สาธารณรัฐอารเมเนีย (Republic of Armenia)
ขอมูลทั่วไป
เมืองหลวง
กรุงเยเรวาน
พื้นที่
28,470 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
2.9 ลานคน
ภาษาราชการ ภาษาอารเมเนีย ภาษารัสเซีย
ศาสนา
คริสตอารเมเนียน
การปกครอง
ระบอบประชาธิบไตยแบบสาธารณัฐ
ประธานาธิบดี นายอารเมน ซาคิสซาน (Armen Sarkissian)
นายกรัฐมนตรี นายนิโคล พาชินฮาน (Nikol Pashinyan)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน นายอารซวิก
มินาสยาน (Artsvik Minasyan)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายโซรับ มัตซาคานฮาน
(Zohrab Mnatsakanyan)
วันชาติ
22 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 7 กรกฎาคม 2535

ขอมูล/ สถานการณปจจุบันที่สาํ คัญ
• อารเมเนียมีความขัดแยงกับอาเซอรไบจาน สาเหตุสืบเนื่องมาจากขอพิพาท
เหนือดินแดนนากอรโน-คาราบัค โดยรัสเซียมีทาทีสนับสนุนอารเมเนีย ในขณะ
ที่ตุรกี และอิหรานมีทาทีสนับสนุนอาเซอรไบจาน
• ภาคพลังงานเปนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีการผลิตเต็มกําลังและมีประสิทธิภาพ
ของอารเมเนีย โดยสามารถผลิตไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศและสงออกไปยังจอรเจีย หรือแลกเปลีย่ นพลังงานกับอิหรานได
• พลังงานที่อยูระหวางการพัฒนา ไดแก พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร

จุดเดนของอารเมเนีย
ศักยภาพ/ความสัมพันธกับไทยในแงมมุ ตาง ๆ
• อารเมเนียเปนประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบไปดวยประเทศ • ในป 2560 อารเมเนียเปนคูคาอันดับที่ 152 ของไทย เปนตลาดสงออกอันดับที่ 149
สมาชิก 5 ประเทศ ไดแก รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อารเมเนีย และคีรกีซสถาน
และแหลงนําเขาอันดับที่ 115 ของไทยในตลาดโลก มีสินคาสําคัญที่ไทยสงออก คือ
เครื่องเพชร และสินคาสําคัญที่ไทยนําเขา คือ แกสธรรมชาติและน้ํามันปโตรเลียม
• อารเมเนียจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ FEZ Meridian ใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุนที่
สนใจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง และการอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ การ • อารเมเนี ยเปนประตูการค าในการสงออกอั ญมณีสูรัสเซีย โดยปจจัยที่ทํ าใหตลาด
ยกเวนภาษีรายไดสวนบุคคลที่ประกอบอาชีพในเขตดังกลาว
อารเมเนียนาสนใจสําหรับนักลงทุนไทยคือการยกเวนภาษีนําเขาอัญมณีที่ยังไมแปรรูป
1
ขอมูลเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ทองแดง อลูมิเนียม
ตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจ
2559
2560
GDP (US$ bn)
10.6
11.5
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ เมล็ดพืช มันฝรั่ง ผัก ตนบีท ปาน วัว นม
GDP per capita (US$)
3,535.1
3,861.0
อุตสาหกรรมสําคัญ เพชรเจียระไน เครื่องจักร อาหารสําเร็จรูป พลังงาน เหมืองแร
Real GDP growth (%)
0.3
7.5
Inflation (% change yoy)
-1.4
0.9
2
การคาอารเมเนีย – โลก (2560)
มูลคาสงออก 2,041.3 ลานเหรียญสหรัฐ
มูลคานําเขา 4,076.6 ลานเหรียญสหรัฐ
สินคาสงออกสําคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ แรธาตุ ยาสูบ โลหะ สิ่งทอ อาหาร
ตลาดสงออกสําคัญ รัสเซีย บัลแกเรีย สวิตเซอรแลนด จอรเจีย จีน

สินคานําเขาสําคัญ กาซธรรมชาติและปโตรเลียม แรธาตุ เครื่องจักรและอุปกรณ
เคมีภัณฑ อาหาร โลหะ
แหลงนําเขาสําคัญ รัสเซีย จีน ตุรกี อิหราน เยอรมนี
3

การคาไทย – อารเมเนีย (2560)
มูลคานําเขา 9.59 ลานเหรียญสหรัฐ

มูลคาสงออก 10.37 ลานเหรียญสหรัฐ
อัตราขยายตัว 375.49 %

อัตราขยายตัว 1,124.51 %

สินคาสงออกสําคัญ อัญมณีและเครื่องประดับ กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ สินคานําเขาสําคัญ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา เครื่องประดับ
ขาว เครื่องมือแพทยและอุปกรณ
อัญมณี สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑผลิตภัณฑโลหะ
อันดับตลาดสงออก 149
ป
2558
2559
2560
2560 (ม.ค.-ส.ค.)
2561 (ม.ค.-ส.ค.)
1

2

อันดับตลาดนําเขา 115
มูลคาการคา
2.20 (-93.61%)
2.96 (34.49%)
19.96 (573.32%)
17.37 (978.24%)
3.37 (-80.62%)
3

สถิติการคาไทย – อารเมเนีย (ลานเหรียญสหรัฐ)
การสงออก
การนําเขา
1.48 (-94.15%)
0.72 (-92.11%)
2.18 (47.45%)
0.78 (8.03%)
10.37 (375.49%)
9.59 (1,124.51%)
8.98 (717.33%)
8.39 (1,537..5%)
2.26 (-74.79%)
1.10 (-86.85%)

ที่มา : IMF , TRADE MAP www.trademap.org, กระทรวงพาณิชย www2.ops3.moc.go.th/

ดุลการคา
0.75
1.40
0.78
0.59
1.16

ตุลาคม 2561
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

