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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

• Česky: Arménská republika
• Arménsky: Hajastani Hanrapetutjun
• Rusky: Республика Армения
• Anglicky: Republic of Armenia

Stručná charakteristika politického systému

Arménie je parlamentní republikou, legislativu představuje Národní shromáždění se 105 poslanci (dříve 131), kteří jsou
voleni na čtyři roky.

Poslední parlamentní volby proběhly dne 2. dubna 2017. Zvítězila v nich dosud vládní Republikánská strana (55 mandátů),
před stranou Prosperující Arménie (31 mandátů), aliance Yelk (9 mandátů), aliance je Arménskou revoluční federací (7
mandátů).

Poslední prezidentské volby se uskutečnily 18. 2. 2013, zvítězil v nich již v prvním kole dosavadní prezident a šéf
Republikánské strany Serž Sargsjan.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Premiér: Karen Karapetyan

Vicepremiér, ministr pro mezinárodní ekonomickou integraci a reformy: Vache Gabrielyan

Ministr zahraničních věcí: Edward Nalbandian

Ministr zdravotnictví: Levon Altunyan

Ministr hospodářství: Suren Karayan
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Ministerstvo spravedlnosti: Davit Harutyunyan

Ministr ochrany životního prostředí: Artsvik Minasyan

Ministr zemědělství: Ignati Arakelyan

Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Ashot Manukyan

Ministr školství a vědy: Levon Mkrtchyan

Ministryně kultury: Armen Amiryan

Ministr sportu a mládeže: Hrachya Rostomyan

Ministr obrany: Vigen Sargsyan

Ministr práce a sociálních věcí: Artem Asatryan

Ministr dopravy, spojů a informačních technologií: Vahan Martirosyan

Ministr městského rozvoje: Davit Lokyan

Ministr financí: Vardan Aramyan

Ministr pro mimořádné situace: Davit Tonoyan

Ministryně diaspory: Hranush Hakobyan

Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti.

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Údaje k 1.1.2017:
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• Počet obyvatel: 2 986 500, z toho ve městech: 1 901 700 (63.6%), na venkově: 1 901 700 (63.6%)
• Hustota na km

2
: 99.4

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 234 100

Zdroje: www.armstat.am

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

Průměrný roční přírůstek:

• 2011: 0,03%
• 2012: 0,25%
• 2013: 0,41%
• 2014: 0,47%
• 2015: 0,43%
• 2016: -0.4%

Demografické složení (k 1.1.2017):

ženy: 1 565 300, tj. 52.4%

muži: 1 421 200, tj. 47.6%

Pramen: www.armstat.am

Věkové rozvrstvení obyvatelstva (rok 2016):

• 0-14: 579,729, tj. 19%
• 15-65: 2,136,056, tj. 70 %
• nad 65 let: 335,465, tj. 10.99%

Průměrná délka života (v roce 2016):

• populace: 74.6 let
• muži: 71.4 let
• ženy: 78.3 let

Zdroj: www.armstat.am, CIA World Factbook

Národnostní složení

• 97,9 % Arméni
• 1,3 % Jezídi
• 0,5 % Rusové
• 0,3 % ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci,
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Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

Náboženské složení

• Arménská apoštolská církev 94,7 %,
• jiné křesťanské církve 4 %,
• Jezídi 1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická
katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve). JezídštíKurdové žijí hlavně v západní
části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.armstat.am

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

• Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, VajotsDzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Abpvjan, Hrazdan, Vanadzor (dříve
Kirovakan), Ijevan, Alaverdi, Kapan.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzped), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený
Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

Region Population

(as of 01.01.2017)

Major cities Population (as of 01.01.
2016)

Yerevan (city) 1075900 - -

Aragatsotn 128 600 Ashtarak 18 800

Ararat 258 500 Artashat 20 700

Armavir 265 800 Armavir 28 900

Gegharkunik 230 700 Gavar 19 500

Lori 221 100 Vanadzor 82 200
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Kotayk 252 800 Abovyan 44 400

Shirak 239 300 Gyumri 117 700

Syunik 139 000 Kapan 42 600

Tavush 124 500 Ijevan 20 700

Vayots Dzor 50 300 Yeghegnadzor 7 600

Source: www.armstat.am

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016

Změna HDP (%) 7.2 3.4 3.5 3.7 0.2

HDP na
obyvatele

($)

3351 3505 3405 3151 3525

Inflace (%) 2.6 5.8 3.0 3.7 -1.4

Nezaměstnanost
(%)

17.3 16.9 17.6 18.5 18.0

Source: www.armstat.am
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Makroekonomické údaje, leden-prosinec 2016, zdroj: ArmStat

Unit 1-12 / 2016 1-12 / 2016 vs. 1-12 /
2015,

%

Index of Economic
Activity

% x 100.5

Industrial production mil. AMD 1 429 044.0 106.7

agricultural production mil. AMD 907 505.1 94.8

Construction mil. AMD 397 759.3 89.2

Trade mil. AMD 2 233 593.7 101․0

Services (excluding trade) mil. AMD 1 265 200.8 107.1

Consumer price index % X 98.6

Electricity production mil. kWh 7 315.2 93.8

The average nominal
wage

AMD 187 850 101.7

Foreign trade turnover mil. USD 5 075.3 107.4

- of which exports goods mil. USD 1 782.9 120

- from the import of
goods

mil. USD 3 292.4 101.6

Objem arménské produkce v roce 2016 doznal mírný vzrůst (10 mld. USD). Jedná se o nejnižší tempo od roku 2010.
Výkonnost arménské ekonomiky v průběhu prvního čtvrtletí doznala zvýšení (4.7%), zatímco v druhém čtvrtletí tempo
růstu pokleslo (2.6%). Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pak došlo k poklesu 2.6% a 1%. Velice nízká výkonnost arménské
ekonomiky v roce 2016 byla především způsobena značným poklesem ve stavebním sektoru (10.8%) a zemědělství (5.8%).
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Dynamika růstu arménského zemědělství po letech růstu zaznamenala v roce 2016 pokles. Výkonnost v tomto sektoru
tedy dosáhla výše 1.89 mld. USD, což znamená pokles o 5.2% podle Národní statistické služby Arménie. Bylo to
především způsobeno poklesem v oblasti zemědělské produkce, která činila 1.08 mld. USD, což znamená pokles přibližně
o 11.7% v porovnání s předchozím rokem. Na druhé straně v podsektoru chov dobytka došlo k růstu o přibližně 4.7%.

V roce 2016 nastalo mnoho problémů spojených s prodejem produkce: vyskytly se problémy s přepravou přes
hraniční přechod Vrchní Lars na gruzínsko-arménské hranici v průběhu roku, které se staly překážkou pro arménský
vývoz. Nová arménská vláda se tedy rozhodla těmto přepravním problémům čelit a hledá alternativní přepravní trasy pro
arménské vývozce, včetně možností výstavby železničního spojení přes území Abcházie. V oblasti plodin však nedošlo k
velkému růstu. Jiné problémy spojené s velice špatnou výkonností v zemědělské oblasti byly způsobeny krupobitím,
mrazy atd., které v této oblasti vyvolaly značné škody.

V roce 2016 došlo k poklesu produkce v oblasti zemního plynu, což vedlo k privilegovaně nízkým cenám zpracovatelských
podniků.

Dynamika v oblasti zemědělské produkce byla v roce 2016 velice odlišná. Na začátku roku došlo k růstu a zemědělská
produkce v prvním čtvrtletí zaznamenala růst o 3.3% - růst navíc pokračoval i v průběhu první poloviny roku a také v
průběhu druhého čtvrtletí došlo k růstu 3.2%. Jak ve třetím tak i čtvrtém čtvrtletí však došlo k poklesu, přičemž
zemědělská produkce poklesla o 5.7% a 11.6%. K největšímu poklesu, o 30%, došlo v říjnu, zatímco k nejvyššímu vzestupu
došlo v srpnu. Rok však skončil v zelených číslech, ačkoli v prvních dvou měsících nového roku došlo ke zvýšení pouze asi
o 0.2%.

V sektoru chovu dobytka došlo k vzestupu ve všech oblastech (drůbež, maso, vajíčka, mléko atd.).

V oblasti zemědělských plodin byl pokles především způsoben velice špatnou sklizní hroznových plodů, která poklesla
téměř na polovinu (snížení o 42.2%), ovoce a bobulovin (pokles o 37.2%), přičemž k poklesu došlo i u zeleniny a to ve
srovnání s rokem 2015 o 3.9% .

Domácí poptávka byla uspokojována především prostřednictvím dovážených zemědělských produktů a zboží.

Dynamika v oblasti zemědělské produkce byla v roce 2016 velice odlišná. Na začátku roku došlo k růstu a zemědělská
produkce v prvním čtvrtletí zaznamenala růst o 3.3% - růst navíc pokračoval i v průběhu první poloviny roku a také v
průběhu druhého čtvrtletí došlo k růstu 3.2%. Jak ve třetím tak i čtvrtém čtvrtletí však došlo k poklesu, přičemž
zemědělská produkce poklesla o 5.7% a 11.6%. K největšímu poklesu, o 30%, došlo v říjnu, zatímco k nejvyššímu vzestupu
došlo v srpnu. Rok však skončil v zelených číslech, ačkoli v prvních dvou měsících nového roku došlo ke zvýšení pouze asi
o 0.2%.

Zahraniční obchod se zemědělskou produkcí a nepřesné údaje: Ačkoli rok 2016 nebyl pro zemědělství úspěšným,
údaje, které poskytla Celní služba Arménie, ukazují, že objem vývozů se přímo raketovým tempem zvýšil. Tyto údaje však
nesouhlasí se skutečnými údaji, které uvádí Národní statistická služba AM.

V tabulce 2 jsou uvedeny údaje ohledně deseti hlavních druhů arménského zboží, které se v roce 2016 vyváželo, a jejich
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relativní umístění v hrubém vývozu v roce 2015. Stojí za zmínku, že většinou se jedná o zemědělské produkty.

Ve skladbě vývozu došlo ke třem hlavním posunům. Především došlo ke značnému zvýšení vývozu ovčího a kozího masa
a to 3.3 krát. Zvýšení produkce v oblasti chovu dobytka ukazuje, že se jedná o růst organický.

V roce 2016 nastalo mnoho problémů spojených s prodejem produkce: Vyskytly se problémy s přepravou přes hraniční
přechod Upper Lars na gruzínsko-arménské hranici v průběhu roku, které se staly překážkou pro arménský vývoz. Nová
arménská vláda se tedy rozhodla těmto přepravním problémům čelit a hledá alternativní přepravní trasy pro arménské
vývozce, včetně možností výstavby železničního spojení přes území Abcházie. V oblasti plodin však nedošlo k velkému
růstu. Jiné problémy spojené s velice špatnou výkonností v zemědělské oblasti byly způsobeny krupobitím, mrazy atd.,
které v této oblasti vyvolaly značné škody.

Údaje ohledně vývozu hroznových plodin však ukazují na závratný vzestup a to 7.98 krát. Jak již však bylo uvedeno,
sklizeň hroznových plodů byla v roce 2016 velice špatná. Tento produkt si tak zlepšil svou pozici v arménském vývozu z
21. místa na 4. místo.

Na druhé straně došlo k externímu zvýšení (14,82 krát) arménského vývozu jiného produktu, a to rajčat, což také nemá
obdoby. Jestliže uvážíme, že arménská produkce v oblasti zeleniny v průběhu roku 2016 zaznamenala pokles a rajčata do
Arménie navíc v průběhu roku 2016 nebyla dovážena, vyvolávají tyto číselné údaje nedůvěru ve statistiky.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mil. dramů

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 946 193.4 1071 370.6 1137 096,9 1147 178.2 1 154 987.9

Výdaje 1006 102.2 1142 890.4 1168 863.6 1378 376.7 1 427 498.1

Saldo -59 908.8 -71 519.9 -31 766.7 -231 198.5 -272 510.2

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am
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1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -1104 -839 - 849 -279 -285.5

Kapitálový účet 108 76 70 65.3 34.9

Finanční účet -751 -1030 - 844 -380.4 -459.8

Zahraniční
zadluženost

2215 3785 4405 5,077.7 5,934.8

Dluhová služba 958 1705 1253 1506 -

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

1 "ACBA-CREDIT-BANK AGRICOL" CJSC

Address: Byron str.1, Yerevan

Branches: 58

Contact: Phone: 318 888

Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am

Web: www.acba.am

SWIFT:AGCAAM22 TPIN: 02520007
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2."Ameriabank" CJSC

Address: Grigor Lusavorich p.9, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 561 111,

Fax: 513 133

E-mail: info@ameriabank.am

Web: www.ameriabank.am

SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

3. "Anelik Bank" CJCS

Address: Vardanants str. 13, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 593 333; 060 273 333; TELEX: ANELSU

Fax: 22-65-81

E-mail: anelik@anelik.am

Web: www.anelik.am

SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

4. "ARARATBANK" CJSC

Address: Pushkin str. 19, Yerevan

Branch: 63
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Contact: Phone: 59-23-23

Fax: +374 39 07033

E-mail: araratbank@araratbank.am

Web: www.araratbank.am

SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

5. "Ardshinbank" CJSC

Address: G.Lusavorchi 13 and G. Lusavorchi 13/1, Yerevan

Branch: 66

Contact: Phone: 528 513, TELEX 243 286 LALA AM

Fax: 56 74 86

E-mail: office@ashib.am

Web: www.ashib.am

SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

6. "ARMBUSINESSBANK" CJSC

Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan

Branch: 50

Contact: Phone: 592 010, 592 015

Fax: 592 064

E-mail: info@armbusinessbank.am

Web: www.armbusinessbank.am
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SWIFT: ARMNAM 22 TPIN: 01500362

7."ARMECONOMBANK" OJSC

Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan

Branch: 48

Contact: Phone: 510 910

Fax: 53-05-06

E-mail: bank@aeb.am

Web: www.aeb.am

SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

8. "ArmSwissBank" CJSC

Address: Vazgen Sargsyan 10, Yerevan

Contact: Phone: 52-95-93, 060 757-000

Fax: 52-95-91

E-mail: info@armswissbank.am

Web: www.armswissbank.am

SWIFT: ARSGAM22, TPIN: 02574955

9. "ArtsakhBank" CJSC

Address: 3 Kievyan str., Yerevan

Branch: 22
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Contact: Phone: 0479 43412, TELEX (684) 243 385 BANK AM,

Fax: (37473) 71542

E-mail: info@artsakhbank.am

Web: www.artsakhbank.com

TPIN: 90001386

10. "Byblos Bank Armenia" CJSC

Address: Amiryan p.18 / 3, Yerevan

Branch: 3

Contact: Phone: 060 616 100

Fax: 53-52-96

E-mail: infoarm@byblosbank.com

Web: www.byblosbankarmenia.am

SWIFT: BYBAAM22, TPIN: 01505323

11. "Converse Bank Corp"

Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan

Branch 34

Contact: Phone: 511200, 511211, 511205, TELEX:243139 PBCON RU, 111 780 HOR RU

Fax: (885) 3906195

E-mail: post@conversebank.am

Web: www.conversebank.am
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SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

12. "HSBC Bank Armenia" CJSC

Address: Teryan str. 66, Yerevan

Branch: 9

Contact: Phone: 060 655 000

Fax: 060 655 501

E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com

Web: www.hsbc.am

SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

13. "Inecobank" CJSC

Address: Tumanyan str. 17, Yerevan

Branch: 27

Contact: Phone: 510 510

Fax: 510 573

E-mail: inecobank@inecobank.am

Web: www.inecobank.am

SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

14. "Mellat Bank" CJSC

Address: Tumanyan 5a Yerevan
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Contact: Phone: 060 388 888

Fax: 54-08-85

E-mail: mellat@mellatbank.am

Web: www.mellatbank.am

SWIFT: BKMTAM22, TPIN: 26501718

15."Panarmenian Bank" OJSC

Address: G. Lusavorchi 9, Yerevan

Contact: Phone: 568 000

Fax: 54-3945

E-mail: info@panarmenianbank.am

Web: www.panarmenianbank.am

17. "Prometey Bank" LLC

Address: Hanrapetutian 44 / 2, Yerevan,

Branch: 11

Contact: Phone: 56-20-36, 52-17-05

Fax: (3741) 54-57-19

E-mail: info@prometeybank.am

Web: www.prometeybank.am

SWIFT: PRMLAM22, TPIN: 00001182

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Arménie

16/51 http://www.businessinfo.cz/armenie © Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

mailto:mellat@mellatbank.am
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=cs&tl=en&u=http://www.mellatbank.am
mailto:info@panarmenianbank.am
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=cs&tl=en&u=http://www.panarmenianbank.am
mailto:info@prometeybank.am
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=cs&tl=en&u=http://www.prometeybank.am
http://www.businessinfo.cz/armenie


17. "Russian Agricultural Bank" JSC Representation in RA

Address: 26/1 V. Sargsyan, Yerevan

Contact: Phone: + 374-10-529271, + 374-77-884422

E-mail: arturshekyan@mail.ru

Web: www.rshb.ru

18. "Unibank" CJSC

Address: Charents str. Building12, Yerevan

Branch: 46

Contact: Phone: 595 555, TELEX: 243313 UNI AM

Fax: 555 140

E-mail: unibank@unibank.am

Web: www.unibank.am

SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

19. "VTB Bank Armenia" CJSC

Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan

Branch 66

Contact: Phone: (+37410) 513 749, (+3748000) - 8787

Fax: (+37410) 56-55-78

E-mail: headoffice@vtb.am

Web: www.vtb.am
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SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

Pojišťovny

1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE

Address: 10 Northern ave., Areas 1

Tel: 011 560 404 010; 010 560 404

E-Mail: info@armeniainsurance.am

URL: www.armeniainsurance.am

1. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company

Address: 22 Hanrapetutyan str.

Tel: 580032 580034 580043 Hot line

E-Mail: info@paap.am

URL: www.paap.am

1. AvantGuard RISK SOLUTIONS Insurance company

Address: 11 Khanjyan str., 2 floor

Tel: 060447171 099040581

E-Mail: info@avant-guard.am

URL: www.avant-guard.am

1. "Five Ways" Insurance company

Address: Yerevan, 0012, 11 Komitas Ave.

Tel: 010325532, 096325532
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E-Mail: fivewaystravel@gmail.com

URL: www.fiveways.am

1. INGO ARMENIA Insurance company

Address: Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan

Contact: Phone: + 374-10-543 134

E-Mail: info@ingoarmenia.am

URL: www.ingoarmenia.am

1. Nairi INSURANCE

Address: 10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center

Tel: 539 457; 539 468, 060 500 060

Fax: 543 594

E-Mail: nairi@nairi-insurance.am

URL: www.nairi-insurance.am

1. PRIME INSURANCE BROKER first

Address: Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia

Tel: 526 418 526431 # 11

Fax: 526441 # 18

E-Mail: prime@prime-insurance.com

URL: www.prime-insurance.com

1. “RESO” CJSC
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Address: Komitas ave. 62

Tel: 060 275 757

E-Mail: info@reso.am

URL: www.reso.am

1. RESOLUTION first APAHOVAGRAKAN BROKER

Address: Vardanants str. 18/1

Tel: 527428 548092 547883

Fax: 526 330

E-Mail: recon@arminco.com

URL: www.recon.am

1. ROSGOSSTRAKH first-ARMENIA Insurance company

Address: Northern ave. 1

Tel: 591 010 Office; 311 010 In case of accidents

E-Mail: info@rgs.am

URL: www.rgs.am

1. ROYAL INSURANCE Insurance company

Address: 17 Nalbandyan str., Yerevan, Armenia

Tel: 528 062

Fax: 526 740

E-Mail: info@insurer.am

URL: www.insurer.am
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1. "SIL INSURANCE" Insurance Closed Joint-Stock Company

Address: Armenia, 0010, Yerevan, Arami St., Building 3 and 5

Tel: + 374-10-580000, + 374-60-505544

E-Mail: info@silinsurance.am

URL: www.silinsurance.am

1. "ISG Insurance" LLC

Address: Armenia, Yerevan, Belyakov str., Building 3

Tel: + 374-10-560 392, + 374-10-546860

E-Mail: isg@isg.am

1.7 Daňový systém

Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové
služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na šesti druzích daní:

• daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze zisku)
• daň z příjmu – základní sazby podle výše měsíčního příjmu: do 80 tisíc AMD 10 %, nad 80 tisíc AMD 8 tisíc ADM

plus 20 % částky převyšující 80 tisíc AMD (viz. Zákon o dani z příjmu)
• DPH – 20 %
• spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební dani
• daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti, dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní

z majetku
• daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy
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2. Zahraniční obchod a investice
Zahraničńí obchod Arménie, 2016, v mil. USD, source: Armstat

2015, Jan-Dec share, % 2016, Jan-Dec share, % change, %

Total Foreign
Trade

4 724 570.6 100.0 5,075,349.9 100.0

1 Russian
Federation

1,187,277.4 25.1 1,366,974.7 26.9

2 EU - 28 1,193,534.1 25.3 1,218,745.5 24.0

3 China 481,404.1 10.2 454,036.4 8.9

4 Georgia 192,120.5 4.1 245,261.5 4.8

5 Islamic Republic of
Iran

280,088.9 5.9 238,877.4 4.7

6 Turkey 138,456.0 2.9 164,293.7 3.2

7 Canada 122,611.5 2.6 152,222.7 3.0

8 Iraq 132,335.8 2.8 138,043.4 2.7

9 USA 160,573.8 3.4 126,899.5 2.5

10 Switzerland 90,545.4 1.9 122,007.7 2.4

11 UAE 52,654.0 1.1 119,342.2 2.4

12 Ukraine 130,822.4 2.8 109,834.6 2.2

13 Brazil 61,432.5 1.3 52,969.9 1.0

14 Japan 61,132.7 1.3 52,043.1 1.0

15 Belarus 32,470.2 0.7 37,541.9 0.7

16 Republic of Korea 32,959.4 0.7 18,568.7 0.4

17 Thailand 13,192.0 0.3 14,987.0 0.3
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18 Turkmenistan 17,785.5 0.4 11,957.8 0.2

19 Kazakhstan 4,544.7 0.1 6,631.3 0.1

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2012 2013 2014 2015 2016

Export 1 380.2 1 478.8 1 519.3 1 486.9 1,782.9

Import 4 261.2 4 385.9 4 424.4 3 254.0 3,292.4

Trade balance -2 881.0 -2 907.1 -1 094,9 -1 767.1 -1,509.5

The data in mil. USD

Source: www.armstat.am

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

2.2 Zahraniční obchod Arménie, 2016, v mil. USD, zdroj: Armstat

2015, Jan-Dec share, % 2016, Jan-Dec share, % change, %

Total Foreign
Trade

4 724 570.6 100.0 5,075,349.9 100.0
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1 Russian
Federation

1,187,277.4 25.1 1,366,974.7 26.9

2 EU - 28 1,193,534.1 25.3 1,218,745.5 24.0

3 China 481,404.1 10.2 454,036.4 8.9

4 Georgia 192,120.5 4.1 245,261.5 4.8

5 Islamic Republic of
Iran

280,088.9 5.9 238,877.4 4.7

6 Turkey 138,456.0 2.9 164,293.7 3.2

7 Canada 122,611.5 2.6 152,222.7 3.0

8 Iraq 132,335.8 2.8 138,043.4 2.7

9 USA 160,573.8 3.4 126,899.5 2.5

10 Switzerland 90,545.4 1.9 122,007.7 2.4

11 UAE 52,654.0 1.1 119,342.2 2.4

12 Ukraine 130,822.4 2.8 109,834.6 2.2

13 Brazil 61,432.5 1.3 52,969.9 1.0

14 Japan 61,132.7 1.3 52,043.1 1.0

15 Belarus 32,470.2 0.7 37,541.9 0.7

16 Republic of Korea 32,959.4 0.7 18,568.7 0.4

17 Thailand 13,192.0 0.3 14,987.0 0.3

18 Turkmenistan 17,785.5 0.4 11,957.8 0.2

19 Kazakhstan 4,544.7 0.1 6,631.3 0.1

2.3 Komoditní struktura
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The structure of the Armenian foreign trade according to major product groups (figures are in million US dollars),
Armstat

Export Import

Name of
the
Product

2015 Share 2016 Share, % 2015 Share 2016 Share

1. Foodstuffs
and
Agricultural
products

409.4 27.8% 519.0 29.4% 643.1 19.1% 630.2 19.0%

2. Mining &
Mineral
Products

475.4 32.3% 473.5 26.8% 767.1 22.7% 581.3 17.5%

3. Chemicals 24.4 1.7% 26.1 1.5% 439.3 13.0% 458.7 13.8%

4. Skin,
Leather &
Fur

5.1 0.3% 8.1 0.5% 11.1 0.3% 14.4 0.4%

5. Wood &
Wood
Products

2.7 0.2% 2.5 0.1% 108.9 3.2% 107.8 3.2%

6. Textiles 69.8 4.7% 98.9 5.6% 185.0 5.5% 256.7 7.7%

7. Stone /
Glass

12.0 0.8% 15.1 0.9% 64.1 1.9% 65.7 2.0%

8. Precious
Stones

193.8 13.2% 336.2 19.0% 118.1 3.5% 161.5 4.9%

9. Metals 227.8 15.5% 221.8 12.5% 250.5 7.4% 223.2 6.7%

10. Machinery
/ Electrical

25.4 1.7% 30.5 1.7% 627.5 18.6% 677.0 20.4%

11. Other 27.1 1.8% 35.4 2.0% 158.9 4.7% 148.3 4.5%

Total 1,473 1,767 3,374 3,325
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Top 10 major exported items from Armenia

Product 2016

(Thousand US dollars)

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and
cigarettes; of tobacco or of tobacco
substitutes

209224.4

2208 Ethyl alcohol, undernatured; of an
alcoholic strength by volume of less
than 80% volume; spirits, liqueurs and
other spirituous beverages

150399.5

0702 Tomatoes; fresh or chilled 22898.4

0806 Grapes; fresh or dried 17628.8

0406 Cheese and curd 12752.6

0204 Meat of sheep or goats; fresh, chilled
or frozen

9918.0

0302 Fish; fresh or chilled, excluding fish
fillets and other fish meat of heading
0304

8431.4

2008 Fruit, nuts and other edible parts of
plants; prepared or preserved in ways

7995.4

2201 Waters, including natural or artificial
mineral waters and aerated waters,
with no sugar, not flavoured

6063.8

2204 Wine of fresh grapes, including
fortified wines

5992.8

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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Arménie je spolu s dalšími státy Eurasijské hospodářské unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzská republika) součástí
společné obchodní zóny. V těchto zemích a v Gruzii platí režim volného obchodu.

Zóny volného obchodu byly zavedeny, aby přilákaly exportující domácí a globální společnosti. Zákon o volných
ekonomických zónách byl přijat v roce 2011 a vedl k založení zón volného obchodu v Arménii. V současnosti fungují dvě
zóny volného obchodu na třech místech v Jerevanu. Výroba a export v těchto oblastech jsou zacíleny na oblasti
elektroniky, přesného inženýrství, farmaceutické přípravky a biotechnologie, informační technologie, alternativní energie,
průmyslový design a telekomunikace, klenoty, broušené démanty a hodinky.

Obchodní společnosti fungující v těchto zónách volného obchodu získávají daňová zvýhodnění týkající se daní z příjmu,
z nemovitosti, ze zisku, cel, DPH (pro služby dodávané organizátorovi a provozovateli a výrobky na území zóny volného
obchodu). Pro poskytování služeb společnostem v zóně volného obchodu je v činnosti režim jednoho správního místa.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice přilákané do Arménie v posledních letech byly převážně investicemi vyhledávajícími trh
(telekomunikace, finanční služby, energetika, nemovitosti), které jen malou měrou přispěly do arménské exportní
základny. Arménie byla schopna přilákat přímé zahraniční investice vyhledávající vyšší efektivitu pouze v omezeném počtu
sektorů, zvláště pak v oblasti informačních a komunikačních technologií. Přímé zahraniční investice vyhledávající přírodní
zdroje (převážně hornictví) se přímo vztahují k exportu, ale jsou globálně spojeny s kolísavými fluktuacemi cen komodit
s příslušnými následky (více o tomto: http://www.state.gov/documents/organization/241675.pdf, http://eba.am/)

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Veškeré informace o podmínkách vstupu zahraničního kapitalu do Arménie lze najít na následujících webových stránkách:

http://www.mfa.am/en/invest/
http://www.mfa.am/en/business/
http://jurist.am/en/investment
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1552&lang=eng
http://www.investinarmenia.am/en/
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3. Vztahy země s EU
V roce 2013, kdy se Arménie rozhodla nepodepsat připravenou asociační dohodu a DCFTA s EU, se zdály být vztahy mezi
EU a Arménií na bodu mrazu a zcela bezperspektivní. Ani vstup Arménie do Euroasijské ekonomické unie (EEU) 2.1.2015
nenaznačoval intenzívní spolupráci s EU. Přesto je EU pro arménskou vládu i občanskou společnost významným
partnerem a její role, i přes jistá omezení daná právě členstvím v EEU, může být pro rozvoj Arménie a její směřování
determinující. Připojení k EEU bylo jasným signálem, že se Arménie hodlá v budoucnu politicky i ekonomicky orientovat
na Rusko, což dává do souvislosti především se zajištěním své bezpečnosti, ale i ekonomickými důvody (energetika, trh,
existence velkého množství sezónních pracujících v Rusku). Nicméně Arménie hodlá Evropskou unií vyvažovat přílišnou
závislost na severním partnerovi, o němž ví, že vždy bude v regionu sledovat především své zájmy. Navíc sdílí,
přinejmenším deklaratorně, evropské hodnoty a hodlá na nich stavět svou společnost.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and
Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu regionálního rozvoje, politických,
hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který
nahrazuje předešlý ENPI. Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších
vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2016, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. EUR

Country Export Import
(country

of origin)

Total Share from
total EU trade,
%

Share in Total
Trade, %

1 Germany 131681.8 176897.3 308579.1 27.38 6.42

2 Bulgaria 144447.2 32241.7 176688.9 15.68 3.67

3 Italy 30214.5 122168.0 152382.5 13.52 3.17

4 Belgium 39427.0 54976.3 94403.3 8.38 1.96
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5 Netherlands 48176.9 27069.9 75246.8 6.68 1.56

6 France 3642.1 50250.7 53892.8 4.78 1.12

7 Poland 17815.2 34308.7 52123.9 4.62 1.08

8 Romania 25193.4 14294.2 39487.6 3.50 0.82

9 United
Kingdom

1578.4 26286.2 27864.6 2.47 0.58

10 Spain 127.0 24040.3 24167.3 2.14 0.50

11 Greece 540.9 17269.4 17810.3 1.58 0.37

12 Austria 1444.4 16120.2 17564.6 1.56 0.37

13 Finland 144.5 16986.1 17130.7 1.52 0.36

14 Czech Republic2198.1 14165.5 16363.6 1.45 0.34

15 Sweden 145.3 12879.0 13024.3 1.16 0.27

16 Hungary 743.6 10320.8 11064.4 0.98 0.23

17 Estonia 420.9 9401.9 9822.9 0.87 0.20

18 Ireland 13.3 9648.5 9661.8 0.86 0.20

19 Slovenia 34.3 6883.9 6918.1 0.61 0.14

20 Lithuania 2847.7 4065.2 6912.9 0.61 0.14

21 Portugal 18.3 5638.0 5656.3 0.50 0.12

22 Denmark 228.8 5311.4 5540.2 0.49 0.12

23 Slovakia 180.2 4165.1 4345.3 0.39 0.09

24 Latvia 1455.0 1460.8 2915.9 0.26 0.06

25 Cyprus 29.0 2094.0 2123.0 0.19 0.04
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26 Luxemburg 842.3 759.3 1601.6 0.14 0.03

27 Croatia 132.6 1327.2 1459.9 0.13 0.03

28 Malta 22.2 221.5 243.7 0.02 0.01

EU 28 452166.6 674965.1 1127131.7 100 24.0

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European

Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který
nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi

EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
viz níže

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod ČR- Arménie 2012-2016 (v tis. EUR)

2012 2013 2014 2015 2016

vývoz ČR 30399 19078 19757 20866 14165.5

dovoz ČR 1703 2335 1604 1981 2198.1

obrat 32102 21413 21361 22847 16363.6

saldo 28696 16743 18153 18885 11967.4

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýnamnějších položek českého vývozu

HS Code Product Name thousand US $, 2015 Thousand US $, 2016 Change, %

8471 Automatic data
processing machines
and units

4124.9 4968.2 120.4

8517 Telephone sets,
including telephones

363.6 1172.8 322.6
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for cellular networks
or for other wireless
networks

7013 Glassware of a kind
used for table,
kitchen, toilet, office,
indoor decoration or
similar purposes

713.6 650.4 91.1

8507 Electric accumulators,
including separators

656.5 609.1 92.8

8481 Taps, cocks, valves
and similar appliances
for pipes, boiler shells,
tanks, vats or the like

36.6 434.1 1186.1

3402 Organic surface-active
agents (not soap);
surface-active,
washing and cleaning
preparations

487.9 433.5 88.9

6815 Stone or other mineral
substances

160.6 409.4 254.9

8528 Monitors and
projectors, reception
apparatus for
television,
radio-broadcast
receivers or sound or
video recording or
reproducing
apparatus

421.3 354.8 84.2

8421 Centrifuges, including
centrifugal dryers;
filtering or purifying
machinery and
apparatus for liquids
or gases

351.5 347.7 98.9

7326 Articles from iron or
steel

22.7 220.9 973.1
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10 nejvýznamnějších položek českého dovozu

HS Code Product Name thousand US $, 2015 Thousand US $, 2016 Change, %

7607 Aluminium foil of a
thickness not
exceeding 0.2mm

46.9 930.6 19.8 times

2208 Ethyl alcohol,
undenatured of an
alcoholic strength by
volume of less than
80% volume

1194.6 843.5 70.6

9032 Regulating or
controlling
instruments and
apparatus of
automatic type

68.9 82.1 119.2

7020 Glass articles 63.5 76.2 120.0

6403 Footwear with outer
soles of rubber,
plastics, leather or
composition leather
and uppers of leather

68.8 0

6802 Monumental or
building stone,
worked and articles of
mosaic cubes

8.1 57.5 709.9

2204 Wine of fresh grapes,
including fortified
wines

19.6 44 224.5

2512 Siliceous fossil meals
and similar siliceous
earths

11.6 34.9 300.9
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2005 Vegetables
preparations n.e.c.;
prepared or preserved

1.5 27.1 18 times

8529 Transmission
apparatus; parts
suitable for use solely
or principally with the
apparatus

15 22.3 148.7

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze po otevření konzulárního úseku ZÚ Jerevan v květnu 2015 zmínit zvýšený objem turistického ruchu.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

České firmy mají zájem navázat na dodávky z minulosti, kdy byly z ČR vyvezeny do Arménie např. turbíny pro vodní
elektrárny, a podílet se na modernizaci arménské infrastruktury svou vyspělou technologií a výrobky. Je rozpracován
projekt na dodávku cca 120 traktorů Zetor pro kraj Armavir, na dodávku 200 nákladních vozů Tatra pro nový projekt
těžby molybdenu, na dodávku elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici Škody Vagonka, na
dodávku trolejbusů Škoda pro Jerevan.

Existuje prostor pro spolupráci v oblasti ekologického energetického strojírenství (kogenerační jednotky na bioplyn či
turbíny do čističek odpadních vod a systémů zásobování pitnou vodou) a potravinářského strojírenství. Čeští vědci
spolupracují v rámci mnohostranných projektů rozvojové spolupráce na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny
Metsamor, na pravidelné údržbě se podílí Škoda JS.

Škoda JS – realizován kontrakt na provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru na Jaderné elektrárně Metsamor

CINK Hydro-Energy k.s. – připravovaný projekt na dodávku 4 ks turbín pro větší investiční celek - kaskádu elektráren
MVE Amberd. Financující banka – ČSOB, a.s., dovozce – Amberd HEK, Ltd., dlužník – Ardshininvestbank CJSC, pojištění
EGAP

Zetor – jednání o dodávkách traktorů (cca 120 ks pro kraj Armavir). Jednání se v posledních týdnech zadrhla na vyšší ceně
Zetoru v porovnání s polskou konkurencí.

Škoda Vagónka – jednání o dodávkách elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici, což je dceřiná
společnost RŽD (Ruské železnice), která má veškerou železniční dopravu v Arménii v koncesi na 30 let.

Škoda Electric – jednání o dodávkách trolejbusů pro Jerevan, nabídka předložena prostřednictví ZÚ, město hledá
možnosti financování.
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Tatra – jednání o dodávkách 200 ks nákladních automobilů pro nový projekt těžby molybdenu, momentálně se čeká na
legislativní změny, které investor vyžaduje.

Škoda Auto – úspěšně působí na arménském trhu, zásobuje především taxislužby a podnikové flotily, má zájem i o
dodávky pro státní sektor, jako např. v Moldavsku, či policii, jako např. v Gruzii; na příkladu Škody je možné vnímat jistou
diskriminaci některých dovozců a prodejců motorových vozidel, na něž se nevztahují stejné podmínky státní podpory při
prodejích určitým skupinám obyvatelstva – vláda subvencuje prodeje motorových vozidel mladým rodinám, ale pouze
značky Kia.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či
dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní
problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi
bývalým Československem a SSSR.

Mezi oběma zeměmi jsou podepsány následující bilaterální dokumenty:

• Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Arménie - Jerevan, 1. 3. 1996
• Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému

úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – Jerevan, 6. 7. 2008
• Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské

spolupráci – Jerevan, 26. 3. 2010
• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě – Jerevan, 17. 5. 2010
• Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob –

Jerevan, 17. 5. 2010
• Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k

provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně
pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy,
mládeže a sportu – Jerevan, 10. 12. 2010

• Memorandum o porozumění mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou školou Arménie – Praha, 25. 4.
2013

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti – Praha
30. 1. 2014

• Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o
spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy – Praha 30. 1. 2014

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci – Praha
30. 1. 2014

• Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním
daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014

• Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České
republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky– Praha 30. 1. 2014

• Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a
ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské
republiky – Praha 30. 1. 2014

• Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o
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obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci – Praha 31. 1. 2014
• Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajem – Praha 31. 1. 2014
• Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem Dilijan – Praha 31. 1. 2014
• Memorandum o spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze a Hematologickým centrem prof. R.H.

Jeoljana – Praha 31. 1. 2014
• Smlouva o společném vývoji metod buněčné terapie – Praha 31. 1. 2014
• Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturou – Praha

31. 1. 2014
• Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví

Arménské republiky – Praha 31. 1. 2014.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V Arménii se ČR v rámci rozvojové spolupráce zaměřovala v uplynulých letech převážně na prevenci migrace do ČR
(dvoustranné projekty Ministerstva vnitra) a na jadernou energetiku (mnohostranné projekty Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost).
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Pozitivní makroekonomický vývoj arménské ekonomiky od počátku nového tisíciletí byl přerušen až vznikem globální
finanční a hospodářské krize. Pro představu, tempo ekonomického růstu se v roce 2009 snížilo o více než 14 %.
Ke zlepšení hospodářského vývoje došlo až v roce 2010, kdy Arménie vykázala ekonomický růst ve výši 2,1 %.
V následujících letech se pak tempo růstu zvyšovalo a nejlepších hodnot bylo dosaženo v roce 2012 (7,1 %). V letech
2013-2016 se tempo ekonomického růstu ustálilo na úrovni okolo 3,5 %, následně od roku 2015 byla evidována hodnota
3 %. V roce 2016 se ekonomický růst oproti předchozímu roku nepatrně zvýšil a dle informací SB a MMF se obdobné
hodnoty očekávají i v následujících letech. Pokud jde o vývoj ostatních makroekonomických veličin, pak nejpalčivějším
problémem Arménie je vysoká míra nezaměstnanosti, která se v posledních letech pohybuje na úrovni 18 %. Pozitivních
výsledků Arménie dosahuje v oblasti míry inflace a dále bilance běžného účtu.

Evropská unie má s Arménií uzavřenou PCA z r. 1999, která zahrnuje i obchodní problematiku. V r. 2013 odstoupila
Arménie od podepsání Asociační dohody. Riziko podle OECD je: 6/7.

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Růst HDP (%) 3,3 3,6 3,0 3,2 3,4 3,0

HDP/obyv.
(USD)

3 732 3 901 3 535 3 602 3 729 3 916

Míra inflace
(%)

5,8 3,0 3,7 2,6 4,0 4,0

Nezaměstnanost
(%)

16,2 17,6 17,7 18,2 18,3 18,2

Bilance
běžného účtu
(mld. USD)

-0,8 -0,8 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6

Populace (mil.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Konkurenceschopnost79/148 85/144 82/140

Exportní riziko
OECD

6/7 6/7 6/7

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB
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5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Elektrotechnika

Z hlediska elektrotechniky došlo v aktuálním roce 2016 k nárůstu exportu do Arménie položek: telefonní přístroje, ostatní
přístroje k vysílání, přijímání hlasu, dat na hodnotu 1.172.800 tis. USD, ostatní monitory, projektory bez TV přijímače ve
výši 356 tis. USD, a akumulátory elektrické ve výši 609 tis. USD. V Arménii došlo v létě 2015 k nepokojům z důvodu
zvyšování cen energie a může tak růst poptávka domácností po jiných dodavatelích energie, což pro následující období
roku 2016 předpokládá potenciál u obnovitelných zdrojů energie, kdy byla nyní stanovena i daňová úleva, tedy bez daní a
poplatků. Sluneční i větrná energie bude tak distribuována bez jakýchkoli daní, licencí a poplatků v případě výkonu až 150
kW. V případě přebytku energie bude zapotřebí instalovat akumulátory a rezervoáry, které budou energii uchovávat. Lze
předpokládat, že pro další období, či nejspíše koncem roku 2016 či 2017 bude nárůst potřeby a možného importu
elektrických akumulátorů. Období se stanovuje díky nutnosti vyřídit stavební a jiná povolení na výstavby elektráren.

Chemický průmysl

International Monetary Fund vydává každoročně, a ke každé zemi zprávy z hlediska významných událostí, statistiky a
komparace zahraničního obchodu a možné analýzy predikce budoucího vývoje. Z hlediska zprávy o Arménii za předešlý
rok 2016 je v příručce patrné, že celkový dovoz do Arménie u jednotlivých sektorů klesá, což lze potvrdit i u chemických
produktů, které zahrnují jak různé chemické látky. Import chemických produktů do Arménie celkově klesl za rok 2016 na
434 tis. USD, což je 12% pokles. Z hlediska predikce na následující období u zahraničního obchodu Arménie se uvádí, že i
nadále bude pokračovat obdobný vývoj, tedy že i nadále bude celkový import spíše klesat. Nicméně u dílčích položek lze
pak evidovat výrazný nárůst importu z České republiky. Jedná se zejména o přípravky na vlasy a přípravky pro ústní a
zubní hygienu. U přípravků na vlasy došlo za rok 2016 k nárůstu o 22 %, tedy o 46 tis.

Sklářský a keramický průmysl

Zajímavě se rozvíjející položka vývozu ČR do Arménie, její růst koresponduje s růstem arménských dovozů. Rusko, se
kterým Arménie úzce spolupracuje, stanovilo čtyři země, které mají nahradit export do Ruska za Turecko. Arménie sice ve
výčtu těchto zemí chybí, ale představuje oblast, kde se sklářské podniky těší značné oblibě a progresi a sklářské produkty
budou i předmětem exportu do Ruska, což může být i potenciál pro české exportní podniky, kdy mohou Arménii oslovit
z hlediska možné kooperace při dovozu do Ruska. Sklárny se obecně v Arménii rozvíjí velmi rychle a díky uznávané kvalitě
českých sklářských produktů se očekává nárůst zájmu v tomto sektoru, což potvrzuje i nárůst konkrétní položky od ledna
2016, kdy aktuálně je dovoz skleněného zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě v hodnotě 650 tis. USD, kde je oproti
předchozímu roku vidět pokles o 8,5%. U neelektrických výrobků z grafitu (HS 6815) byl zaznamenán nárůst na hodnotu
409 tis. USD.

Strojírenský průmysl
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Strojírenství představuje jednu z oblastí, které jsou preferovány při budování vztahů České republiky a Arménie. Pro
následující období je významná možný export při modernizaci jaderných turbín jaderné elektrárny v Arménii. Modernizace
elektrárny v Mecamoru je naplánována na počátek roku 2017 a dále i na rok 2017, kdy se celková investice do
modernizace odhaduje na výši 300 mil. USD. Aktuálně je u strojírenského průmyslu potenciální příležitostí v exportu:
Ostatní zařízení k automatickému zpracování dat (HS 8471), kdy doposud je o této položky průmyslu evidován nárůst o
téměř 20 %, tj. na 4.968.000 USD.

Zpracovatelský průmysl

Průmysl v Arménii a zpracovatelský průmysl se za rok 2016 nese v duchu výroby šperků, kdy se produkce a poptávka
ztrojnásobila, což by mohl být případný impuls pro české sklářské výrobce, což se ovšem zatím neprojevilo v rámci
zahraničního obchodu s Arménií. Vyšší produkce se v Arménii netýkala pouze bižuterie, ale i šperků z drahokamů,
polodrahokamů a drahých kovů, kdy nárůst za rok 2016 činil 94,8 tis USD (za HS 71), což by ČR mohla využít v podobě
obchodní nabídky na dovoz ozdobných a jiných balení na tyto šperky. Za rok 2016 byl evidován nárůst importu produktů
z České republiky do Arménie v podobě hygienických vložek, tamponů, dětských plen a podobných hygienických
výrobků, kdy aktuální statistická hodnota importu těchto výrobků činil za rok 2016 hodnotu ve výši 32,4 tis. USD (HS –
4823).

Opatření proti krupobití:

Arménská republika nutně potřebuje zajistit ochranu a prevenci rizika v souvislosti se škodami, jež jsou způsobeny
přírodními katastrofami a to zejména krupobitím. Má se za to, že krupobitím je ohroženo více než 90% území Arménie.
V Arménii je 370 stanic, které monitorují krupobití, z nichž více než 136 je ve vlastnictví fyzických osob či obcí. Škody,
které přírodní katastrofy způsobily například v oblasti pěstování plodin, dosahují částky 100 mil. USD a určitá jejich část
připadá rovněž na krupobití. Proti tomuto přírodnímu jevu není chráněno přibližně 300 hektarů půdy. Vláda hledá
možnosti, jak snížit potencionální ztráty na zemědělské produkci. Zemědělství je každý rok krupobitím vážně
poškozováno, a proto se s využitím mezinárodního know-how hledají nejefektivnější způsoby jak s tímto nebezpečím
bojovat. Ministerstvo zemědělství vypracovalo projekt s cílem prevence škod způsobených přírodními katastrofami, se
zvláštním zaměřením na technické vybavení sítě stanic, které nebezpečí krupobití monitorují, jejich účinnost, ústřední
správu a údržbu. Pozornost odborníků se zaměřuje jak na raketové stanice pro potlačení krupobití tak i na alternativní
metody, z nichž jedna spočívá v instalaci sítí proti kroupám. Tyto sítě mohou být pro ovocnářský průmysl záchranou. Sítě
prokázaly svou účinnost především ve vinařství, kde jsou využívány pro ochranu vinic.

Je třeba také poznamenat, že SHPP a kotle se solárně zahřívanou vodou vykazují vyšší efektivitu v rámci krátkého období
a mají také více potenciálu, jestliže vezmeme v úvahu krátké období návratnosti investovaných nákladů. Po SHPP a
vodních tepelně zahřívaných kotlích jsou nejvíce oblíbené větrné elektrárny a tepelná čerpadla. PV, geotermální energie a
biologická paliva jsou nákladná a jejich vývoj je z dlouhodobého hlediska považován v oblasti obnovitelné energie za
strategický. Pro výrobu tepelné a elektrické energie se rovněž uvažovalo o biomase, včetně opětovného vysazování
vykácených stromovin a biopaliv, jenž jsou vyráběna frakcionačním procesem.

Obnovitelné zdroje:

Obnovitelná energie představuje klíčový prvek, který přispívá k udržitelnosti v oblasti energetického průmyslu.
Alternativní zdroje energie v rámci energetického průmyslu jsou velice slibnou oblastí pro budoucí investice. Pokud jde o
energetický průmysl, má Arménie k dispozici pouze omezené přírodní zdroje, takže tyto jsou importovány ze zahraničí,
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v důsledku čehož je Arménie v tomto ohledu z 97% závislá. Arménie dováží energetické zdroje a exportuje elektrickou
energii. Asi 17.5% vyrobené elektrické energie se z Arménie vyváží, a to do sousedního Íránu a Gruzie. Arménie však může
využít značných rezerv obnovitelné energie, jež mohou být využity třemi způsoby:

• elektrická energie z malých vodních elektráren (SHPP), větrných elektráren, fotovoltarických elektráren (PV),
geotermálních elektráren a biomasy;

• tepelná energie z tepelných čerpadel, solární tepelná energie, geotermální energie a energie z biomasy;
• energie pro transport z biomasy. Má se za to, že krupobitím je ohroženo více než 90% území Arménie. V Arménii je

370 stanic, které monitorují krupobití, z nichž více než 136 je ve vlastnictví fyzických osob či obcí. Škody, jenž
přírodní katastrofy způsobily například v oblasti pěstování plodin, dosahují částky 100 milionů dolarů a určitá jejich
část připadá rovněž na krupobití. Proti tomuto přírodnímu jevu není chráněno přibližně 300 hektarů půdy. Vláda
hledá možnosti, jak snížit potencionální ztráty na zemědělské produkci.

Arménský plán na využití obnovitelné energie (Armenian Renewable Energy Roadmap) počítá s pětinásobným zvýšením
objemu energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů do roku 2020, přičemž stávající situace vypadá takto: v roce 2010
činil objem energie získaný na základě obnovitelných zdrojů 310GWh a předpokládá se, že v roce 2020 dosáhne 1500
GWh. Je třeba také poznamenat, že SHPP a kotle se solárně zahřívanou vodou vykazují vyšší efektivitu v rámci krátkého
období a mají také více potenciálu, jestliže vezmeme v úvahu krátké období návratnosti investovaných nákladů. Po SHPP
a vodních tepelně zahřívaných kotlích jsou nejvíce oblíbené větrné elektrárny a tepelná čerpadla. PV, geotermální energie
a biologická paliva jsou nákladná a jejich vývoj je z dlouhodobého hlediska považován v oblasti obnovitelné energie za
strategický. Pro výrobu tepelné a elektrické energie se rovněž uvažovalo o biomase, včetně opětovného vysazování
vykácených stromovin a biopaliv, jež jsou vyráběna frakcionačním procesem.

Technický potenciál Arménie v oblasti obnovitelné
energie

Typ technologie Technické možnosti

PV ›1000 MW

Vítr 300-500 MW

Geotermální energie 25 MW

Vodní energie 250-300 MW

Solární energie ›1000 MW

Tepelná čerpadla ›1000 MW

Biologická paliva 100 tisíc tun/rok
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Jako o dalším alternativním zdroji se rovněž uvažuje o venkovském a městském pevném odpadu na skládkách, z nějž lze
získávat metan pro výrobu elektrické energie v blízkosti obcí.

souvislosti se škodami, jenž jsou způsobeny přírodními katastrofami a to zejména krupobitím. Má se za to, že krupobitím
je ohroženo více než 90% území Arménie. V Arménii je 370 stanic, které monitorují krupobití, z nichž více než 136 je ve
vlastnictví fyzických osob či obcí. Škody, jenž přírodní katastrofy způsobily například v oblasti pěstování plodin, dosahují
částky 100 milionů dolarů a určitá jejich část připadá rovněž na krupobití. Proti tomuto přírodnímu jevu není chráněno
přibližně 300 hektarů půdy. Vláda hledá možnosti, jak snížit potencionální ztráty na zemědělské produkci. Vedle zájmů
v soukromém sektoru se Arménie rovněž zavázala k modernizaci starých elektráren, což povede ke zvýšení poptávky po
dalších výrobních kapacitách. V oblasti podnikatelských investicí jsou zde další možnosti:

• Stát garantuje výkup veškeré elektrické energie na základě RE s preferenčními tarifními sazbami v období 20 let (15
let pro SHPP)

• Stát podporuje investice v oblasti obnovitelných energií prostřednictvím fixních tarifů[1]
• Jsou zde již solidní zkušenosti s mezinárodními finančními institucemi
• Úspěch při předchozí spolupráci se zahraničními soukromými investoryArménský plán na využití obnovitelné energie

(Armenian Renewable Energy Roadmap) počítá s pětinásobným zvýšením objemu energie vyprodukované
z obnovitelných zdrojů do roku 2020, přičemž stávající situace vypadá takto: V roce 2010 činil objem energie získaný
na základě obnovitelných zdrojů 310GWh a předpokládá se, že v roce 2020 dosáhne 1500 GWh. Je třeba také
poznamenat, že SHPP a kotle se solárně zahřívanou vodou vykazují vyšší efektivitu v rámci krátkého období a mají
také více potenciálu, jestliže vezmeme v úvahu krátké období návratnosti investovaných nákladů. Po SHPP a vodních
tepelně zahřívaných kotlích jsou nejvíce oblíbené větrné elektrárny a tepelná čerpadla.are. IT a pokročilé technologie
– jeden z nejrychleji rostoucích průmyslových sektorů (průměrný roční nárůst v období 2010-2015 činil více než
34%), s jakostí, jenž z hlediska konkurence snese srovnání se světem, a také s nízkými náklady na pracovní síly. Toto
průmyslové odvětví v Arménii obsahuje různé podsektory: průmyslová výpočetní technika, vývoj elektronického
vybavení, výroba polovodičů, tvorba webových aplikací, digitální marketing, systémová integrace atd. dff

Má se za to, že krupobitím je ohroženo více než 90% území Arménie. V Arménii je 370 stanic, které monitorují krupobití,
z nichž více než 136 je ve vlastnictví fyzických osob či obcí. Škody, jenž přírodní katastrofy způsobily například v oblasti
pěstování plodin, dosahují částky 100 milionů dolarů a určitá jejich část připadá rovněž na krupobití. Proti tomuto
přírodnímu jevu není chráněno přibližně 300 hektarů půdy. Vláda hledá možnosti, jak snížit potencionální ztráty na
zemědělské produkci.Zastupitelský úřad v fff Zastupitelský úřad v Jerevanu připravuje v květnu 2017 projekt ekonomické
diplomacie „Prezentace technologických řešení českých firem ve fotovoltaice a větrných elektrárnách“, který bude sloužit
k seznámení arménské odborné veřejnosti a pracovníků státní správy se specifickými českými řešeními, českými postupy
v dané oblasti, možnostmi financování a spolupráce, ve formě odborné konference a navazující firemní prezentace.

Průmysl IT

Oblast IT představuje jedno z nejvíce pokrokových odvětví v Arménii a skrývá v sobě značný potenciál. Stejně tak, jak
tomu bylo v éře bývalého Sovětského svazu, i nyní Arménie hraje úlohu regionálního střediska, kde se soustřeďuje vývoj
software. IT a pokročilé technologie – jeden z nejrychleji rostoucích průmyslových sektorů (průměrný roční nárůst
v období 2010-2015 činil více než 34%), s jakostí, jenž z hlediska konkurence snese srovnání se světem, a také s nízkými
náklady na pracovní síly. Toto průmyslové odvětví v Arménii obsahuje různé podsektory: průmyslová výpočetní technika,
vývoj elektronického vybavení, výroba polovodičů, tvorba webových aplikací, digitální marketing, systémová integrace
atd. Arménie považuje tento sektor ve svém ekonomickém rozvoji za sektor prioritní.

Země produkuje každým rokem 368 618 tun MSW (městský pevný odpad), což znamená 119.8 kilogramů na jednoho
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obyvatele za rok. V nedávné době se Arménii podařilo získat půjčky od mezinárodních institucí (EU NIF, EBRD, E5P) na
modernizaci systému zacházení s pevným odpadem tak, aby tento odpovídal normám EU. Počítá se s tím, že v různých
oblastech Arménie budou zřízeny další skládky, což rozšíří možnosti recyklace a přispěje k udržitelnému rozvoji v oblasti
životního prostředí.

Mnoho společností realizovalo značný počet investic, což značným způsobem podpořilo rozvoj ekonomiky. V posledních
10 letech došlo ke zvýšení podílu tohoto sektoru na hrubém domácím produktu. V poslední době se tento sektor
přeměnil ze sektoru outsourcingového na sektor s orientací na R&D – v současnosti představuje asi 50% celkových
příjmů, které IT společnosti v Arménii vytvářejí. V oblasti IT byl zaznamenán dvojciferný nárůst, a to až na obrat ve výši
500 mil. USD v roce 2016. V období od roku 2010 do 2015 tento sektor přilákal prostředky FDI ve výši přibližně 31 mil.
USD. Celkový počet pracovních sil, které v sektoru IT pracují, je přibližně 15 000. Obnovitelná energie (RE) představuje
klíčový prvek, který přispívá k udržitelnosti v oblasti energetického průmyslu. Alternativní zdroje energie v rámci
energetického průmyslu jsou velice slibnou oblastí pro budoucí investice. Pokud jde o energetický průmysl, má Arménie
k dispozici pouze omezené přírodní zdroje, takže tyto jsou importovány ze zahraničí, v důsledku čehož je Arménie
v tomto ohledu z 97% závislá. Arménie dováží energetické zdroje a exportuje elektrickou energii

V Arménii působí pobočky a pracoviště uznávaných IT společností, jako je Microsoft, Oracle, Huawei, D-Link, Synopsys,
National Instruments, IBM, Mentor graphics, atd. Kromě toho, začínající arménské IT společnosti získávají mezinárodní
uznání, čehož příkladem může být PicsArt, ShadowMatic, Zangi, Teamable, Joomag, BetConstruct, CodeFights.

Sektor zemědělství

Zemědělství představuje v Arménii jeden z klíčových sektorů ekonomiky, společně s potravinářským průmyslem mají v
zemi dlouhou tradici. Necelých 50% rozlohy země je vhodné pro zemědělství, z nichž 35% je orná zemědělská půda, která
je velmi závislá na zavlažování, zbytek jsou louky, pastviny a trvalé plantáže. Mezi hlavní plodiny Arménie patří obiloviny
(90% tvoří pšenice), brambory, zelenina, luštěniny a olejnatá semena. V chovu hospodářských zvířat převládá skot,
prasata, ovce a drůbež.

Díky zavlažovacím systémům, které se v Arménii v posledních letech vybudovaly, se zlepšily podmínky pro pěstování
ovoce a zeleniny, což pozitivně ovlivňuje arménské zemědělství. Vybudováno bylo např. 71 zavlažovacích hrází, které jsou
v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami a snižují riziko selhání hráze a zaplavení až 570 tis. lidských obydlí,
kteří žijí v přilehlé blízkosti přehrady. Zároveň bylo v zemi zaznamenáno zlepšení produktivity a udržitelnosti pastvin na
bázi chovatelských farem v horských obcích. Výsledkem tomu je zvýšení produktivity mléka v průměru až o 14% a o 12%
se zvýšil chov skotu. Vláda chce dále podporovat výše popsané aktivity.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Chemický průmysl HS 3305 – Přípravky na vlasy

HS 3306 – Přípravky pro ústní, zubní hygienu

Zpracovatelský průmysl HS 4823 – Výrobky z buničiny, papíru, lepenky, buničité
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vaty

Sklářský a keramický průmysl HS 7013 – Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k
výzdobě

Strojírenský průmysl HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7318 – Šrouby, matice HS 7326 - Ostatní výrobky ze
železa nebo oceli

Elektrotechnika HS 8471 – Ostatní zařízení k automatickému zpracování
dat

HS 8421 - Odstředivky, včetně odstředivých sušiček

HS 8471 - Zařízení pro automatizované zpracování dat,
rozmnožovací stroje a zařízení thereof- magnetické nebo
optické snímače HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná
zařízení pro potrubí

HS 8502 - Generování sady poháněné větrnou energii
HS 8504 - Elektrické transformátory a měniče HS 8507 -
Elektrické akumulátory HS 8509 - Elektromechanické
přístroje pro domácnost s el.energ. HS 8517 - Telefonní
přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné
bezdrátové sítě

HS 8528 - Ostatní monitory, projektory bez tv HS 8537 -
Tabule, panely, ovládací panely

HS 8541 - Fotovoltaické výrobky (včetně příslušenství)

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LMIC

V Arménii byl zaznamenán za poslední roky velký vývoj a to zejména v infrastruktuře, zemědělství, zdravotnictví,
v zajištění pitné vody, zavlažování a rozvoje venkova.

Sektor infrastruktury
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V Arménii bylo financováno celkem 319 infrastrukturních mikro projektů, které pokrývají více než 88 komunit a kulturních
center, 44 mateřských škol, 130 škol a jiné. Během posledního desetiletí tak došlo k řadě projektů a dalších finančních
operací, které zajistily vytvoření nových pracovních míst a zmírnily dopady krize. Nově byly vystaveny silnice, které
otevřely bránu potenciálnímu zemědělství a cestovního ruchu. Arménie vstoupila do EEU, což může mít za následek i
změnu celních sazeb i na potravinářské a zemědělské produkty.

Zpracování odpadů

Zpracování odpadů má pro Arménii klíčový význam a je její prioritou. Země produkuje každým rokem 368 618 tun MSW
(městský pevný odpad), což znamená 119.8 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. V nedávné době se Arménii podařilo
získat půjčky od mezinárodních institucí (EU NIF, EBRD, E5P) na modernizaci systému zacházení s pevným odpadem tak,
aby tento odpovídal normám EU. Počítá se s tím, že v různých oblastech Arménie budou zřízeny další skládky, což rozšíří
možnosti recyklace a přispěje k udržitelnému rozvoji v oblasti životního prostředí. Díky inovacím lze v oblasti zacházení
s pevnými odpady dosáhnout ekonomického prospěchu. Ukládání odpadů na skládky se z hlediska udržitelnosti považuje
za možnost nejméně výhodnou, jelikož v tomto případě zde nevzniká žádný další užitek. V rámci různých technologických
projektů lze však pevný odpad ziskovým způsobem zužitkovat, jelikož představuje vydatný a různorodý zdroj materiálů a
energie (spalování), jakožto alternativní zdroj.

Zastupitelský úřad v Jerevanu realizuje v roce 2017 malý lokální projekt „Greener Armenia through Waste Sorting“, kde
v rámci projektu krajský úřad města Armavir (se 1,2 mil. obyvateli) hodlá vysvětlit učitelům všech škol v provincii výhody a
úskalí třídění odpadu domácností, získat je pro třídění a prostřednictvím učitelů pak oslovit žáky a jejich rodiče
k plošnému třídění odpadu. Linku na zpracování odpadů v Armaviru dodává česká firma.

[1] http://www.psrc.am/en/information-to-investors/tariffs

5.2 Kalendář akcí

Dne 30.5.2017 se v Jerevanu uskuteční projekt ekonomické diplomacie z oblasti obnovitelných zdrojů. Jedná se o
prezentaci řešení českých firem pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dalším projektem je incomingová mise
zástupců arménských obchodních řetězců ve dnech 4.6.-8.6.2017 zaměřená na podporu exportu českých potravinářských
výrobků. Představitelé předních arménských supermarketů přicestují do ČR, aby navázali nové partnerské vztahy.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Všechny důležité informace týkající se distribučních a prodejních kanálů, využívání místních zástupců a dalších faktorů
ovlivňujících prodej můžete nalézt na internetové stránce http://investinarmenia.am/en/

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Všechny důležité informace týkající se distribučních a prodejních kanálů, využívání místních zástupců a dalších faktorů
ovlivňujících prodej můžete nalézt na internetové stránce http://investinarmenia.am/en/

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všechny důležité informace týkající se dovozních podmínek, celního systému, kontroly vývozu a ochrany domácího trhu
můžete nalézt na internetové adrese http://investinarmenia.am/en/import-and-export-regime?display=2

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice reguluje Zákon o zahraničních investicích, který je k dispozici na www.parliament.am. Objem
zahraničních investic v Arménii roste, i když od roku 2008 lze pozorovat jejich pokles z důvodu globální ekonomické krize.
Největší investice byly učiněny do funkčních sektorů ze sovětské éry – velké hotely v Jerevanu, historické továrny na
výrobu koňaku, mezinárodní letiště, telekomunikace, těžba, energetika. Některé z těchto společností (mobilní operátoři,
distribuce elektřiny) byly v nedávné době prodány novým (ruským) investorům. Značné investice směřují do stavebnictví,
které je hlavním motorem ekonomického růstu země.

Investiční a obchodní politika Arménie je relativně otevřená, navzdory značným překážkám v podobě zejména korupce.

Zahraniční investoři mají podle zákona stejné podmínky jako místní investoři. Zákon o privatizaci stanoví, že zahraniční
společnosti mají stejné právo účastnit se privatizace v Arménii jako arménské firmy. Nicméně některé důležité privatizace
poslední doby nebyly zcela transparentní/kompetitivní a řídily se spíše politickými úvahami. Podle zákona cizinci nemají
právo vlastnit v Arménii půdu, zákaz se ale nevztahuje na zahraniční firmy.

Arménskou agenturou zabývající se podporou investic je Armenian Development Agency www.ada.am.
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Díky reformám dochází ke stabilnímu makroekonomickému výkonu, pomalu se zlepšuje mikroekonomický výkon – odráží
se v něm však problém vysoké nezaměstnanosti, chudoby a nekonkurenceschopnosti ekonomiky. Pomalu dochází k
obnově infrastruktury, která od rozpadu SSSR velmi utrpěla. Pozitivní vliv na investiční prostředí má členství Arménie ve
WTO a stabilita měny.

Pozitivním faktorem je lidský kapitál - pracovní síla je zde všeobecně poměrně dobře vzdělaná, zejména v technických
oborech, ve srovnání se Západem je levná. Mnoho zahraničních investic dnes směřuje do sektoru high-tech – zahraniční
firmy využívají kvalifikovaných odborníků v elektrickém a počítačovém inženýrství, optice, softwarovém designu. Zákoník
práce platný od června 2005 je poměrně v souladu s mezinárodními praktikami. Stanoví 40 hodinový pracovní týden a
minimální roční placenou dovolenou 28 dnů.

Významným brzdícím faktorem rozvoje ekonomiky a zlepšování investičního prostředí Arménie (a v podstatě celého
regionu) je nedořešený konflikt o Náhorní Karabach - jeho vyřešení je klíčem pro politický a hospodářský rozvoj země.

Dalším problémem je již stav justice, korumpovanost soudců a nedostatečná znalost západních podnikatelských praktik a
právních norem. Zahraniční podnikatelé zaregistrovali zlepšení podnikatelského prostředí, podle mnohých je však
pozitivní nutná změna v ambivalentním vztahu vláda- soukromý sektor, kde nadále převládá nedůvěra jako důsledek
dříve všudypřítomné korupce.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Běžnými způsoby propagace zboží jsou reklamy v TV, rádiu a tištěných médiích, rozšiřuje se používání billboardů, stojanů
a plakátů, stejně jako např. reklama na autobusech MHD. Reklama může být dojednána přímo s médii, nebo
prostřednictvím reklamních agentur. Reklama se řídí zákonem o reklamě, který stanovuje standardy a mj. říká, že
oficiálním jazykem reklamy musí být arménština (netýká se tiskovin vycházejících v cizím jazyce) - text může být
doprovázen cizojazyčným překladem za podmínky, že je vytištěn menším písmem.

Pro propagaci léčiv, lékařského zařízení nebo léčebných metod je nutné povolení ministerstva zdravotnictví. Zákon
zakazuje propagaci stimulujících nebo relaxačních účinků alkoholu a cigaret, zakazuje reklamu na zbraně (kromě
loveckých či sportovních zbraní), na propagaci bank, pojišťoven a jiných finančních institucí jsou specifická omezení.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Arménská legislativa (zákon o patentech, zákon o obchodní značce, o copyrightu – viz www.parliament.am, www.ada.am)
zaručuje ochranu duševního vlastnictví – literatura, vědecká a umělecká díla včetně PC programů a databází, patenty,
průmyslový design, know how, obchodní tajemství, trademark atd. Vynucování zákona je však slabé a proto jsou
v Arménii běžná pirátská CD, knihy, programy, falešné značkové oblečení atd.

6.6 Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek se řídí zákonem o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 22.12.2010. Jeho text je k dispozici
pouze v arménštině http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64473. Regulačním orgánem je zde Státní agentura
pro veřejné zakázky.
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Informace o mezinárodních tendrech jsou zveřejňovány na stránkách:

http://www.e-tender.am/en/

http://gnumner.am/en/home.html

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Podle zákona o zahraničních investicích jsou všechny spory vzniklé mezi zahraničním investorem a Arménií řešeny
arménskými soudy. Pokud stranou sporu není Arménská republika, je spor řešen arménskými soudy nebo jinými orgány,
rozhodujícími ekonomické spory a se souhlasem stran sporu také smírčími soudy, pokud není v mezinárodní smlouvě
nebo na základě předchozí dohody obou stran (např. v dokumentaci) ošetřen jiný způsob řešení.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Přestože si arménská vláda uvědomuje nutnost reforem pro zlepšení podnikatelského prostředí – a některé z nich
provedla (daně, bankovní sektor, atd.), problémem jsou strukturální reformy a deregulace. Podnikání zde znesnadňuje
klientelismus, provázání obchodu s nejvyšší politikou, velká korupce, praní špinavých peněz, neprůhledný soudní systém a
zneužívání pravomocí policie. Přestože jsou přijímány nové zákony, ne vždy jsou kvalitní a hlavně jejich implementace či
vynucování je problematické, interpretace bývá různá „podle potřeby“.

Problémem z hlediska dopravy obchodní embargo a uzavření hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem, díky čemuž se
doprava do Arménie (přes Gruzii nebo Írán) prodražuje díky vzdálenosti i nekvalitní infrastruktuře – embargo má
samozřejmě celkově negativní vliv na ekonomiku země. Vztahy Arménie s Íránem budou navíc do budoucna ovlivněny
případnými sankcemi OSN kvůli íránskému jadernému programu, vztahy s Ruskem zase do velké míry z hlediska dopravy
závisí na dostupnosti přes Gruzii – v současnosti je pozemní cesta do Ruska pro arménské exportéry konečně otevřena
(od 1. 3. 2010), obchod se zatím z velké části realizuje přes gruzínské přístavy v Poti či Batumi.

Faktorem komplikujícím obchod s Arménií je kromě kulturních zvláštností problém jazyka – arménština je specifický jazyk,
tvoří samostatnou skupinu v indoevropské jazykové rodině (není podobná ruštině!) a má svérázné písmo. Stále větší
počet obchodníků však hovoří anglicky či tradičně rusky.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Arménii stále převažuje systém hotovostních plateb, ačkoli roste využívání platebních karet v hotelech, restauracích a
obchodech. Obchody mezi firmami domácími či se zahraničím jsou primárně prováděny bankovními převody, akreditivy
nebo barterem. Na růstu využívání bankovních převodů má vliv zejména velké množství remitent ze zahraničí a důvěra
v zahraniční partnery. banky poskytují řadu standardních služeb, včetně bankovních převodů, půjček, vkladních účtů atd.
Arménští občané i cizinci mohou mít bankovní účty v cizí měně. Neexistují omezení na výměnu nebo převod peněz nebo
návrat kapitálu a zisku. Většina bank převádí prostředky během 2–4 dnů. Arménský dram je volně směnitelnou měnou.
Podle zákona o regulaci a kontrole měny musí být ceny všeho zboží a služeb, majetku a výše platů stanoveny v dramech –
výjimkami jsou pro transakce mezi místními a zahraničními firmami a určité transakce zahrnující zboží obchodované na
světových trzích.

Někdy se mohou vyskytnout problémy s placením zakázek, i s ohledem na omezenou solventnost některých subjektů.
Místní obchodníci někdy žádají úlevy v podmínkách splátek jako např. úvěr či barter. V takovém případě doporučujeme
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poskytnutí úvěru pouze na základě předchozích zkušeností s daným subjektem a i v takovém případě v omezené výši.
Stejně tak je rozumné požadovat složení finanční zálohy u věrohodné místní banky. Vynucování smluvních práv
prostřednictvím místních soudů je problematické.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Je důležité prověřovat údaje o partnerovi a firmě, neboť zde stejně jako všude jinde působí různí „podnikavci“. Jiní
obchodníci zase nemají potřebné finanční ani jiné podmínky a domnívají se, že je poskytne zahraniční partner. Ne všichni
mají dostatečné ekonomické znalosti. Proto je pro úspěšné podnikání v Arménii dobré mít v místě schopnou a
důvěryhodnou kontaktní osobu či zprostředkovatele, pro nalezení dobrých místních partnerů a pochopení arménské
kultury, které je pro podnikání zde důležité, je dobré poznat partnery osobně. Proto je návštěva Arménie zejména
v případě plánovaného podpisu smlouvy velmi důležitá.

Arméni jsou pohostinným národem, jsou velkými jedlíky a i přes ekonomické problémy dodržují tradice stolování, kterou
mj. utužují rodinné, přátelské či partnerské vztahy – pozvání do restaurace na (na naše poměry opulentní) oběd či večeři
by tudíž nemělo překvapit a mnozí hostitelé by se mohli urazit, pokud je pozvání odmítnuto. Stejně tak není neobvyklé
pozvání k jídlu v přírodě, spojené často s prohlídkou místních pamětihodností. Ovšem vzhledem k tomu, že ke stolování
patří též bohaté pití alkoholu, je nutné mít se v tomto ohledu na pozoru – místní toho dokáží vypít hodně, aniž by se opili.
Pravidlem jsou četné a květnaté přípitky, pronášené předem určeným řečníkem (tamadou) a mající přesný řád (připíjí se
na ženy, děti, rodiče, přátelství atd.). Hosté neodpovídají na každý tamadův přípitek, zpravidla pronášejí přípitek v závěru
a na vyzvání tamadou. Není nezdvořilé nevypít při každém přípitku sklenici do dna, je možné pouze symbolicky omočit
rty.

Hosté často dostávají dárky, obvykle vyhlášený arménský koňak, proto je dobré s tímto počítat – k tradičně oblíbeným
českým artiklům, známým již ze sovětských dob, patří broušené sklo, popř. bižuterie a pivo.

Při osobním kontaktu je často překvapivé, kolik informací o České republice, resp. o Československu má zejména starší
generace – díky vztahům za trvání SSSR mnoho lidí do ČSSR jezdilo pracovně, jako turisté, občas se vyskytne někdo, kdo
působil v sovětských vojenských jednotkách atd. Proto je dobré seznámit se s informacemi o Arménii všeobecné povahy.
Pokud se lze blýsknout detailní informací např. o arménské církvi (Arménie je první zemí, kde bylo zavedeno křesťanství
jako státní náboženství), literatuře a písmu (Maštoc, Saroyan, Abovyan, Nalbandian, Tumanyan, Charents, Sevak atd.),
hudbě (Komitas, Chačaturjan, Aznavour, Cher atd.) či sportu (šachy, těžká atletika), bude to vždy přičteno k dobru.

Kvůli velkým rozdílům v jazyce a ne vždy kvalitnímu zvládnutí AJ či RJ na obou stranách je dobré zjistit si předem jednací
jazyk a případně si zajistit tlumočníka.

Místní partneři přikládají velký význam vnějším znakům, jakými jsou značkové oblečení, kvalitní hodinky či automobil,
kterým se přijíždí na jednání (pokud se nejedná o taxi). Podobně o zahraničním partnerovi vypovídá i volba restaurace,
pokud zve na pracovní oběd či večeři on.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Arménie zrušila vízovou povinnost pro státní příslušníky ČS EU pro pobyty do 90 dnů k 10. 1. 2013.
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Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.
810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Ve vztahu k občanům Arménské republiky je rovněž aplikována Dohoda mezi EU a Arménii o usnadnění vydávání víz.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců na území Arménie lze najít na webových stránkách:

http://jurist.am/en/employment

http://www.smsmta.am/?menu_id=43

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Arménií není v oblasti sociální péče v platnosti žádná smlouva, při příjezdu není vyžadováno zdravotní
pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme.

Zdravotnické služby na území Arménie jsou poskytovány za finanční úhradu – platí se v hotovosti v místě poskytnutí
zdravotní péče, výše ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v hlavním městě Jerevanu, kde jsou
zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, je na dobré úrovni, ve venkovských oblastech je tato péče na nízké
úrovni.
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7. Kontakty
viz níže

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic in Yerevan

Nalbandyan 48/1 0010 Yerevan, Armenia

Tel.: +374 10 519 373 Fax: +374 10 589 371

E-mail: yerevan@embassy.mzv.cz

vedoucí Zastupitelského úřadu: PhDr. Petr Mikyska

pracovní doba pro veřejnost: pondělí–pátek 9:00-17:00

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V Arménii, stejně jako v Gruzii a Ázerbájdžánu, nepůsobí žádná z uvedených institucí.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Hasiči: 101
• Policie: 102
• Lékařská záchranná služba: 103
• Společné číslo pro všechny druhy krizových situací (hasiči, policie i záchranná služba): 112

7.4 Internetové informační zdroje

Státní instituce
• Vláda AR www.gov.am
• Prezident www.president.am
• Parlament www.parliament.am
• Ministerstvo zahraničních věcí www.mfa.am
• Ministerstvo zdravotnictví www.moh.am
•
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Ministerstvo hospodářství www.mineconomy.am
• Ministerstvo spravedlnosti www.moj.am
• Ministerstvo ochrany životního prostředí www.mnp.am
• Ministerstvo zemědělství www.minagro.am
• Ministerstvo energetiky a přírodních zdrojů www.minenergy.am
• Ministerstvo školství a vědy www.edu.am (stránky pouze v arménštině)
• Ministerstvo kultury www.mincult.am
• Ministerstvo obrany www.mil.am
• Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mss.am (stránky pouze v arménštině)
• Ministerstvo dopravy a komunikací www.mtc.am
• Ministerstvo financí www.mfe.am
• Ministerstvo sportu a mládeže www.msy.am
• Ministerstvo územní administrace www.mta.gov.am
• Ministerstvo pro mimořádné situace www.mes.am
• Ministerstvo pro otázky diaspory www.mindiaspora.am
Tiskové agentury
• www.arminfo.info
• www.arka.am
• www.news.am
Statistika, ekonomika, obchod
• Národní statistický úřad www.armstat.am
• Žluté stránky www.spyur.am
• Centrální banka Arménie www.cba.am
• Arménská průmyslová a obchodní komora www.armcci.am
• Arménská rozvojová agentura www.ada.am
• Americká obchodní komora www.amcham.am
• Small&Medium Entrepreneurship Development National Center www.smednc.am
• Arménská agentura pro rozvoj turismu www.armeniainfo.am
Periodika
• www.world-newspapers.com/armenia.html
• www.168.am
• www.hetq.am/eng/
• www.nt.am
• www.yerkir.am
• www.panorama.am
• www.armradio.am
• www.zhamanak.com
• www.armenianow.com
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