این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صادراتی و نیز فر صت
های سرمایه گذاری به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،تاسیس شده
و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد موالههو ت و
فر صت های سرمایه گذاری شرکت های ایرانی را به شکگ صویح به
خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی
صویح انان را در فرایند صادرات و ارتباط با خریداران مساعدت نماید
اگر تالههمیم به صههادرات موالههو خود دارید و یا نیاز به جذب سههرمایه
خارجی برای توسعه تووید خود دارید  ،ما شما را در این مسیر همراهی می
کنیم و از شههما دعوت می کنیم در مرکز دائم صههادرات و جذب سههرمایه
خارجی شرکت نمایید

خدمات صادرات :
انرام مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادرات
تدوین اساراتژی صادراتی برای شرکت ها
ارائه مساند دانشی کشور مقالد شامگ اطالعات بازار
معرفی کانا های توزیع در منطقه و ارتباط با این کانا های توزیع
ارتباط با ترار بزرگ منطقه
امور گمرکات  /حمگ و نقگ  /ترخیص
خدمات ماوی
تنظیم قراردادها و توافقنامه های صادرات
 15کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  1300میلیارد
د ر  ،یکی از جذاب ترین بازارهای دنیا را تشکیگ می دهند  ،علیرغم وجود
توانمندی ها در حوزه تووید و خدمات و نیز فرصت های بیشمار سرمایه گذاری ،
چاوش معرفی با اویوی صویح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،یکی از
مهمارین د یگ عدم رشد سهم بازار شرکت های ایرانی در این بازارها بوده و
همساییان ما از توانمندی های شرکت های ایرانی اطالع کافی ندارند

خدمات نمایشگاهی :
نمایش موالو و یا خدمات شما به مدت یک سا به هیئت های تراری و
بازدیدکنندگان خارجی
اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری –
دفار موقت در تهران
 Made in Iranمعرفی در مرله اوکارونیکی

مطالعات کشوری ارمنستان

تابستان 1399
تهیه و تنظیم  :دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم
صادرات و سرمایه گذاری ایران

به نام خدا
ارمنساان فرصت های هوشمندانه
مقدمه:
یک محیط اقتصادی کالن و باثبات (تا سال  ،2020میزان  GDP CAGRبرای کشور ارمنستان برابر با 3.2
درصد در مقابل  2.7 CAGRدرصدی برای  GDPجهانی است) ،نرخ تورم پایین ،و نرخ مبادله ی ثابت ،یک
مبنای قابل پیش بینی و مطلو بی را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند.
قانونی که بوضوح و مطابق با استانداردهای بین المللی نوشته شده است ،و یک رژیم مالیاتی مطلوب ،یک
محیط دوستانه و گرمی را برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد می کنند.
کشور ارمنستان در بین کشورهای  ،EAEUاز نظر آزادی اقتصادی و سرمایه گذاری ،بعلت وضع قانون آشکار
و صریح خود برای سرمایه گذارهای خارجی ،رتبه ی اول را دارد ،که تعهد کشور را به جذب کردن و حفظ
سرمایه گذارهای خارجی تأیید می کند.

فرصت هایی در کشور ارمنساان
دولت تالش می کند که یک رژیم حقوقی دوستانه برای سرمایه گذار ایجاد کند .کشور ارمنستان ،یکی از
مطلوب ترین رژیم های قانون گذار را برای سرمایه گذاری خارجی در بین کشورهای اروپایی دارد.
سرمایه گذارهای خارجی ،مجاز به مالکیت  %100دارایی هستند .ارمنستان ،مبادله ی پول رایج رایگان و
بازگرداندن سود رایگان را فراهم می کند.
تقریباً هیچ محدودیت ویژه ای در بخش سرمایه گذاری های خارجی وجود ندارد.

سرمایه گذاری های انجام شده توسط افراد غیرمقیم ،بطور کامل توسط یک بند پنج ساله تأمین می شوند که
در برابر تغییرات قوه ی مقننه حفظ می شود.

بخش ماوی
بخش مالی کشور ارمنستان ،زیربنای مساعدی را برای سر مایه گذاری هایی در کشور فراهم می کند .بازار
کامالً توسعه یافته است :بانکداری بین المللی و گروه های مالی ،بخوبی در بازار ارائه می شوند .وضع قانون
ویژه در بخش ،همراستا با استانداردهای بین المللی مربوطه است .هیچ مورد ورشکستگی در طول پانزده سال
اخیر وجود نداشت ،که نشاندهنده ی ثبات بازار است.

سهووت در انرام امور تراری
کشور ارمنستان ،سطح باالیی از آزادی سرمایه گذاری را دارد که از نظر بین المللی نیز شناخته شده است.
کشور ارمنستان ،رتبه ی بیست و یکم را در بین صد و هشتاد کشور بر حسب آزادی سرمایه گذاری مطابق با
رتبه بندی دارد.
کشور ارمنستان ،سطح پایینی از بار مالیاتی را از مالیات عمومی و محرک های مالیاتی گوناگون (اعم از بخش-
محور ،مکان -محور ،و اندازه -محور) ارائه می دهد.
ارمنستان ،روش های سریع و ساده ای را برای وضع قانون در تجارت (بمیزان دو روز کاری) مطابق با سیاست
خرید از یک مکان ویژه ( )one- stopبرای کارآفرینان دارد.

کشاورزی
فرصتی برای فروش محصوالت کشاورزی با اجرت های حقوق گمرکی کمینه و موانع تجارت وابسته به امور
اداری در بازار  EAEUبا بیش از  180میلیون مصرف کننده .کاربرد بالقوه ی محرک های مالیاتی که تحت
حمایت د ولت هستند ،می توانند باعث تسهیل افزایشی در سودبخشی تجارت کشاورزی شوند.

پروژه هایی که اخیراً اعالم شده اند ،در مجموع  USD 278میلیون را بهمراه فرصتی برای سرمایه گذاری
خارجی فراهم می کنند.

گردشیری
پیش بینی می شود که تعداد سرمایه گذارهای خارجی در کشور ارمنستان تا سال  ،2020بیش از دو برابر
شود ،که میزان تقاضا را برای توسعه ی زیربنای جهانگردی و تسهیالت سرگرمی افزایش خواهد داد .میراث
ارمنستان ،مرز آزاد (رژیم بدون ویزا با بیش از شصت کشور) و رتبه بندی آن به عنوان یکی از ایمن ترین
مقصدهای مسافرتی ،پایه و اساس های جالبی را برای توسعه ی گردشگری در کشور ایجاد می کنند.
مجموع سرمایه گذاری های مورد نیاز در پروژه هایی که اخیراً طراحی شده اند ،به مقدار  USD 800میلیون
بهمراه فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی می رسد.

انرژی تردید پذیر
بخش انرژی متناوب بعلت منابع تجدید شدنی طبیع ی و قابل مالحظه ی کشور ارمنستان هم برای مصرف
داخلی و هم صادرکردن آن به کشورهای همسایه به سرعت در حال توسعه است (تولید برق در HPPهای
کوچک ،تقریباً تا  %54در طی پنج سال اخیر رشد کرده است).
دولت ،محرک های مهمی را برای سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدید پذیر فراهم می کند ،که شامل
قراردادهای خرید تضمین شده برای انرژی تجدید شدنی می شود ،که شرایط امنی را برای سرمایه گذاری در
پروژه های انرژی تجدید شدنی ایجاد می کند .مجموع کل پروژه هایی که بتازگی منتشر شده اند ،به مقدار
 USD 596میلیون بهمراه فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی می رسد.

فناوری اطالعات ( )ITو توقیق و توسعه ()R&D
صالحیت های کارشناسان ارمنیِ  ITقبالً توسط شرکت های جهانیِ  ITاز قبیل میکروسافت ،IBM ،و
سیناپسیس تأیید شده است ،که ارمنستان را به عنوان یک مکان مطلوب برای فعالیت خود انتخاب کرده اند.
یک بخش در حال رش د با فرصت های صادراتی در حال افزایش CAGR %30 :در طی سال های  2011تا
 2016و با هدف دو برابر شدن تا سال  2018در مقایسه با سال .2016حمایت قابل مالحظه ی دولت ،محیط
مطلوبی را برای راه اندازی  ITایجاد می کند (صفر درصد مالیات سود ،و  10درصد درآمد) .فرصت هایی برای
ال
افتتاح یک مبنای توسعه ی داخلی  IT/ R&Dبدنبال نمونه ای از چندین شرکت تجاری چندملیتی که قب ً
در ارمنستان راه اندازی شدند.

زیر ساخت ارمنساان
کشور ارمنستان ،نقش مرکز حمل و نقل در منطقه و یک شریک گذر از  ،EAEU ،EUخاورمیانه و کشورهای
آسیایی را دارد ،که تحت حمایت زیربنای فعلی است .بعلت افزایش پیش بینی شده در جریان بار و گردشگری
در یک دوره ی کوتاه یک یا دو ساله ،کشور ارمنستان مشتاق است که زیربنای حمل و نقل را تا حد زیادی
توسعه دهد ،که از طریق پروژه های  PPPاجرا می شود .مجموع کل پروژه هایی که بتازگی منتشر شده اند،
به مقدار  USD 3.1بیلیون با فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی می رسد.

فهرست مطاوب:
مروری بر اقتصاد ارمنی
 مروری بر اقتصاد کلی ارمنستان مزیت های عضویت در EAEUاقتصاد هوشمند
 آموزش ،دانش ،و تحقیق و توسعه ()R&D فناوری اطالعات ( )ITو فناوری های پیشرفته انرژی تجدید شدنیکشف کشور ارمنستان
 گردشگری و مهمان نوازی کشاورزی زیربنافرصت های سرمایه گذاری در ارمنستان
سهولت در انجام امور تجاری
 بخش مالی محیط تجاری مالیات و محرک ها -چارچوب تنظیمی

پیش گداار
ارمنستان ،کشوری با یک میراث تاریخی و فرهنگی منحصر بفرد و گوناگون است ،که در محل های تقاطع
شرق و غرب به یک فرهنگ عالی و جالب توجه توسعه یافته است .کشور ارمنستان با ماهیت مهیج و متنوع
خود ،مردم باهوش و با تحصیالت عالی ،و چندین قرنی که برای حمایت و حفاظت از سنت خود گذرانده است،
آزادی و صراحت کامل را برای به اشتراک گذاشتن تاریخچه و ارزش های خود با کل جهان دارد ،و این دارایی
ها را تبدیل به یک آینده ی امیدبخش و باثبات می کند.
اخیراً دولت ارمنستان ،اصالحات عمیق و جامعی را از محیط تجاری آغاز کرده است ،تا این کشور را تبدیل به
یک مقصد مطلوب برای سرمایه گذاری خارجی کند .ا مروزه ،ارمنستان یکی از آزادترین رژیم های سرمایه
گذاری را در منطقه دارد.
بعلت سیاست های قانونی و مالیاتی و اقتصادی کالن که توسط دولت اجرا می شود ،اقتصاد ارمنستان ،از سال
 ، 2013رشد ثابتی را نشان داده است ،که در سال های  2014تا  2016نیز علیرغم کاهش اقتصادی جهانی،
ادامه یافته است .تعدادی از بخش ها رشد قابل توجهی را در سال های اخیر نشان داده اند ،که شامل نوآوری
ها و فناوری ،خدمات مالی ،آموزش ،گردشگری  ،و استخراج معدن می شوند .مدارک پتانسیل سرمایه گذاری
ی سطح توسعه ی اجتماعی -اقتصادی
قابل مالحظه را می توان در موقعیت های کشور در رتبه بندی های جهان ِ
و فرصت هایی برای انجام امور تجاری مشاهده کرد.
در سال  ، 2015جمهوری ارمنستان ،عضوی از اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپایی ( ،)EAEUدر کنار
کشورهای روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،و بالروس شد ،که یک قلمروی متحدی را تعیین می کند ،که انتقال
آزاد کاالها را در کشورهای آسیایی و اروپایی عرضه می کند .ارمنستان ،توافق نامه های تجارت آزاد را با
گرجستان و اکثر کشورهای مشترک المنافع امضاء کرده است .این کشور ،معموالً از وضعیت ذینفع  GSPبا
کشورهای کانادا ،ژاپن ،نروژ ،سوئیس ،و ایاالت متحده نفع می برد .از سال  ،2009این کشور همچنین در
فهرست کشورهایی که امتیاز  GSP+را توسط اتحادیه ی اروپایی دریافت کرده اند ،گنجانده شده است.

کشور ارمنستان ،بعلت موقعیت و مردم منحصر بفردی که دارد ،یک پُل بین ایران ،کشورهای آسیایی و اروپایی،
و کشور اروپا است .ارمنستان ،کشوری با دسترسی به بازار آسیایی و اروپایی ( )EAEUبا بیش از  180میلیون
مصرف کننده با منابع استثنایی ،سنت ها و فرهنگ های گوناگون است ،که فرصت های عالی برای نظرات و
تجارت های جدید ایجاد می کند .کشور ارمنستان ،در مسیری برای رسیدن به یک آینده ی کامیاب قرار دارد،
و صراحتاً منتظر سرمایه گذاری عمده و هوشمندانه ی بعدی خود است .ما امیدوارم که این گزارش ،درک
بهتری را از فرصت های عالی که کشور ارمنستان به سرمایه گذاران در سراسر جهان عرضه می کند ،به شما
ارائه دهد.

مروری بر اقاالاد کشور ارمنساان
 خالصه ی اقاالادی کلی ارمنساان مزیت های عضویت در کشورهای اروپایی و اسیایی ()EAEUخالصه ی اقاالادی کلی کشور ارمنساان
ارمنستان ،یک محیط اقتصادی کالن باثبات بهمراه نرخ های رشد اقتصادی باالتر از میانگین جهانی دارد ،که
یک مبنای مطلوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند .کشور ارمنستان ،یک سیاست آزاد بسوی سرمایه
گذاران خارجی و همچنین یکی از آزادترین رژیم های سرمایه گذاری را در بین کشورهای اروپایی دارد.

شرایط اقاالادی کالن باثبات
 GDPواقعی جمهوری ارمنساان ،پیش بینی و کشورهای اسیایی و اروپایی
()EAEU

تورم و پو رایج
اقتصاد ارمنی ،رشد ثابتی را از سال  2013ثابت کرده است ،و با همین رشد ادامه یافته است تا اینکه در طی
سال های  2014تا  2016بر خالف برخی از کشورهای آسیایی -اروپایی ( )EAEUتوسعه یافته است .حمایت
کننده ی اصلی در افزایش میزان  GDPدر این دوره ،صادرات کاالها و خدمات بهمراه سهمی در رشد امتیازهای
 6.1و  2.9درصد به ترتیب در سال های  2015و  2016بود.
میزان واقعی  GDP CAGRتا سال  ، 2020پیش بینی می شود که باالی  3درصد باشد ،که بیشتر از میانگین
جهانی پیش بینی شده برای  CAGRبرابر با  2.7%است .بموجب آن ،اقتصاد ارمنی بطور یکنواخت علیرغم
محیط اقتصادی کال ن فعلی که از نظر جهانی مبهم است ،توسعه خواهد یافت .پیش بینی می شود که سهم
سرمایه گذاری در  ،GDPبمیزان  23درصد در سال  2020افزایش یابد ،که پتانسیلی را برای توسعه ی
اقتصادی بیشتر ایجاد خواهد کرد.

تدکیک سهم رشد  GDPارمنی در سا  /2016امایازهای درصدی

جمهوری ارمنستان ،نرخ تورم نسبتاً پایینی دارد :شاخص  ،CPIاز سال  ،2013بیشتر از  5درصد نشده است
(میانگین تورم مصرف کننده ،در طی سال های  2013تا  2.8% ،2016بود) .این نرخ برای اکثر کشورهای
آسیایی و اروپایی ( )EAEUو  CISغیرمعمولی است؛ به عنوان مثال ،میانگین نرخ تورم ،در سال های 2013
تا  ،2016برای کشور روسیه  %9و برای قزاقستان بیش از  %8بود.
مقدار پیش بینی شده برای  CPIارمنی برابر با  1.6%در سال  ،2017به این معنی است که تورم ارمنی در
داخل بانک مرکزی ارمنی میان دوره با هدف رسیدن به مقدار  4+-1.5%تا سال  2020خواهد بود .انتظارات
تورم پایین ،یک محیط اقتصادی مطلوب را برای سرمایه گذاری ها فراهم می کنند.
یک مزیت اضافی از اقتصاد ارمنی ،پول رایج قوی آن است .درم ( )Dramارمنی ( )AMDبطور قابل توجه در
سال های  2014تا  2017بر خالف پول های رایج سایر کشورهای آسیایی و اروپایی ( )EAEUو  CISمستهلک
نشد .کاهش ارزش درم فقط بیست درصد بود ،درحالیکه  hryvniaاکراینی و  tengeقزاقستانی ،بیش از
نیمی از ارزش خود را از دست داد .ثبات پول رایج ،خطرات کاهش قیمت دارایی ها (که در پول های رایج
دشوار اندازه گیری می شوند) را کاهش می دهد ،که در ارمنستان خریداری می شوند ،و مالک آنها نیز
ارمنستان است.
پویایی شناسی و پیش بینی  CPIدر ارمنساان و موک  /EAEUدرصد ،میانیین دوره

ساخاار سرمایه گذاری در ارمنساان
شرایط اقتصادی کالن ارمنی ،تعدادی از مزیت ها را برای سرمایه گذاران بالقوه ارائه می دهند .بعالوه ،قانون
ارمنی ،برای سرمایه گذاری خارجی ،آزاد است .سهم  FDIدر  GDPدر سال  1.6 ،2015درصد بود ،و پیش
بینی می شود که در سال  ،2018تا  3.1درصد افزایش یابد.
در حال حاضر ،سرمایه گذاران خارجی بزرگ در کشور ارمنستان ،عبارتند از روسیه ،فرانسه ،آلمان ،و آرژانتین
( FDIتجمیعی در طی سال های  2010تا  ،2015برابر با  USD 3بیلیون بود) .سرمایه گذاری های عمده در
بخش انرژی و ارتباطات از راه دور ایجاد شدند (در حدود  USD 1.9بیلیون در سال های  2010تا .)2015

سرمایه گذاری در ارمنساانUSD MLN /

اساهالک پو های رایج در برابر % /2014-2017 ،USD

دارایی عمومی
هزینه های دولت در کشور ارمنستان ،بطور ثابت بیشتر از درآمد چندین سال گذشته بوده است ،و پیش بینی
می شود که این هزینه ها تا سال  2018ادامه یابد .با این حال ،کمبودهای بودجه بیشتر از  %6از  GDPنبوده
اند ،که برای ثبات اقتصادی ،بحرانی نیست.
درامد و هزینه های بودجه ی ارمنی ،AMD bn /درصدِ GDP

بدهی ملی ناخالص ارمنستان ،در بین کشورهای آسیایی و اروپایی ( )EAEUدر سطح میانگین است ،و تقریباً
 50%از  GDPاست .بدهی اساساً شامل وام های بلند مدت از سازمان های بین المللی از قبیل  IMFمی شود.
بدهی ملی ناخاوص در کشورهای اسیایی و اروپایی ( )EAEUدر موک  /2016درصدی از GDP

ساخاار  GDPارمنی توسط بخش ها و صادرات
ساخاار بخش  GDPجمهوری ارمنساان در سا  2015و نرخ های رشد ()%

صادرات کا ها و خدمات در جمهوری ارمنساان ،پویایی شناسی و ساخاارUSD mn, % /

کشاور زی ،صنعت (شامل تولید ،استخراج معدن و منبع انرژی و آب) ،تجارت و ساخت ،بیشترین تأثیر را بر
روی  GDPارمنی دارند .بخش های تفریح و کشاورزی ،بیشترین افزایش را در سال های  2013تا 2015
داشتند ،و بنابراین ،یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری بودند.
یکی از مز یت ها و عوامل توسعه ی بخش های کشاورزی و صنعتی ،پتانسیل صادراتی قوی آنهاست .محصوالت
صنعتی (اساساً فلزات و محصوالت معدنی) و محصوالت کشاورزی (که شامل مواد غذایی فرآوری شده می
شوند) بیش از هشتاد درصد محصوالت کشور ارمنستان را بخود اختصاص می دهند .حجم کل صادرات ،اساس ًا
وابسته به گرایش هایی در این دو بخش است .بعلت صادرات ثابت ،تقاضای نسبتاً باالیی در این بخش ها در
دوره ی میانی پیش بینی می شود.
ارمنستان ،شاخص های نیرومندی برای رشد صادرات با  CAGRبیشتر از  %5تا سال  2020دارد .وارد کننده
های عمده از ارمنستان ،کشورها ی همسایه ،روسیه ،گرجستان و ایران هستند؛ چین و آلمان نیز سهم های

قابل مالحظه ای را از کل صادرات ،اساساً بعلت خریدهای فلزات بخود اختصاص می دهند .عالوه بر بازار داخلی
ارمنستان ،مصرف کننده ها در این بازارهای جغرافیایی و محصول ،می توانند به عنوان بازارهای هدف برای
سرمایه گذارهای خارجی در ارمنستان در نظر گرفته شوند.

مزایای عضویت در EAEU
عضویت در کشورهای  ،EAEUیک دسترسی تجاریِ ارمنستان -محور را به  180میلیون مصرف کننده در یک
بازار با  GDPبرابر با  USD 3تریلیون ارائه می دهد .ارمنستان ،اولین نتایج ملموس بدست آمده از عضویت در
 EAEUرا دارد :صادرات به ایاالت عضو  EAEUدر سال  2016تا  %53در مقایسه با سال  2015رشد کرده
است.

مزایای عضویت در کشورهای EAEU
اتحادیه ی اقتصادی اروپایی و آسیایی ( )EAEUیک سازمان بین المللی برای یکپارچگی اقتصادی منطقه
ایست .این اتحادیه ،یک نهاد ب ین المللی است که بوسیله ی معاهده ای درباره ی اتحادیه ی اقتصادی آسیایی
و اروپایی بنا نهاده شد .ایالت های عضو این اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپایی ،عبارتند از :جمهوری
ارمنستان ،جمهوری بالروس ،جمهوری قزاقستان ،جمهوری قرقیزستان ،و فدراسیون روسیه.
این اتحادی ه ،امکان حمل و نقل آزاد کاالها ،خدمات ،سرمایه و کار را فراهم می کند ،و یک سیاست هماهنگ،
متناسب ،و یکپارچه ای را در بخش های تعیین شده بوسیله ی معاهده و توافق نامه های بین المللی در داخل
اتحادیه پیگیری می کند .وضعیت عضو اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپایی ( )EAEUبرای ارمنستان ،منجر
به رشد صادرات به سایر کشورهای این اتحادیه می شود .در سال  ،2016کشور ارمنستان ،میزان USD 392.1
میلیون از صادرات مربوطه را داشت ،که  %53بیشتر از سال  2015است.

تجارت در ارمنستان ،منافعی را از جنبه های زیر ارائه می دهد:
 شرایط مطلوب برای وارد کردن مواد خام از ایالت های عضو /صادرات محصول به بازارهای بزرگ بعلتشرایط ترخیص با حقوق گمرکی حداقل ،تنظیمات فنی ،اندازه های  SPSو غیره.
-

موقعیت کشور ،که بطور بالقوه تبدیل به یک دروازه برای ورود کشور ایران به بازار  EAEUمی شود،
و بالعکس.

 استراتژی همکاری با کشورهای اروپایی ،که بطور بالقوه تبدیل به دروازه ای برای کشورهای اروپاییبرای دسترسی به بازار  EAEUمی شود ،و بالعکس.
این اتحادیه به منظور ترفیع و افزایش رقابتی بودن اقتصادهای ملی و افزایش همکاری در بین این اقتصادها
بطور جامع و گسترده ،و همچنین به منظور ارتقای توسعه ی پایدار برای افزایش معیارهای زندگی ملل کشور
های عضو ایجاد شد.
عضویت جمهوری ارمنستان در اتحادیه ی اقتصادی اروپایی و آسیایی منجر به تعدادی از تغییرات مطلوب
برای کشور ،اقتصاد آن ،و تجارت های آن شده است .تغییرات کلیدی شامل موارد زیر می شود:
 دسترسی به  180میلیون بازار با  GDPبرابر با  USD 3تریلیون-

حذف عوارض گمرکی برای حمل و نقل کاالهای اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپایی بین کشور
های عضو

 حذف آداب و رسوم ترخیص حقوق گمرکی در حمل کاالهای اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپاییبا کشتی بین ارمنستان و سایر کشور های عضو
 تنظیمات فنی یکپارچه برای تولید کاالها در بین اعضای اتحادیه ی اقتصادی آسیایی و اروپایی دسترسی به منطقه ای که رتبه ی اول را در تولید نفت و گاز ،و رتبه ی سوم را در تولید آهن دارد.تمام تغییرات بیان شده در باال یک فرصت بی سابقه ای را برای کشور و سرمایه گذارهای آن ایجاد می کنند،
تا به یک بازار عظیم با منابع و زیربنای استثنایی دسترسی پیدا کنند.

اقاالاد هوشمند
 تحصیالت ،دانش ،و تحقیق و توسعه ()R&D فناوری اطالعات و فناوری های پیشرفته -انرژی تجدیدپذیر

توالیالت ،دانش ،و توقیق و توسعه
مهندسین ارمنی ،از نظر سنتی دارای صالحیت های کیفی باال و محبوبیت باالیی بعلت آموزش کیفیت و
آموزشی که از نظر مالی قابل کنترل است ،بوده اند .نیروی کاری کامالً شایسته و واجد شرایط و ارزان :حقوق
های دریافتی آنها  %27کمتر از کشورهای همسایه است .یکی از نیروهای کاری با بیشترین سطح تحصیالت
در بین کشورهای  CISاست .یکی از مراکز علمی نیرومند در منطقه ی  CISتقریباً به مدت یک قرن است.

نقاط قوت کلیدی
 .1ابتکارهای آموزشی ویژه با هدف تقویت فناوری ها و تحقیق و توسعه ،که شامل تأسیس آزمایشگاه
های فناوری در مدارس ثانوی ،مرکز  Tumoبرای فناوری ه ای خالق ،آزمایشگاه های مهندسی و
غیره می شود.
 .2یکی از نیروهای کاری با باالترین سطح تحصیالت در بین کشورهای  CISبا پنجاه درصد نیروی کاری
که دارای تحصیالت قابل قبول هستند.
 .3بیشتر از هفتاد شرکت داخلی و خارجی در فعالیت های تحقیق و توسعه ( )R&Dدر ارمنستان ،درگیر
هستند .فرصتی برای سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری جدید تحقیق و توسعه با اهداف
باال با ارزش تقریبی  USD 182میلیون.
 .4میانگین حقوقی که در مقایسه با سایر کشورها (روسیه و بالروس) بیست و هفت درصد کمتر است.

سدر علمی ارمنساان در سرتاسر زمان
اتحادیه ی شورو ی :کشور ارمنستان مسئول بیش از سی درصد از تمام رشته های نظامی ،الکترونیک ،تحقیق
و توسعه ( )R&Dو تولید در اتحادیه ی شوروی است.
 : 1991-2002تعداد معدودی از نهادهای آموزشی ،اولین دوره های متمرکز فناوری اطالعات را آغاز کردند،
اولین ارتباط با کشورهای آمریکا و ارو پا بنا نهاده شد ،بعد از فروپاشی اتحادیه ی شوروی ،که همچنین سرمایه
گذاری های جدیدی از جماعت تهودیان پراکنده افتتاح شد .فناوری اطالعات ( )ITبه عنوان یک بخش برتر
توسط دولت ارمنستان اعالم شد.
 : 2002-2007تأسیس چندین شاخه از شرکت های چند ملیتی ،رهبری ابتکارهای مختلف برای رشد بخش
 ، ITاز قبیل پروژه هایی با چند ملیتی ها ،امتیازهایی برای نظریه ی ابتکارهای توسعه ی مهارت.
 : 2008-2016تغییر مسیر دادن از تهیه کننده ها یا تولید کننده های خارجی به توسعه ی راه حل و محصول،
آغاز سرعت و دستاوردهایی توسط چندملیتی ها.
 :2016-2020ترفیع نوآوری و ایجاد مراکز برتری ،امنیت سایبری ،فناوری های  Cloudو موبایل ،فناوری
سبز و مهندسی ،کشور ارمنستان را در جایگاه یک مرکز فناوری جهانی قرار می دهد ،که با دولت درباره ی
شراکت های مختلف مانند PPPها ،تغییرات قوانین و مقررات و غیره کار می کند.

ارمنساان :مزایا
 .1بیشتر تحصیالت ثانویه ی کامالً توسعه یافته در حوزه ی شوروی سابق
 50% .2از نیروی کار با تحصیالت عالیه

توالیالت
تفکر آکادمیک و خالق ،فعالیت سخت و تخصیص ،جزء مکمل فرهنگ ارمنی به مدت چندین قرن بوده اند.
تحصیالت و دانش در کشور ارمنستان ،یک عنصر کلیدی از کامیابی کشور هستند .مطابق با تحلیل بانک
جهانی ،سطح سواد یک فرد بزرگسال در ارمنستان  99.8%است.
کشور ارمنستان ،یکی از تحصیل کرده ترین جمعیت را در بین کشورهای  CISدارد .نیروی کار این کشور،
رتبه ی دوم را بعد از روسیه دارد ،که تقریباً  %50آنها دارای تحصیالت عالیه هستند.
سیستم آموزشی ارمنی شامل پیش دبستانی ،تحصیالت ثانویه (که مدرسه ی ابتدایی ،راهنمایی ،و دبیرستان
را دربر می گیرد) ،حرفه ای (تحصیالت حرفه ای -فنی) ،و تحصیالت پیشرفته و بعد از فارغ التحصیلی می
شود.
امار اصلی2015 /

نیروی کار با توالیالت عاویه (درصد از کگ)

توالیالت عاویه
تحصیالت عالیه در ارمنستان ،یکی از توسعه یافته ترین تحصیالت در حوزه ی شوروی سابق است ،که یک
مبنا برای یک نیروی کاری با تحصیالت عالی در آینده برای کشور ایجاد می کند .چندین مدرسه ی خصوصی
با برنامه های بین المللی وجود دارند ،که تحصی الت ثانویه با کیفیت عالی (با قابلیت دسترسی به مطالعه به
زبان انگلیسی) را با فرصت هایی برای پذیرش در دانشگاه های پیشرفته در آمریکا و اروپا ارائه می دهند.
اکثریت آنها یک برنامه ی دیپلم مهندسی بین المللی ارائه می دهند ،یعنی یک برنامه ی آکادمیک که توسط
دانشگاه هایی در سراسر جهان با یک برنامه ی آموزشی که به زبان انگلیسی تدریس می شود ،به رسمیت
شناخته می شود .مدارس بزرگ شامل  ،Ayb School ،Dilijan UWCسالن سخنرانی ملی ارمنیِ Anania
 ،Shirakatsiو دانشکده ی کوآنتوم می شوند.

توالیالت عاوی
دانشیاه ها و حوزه هایی که تخالص های فناوری اطالعات ( ) ITرا ارائه می دهند (برای کسب
اطالعات بیشار با جزئیات کامگ پیوست  1را ببینید)
دانشگاه های اصلی
دانشگاه پُلی تکنیک ملی ارمنستان

تخصص های ارائه شده
 مهندسی فرکانس رادیویی و ارتباطات ریاضی کاربردی و فیزیک -بررسی مکانیک و ماشین ها

دانشگاه دولتی "یِروان"

 ریاضی و مکانیک ریاضی کاربردی و انفورماتیک فیزیک -فیزیک رادیویی

دانشگاه آمریکایی ارمنستان

 -علم و مهندسی

دانشگاه منطقه ای اروپایی

 -فناوری اطالعات

دانشگاه ارمنی -روسی

 -ریاضیات کاربردی و انفورماتیک

دانشگاه ملی معماری و ساخت و ساز

 -سایبرنتیک

ارمنستان

 -سیستم های کامپیوتری و انفورماتیک

مؤسسه ی عالی مهندسی به زبان فرانسوی

 -سیستم های مدیریت اطالعات

در ارمنستان

قابلیت دسترسی به افراد حرفه ای در زمینه ی فنی و مدیریت با کیفیت عالی که در صنعت کار می کنند،
منجر به رشد تقویت شده ی فناوری های اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر ارمنستان می شود.

دانشگاه ها بر آموزش دانش بنیادی بهمراه تجربه ی عملی با فعالیت های عملیاتی تأکید می کنند .روش های
آموزشی بکار رفته توسط دانشگاه ها بطور مستمر با نظرات جدید تکمیل می شوند ،و بوسیله ی سنت ها و
نگرش های بکار رفته توسط مؤسسه های آموزش عالی که از نظر بین المللی اعالم می شوند ،ارتقاء می یابند.
در طی چندین دهه ،برنامه های ارائه شده توسط دانشگاه های ارمنی ،بازار کار را در ارمنستان با نیروی کار
کامالً شایسته فراهم کرده اند ،که این بازار ،نیازمندی های حرفه ای بازار را تأمین می کند.
بیست و شش دانشگاه دولتی عمومی و چهل دانشگاه خصوصی در ارمنستان وجود دارد ،که از بین آنها پانزده
دانشگاه دارای فناوری اطالعات قوی و تخصص های فناوری پیشرفته هستند.
در طی سال آکادمیک  ، 2015/2014تقریباً هشتاد هزار دانش آموز در رشته های تخصصی گوناگون در
ارم نستان ثبت نام کردند ،که از بین آنها بیش از  9.3هزار دانش آموز (یا یازده درصد از جمعیت کل دانش
آموزان) در حوزه های مربوط به فناوری اطالعات و فناوری پیشرفته ثبت نام کردند.
سهم فارغ اواوالیالن در کشورهای قابگ مقایسه

امروزه ،یک نسبت بزرگی از دانش آموزان ،صنع ت فناوری اطالعات را به عنوان یکی از مطلوب ترین صنایع
انتخاب می کنند .با این حال ،دانشگاه ها به تنهایی قادر به فراهم کردن تجربه ی کافی برای دانش آموزان به
منظور یافتن یک شغل در این صنعت نیستند .برای کمک به حل این مشکل ،بسیاری از شرکت ها دوره های
آموزشی ویژه و برنامه های دوره ی انترنی را برای دانش آموزان تشخیص می دهند .این برنامه ها شامل موارد
زیر می شوند:

 مرکز ارمنی -هندی برای برتری در ICT مرکز نوآوری میکروسافت در ارمنستان ()MIC مرکز راه حل ها و فناوری های ابداعی  IBMدر ارمنستان ()ISTC آزمایشگاه های مهندسی ملی ارمنی ()ANEL مرکز فناوری )GTC( Gyumri مرکز فناوری )VTC( Vanadzor -آزمایشگاه کاربرد متحرک منطقه ای برای )MLAB ECA( ECA

همکاری با بخش خالوصی
یک همکاری در حال ظهور بین صنعت فناوری اطالعات ( )ITو دانشگاه ها وجود دارد .مشهودترین نمونه های
این همکاری شامل موارد زیر می شوند:
 جایگاه بین اداره ای مدارها و سیستم های میکروالکترونیک ،که بوسیله ی سیستم های ( LEDAایجادشده در سال  2004توسط شرکت سیناپسیس) و  NPUAتأسیس شد ،و در حال حاضر بخشی از
برنامه ی دانشگاه سیناپسیس است ،که هر سال بیش از شصت نفر متخصصِ  VLSIو  EDAبا کیفیت
باال را تربیت می کند (سیناپسیس ،این ابتکار را بوسیله ی گشودن جایگاه های بین اداره ای در YSU
و  RAUگسترش داده است).
 مرکز  ،)GITC( Gyumri ITاولین مرکز آموزش فناوری اطالعات در شهر " "Gyumriاست کهبوسیله ی صندوق سرمایه گذاری برای آسایش ارمنی ( )FARو  EIFدر سال  2006تأسیس شد.
 ابتکار آکادمیک که در سال  2013با همکاری  IBMو مرکز راه حل ها و فناوری های ابداعی IBMراه اندازی شد ،و در سال  2015تأسیس شد (ساختمان فیزیکی در سال  2016در  YSUآماده خواهد
شد).

 مرکز یادگیری سامسونگ در سال  ،2014در  YSUاز طریق تالش های مشترک سامسونگ و YSUتشکیل شد.
این همکاری ،امکانی را فراهم می کند تا فارغ التحصیالنی از برنامه های آموزشی مناسب استخدام شوند ،که
نیازهای ویژه ی شرکت ها را تأمین می کنند.

ساخاار نیروی کار
نیروی کار ،یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی در بخش  ICTارمنی است .افراد متخصص در کشور ارمنستان،
به عنوان افراد کامالً سودمند در بین جوامع  ICTجهانی در نظر گرفته می شوند ،که این بخش را برای سرمایه
گذارهای خارجی ،جالب و جذاب می کنند.
در سال  ، 2015نیروی کار استخدام شده در بخش فناوری اطالعات ( )ITبه  12هزار و  685نفر رسید ،که
تقریباً یک رشد ده درصدی را در مقایسه با سال قبل تشکیل می دهد .تعداد متخصص های فنی (مانند
مهندس های نرم افزار ،تحلیل گرها ،توسعه دهنده ها ،مدیران پروژه ی  ،ITو سایرین) به ده هزار و  250نفر
رسید .در کل ،استخدام در این بخش که شامل پرسنل پشتیبانی نیز می شود ،تقریباً به پانزده هزار نفر رسیده
است.
سودمندی نیروی کار در فناوری اطالعات ()IT

سودمندی نیروی کار فنی برای شرکت هایی با مالکیت خارجی ،در مقایسه با سال  ،2014تا  %5رشد کرد،
که برای هر کارمند تقریباً به  USD 48000رسید .در مورد شرکت هایی که مالکیت داخلی دارند ،سودمندی
کارمند تا  %3افزایش یافت ،و به  USD 31.2هزار رسید.
هفتاد درصد از ده هزار و دویست و پنجاه نفر از کارشناس های فنی استخدام شده در بخش  ،ITدر قسمت
نرم افزار و خدمات مشغول بکار می شوند ،در حالیکه نیروی کار فنی باقیمانده ،در قسمت ارتباطات از راه دور
کار می کنند.
در سال  ، 2015تعداد افراد حرفه ای در مدیریت و تجارت ،در مجموع نیروی کار  ،ITدر مقایسه با سال 2014
افزایش یافت ،که یک شاخصی است که نشان می دهد کشور ،پرسنل مدیریتی خود را برای این بخش ،فعاالنه
ارتقاء می دهد .شصت و هشت درصد از نیروی کار  ICTارمنی ،یک مدرک کارشناسی یا باالتر دارند.
کشور ارمنستان ،هنوز به عنوان یک مکان  Offsureبا هزینه ی کم در نظر گرفته می شود ،که حقوق های
آن با حقوق های بسیاری از کشورهایی که تولید کننده های  ITآنها خارجی هستند ،قابل رقابت است ،مانند
هند ،روسیه ،ایرلند ،و چین.
مطابق با داده های آماری رسمی از خدمات آماری ملی ،میانگین حقوق ها برای بخش  ITو ارتباطات از راه
دور در ارمنستان ،تقریباً بیست درصد کمتر از سایر کشورهای آسیایی و اروپایی ( )EAEUاست.
میانیین حقوق ماهانه در بخش  USD /ITدر هر ماه

توزیع نیروی کار

مطابق با یک بررسی  ، EIFمیانگین حقوق ماهانه ی یک کارشناس فنی دانشجوی سال سوم دانشکده ،به 300
یا  400دالر می رسد ،در حالیکه حقوق کارشناس های ارشد می تواند به زیادی  3500دالر باشد .مطابق با
همان بررسی ،حقوق ها ارتباط بیشتری با تجربه ی کاری دارند ،بجای اینکه ارتباط مستقیم یا بیشتری با
دستاوردهای تحصیلیِ کارمندان فنی داشته باشند.

دانش
دانش ها همواره یک پایه و اساس در حفظ و توسعه ی هوش باورنکردنی ملت بوده اند .اختراع های کشور،
تاثیر مستقیمی در عصر جدیدی از دانش بطور جهانی داشته اند .کشور ارمنستان ،مرکز علمی اصلی در منطقه
از دوره ی شوروی بوده است .نهادهای علمی عمده ی این کشور ،به عنوان مراکز کلیدی پژوهش و تحقیق و
توسعه در منطقه به مدت چندین دهه بکار رفته اند.
نهادهای عمده عبارتند از( :برای جزئیات بیشتر ،پیوست  1را ببینید)
 آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان ()NAS RA -بنیاد آزمایشگاه دانش ملی ( A.l. Alikhanianمؤسسه ی فیزیک "یِرِوان")YerPhi -

توقیق و توسعه ()R&D

تحقیق و توسعه ( ) R&Dبه عنوان یکی از محرک های کلیدی رشد در کشور در نظر گرفته می شود .دولت و
نماینده های بخش ،در حال تکمیل تعدادی از ابتکارهای جدید برای آشکار کردن و توسعه ی ظرفیت R&D
بوده اند .تمرکز اصلی بر روی ابتکارهای آموزشی جدید بوده است ،که معتقد هستیم فناوری و تحقیق و توسعه
ی کشور را ارتقاء می دهند .ابتکارهای عمده شامل موارد زیر می شوند:
نام

دولتی /خصوصیPPP /

شرح

مرکز ارمنی -هندیِ این مرکز ،یک زیربنای تخصصی و سهولت با کارایی پروژه ی مشترک دولت
برتری در )AITC( ITC

باال را برای ارائه ی برنامه های آموزشی مربوط به های ارمنستان و هند
 ITو  R&Dرا فراهم می کند ،که فرصت های
جدیدی را برای توسعه ی نیروی کاری فنی در
ارمنستان ایجاد می کنند

آزمایشگاه

های

" -انل" ( )ANELیک مرکز برتری است که دولتی

مهندسی ملی ارمنی

سی مورد از آزمایشگاه های آموزش و

()ANEL

پژوهش را میزبانی می کند.
 هدف این آزمایشگاه ،تقویت قابلیت هایآموزشی و ارتقای پتانسیل پژوهش بخش
مهندسی ارمنی بوسیله ی ترفیع به
معیارهای جهانی و توسعه ی وسیله های
آموزشی و پژوهشی است.

سیناپسیس

 سیناپسیس ،سرمایه گذاری سنگینی در خصوصیآموزش میکروالکترونیک می کند ،و خود
را در بسیاری از برنامه های همکاری موفق
با دانشگاه های بزرگ ارمنستان درگیر می

کند ،از قبیل دانشگاه پلی تکنیک ملی
ارمنستان ( ،)NPUAدانشگاه دولتی
" ،)YSU( "Yerevanدانشگاه اسالونیک
روسی -ارمنی ( ،)RAUو غیره
تومو

تومو ،یک مرکز یادگیری رسانه های دیجیتال است .خصوصی
این مرکز ،از زمان بازگشایی اش در سال ،2011
یک محیط باز برای هزاران دانش آموز در رده ی
سنی دوازده تا هجده سال فراهم کرده است ،که در
این محیط ،آنها می توانند از جدیدترین ابزارهای
دیجیتال استفاده کنند ،مطالبی را از افراد حرفه ای
رسانه بیاموزند ،و نقطه ی اتصال فناوری و هنر را
کشف کنند.

آرمت

هدف این پروژه ،با بیش از صد آزمایشگاه یا باشگاه PPP
مهندسی مهندسی تأسیس شده در مدارس ،ارتقای
آموزش فنی در تمام مدارس جوامع ارمنی است ،به
دانش آموزانی که عالقه ی اولیه به فناوری باالی
مدرن را نشان می دهند ،کمک می کند ،توسعه ی
یک نگرش مهندسی را از یک سن پایین ارتقاء می
دهد ،و دانش آموزان شایسته ای را آماده می کند.

شرکت های عمده ی  R&Dدر ارمنساان
این بخش ،معموالً یک بخش متفاوت و کامالً پیشرفته با بیش از هفتاد شرکت با تخصص قدرتمند و یکپارچه
ی تحقیق و توسعه (( ) R&Dکه بیشتر آنها شرکت های داخلی هستند) است ،که شامل موارد زیر می شود:
 Data logging طراحی سیستم ها طراحی سیستم ارتباطاتی تست نیمه هادی ها کنترل ماشین هوشمند -دیده بانی

ساخاار صادرات
بازار صادرات اصلی برای شرکت ها در بخش "مهندسی دقیق" ،بازار  CISاست .سازمان های چندملیتی
بیشماری از قبیل ابزارهای ملی ،یک گروه مهندسی دقیق را در ارمنستان ایجاد کرده اند ،تا به کشورهای CIS
خدمت کنند.
تعداد شرکت های ارمنی  ICTکه محصوالت خود را توس عه می دهند ،و در بخش تحقیق و توسعه سرمایه
گذاری می کنند ،سال به سال در حال افزایش است ،که یک شاخص مثبتی است مبنی بر اینکه بخش ICT
ارمنی از یک مقصد برون سپاری برای شرکت های خارجی به یک مرکز توسعه ی فناوری تغییر شکل می
دهد.
توسعه ی محصوالت و خدمات ،یک عملکر د اولیه برای هفتاد و هشت درصد از شرکت هایی است که در طول
سال های  2015 -2014تأسیس شدند .این یک شاخص روند رشد در نوآوری در صنعت  ICTارمنستان است.

بطور کلی ،دولت ها از انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه ( )R&Dبه منظور حمایت از فعالیت های مربوطه
استفاده می کن ند .چنین انگیزه های مالیاتی ،همانطور که برای شرکت ها نیز وجود دارند ،یک روش مؤثر برای
کاهش هزینه های مربوط به نوآوری هستند .نوع و ماهیت چندین انگیزه ی مالیاتی فراهم شده توسط دولت
ها منحصر بفرد هستند.
در کشور ارمنستان ،انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه ( )R&Dهنوز در حال توسعه هستند .در سال ،2014
انگیزه های مالیاتی توسط پارلمان معرفی شدند ،که شرایط مطلوب بی سابقه ای را برای رشد صنعت  ITایجاد
کرده است :مالیات درآمد فقط ده درصد خواهد بود ،مالیات سود ،صفر درصد ،برای راه اندازی هایی که بتازگی
تأسیس شده اند ،و آنه ا می توانند سودی را از این انگیزه ها به مدت بیش از سه سال کسب کنند.

ارمنساان :فرصت های تراری
تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری جدید تحقیق و توسعه ( )R&Dدر خطوط لوله وجود دارد ،که تقریباً بالغ
بر  USD 182میلیون می باشد .اینها پروژه های انگیزشی با هدف ایجاد راه حل های فنی جدید هستند ،که
ممکن است بطور بالقوه بر سایر بخش ها (مانند استخراج معدن ،هوانوردی ،انرژی و غیره) تأثیر بگذارند ،و
بعدها توسعه ها و سرمایه گذاری ها را در اقتصاد که از تأثیر چندبرابری بر روی  GDPناشی می شوند ،تقویت
کنند.

پروژه های سرمایه گذاری مربوطه ی عمده
تولید الماس ترکیبی

ساخت شیشه ی جامد مخصوص

تولید دامنه ی گسترده ای از الماس های ترکیبی ساخت شیشه ی جامد مخصوص با ماشین آالت فنی
مونوکریستال با کیفیت باال با ویژگی های فیزیکی ،جدید با استفاده از "کانازیت" .شیشه ی جامد
مکانیکی ،و فنی منحصر بفرد و جدید که در بازار کاربرد گسترده ای در صنعت فضای ماورای جو و در
جهان ،رقابتی هستند .راه حل جدید ،تولید الماس تولید محصوالتی با هدف ویژه دارد.

های مونوکریستال ارزان تر را در اندازه های  20الی مالک پروژه :کارخانه ی سنگ "کاراکرت"
 30میلی متر تصدیق خواهد کرد.

هزینه ی پروژه USD 15 :میلیون

مالک پروژهORION LLC :
هزینه ی پروژه USD 99.8 :میلیون
52% :IRR

ساخت یاقوت کبود
رشد کریستال ها و بشقاب های یاقوت کبود ،برش تولید مواد عایق گرمایی
خورده از کریستال ها برای دامنه ی وسیعی از پردازش سنگ مروارید برای بدست آوردن شیشه
کاربردهای احتمالی که شامل رشته های الکترونیک ،هایی با حباب های ری ز برای عایق گرمایی ،که کاربرد
چاقوهای جراحی چشم پزشکی ،پنجره های سفینه گسترده ای در ساخت عایق های گرمایی ساختمان
ی فضایی ،موشک ها ،هواپیماها ،و همچنین LEDها ها و اهداف بازده انرژی دارد.
و بسیاری از دستگاه های مدرن دیگر می شوند

مالک پروژه :کارخانه ی سنگ "کاراکرت"

مالک پروژهPURE LLC :

هزینه ی پروژه USD 12 :میلیون؛ 38% :IRR

هزینه ی پروژه USD 44 :میلیون
17% :IRR

فناوری تولید منیزیم جدید

تولید مواد مقاوم در برابر اسید

یک فناوری هیدرومتالرژی که بتازگی توسعه یافته تولید مواد مقاوم در برابر اسید باسالت (نوعی سنگ
است ،برای تولید منیزیم .این پروژه ،ساخت یک آتشفشانی) با استفاده از ماشین آالت فنی موجود.
دستگاه تولید را با یک ظرفیت تولید منیزیم هزار مواد تولید شده در بخش های استخراج معدن و
تونی در هر سال (به شکل پودر) مجسم می کند.

مالک پروژهEcoatom LLC :

حمل و نقل ،بویژه در بخش حمل و نقل و ذخیره

هزینه ی پروژه USD 6 :میلیون

سازی مواد شیمیایی مقاوم استفاده می شود.

18% :IRR

مالک پروژه :کارخانه ی سنگ "کاراکرت"
هزینه ی پروژه USD 5 :میلیون

فناوری اطالعات ( )ITو فناوری های پیشرفاه
یک مقصد برتر برای شرکت  ITجهانی بزرگ از قبیل میکروسافت ،IBM ،سیناپسیس ،و غیره .بخش موفق و
کامالً توسعه یافته با فرصت های صادرات در حال افزایش ( 20تا  22درصد رشد ساالنه در طی پنج سال
اخیر) .محیطی با مالیات راه اندازی  ITمطلوب (صفر درصد مالیات سود ،ده درصد مالیات درآمد).

نقاط قوت کلیدی
 .1تجربه ی گسترده با شرکت های چندملیتی بزرگ  ITبا داشتن عملکردهایی در کشور ارمنستان
(میکروسافت ،IBM ،سیناپسیس ،اُراکل ،کیسکو ،اریکسون ،هوآوی ،دی-لینک ،و غیره).
ال حفظ شده تحت چارچوب ق انونی و تنظیمی کشور ارمنستان (وجود قوانین و
 .2حقوق مالکیت کام ً
تنظیماتی که استانداردهای بین المللی را تأمین می کنند).
 .3حمایت قدرتمند دولت برای بخش و تعهد آن برای بهبود جو سرمایه گذاری در بخش  ،ITکه شامل
انگیزه های مالیاتی و منطقه های اقتصادی آزاد می شود ( Alliance FEZو .)Meridian FEZ
 .4سودمندی هر کارمند در بخش که برابر با  USD 40000است ،و بطور قابل توجهی بیشتر از سایر
بخش ها در کشور است.

ارمنساان :مزیت ها
 20 .1تا  22درصد رشد ساالنه در بخش در طی سال های  2010تا .2015
 .2بخش ویژه بر حسب بهره وری در کار.
 .3چهل درصد رشد ساالنه ی هدفمند استخدام در بخش ها
صنعت فناوری اطالعات ( ) ITیکی از توسعه یافته ترین صنایع بطور پویا در کشور ارمنستان است .کشور
ارمنستان ،که مرکز اصلی اتحادیه ی شوروی برای توسعه ی نرم افزار ،محاسبات صنعتی ،الکترونیک ،و تولید
نیمه رساناهاست ،پتانسیل وسیع خود را برای توسعه ی فناوری ها حفظ کرده است ،و این شرایط ادامه می
یابد تا اینکه این کشور تبدیل به رهبر منطقه ای در صنایع  ITو فناوری های پیشرفته می شود .ارمنستان،
دارای یک بازار فناوری جذاب با پتانسیل عظیم ،کار رقابتی ،و یک محیط تجاری است که فرصت های عالی
را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران مستقر و تازه کار ارائه می دهد.
اندازه و پویایی شناسی صنعت

در طی سال های  2011تا  ،2016بازده صنعت  ،ITسه برابر افزایش یافت ،و در سال  ،2016فراتر از USD
 500میلیون شد .سهم بخش  ITدر  ، GDPدر طی همان دوره ها بیش از سه برابر شد (یعنی از  %1.4تا
 .) 4.7%این نکته را نیز باید ذکر کرد که تقریباً  %25از درآمد بخش از تحقیق و توسعه ی ( )R&Dشخصی
شرکت ها تولید می شود .هدف دولت ،دستیابی به یک بازدهیِ  USD 1بیلیون در سال  2018است.

تعداد شرکت ها

از سال  ،2015تقریباً  550شرکت  ITوجود داشتند که در ارمنستان راه اندازی شدند ،که یک افزایش %111
از سال  2011تا  2016است .اکثریت این شرکت ها (یعنی  267مورد) داخلی هستند ،که نشاندهنده ی %63
از صنعت است ،در حالیکه  162مورد باقیمانده (یعنی  ) %37شاخه هایی از شرکت های خارجی هستند .دولت،
 1000شرکت را در بخش  ITدر سال  2018هدف گیری می کند.
شرکت های  ITکه در ارمنساان اداره می شوند

در سال  ،2015سهم بخش  ITدر استخدام 7000 ،بود (یعنی  0.7%از استخدام کلی) ،که دو برابر بیشتر از
تعداد کارمندان در بخش  ITدر سال  2011است .هدف دولت اینست که تعداد کارمندان در بخش  ITرا تا
 20هزار تا سال  2018همگام با رشد بخش هدفمند افزایش دهد ،تا از این طریق منابع مورد نیاز را برای بازار
تأمین کند ،که تحت حمایت ظرفیت و قابلیت آموزش است.
اساخدام در بخش  /ITکارمندان

بیشتر شرکت های  ITکه در کشور ارمنستان فعالیت می کنند ،در توسعه ی نرم افزار تخصص دارند ،بهمراه
تخصص های برجسته توسط تعدادی از شرکت ها که نرم افزار ،برون سپاری ،و طراحی و خودکار کردن سیستم
را مطابق با جنبه های شخصی تنظیم می کنند .نرم افزار تنظیم شده بر طبق جنبه های شخصی و برونسپاری،
برای  24درصد از کل حجم معامالت بخش  ITدر نظر گرفته می شود.
شرکت های  ITارمنی ،محصوالت و خدماتی را ارائه می دهند که معیارهای بین المللی باالیی را تأمین می
کنند ،بنابراین فرصت های صادرات را ارتقاء می دهند .صادرات های این بخش ،افزایش قابل توجهی در سال
 2015داشت ،و تقریباً به  USD 214.4میلیون رسید ،که  %50از بازده بخش  ITمحسوب می شود .هدف
دولت صادرات  ، ITرسیدن به مبلغ  USD 700میلیون برای سال  2018است ،که تقریباً سه برابر مقدار
گزارش شده در سال  2015است.
شرکت های خارجی در صادرات ،مسلط هستند ،و تقریباً  %76از صادرات را بخود اختصاص می دهند .مقاصد
کیلدی صادرات عبارتند از آمریکا ،کانادا ،و اروپا ،که بازارهای مهمی با تقاضای در حال افزایش و در حال تغییر
برای راه حل های فنی هستند .این یک چالش و فرصت مهم برای بخش  ITارمنی است تا بعدها توسعه ی
محصوالت و خدمات  ITو تقاضای جهانی ایمن را برای راه حل های داخلی تقویت کند.

مقاصد صادرات

نیروی کار ،یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی در بخش  ITارمنی است .بهره کار در بخش  ،ITبسیار بیشتر
از سایر بخش هاست ،و معموالً به مقدار  USD 40.000برای هر کارمند می رسد .این ،یک جو سرمایه گذاری
مطلوب برای شرکت ها و سازمان های چندملیتی  ICTبزرگ ایجاد می کند.
هدف دولت جمهوری ارمنستان اینست که بهره بخش  ITرا تا  USD 50.000برای هر کارمند در سال 2018
افزایش دهد.
سودمندی هر کارمند در ارمنساان بوسیله ی بخش ها2015 ،

انها در ارمنساان هساند

سرمایه گذاری ها و داستان های موفق در بخش  ITارمنی بوسیله ی شرکت های چندملیتی در سال های
اخیر نشان می دهد که کشور ارمنستان ،یک مقصد برتر برای بسیاری از نماینده های مهم جهانی است.
ارمنستان ،نیازهای تحقیق و توسعه ی شرکت های بزرگ را فراهم می کند ،و قابلیت های نیروی کار خود و
پتانسیل ابداعی بزرگ را بهبود می بخشد .این شرکت ها شامل موارد زیر می شوند (برای اطالعات بیشتر،
پیوست  1را ببینید):
 شرکت سیناپسیس ابزارهای ملی اجناس VM اُراکل منتور گرافیک شرکت میکروسافت IBM مانیتیس ()GFIکشور ارمنستان ،همچنین یک محیط تجاری مطلوب را برای راه اندازی های  ITارائه می دهد ،که از انگیزه
های مالی اتی و سایر انگیزه های دولت لذت می برند .در این صنعت ،یک افزایش تند در تعداد راه اندازی های
 ITدر طی چند سال اخیر مشاهده شده است .برخی از آنها از نظر جهانی برسمیت شناخته می شوند ،در
حالیکه برخی دیگر از آنها در بازار داخلی ،بسیار محبوب هستند .با این وجود ،فضای بسیار زیادی برای نظرات
راه اندازی جدید در ارمنستان وجود دارد .شرکت های کلیدی شامل موارد زیر می شوند (برای اطالعات بیشتر،
پیوست  1را ببینید):
 PicsArt JoomagShadowmatic -

 SoloLearn Teamable Codefights LinguaCode GG Taxi SALTR ZangiTrughly -

ارمنساان :فرصت ها
دولت ارمنستان با برسمیت شناختن بخش  ITبه عنوان مؤلفه ی اصلی پیشرفت اقتصادی کشور و یک فضای
مهم برای شرکت بین المللی ،برپایی تعدادی از پایگاه ها را برای توسعه ی بخش  ITو بهبود جو سرمایه گذاری
آغاز کرده است .بیش از  100میلیون دالر در سرمایه گذاری ها توسط دولت جمهوری ارمنستان به منظور
توسعه ی بخش  ITانجام می شود.

حمایای برای توسعه ی زیربنا
 بنیاد پرورش تشکیالت اقتصادی ( ،)EIFبزرگ ترین ابتکار توسعه در صنعت  ITدر ارمنستان است،که در سال  2002توسط دولت ارمنستان و بانک جهانی به منظور حمایت از توسعه ی صنعت فناوری
اطالعات در کشور ارمنستان تأسیس شد.
 مرکز فناوری ( Gyumriکه به نام  Gyumri TechnoParkشناخته می شود) ،یک مرکز فناوریبرای توسعه ی  ITدر  Gyumriتأسیس شده در سال  2014از طریق همکاری بین دولت ارمنی،
 ، EIFو بانک جهانی است ،که هدف آن تبدیل  Gyumriبه یک منطقه ی فناوری با زیربنای IT

پیشرفته است .مبلغ  USD 1.8میلیون در سال های  2009تا  2016از بودجه ی دولتی و USD
 5.1میلیون از وجوه اعتباری بانک جهانی ،به اجرای پروژه اختصاص داده شد.
 منطقه ی اقتصادی آزاد " ،"Allianceدر سال  2012تأسیس شد ،و بر روی تولید و صادرات فناوریهای باال و ابداعی در رشته ی الکترونیک ،مهندسی دقت ،داروشناسی ،و بیوتکنولوژی ،فناوری های
اطالعات ،انرژی متناوب ،طراحی صنعتی ،و ارتباطات از راه دور تمرکز کرد .افراد مقیم  FEZاز مالیات
سود ،مالیات درآمد ، VAT ،مالیات دارایی ،حقوق گمرکی ،حقوق گمرکی صادرات ،مالیات های سود
سهام ،و مالیات های ملک و دارایی های منقول (واقعی) ،معاف هستند.
 مرکز فناوری "وانادزور" ،یک مرکز فناوری برای توسعه ی  ITدر "وانادزور" است ،که بطور رسمی درسال  2016افتتاح شد .سرمایه ی این پروژه از بودجه ی دولتی و وجوه اعتباری بانک جهانی ،به
ترتیب به مبلغ  USD 252هزار و  USD 4.6میلیون تهیه شد.

اباکارهای اشکار بخش IT
  ، DigiTec Expoیک نمایش بزرگ و عمومی از اطالعات تخصصی ،ارتباطات از راه دور ،و تکنولوژیپیشرفته است ،که با همکاری نزدیک با دولت ارمنستان تنظیم و اجرا شد ،تا یک محیط مطلوب برای
برقراری ا رتباط بین شرکت های فناوری پیشرفته ،مصرف کننده های تجاری ،و عموم مردم ایجاد
شود.
  ، ArmTechیک همایش فناوری پیشرفته ی جهانی ارمنی است که هدف آن ،ارتقای همکاری بینالمللی و جذب سرمایه گذاری ها ،ترویج همکاری بین کارشناسان  ،ITو ساخت صنعت فناوری
پیشرفته ی ارمنی است که از نظر جهانی قابل تشخیص است .بازار ساالنه به ترتیب در ارمنستان و
آمریکا سازماندهی می شود.
 دفتر نماینده ی فناوری اطالعات ( ) ITو فناوری پیشرفته ی ارمنی ،بطور رسمی در سال  2012درمرکز  Plug & Play Techدر دره ی سیلیکون ،کالیفرنیا راه اندازی شد .این دفتر به عنوان یک

مرکز برای ترویج توسعه ی فروش ها و فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت های فناوری اطالعات
( ) ITو فناوری پیشرفته ی ارمنی در آمریکا و تضمین قابلیت دید و حضور فناوری اطالعات ارمنی در
بازار آمریکا عمل می کند.
حمایت دولت و زیربنایی که بخوبی شکل گرفته است ،یک مبنای یکنواخت و قوی برای اجرای پروژه های IT
جدید و کامالً هدفمند در ارمنستان ایجاد می کنند .بازار معمو ًال آماده ی پذیرش نماینده ها و پروژه های
جدید است ،و دولت نیز آماده ی حمایت از ابتکارهای جدید به منظور تقویت بیشتر بخش است.

پروژه هایی که در اینده ی نزدیک انرام خواهد شد ،شامگ موارد زیر می شوند:
سیر تکاملی ظرفیت عمده فروشی و توسعه ی پوشش منطقه ای FTTH
ماوک پروژهUCOM LLC :
مکانِ :یرِوان ،ارمنساان
هزینه ی پروژه USD 32.8 :میلیون؛ (14% :)IRR؛ مدت زمان پروژه 10 :اوی  15سا ؛ دوره ی بازپرداخت :هدت سا

ساخت مرکز داده ها در یِرِوان
ماوک پروژهData Safe LLC :
مکانِ :یرِوان ،ارمنساان
هزینه ی پروژه USD 21 :میلیون
نرخ داخلی عودت (24% :)IRR؛ دوره ی بازپرداخت 8.2- 9.5 :سا

انرژی تردید پذیر
برنامه مطلوب برای سرمایه گذاری های انرژی تجدید پذیر
پتانسیلی برای یک افزایش چهاربرابری در صادرات انرژی از کشور ارمنستان
پروژه های جدید با یک فرصت سرمایه گذاری کلی ،حدود ًا برابر با  USD 596میلیون

نقاط قوت کلیدی
 .1کشور ارمنستان از شرایط طبیعی مطلوب برای انرژی تجدید پذیر منفعت می برد:
 بیش از  2500ساعت تابش آفتاب ساالنه و تقریباً  200رودخانه تعدادی گذرگاه های بادی در کوه ها .2این کشور ،ظرفیت قابل توجهی برای انرژی متناوب دارد:
 خورشیدی :پرتوافکنی افقی جهانی میانگین ساالنه ( ) GHIتقریباً دو برابر میانگین اروپایی است.-

قوه ی محرکه ی مولد برق :پتانسیل منبع قوه ی محرکه ی مولد برق ،برابر با  21.8بیلیون
کیلووات بر ساعت ( )kWhاست.

 باد :میزان برآورد شده برای ظرفیت نصب شده ی کل برابر با  450 MWبا بازده نیروی الکتریکیبرابر با  1.26 billion kWh/yاست.
 .3حمایت دولت در طی بیست سال اول عملیات؛ صد درصد برق تولید شده از سیستم های انرژی
تجدید پذیر جدید توسط دولت خریداری می شود.
 .4روش تسهیل شده برای ارائه ی مجوز برای سیستم های خورشیدی -ظرفیت هایی بمیزان 150kk
تنظیم نمی شوند ،و اندازه گیری خالص با متر در صورت درخواست بکار می رود.

ارمنساان :مزیت ها
 .1افزایش  16درصدی در خروجی بخش در سال های  2011تا .2015
 1.424 .2میلیون کیلووات ساعت از برق صادر شده در سال .2015
 .3افزایش  16.5درصدی در ظرفیت تولید در سال های  2011تا .2015
تووید برق کلی

بازده بخش انرژی

تووید برق و ظرفیت تووید در سا 2015
تووید

ظرفیت

در سال  ، 2016تولید کلی برق بوسیله ی تمام گونه های ایستگاه های برق (که شامل ایستگاه های گرمایی،
آبی ،و اتمی می شود) ،تقریباً  7315میلیون کیلووات ساعت بود.
بازده بخش انرژی در سال  ،2015تقریباً  USD 443میلیون بود ،که تقریباً  4.2درصد از  GDPاسمی را نیز
در سال  2015شامل می شود .بازده بخش انرژی ،تقریباً تا  %16در مقایسه با سال  ،2011و تقریباً تا  %46در
مقایسه با سال  2011افزایش یافت.
ظرفیت تولید برق کلی کشور تقریباً برابر با  4087کیلووات در سال  2015تخمین زده شد ،که یک افزایش
 580هزار کیلووات (یا  16.5درصد) در مقایسه با سال  2011است.

در سال  ،2015توزیع تولید برق بوسیله ی نوع ،به شرح زیر بود:
  ، 35.9%دستگاه های برق گرمایی  ، 28.3%دستگاه های برق هیدروالکتریکی (که  10.7%آن بوسیله ی SHPPهاست)  ،35.8%برق اتمیبا این حال ،ظرفیت تولید به شرح زیر تخمین زده می شود:
  ،59%دستگاه های برق گرمایی  ،31%دستگاه های برق هیدروالکتریکی ،که شامل یک میزان  8درصدی از دستگاه های برق آبیکوچک می شود (.)SHPP ˂ 30 MW
  ،10%دستگاه برق اتمیاختالف بین تولید واقعی و ظرفیت نشان می دهد که فضایی برای توسعه ی انرژی تجدید شدنی در کشور
وجود دارد.
ساخاار صادرات برق توسط کشور در سا 2015

در سال  1424 ،2015میلیون کیلووات ساعت از برق صادر شد ،که از این میزان ،صادرات برق به ایران تقریباً
 88%و گرجستان %6 ،گزارش شد ،و بقیه ی آن نیز به سایر کشورها صادر شد.
خطوط انتقالِ  ، RAتوسط دو شرکت بزرگ بهره برداری می شود ،که عبارتند از :شبکه های برقی کشور
ارمنستان CJSC ،و شبکه های برقی با ولتاژ باال  .CJSCشبکه های برقی با ولتاژ باال  ،CJSCعملکرد انتقال
نیروی برقی را اجرا می کند ،و شبکه های برقی ارمنستان  ،CJSCتوزیع نیروی الکتریکی را انجام می دهد.
دولت برنامه ریزی می کند که تعدادی از پروژه ها را به منظور بهبود بیشتر خطوط انتقال انجام دهد ،که شامل
پروژه های مربوط به خطوط انتقال گرجستان -ارمنستان و ایران -ارمنستان می شود .بویژه ،برنامه ها شامل
عملی کردن پروژه های زیر تا سال  2019می شود:
 خط انتقال ارمنستان -گرجستان با ولتاژ  400یا  500کیلوولت با ظرفیت مبادله ی برق در حدود ،350 MWکه تا سال  2021تا  700 MWتوسعه خواهد یافت.
 خط انتقال برقِ  400 kWایران -ارمنستان با ظرفیتی بمیزان  1200 MWپیش بینی می شودکه در سال  2018راه اندازی شود.
 بازار انرژی مشترک با کشورهای آسیایی و اروپایی ( ،)EAEUکه ظرفیت دیگری از صادرات رابرابر با  10.8 billion kWhایجاد خواهد کرد.
-

پیش بینی می شود که شبکه ای جدید با ولتاژ باال صادرات برق را تقریباً تا چهار برابر افزایش
دهد.

افزایش صادرات و دسترسی بالقوه به مصرف کننده های جدید ،فرصتی است برای افزایش تولید انرژی در
ارمنستان ،که اساساً بر روی افزایشی در تو لید انرژی تجدید شدنی تمرکز می کند ،و دارای ظرفیت ذخیره ی
قابل توجهی است.
کشور ارمنساان ،زیربنا را برای صادرات برق توسعه داده است.

ارمنساان :فرصت ها
سیاست دووت
دولت ارمنستان با هدف توسعه ی بیشتر بخش انرژی ،اهداف کلیدی زیر را برای سال های آینده تعیین کرد:
 توسعه ی یک برنامه ی انگیزشی با هدف مشهور و عمومی کردن واحدهای میکرو در بخش انرژیتجدید شدنی ،که در سال  2018راه اندازی می شود.
-

بنا نهادن استانداردهای اجباری برای کارایی انرژی برای ساختمان های آپارتمانی نوسازی شده و
ساختمان هایی که بتازگی ساخته شده اند ،همچنین برای تسهیالتی که با هزینه ی وجوه دولتی
ساخته می شوند (نوسازی یا تعمیر می شوند).

-

ساخت دستگاه های برق خورشیدی ،به عنوان بخشی از افزایش برنامه ی انرژی تجدید شدنی
( ،) SREPکه بطور مشترک با وجوه سرمایه گذاری آب و هوا ( )CIFدر سال های 2019 -2017
اجرا خواهد شد.

 حمایت از پروژه های خصوصی مربوط به ساخت دستگاه های برق بادی ،و همچنین انگیزه هایمقننه ی پیش نویس.
-

پیش نویس یک برنامه ی سرمایه گذاری برای ساخت یک دستگاه برق وابسته به حرارت مرکزی
زمین در ناحیه ی  ، Karkarبه شرطی که تأییدیه ی نهایی به زیست پذیری اقتصادی منابع
وابسته به حرارت مرکزی زمین ارائه شود.

دولت ،اهداف بلند پروازانه ای را برای توسعه ی انرژی تجدید پذیر تنظیم کرده است .دولت ارمنستان با در
نظر گرفتن انرژی تجدید پذیر به عنوان یک ناحیه ی مهم توسعه ،انگیزه های قابل توجهی را فراهم می کند،
که شامل موارد زیر می شوند:
 انگیزه های تعرفه ی گمرکی :کمیسیون تنظیمی خدمات عمومی ( )PSRCاز سرمایه گذاری هایانرژی تجدید شدنی از طریق تعرفه های تشویقی با نرخ ثابت حمایت می کند ،به عنوان مثال:
 .1در بیست و پنجم ماه مه سال  ،2016کمیسیون  ،PSRتعرفه ای برای نیروی بادی و نیروی
گاز زیستی ( )biogasدر  AMD 42.645هر کیلووات ساعت (در حدود  USD 0.09هر کیلووات
ساعت) تنظیم کرد ،که از یکم ماه ژوئیه سال  2016تا یکم ژوئیه ی سال  2017قابل اجرا بود.
 .2در شانزدهم نوامبر سال  ،2016کمیسیون  ،PSRتعرفه ای برای برق خورشیدی در AMD
 42.645هر کیلووات ساعت (در حدود  USD 0.09هر کیلووات ساعت) تنظیم کرد.
 توافق نامه های خرید برق :قانون انرژی تعهد می کند که در طی بیست سال اول عملیات ،صددرصد از برق تولید شده از سیستم های انرژی تجدید شدنی جدید باید در سطوح تعرفه ی تعیین
شده توسط کمیسیون  PSRخریداری شود.
 بعالوه ،وزارت زیربناهای انرژی و منابع طبیعی ،تعدادی از عملیات مقننه را توسعه داد ،کهتوسط پارلمان  RAاتخاذ شده است .اقدامات مقننه ،اهداف زیر را دنبال می کنند:

 . 1اطمینان از انتقال انرژی بین تولید کننده های مستقل انرژی و افرادی که مجوز برای انتقال
انرژی دارند ،همچنین مستثنی کردن تولید کننده های مستقل انرژی که کمتر از  150کیلووات
ظرفیت در میدان تنظیمی دارند.
 . 2اجازه دادن به تولید کننده های مستقل برای فروش انرژی تولید شده ،اما مصرف نشده برای
 50درصد از نرخ تعرفه ی تعریف شده بوسیله ی کمیسیون  ،PSRبرای مصرف کننده های نهایی.
اگر تولید کننده ی مستقل انرژی ،انرژی کمتری را تولید کند ،یعنی کمتر از میزان مصرف ،پس
مبلغ پرداختی به اپراتور انتقال دارای مجوز ،با استفاده از تعرفه های ویژه ی تعیین شده توسط
کمیسیون  PSRانجام می شود.
حمایت قابل توجه دولت برای توسعه ی بخش و اولویت بندی آن ،یک پایه و اساس نیرومندی را برای جذب
سرمایه گذاری های جدید در بخش انرژی ایجاد می کند.
ظرفیت تووید انرژی تردید شدنی و اهداف تووید تا سا 2030-2020

بیشترین سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدید شدنی در کشور ،اکتساب دارایی های وسیله ی هیدروالکتریکی
" "Vorotanبوسیله ی ( Contour Globalیک شرکت تولید برق بین المللی) بود .هزینه ی اکتساب در
حدود  USD 180میلیون تخمین زده شد ،و تحت توافق نامه ،این شرکت ( )Contour Globalخودش را

متعهد به سرمایه گذاری تقریبی USD 70میلیون در طی شش سال آینده در یک برنامه ،به منظور امروزی
کردن دستگاه های هیدروالکتریکی کرد.
( SHPPبیشتر از  ) 30 MWمقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری ها را در طی سال های اخیر جذب کرده
است ،که رشد پویایی را در این بخش فرعی فراهم می کند .در حال حاضر SHPP178 ،وجود دارند ،که در
ی  328.2 MWاداره می شوند ،و سی و نُه  SHPPدیگر ،زیر ساخت هستند که ظرفیتِ
کشور با ظرفیت کل ِ
 74 MWدیگر را تا سال  2019اضافه خواهند کرد.
شرایط آب و هوایی کشور ارمنستان ،فرصت های امیدبخشی را برای سرمایه گذاری در سایر بخش های انرژی
تجدید شدنی از قبیل برق خورشیدی ،تقریباً با  6000 MWظرفی ت برآورد شده و نیروی بادی با بیش از
 800 MWظرفیت تخمین زده شده فراهم می کند .همچنین ،فرصت هایی برای برق وابسته به حرارت
مرکزی زمین در کشور وجود دارند که حداقل ظرفیتی برابر با  150 MWدیگر را اضافه خواهند کرد.
پروژه های انرژی تجدید شدنی که در حال حاضر در دسترس هستند ،یک فرصت سرمایه گذاری کلی برابر با
 USD 243-272میلیون را در برق هیدرو USD 81 ،میلیون را در برق خورشیدی USD 88 ،میلیون را در
نیروی بادی ،و  USD 134-154میلیون را در برق وابسته به حرارت مرکزی زمین فراهم می کنند.
تأثیر بالقوه ی کلی تمام پروژه ها بر روی  GDPدر حدود  USD 58.2میلیون ساالنه تخمین زده می شود.
پروژه هایی درباره ی انرژی تردید شدنی در کشور ارمنساان

اشنایی بیشار با کشور ارمنساان
 گردشیری و مهمان نوازی کشاورزی -زیرساخت

گردشیری
یک میراث تاریخی و فرهنگی غنی تقریباً هفت هزار ساله
افزایش دوبرابری برآورد شده در تعداد گردشگرها تا سال 2020
وجود هتل هایی با برند عالی در سراسر کشور

نقاط قوت کلیدی
 .1بیست و پنج هزار بنای

با عضویت در مرکز
دائم صادرات و
سرمایه گذاری و بهره
مندی از بسته های
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