  7931نسبت به سال  7936با کاهش همراه بوده است؛ صادرات ایران به ارمنستان کاهش
 47درصدی و واردات ایران از این کشور کاهش  74درصدی را تجربه کرده است.
در این گزارش به طور خالصه تجارت ایران و ارمنستان و همچنین شاخص های اقتصادی کشور ارمنستان مورد بررسی قرار
میگیرد.
یم
تهیه شده توسط فروغ کر ی امیرکیاسر
آرذ ماه 8931

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

در سال  ،7931ایران و ارمنستان حدود  78982میلیون دالر تجارت در زمینه کاال داشتهاند که نسبت به سال  7936با کاهش
حدود  42درصدی همراه بوده است .در سال  7931صادرات ایران به ارمنستان حدود  767میلیون دالر و واردات آن از این
کشور  4486میلیون دالر بوده است .در مقایسه با سال  7936صادرات ایران به ارمنستان افت  47درصدی و واردات ایران از
این کشور افت  74درصدی را تجربه کرده است .تراز تجاری ایران با ارمنستان در سال  7931با مازاد  798میلیون دالری
همراه بوده که نسبت به سال  7936حدود  93میلیون دالر ،تضعیف شده است.
در سال  7931مهمترین کاالی وارداتی ایران از ارمنستان «الشه و شقه حیوانات از نوع گوسفند (به استثنای بره) تازه یا
سرد کرده» با کد تعرفه  24224722است .واردات ایران از ارمنستان در این کد تعرفه بیش از  72میلیون دالر به وزن  4هزار
تن بوده است .پس از آن «سایر مكملهای دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند»« ،سایر وسایل نقلیه
موتوری با حجم سیلندر  7022سی سی تا  4222سیسی بجز امبوالنس و هیبریدی»« ،پانلهای و میزهای کنترل اشعه
ایكس ،صفحه اشعه ایكس ،اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاههای مولد اشعه ایكس ،الفا ،بتا یا گاما» به ترتیب با واردات
حدود  781میلیون دالر 114 ،هزار دالر و  166هزار دالر در رده های بعدی اقالم عمده وارداتی ایران از ارمنستان در سال
 7931قرار داشتهاند (جدول .)7
جدول  -1اقالم عمده وارداتی ایران از ارمنستان در سال 1931
وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

ردیف
7

 24224722الشه و شقه حیوانات از نوع گوسفند (به استثنای بره) تازه یا سرد کرده

4،203،062

72،269،341

4

 92223232سایر مكملهای دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند

8،770

7،604،334

47،090

117،317

127

166،983

779،692

109،694

7،427

612،381
066،900

9
2

تعرفه

شرح تعرفه

سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  7022سی سی تا  4222سی سی بجز
81294973
امبوالنس و هیبریدی
پانل های و میزهای کنترل اشعه ایكس ،صفحه اشعه ایكس ،اجزاء و قطعات و متفرعات
32443222
دستگاههای مولد اشعه ایكس ،الفا ،بتا یا گاما

0

 24227222الشه و شقه بره ،تازه یا سرد کرده

6

 32978222حسگرها به جز ردیف شماره 32978242

1

 21799972لوبیا چیتی

098،228

8

 16274222آلیاژهای آلومینیوم ،کارنشده

922،222

022،299

9،209

940،162

618،322

438،766

77

 92207232سایر لوازم زخمبندی چسبنده غیر مذکور

4،837

472،277

74

 82283272سایر موتورهای دیزل و نیمه دیزل با قدرت تا  702اسب بخار

78،318

424،741

79

 16242222قرا ضه و ضایعات آلومینیوم

404،004

738،936

72

سایر وسایل تنفسی و ماسكهای گاز ،بجز ماسک استحفاظی فاقد قطعات مكانیكی و
32422222
فیلترهای قابل تعویض

7،994

714،161

3
72

سایر آالت و وسایل ا متحان ،تشخیص بیماری و جراحی چشم ،غیر مذکوردر جای
32780232
دیگر
چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا ،الیه بری شده یاپوست کنده به
22213422
ضخامت بیش از  6میلیمتر ا ز گونه راش

2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -1اقالم عمده وارداتی ایران از ارمنستان در سال 1931
وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

ردیف
70

 21799422لوبیا قرمز کوچک یا خشک ،غالف کنده ،حتی پوست کنده یا لپه شده

716،222

714،636

76

 49233292افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور

42،222

748،720

71

خاک سیلیسی سنگواره (کیزلگور ،تریپولیت و غیره) ،خاک های سیلیسی با وزن
40742222
مخصوص ظاهری کمتر از یک

713،932

776،747

78

 80433232سایر اجزاء و قطعات غیر مذکورمربوط به شماره  8040لغایت 8048

3

721،022

28،742

37،412

9،014

10،227

7،811

12،680

73
42
47

شرح تعرفه

تعرفه

ماشینهای سنگ زنی برای فلزات ،غیر از سطوح تخت ،بادقت تا( 27/2یک صدم)
82624322
میلیمتر
سایر قرقرههای طناب دار باال کشنده دارای موتور برقی بجز انواع هویست با ظرفیت
82407732
ده تن و باالتر
 80222202کنترل دور موتور

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

مهمترین کاالی صادراتی ایران به ارمنستان در سال  « 7931قیر نفت» با ارزش صادرات بیش از  77میلیون دالر بوده است.
«گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مكعب و بیشتر»« ،محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج تخت
نوردشده ،باپهنای حداقل  622میلیمتر آبكاری شده یا اندودشده با روی غیر مذکور در جای دیگر» و «پستهها با پوست تازه
یا خشک» نیز هر کدام با صادرات به ترتیب  380میلیون دالر 1 ،میلیون دالر و  686میلیون دالر در رههای بعدی اقالم عمده
صاراتی ایران به ارمنستان قرار داشتهاند (جدول .)4
جدول  -2اقالم عمده صادراتی ایران به ارمنستان در سال 1931
وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

7

 41794222قیرنفت

96،283،742

77،722،873

4

 41777732گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مكعب و بیشتر

21،693،080

3،041،371

9

محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج تخت نوردشده ،باپهنای حدا قل 622میلی متر
14722322
آبكاری شده یا اندودشده باروی غیر مذکور در جای دیگر

77،971،409

6،308،042

2

 28240722پستهها با پوست تازه یا خشک

882،401

6،084،268

0

 19284222برج و منجنیق از چدن ،اهن یا از فوالد

0،289،013

0،109،970

6

 14244772فروسیلیسیوم دارای بیش از  00درصد ولی مساوی یا کمتر از  82درصد وزنی سیلیسیوم

2،914،922

0،922،174

1

 40494322سایر سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

704،882،689

2،333،227

8

 93274242پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی)  %32یا بیشتر

9،636،222

2،482،473

3

 82138332سایر ماشینها و دستگاههای مكانیكی با کار خاص غیر مذکور در جای دیگر

29،967

2،286،316

72

 41727432سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین

6،490،676

2،211،231

77

 01243422کف پوشهای غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف

989،712

9،318،460

74

میلههای آهنی یا فوالدی ،گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یا بعد از نورد تاب
14724222
داده شده ،یا با تغییر شكل یافتگیهای حاصل از نورد

6،442،416

4،883،108

3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -2اقالم عمده صادراتی ایران به ارمنستان در سال 1931
وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

ردیف
79

 93247292گرید نساجی پلی پروپیلن

4،466،022

4،028،229

72

 63214422با ضریب جذب آب وزنی بیش از  2/0درصد و حداکثر  72درصد

40،997،927

4،099،264

72،327،304

4،766،811

2،713،029

4،280،972

71

 48927222سولفور سدیم

6،790،240

4،290،740

78

 93277263کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی کمتر از %32بجز نوع پودری

7،644،720

7،313،426

73

 63212232سایر مكعبهای موزاییک کاری

76،870،410

7،322،319

42

 93277292پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از %32

7،142،022

7،871،820

70
76

کد تعرفه

شرح تعرفه

شیشه فلوت ،ساییده و صیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز  480میلیمتر تا
12207292
 280میلیمتر
سایر میله های گرم نورد شده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده دارای دندانه،
14797232
برآمدگی گودی یا غیره که در جای دیگری ذکر نشده باشد

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

به طور کلی ارمنستان در سال  4278حدود  606میلیون دالر واردات از منطقه خاورمیانه داشته که بزرگترین مبدا وارداتی آن
در این منطقه ایران بوده است .در سال  ،4278بیش از  463میلیون دالر از کل واردات ارمنستان از ایران بوده است .ترکیه
نیز دومین مبدا وارداتی ارمنستان در منطقه خاورمیانه در سال  4278بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،بوده که حدود
 407میلیون دالر از کل واردات این کشور را به خود اختصاص داده است .امارات متحده عربی ،اسرائیل ،مصر ،عراق ،عربستان
سعودی و لبنان نیز در ردههای بعدی مبادی وارداتی ارمنستان در خاورمیانه در سال  4278قرار داشتهاند.

4

جدول -1روند شاخصهای کالن اقتصادی ارمنستان و پیشبینی آنها طی سالهای  2112تا 2122
متغیر

واحد سنجش

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت

درصد تغییر

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری

میلیارد دالر

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری

میلیارد دالر ،برابری قدرت خرید ،دالر بین المللی

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری

دالر آمریكا

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری

برابری قدرت خرید ،دالر بینالمللی

تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید (سهم از جهان)
نرخ تبدیل برابری قدرت خرید

درصد
درام ارمنستان به ازای دالر بینالمللی

کل سرمایهگذاری

درصدی از GDP

ناخالص پسانداز داخلی

درصدی از GDP

تورم (میانگین تغییرات)

درصد تغییر

تورم (در پایان دوره)

درصد تغییر

حجم واردات کاالها و خدمات

درصد تغییر

حجم واردات کاالها

درصد تغییر

حجم صادرات کاالها و خدمات

درصد تغییر

حجم صادرات کاالها

درصد تغییر

نرخ بیكاری
جمعیت

سهم از کل نیروی کار
میلیون نفر

درآمد عمومی دولت

درصدی از GDP

مصارف عمومی دولت

درصدی از GDP

خالص مطالبات/بدهیهای عمومی دولت

درصدی از GDP

خالص مطالبات/بدهیهای اولیه عمومی دولت

درصدی از GDP

ناخالص بدهی عمومی دولت

درصدی از GDP

تراز حساب جاری

میلیارد دالر

تراز حساب جاری

درصدی از GDP

منبع :صندوق بینالمللی پول

2112

2113

2121

2121

2122

2129

2122






















      
      






































































































































