ARMENIA
Podstawowe informacje o kraju1
Nazwa: Republika Armenii
Stolica: Erewań
Język urzędowy: ormiański
Liczba ludności: 2,967,004 (lipiec 2010)
Powierzchnia całkowita: 29 800 km²
PKB na osobę: 5,500 USD (2009)
Niepodległość od ZSSR: 21 września 1991
Skład etniczny: Ormianie – 97,9% populacji, Jazydzi – 1,3%, Rosjanie 0,5%. Inne
mniejszości to Asyryjczycy, Grecy, Kurdowie, Gruzini i Białorusini.
Diaspora ormiańska na świecie liczy 8 milionów ludzi zamieszkałych w różnych
państwach, głównie w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Francji, Iranie, Gruzji, Syrii,
Libanie, Argentynie, jak też na Ukrainie i w Turcji.
Podstawowe informacje o gospodarce2
Po odzyskaniu niepodległości Armenia doświadczyła głębokiego kryzysu
ekonomicznego; ocenia się, że kraj ten odnotował największy na całym obszarze
Wspólnoty Niepodległych Państw spadek PKB. Po 1994 roku kraj zaczął
przezwyciężać recesję transformacyjną, a w latach poprzedzających kryzys światowy
odnotował znaczny wzrost gospodarczy. W następstwie załamania na rynkach
światowych, pomimo znacznej pomocy otrzymanej od instytucji międzynarodowych,
PKB w Armenii spadło o co najmniej 15% w 2009 r. Impas w sektorze budowlanym i
zmniejszenie napływu pieniędzy od emigrantów zarobkowych (w szczególności z
Rosji) są identyfikowane jako główne przyczyny regresu gospodarczego.
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Na podstawie CIA FACT BOOK, Dom Kaukaski w Polsce: http://domkaukaski.org.
Na podstawie CIA FACT BOOK.
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W okresie radzieckim Armenia rozwinęła nowoczesny sektor przemysłowy,
dostarczając maszyn, tkanin i innych wyrobów do pozostałych republik ZSRR w
zamian za surowce energetyczne. Jedną z konsekwencji rozpadu ZSRR był dla
Armenii upadek przemysłu; od tego momentu w kraju dominuje produkcja rolnicza na
małą skalę. Od 1991 roku Armenia poczyniła postępy w realizacji niektórych reform
ekonomicznych, w tym prywatyzacji, reform fiskalnych itd., natomiast izolacja
geograficzna, mała baza eksportowa i panowanie monopoli w ważnych sektorach
gospodarczych przyczyniają się do uwrażliwienia Armenii na wahania tak gospodarki
rosyjskiej, jak i światowej. Izolację Armenii wzmaga konflikt z Azerbejdżanem o
region Górskiego Karabachu; ze względu na zamknięte granice z Azerbejdżanem i
Turcją, potencjał transportowy i komunikacyjny Armenii jest poważnie ograniczony.
Armenia jest uzależniona od handlu z Rosją; także większości kluczowych gałęzi
gospodarki, w szczególności sektor energetyczny, są wspomagane przez kapitał
rosyjski. Kraj posiada złoża surowców mineralnych (miedź, złoto, boksyty itd.), które
stanowią ważną część eksportu.
Dużym wyzwaniem dla Armenii są problemy sfery socjalnej; nawet przy dużym
wzroście PKB w latach poprzedzających kryzys poziom życia mieszkańców poza
stolicą państwa, Erewaniem, był niski.
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