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Szanowni Państwo!

Prezentujemy „Stan Gry” – nowy cykl publi-
kacji dotyczących współpracy gospodar-
czej Polski z państwami spoza UE. Każda 
z publikacji będzie przedstawiać aktualny 
stan relacji ekonomicznych z wybranym 
krajem oraz oceniać potencjał dla ich roz-
woju, identyfikując konkretne branże, a także 
ewentualne bariery instytucjonalne.

Konieczność rozwijania współpracy z in-
nymi państwami nie wymaga długich 
uzasadnień. Wojna na Ukrainie wpływa 
silnie nie tylko na kwestie związane z bez-
pieczeństwem, lecz także z gospodar-
ką. Obecność w globalnych łańcuchach 
wartości poddanej sankcjom Rosji będzie 
ograniczona nawet po zakończeniu działań 
wojennych. Państwa, które dotąd były z nią 
silnie gospodarczo związane, będą musiały 
od nowa zdefiniować kierunki współpra-
cy gospodarczej, natomiast w interesie 
państw takich, jak Polska jest współuczest-
nictwo w tym procesie. Dzięki nawiązaniu 
cennych obustronnych relacji ekonomicz-
nych zadbamy nie tylko o bardziej stabil-

ny łańcuch dostaw, czy damy dodatkowy 
impuls dla inwestycji wzajemnych, lecz 
także ułatwimy przepływ idei. To właśnie 
innowacyjne idee będą najsilniejszym mo-
torem rozwoju w najbliższych dekadach, 
na czym skorzystają obszary najbardziej 
w nie obfitujące. Handel międzynarodowy, 
jak wykazali najwięksi ekonomiści w historii, 
przynosi korzyści obu stronom, bez względu 
na wyjściowy stan ich zamożności. Gdyby  
w 1989 r. Polsce nie dano szansy handlować 
z zachodem Europy, byłaby wciąż krajem 
bardzo ubogim, a jest jednym z 25 państw 
świata o największym i najdynamiczniej 
rosnącym PKB.

Publikacje w ramach „Stanu Gry” będą 
dwuczęściowe. W części pierwszej zosta-
nie przedstawiona perspektywa Polski,  
w drugiej – dzięki współpracy z zaprzyjaź-
nionymi think-tankami zagranicznym (tym 
razem współpracowaliśmy z Orbeli Center 
of Armenia, którego eksperci przygotowali 
drugą część tej publikacji) – perspektywa 
kraju partnerskiego. Liczymy, że będzie to 
cenne kompendium wiedzy dla polskich firm, 
a także decydentów politycznych.

Wstęp



5

Perspektywy 
współpracy 
Polski i Armenii
Autor: Szymon Witkowski



Stan Gry. Armenia–Polska

6

1. Synteza

Relacje handlowe i wzajemna współpraca 
Polski i Armenii nie jest znacząca. Niemniej 
jednak istnieje duży i wciąż niewykorzystany 
potencjał w tym zakresie. Polska jest jedną 
z największych europejskich gospodarek,  
a dla dalszego rozwoju będzie musiała po-
szukiwać nowych partnerów handlowych. 
Z pewnością zakup Armenia Securities  
Exchange (AMX) przez polską Giełdę Pa-
pierów Wartościowych (GPW) będzie  
w znacznej mierze prowadził do intensyfika-
cji relacji biznesowych, a to sprzyjać będzie 

budowaniu dobrego podłoża dla inwestycji 
w Armenii. Wzmocnienie relacji handlowych 
pomoże rozwijać się armeńskiej gospodarce 
i jednocześnie może okazać się doskonałą 
okazją inwestycyjną dla polskich firm. Co 
ważne, że Armenia jest krajem bogatym 
w zasoby surowców, głównie rud metali, 
które mogą być wykorzystywane w polskim 
przemyśle. Walory historyczne, kulturowe  
i krajobrazowe mogą być także cenne dla 
popularyzacji w Polsce armeńskiej oferty 
turystycznej.

2. Gospodarki Armenii i Polski

1) Uwarunkowania polityczne, 
gospodarcze i historyczne 
Armenii i Polski 

Armenia jest stosunkowo niewielkim, ma-
jącym powierzchnię 29.800 kilometrów 
kwadratowych krajem śródlądowym, któ-
ry zamieszkały jest przez niespełna 3 mi-
liony mieszkańców. Stolicą i największym 
miastem jest Erywań. Państwo to graniczy 
od północy z Gruzją, od południa z Iranem  
i z azerską eksklawą – Nachiczewańską Re-
publiką Autonomiczną, od wschodu z Azer-
bejdżanem, natomiast od zachodu z Turcją.

Armenia posiada niezwykle bogatą historię, 
na tych terenach istniały potężne, starożytne 
państwa. Pamiątką po tych czasach są liczne 
zabytki, które mogą zachwycać zagranicz-
nych gości. Turystyce sprzyjać może także 
lokalizacja tego kraju położonego w północ-
no-wschodniej części Wyżyny Armeńskiej. 
Około 90 proc. jego powierzchni znajduje się 
powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, 
a górskie krajobrazy i ciepły klimat stanowią 
zachętę do odwiedzenia Armenii.

Armenia, podobnie jak Polska, znajdowała 
się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. 
W tamtym okresie gospodarka tego kraju 
była centralnie sterowana, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami dla własności pry-
watnej i rozwoju przedsiębiorczości. Nie-
podległość na skutek rozpadu ZSRR Armenia 
uzyskała w 1991 r. Obecnie ustrój polityczny 
tego państwa to demokracja parlamentar-
na, zaś w gospodarce obowiązują mecha-
nizmy wolnorynkowe. Od 1991 roku Armenia 
należy do Wspólnoty Niepodległych Państw, 
a od 2015 roku do Euroazjatyckiej Unii Go-
spodarczej. Jest to także kraj partnerski Unii 
Europejskiej od 2017 r.

Na rozwój gospodarczy Armenii negatywny 
wpływ mają konflikty z otaczającymi krajami. 
Jeszcze za czasów ZSRR narastały napięcia 
między Armenią a Azerbejdżanem o Gór-
ski Karabach, zaś w 1992 r. ten zależny od 
Azerbejdżanu, ale wspierany przez Arme-
nię region ogłosił niepodległość. W związku  
z sytuacją w Górskim Karabachu relacje 
miedzy Armenią i Azerbejdżanem pozostają 
napięte do dziś i mają poważny wpływ na 
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relacje gospodarcze tych krajów, które 
są mocno ograniczone. Również Turcja 
ogranicza swoje kontakty gospodarcze  
z Armenią, co poza sporem o Górski Karabach  
w znacznej mierze jest spowodowane licz-
nymi konfliktami historycznymi, między in-
nymi ludobójstwem Ormian w Imperium 
Osmańskim w latach 1915-1917.

Polska jest krajem położonym w centralnej 
Europie, graniczącym z Niemcami, Cze-
chami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą 
i Rosją (Obwodem Kaliningradzkim – eks-
klawą rosyjską). Od północy kraj ten posiada 
dostęp do Morza Bałtyckiego. Podobnie jak 
Armenia, Polska przez lata pozostawała pod 
wpływem Związku Radzieckiego, choć nigdy 
nie była jego częścią. Niezależność od ZSRR 
uzyskała w 1989 r. i od tego czasu zacieśniała 
swoje więzi z zachodem. 12 marca 1999 r.  
stała się członkiem Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (NATO), a od 1 maja 
2004 r. Unii Europejskiej. Jest także człon-
kiem wielu z najważniejszych organizacji 
międzynarodowych zarówno politycznych, 
jak i gospodarczych (np. ONZ, Rada Europy, 
OECD). Pomimo wielu historycznych sporów 
i wojen z sąsiadami Polska od czasu uwol-
nienia się spod wpływów ZSRR weszła na 
ścieżkę rozwoju gospodarczego i w prze-
ciwieństwie do Armenii nie musiała zma-
gać się bezpośrednio z żadnym konfliktem 
zbrojnym. Dziś po ponad 30 latach dzia-
łania w warunkach wolnego rynku i blisko  
19 latach obecności w UE Polska jest jedną  
z największych i najbardziej konkurencyjnych 
gospodarek Europy.

2) Gospodarka Armenii

Produkt krajowy brutto Armenii w 2021 r. we-
dług danych Banku Światowego wyniósł 

1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AM,
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AM,
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
3 https://www.rp.pl/polityka/art37771841-armenia-azerbejdzan-blokady-i-oskarzenia-
 z-wojna-w-tle (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi_w_Armenii_(1988),
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).

13,86 miliarda dolarów1, zaś PKB per capita 
4.996,5 dolara2. Kraj ten stanowi zatem 129. 
gospodarkę świata. 
 
Na obecną sytuację gospodarczą Armenii 
wpływ mają uwarunkowania historyczne.  
W okresie Armeńskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej kraj ten był jednym z naj-
bogatszych regionów Związku Radzieckie-
go. W tamtym okresie Armenia posiadała 
bardzo rozwinięty przemysł, który dostarczał 
produkty do innych republik radzieckich  
w zamian za surowce i energię.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych  
XX w. państwo to zaczęło mierzyć się  
z licznymi problemami. Pierwszym z nich 
był narastający konflikt z Azerbejdżanem  
o Górski Karabach, który zaowocował kon-
fliktem na początku lat dziewięćdziesiątych. 
Skutkowało to blokadą ekonomiczną tego 
kraju ze strony Azerbejdżanu i Turcji. Spór  
z Azerbejdżanem wciąż ma swoje widoczne 
skutki. W ostatnich tygodniach doszło mię-
dzy innymi do blokady korytarza łączącego 
Górski Karabach z Armenią przez azerskich 

„aktywistów ekologicznych”3.

Kolejnym zdarzeniem, które miało negatyw-
ny wpływ na rozwój gospodarczy Armenii, 
było tragiczne trzęsienie ziemi w 1988 r., które 
doprowadziło do zniszczenia między innymi 
miast Giumri Spitak i Wanadzor (nazwy współ-
czesne) oraz zamknięcia ważnej elektrowni 
atomowej Mecamor. Łączne straty materialne 
tej tragedii oszacowano na 16,2 miliarda dola-
rów amerykańskich4,  co dla gospodarki tego 
niewielkiego kraju było olbrzymim ciosem.
 
Obecnie Armenia jest silnie związana go-
spodarczo z Rosją, która jest największym 
partnerem handlowym i politycznym. Aż jedna 
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trzecia bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych pochodzi z tego kraju. Ponadto jest to 
także popularny kierunek migracji zarobko-
wych Ormian, co powoduje, że blisko dwie 
trzecie transferów od emigrantów pochodzi 
właśnie z Rosji5. Wskazać należy, że z uwa-
gi na obecną sytuację geopolityczną skutki 
sankcji obciążających Rosję mogą pośrednio 
oddziaływać np. na ormiańskich imigrantów 
zarobkowych i rosyjskie firmy inwestujące  
w Armenii. Obecnie inwazja rosyjska na Ukra-
inę zdaje się jednak mieć stymulujący wpływ 
na gospodarkę Armenii z uwagi na migrację 
ze strony zarówno Ukraińców, jak i Rosjan.  
W 2022 r. wskaźnik aktywności gospodarczej 
wzrósł o 14,2 proc., a liczba obcokrajowców 
odwiedzających Armenię wyniosła 1,67 mln, 
w porównaniu z 870 tys. z roku poprzednie-
go. Ponadto w 2022 roku wskaźnik eksportu 
zarejestrował wzrost aż o 77,7 proc. Ponadto 
osoby fizyczne otrzymały za pośrednictwem 
banków komercyjnych przekazy pieniężne  
w wysokości ponad 5 mld i 190 mln dola-
rów, co w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosło 2,5-krotnie6. Oczywiście gwałtowny 
impuls dla gospodarki Armeńskiej jest cza-
sowy, gdyż wynika z konfliktu zbrojnego Rosji 
z Ukrainą, jednak efekty ożywienia gospo-
darczego będzie można zapewne oglądać 
również w kolejnych latach. Wielu migrantów 
zamieszka bowiem na stałe w tym regionie, 
podejmując aktywności gospodarcze (pra-
cując, zakładając firmy etc.).
 
Bardzo pozytywne dane dotyczą wzrostu 
eksportu armeńskich dóbr w 2022 r., kiedy 
to w październiku ich wartość osiągnęła 
605,7 milionów dolarów, czyli dwukrotnie 
więcej niż w 2021 r.7. Głównymi towara-
mi eksportowymi Armenii są rudy metali  

5 https://kuke.com.pl/rynki-swiatowe/gospodarka-armenii (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
6 https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2547; https://www.cba.am/en/SitePages
 /statexternalsector.aspx (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
7 https://tradingeconomics.com/armenia/exports, (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
8 https://tradingeconomics.com/armenia/exports-by-category,
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
9 https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2547 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
10 https://tradingeconomics.com/armenia/unemployment-rate,
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).

(31 proc.), kamienie i metale szlachetne 
oraz perły (11 proc.), napoje, alkohole i ocet  
(9,8 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe 
(8,4 proc.) oraz żelazo i stal (6,8 proc.)8. 

W 2022 r. Armenię odwiedziło ponad 1,65 
miliona turystów9, a więc zauważalnie więcej 
niż w roku poprzednim. Zważywszy na wyso-
kie temperatury, liczne zabytki starożytnych 
cywilizacji, malownicze górskie krajobrazy 
oraz fakt, że jest to pierwszy chrześcijański 
kraj świata, turystyka posiada bardzo duży 
potencjał w Armenii. Z pewnością promocja 
tego kraju w państwach europejskich, w tym 
w Polsce, mogłaby zaowocować wzrostem 
przychodów całej branży HoReCa.

Optymistyczne dane dotyczą także bezro-
bocia w Armenii, w trzecim kwartale 2022 r.  
wyniosło ono 11,6 proc., natomiast jeszcze 
w 2020 r. oscylowało w okolicach 18 proc.10. 
 
Armenia jest krajem, w którym przemysł 
jest on oparty w znacznej mierze na zasob-
nych złożach rud metali, zwłaszcza miedzi  
i molibdenu, cynku, ołowiu, żelaza. Dominuje 
zatem przemysł wydobywczy i przetwórstwa 
tychże metali.

Energetyka Armenii oparta jest w znacz-
nej mierze o elektrownie gazowe zasilane  
w importowany surowiec. W 2022 r. pro-
dukcja energii w Armenii wyniosła 8,908 
miliarda kW/h, co oznacza 16 proc. wzrost 
względem roku poprzedniego. Według da-
nych z pierwszej połowy 2022 r. wolumen 
eksportu energii elektrycznej do Iranu wy-
niósł 580,9 milionów kW/h odnotowując 
wzrost w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego o 18,2 proc. W tym sa-
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mym okresie eksport energii elektrycznej do 
Gruzji wyniósł 222,7 miliona kW/h11.

Dla armeńskiej gospodarki ważne znaczenie 
ma także rolnictwo. Użytki rolne stanowią 
około 42 proc. powierzchni kraju. Dominuje 
uprawa winorośli, figowców, migdałowców, 
orzechów, oliwek i drzew owocowych oraz 
warzyw i zbóż12. 

3) Polska ekonomia

Szacowane nominalne PKB Polski zgodnie  
z danymi Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego na 2022 r. wynosi 716 miliardów 
dolarów, podczas gdy w 2021 r. wyniosło ono 
679 miliardów dolarów13. Polskie PKB stale 
rośnie, a powyższe dane wskazują, że kraj 
ten jest 23. największą gospodarką świata  
i 6. największą w Unii Europejskiej14. Wysoki 
poziom życia obywateli Polski obrazuje PKB 
per capita, który wynosi ponad 42 tysiące 
dolarów15. O chłonności i sile polskiego rynku 
pracy świadczą dane EUROSTATU, zgodnie  
z którymi Polska posiada jeden z najniż-
szych wskaźników bezrobocia w całej UE.  
W październiku 2022 r. wynosiło ono zaledwie  
3 proc., zaś niższym wskaźnikiem mogły po-
chwalić się jedynie Czechy16. 
 
Polski eksport w 2020 r. szacowany jest 
na 261 miliarda dolarów i jest stosunko-
wo dobrze zdywersyfikowany. Dane Tra-

11 https://www.armstat.am/file/article/sv_12_22a_121.pdf; https://www.petekamutner.am/
 Content.aspx?itn=csCIExportStatistics (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
12 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Armenia-Gospodarka;4573665.html,
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
13 https://tradingeconomics.com/poland/indicators (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
14 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
15 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
16 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15497496/3-01122022-AP-EN.pdf/
 eaaa1272-82e4-2456-ed30-e6f29f801bd8 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
17 https://tradingeconomics.com/poland/exports (dane na dzień 22.01.2023 r.).
18 https://oec.world/en/profile/country/pol?yearlyTradeFlowSelector=flow1 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
19 https://tradingeconomics.com/poland/imports (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
20 https://zpe.gov.pl/a/gospodarka-polski-podsumowanie/DJBu33w2F 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).

ding Economics wskazują, że eksport sta-
le rośnie, co szczególnie zauważalne jest  
w 2022 r., kiedy to w listopadzie (ostatnie 
dane) osiągnął wartość ponad 30 miliar-
dów euro17. Duży udział w nim mają maszy-
ny i urządzenia komputerowe, samochody  
i części samochodowe, metale, produkty 
rolne i spożywcze oraz chemia. Największymi 
partnerami handlowymi Polski są Niemcy 
(28 proc.). Znaczącymi odbiorcami polskich 
towarów są też Wielka Brytania (5,8 proc.), 
Czechy (5,79 proc.) i Francja (5,63 proc.). 
Pozostali importerzy polskich produktów 
mają udział w eksporcie nie większy niż  
5 proc. Armenia posiada z kolei udział  
w polskim eksporcie wynoszący niespełna 
0,5 proc..
 
W 2020 r. wartość importu wynosiła 269 mi-
liardów dolarów18. W listopadzie 2022 r., we-
dług ostatnich danych wartość importu wy-
niosła 35,5 miliardów euro19. Saldo obrotów 
towarowych dla Polski jest zatem ujemne.

Gospodarka Polski jest bardzo zróżnico-
wana i obejmuje szeroki zakres przemysłu 
oraz usług. Z pewnością znaczącą rolę od-
grywają branże: motoryzacyjna, produkcja 
komputerów i sprzętów AGD, mebli, che-
mii oraz produktów rolnych i spożywczych,  
w tym słodyczy. W Polsce dużą rolę odgrywa 
również produkcja metali i wyrobów meta-
lowych oraz wydobycie węgla20. 
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4) Kontakty handlowe

Relacje handlowe pomiędzy naszymi kra-
jami nie są znaczące. W 2021 r. obroty han-
dlowe Armenii z Polską wyniosły zaledwie  
0,8 proc. ogółu. Całościowo wartość obrotów 
wyniosła 65,7 miliarda dolarów, przy czym 
saldo Armenii w tym handlu jest ujemne 
(przewaga importu z Polski nad eksportem). 
Przy czym pozytywnym trendem jest z pew-
nością wzrost obrotów handlowych między 
naszymi krajami w 2021 r. o 26,1 proc. (choć 
nominalnie jest to kwota zaledwie 13,54 mi-
liona dolarów). W 2021 r. wartość towarów 
eksportowanych z Armenii do Polski wyniosła 
60,9 miliona dolarów, zaś importowanych 
24,9 miliona. Co istotne, procentowy wzrost 
wartości importu z Polską wyniósł w 2021 r. 
aż 53,7 proc., co oznacza, że choć kwoty no-
minalne nie są wysokie, to istnieje wyraźna 
intensyfikacja kontaktów i handlu21. 
 
Polska według danych z 2020 r. kupuje 
przede wszystkim metale – folie aluminiowe 
(65,4 proc. importu) i stopy żelaza (12,9 proc.), 
żywność oraz tekstylia22. Z kolei eksportowa-
ne do Armenii z Polski są przede wszystkim 
produkty chemiczne (głównie medykamenty  
i pigmenty), urządzenia (głównie kompu-
tery) oraz żywność (głównie mięsa, wypieki 
oraz czekolada)23. 
 
Z pewnością jednym z najbardziej istotnych 
wydarzeń dla rozwoju wzajemnych relacji 
handlowych był zakup Armenia Securities 

21 https://www.gov.pl/web/armenia/armenia (dostęp na dzień 22.03.2023 r.).
22 https://oec.world/en/profile/country/pol?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1&
 latestTrendsFlowSelectorNonSubnatLatestTrends=flow1&yearlyTradeFlowSelector=flow1 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
23 https://oec.world/en/profile/country/pol?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1&
 latestTrendsFlowSelectorNonSubnatLatestTrends=flow1&yearlyTradeFlowSelector=flow0 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).
24 https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=112734&title=Wideokomentarz+GPW%3A+
 GPW+kupuje+Armeńską+Giełdę+Papierów+Wartościowych 
 (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).

Exchange (AMX) przez polską Giełdę Pa-
pierów Wartościowych (GPW), który miał 
miejsce w grudniu 2022 r. GPW kupiła 65,03 
proc. akcji AMX za kwotę 826 mln 297 tys. 
dramów armeńskich, czyli ok. 9,6 mln zł. 
Jak wskazuje Marek Dietl, Prezes Zarządu 
GPW, istnieje około 40 spółek armeńskich, 
które mogłyby w niedalekiej przyszłości 
zadebiutować nie tylko na giełdzie w Ery-
waniu, ale mieć podwójne notowania na 
giełdzie w Warszawie. Ponadto Armenia 
posiada bardzo rozwinięty i nowoczesny 
system bankowy. Sama giełda armeń-
ska posiada rozwiązania, które nie istnieją  
w Warszawie. Są to między innymi możli-
wość błyskawicznego sprawdzenia rachun-
ku emerytalnego przez ubezpieczonych 
czy też przeprowadzenia walnego zgro-
madzenia online wraz z wygenerowaniem 
elektronicznych protokołów gotowych do 
złożenia w sądzie rejestrowym24. 
 
Wskazać należy, że relacje między Polską  
i Armenią nie są oparte wyłącznie o handel. 
Nasze kraje współpracują również w zakre-
sie kultury, sztuki i nauki. Polska ambasada  
w Erywaniu wspiera liczne festiwale pro-
mujące kmiędzy innymi polską kinema-
tografię, a studenci z obu krajów mogą 
uczestniczyć we wzajemnej wymianie na-
ukowej między innymi w ramach programu  
ERASMUS+. Działania takie pozwalają bu-
dować dobre otoczenie dla wzajemnych 
relacji biznesowych. 
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3. Relacje Armenii i Polski

Wzajemne relacje Polski i Armenii nie są 
rozbudowane. Posiadamy liczne podobień-
stwa historyczne, czy podobne wyzwania 
związane z budowaniem gospodarki wol-
norynkowej po uniezależnieniu się od ZSRR. 
Polska była ponadto jednym z pierwszych 
państw, które uznały niepodległość Armenii, 
a nasze kraje posiadają wzajemne relacje 
dyplomatyczne od listopada 1992 r.

Ważna dla wzajemnych relacji między na-
szymi krajami jest Umowa między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Repu-
bliki Armenii o współpracy gospodarczej, 
sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 
2010 r.25 Zakłada ona zobowiązanie obu 
państw do pogłębiania dwustronnych re-
lacji handlowych, a cel ten ma być realizo-

25 (M. P. z 2010 r., nr 56, poz. 761).
26 (Dz. U. z 2005 r., nr 66, poz. 576).

wany między innymi dzięki funkcjonowaniu  
Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej 
do spraw Współpracy Gospodarczej. Ko-
lejnym istotnym porozumieniem jest Kon-
wencja między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Armenii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania  
i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, podpisana w Warszawie dnia 
14 lipca 1999 r.26

Konwencja zakłada szereg mechanizmów 
odnoszących się do opodatkowania za-
równo osób fizycznych, jak i prawnych, któ-
re mogą ułatwić funkcjonowanie zarówno 
podmiotów polskich w Armenii, jak i armeń-
skich w Polsce.

4. Perspektywy dalszej współpracy 

Relacje gospodarcze między Polską a Armenią 
nie należą do intensywnych. Z pewnością ist-
nieją jednak perspektywy na ich wzmocnienie. 
Znaczącym krokiem w tym zakresie był zakup 
Armenia Securities Exchange (AMX) przez pol-
ską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). 
Inwestycja ta z pewnością będzie wiązała się 
z transferem wiedzy i technologii w obie strony, 
a to pomoże budowaniu relacji i nawiązaniu 
kontaktów między polskimi i armeńskimi przed-
siębiorstwami. Pozwoli to na budowanie zaufa-
nia oraz dostrzegania możliwości współpracy  
w różnych dziedzinach. Z biznesowego punktu 
widzenia tego rodzaju przyjazne otoczenie 
jest bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym 
podjęciu decyzji o współpracy. 

Niezwykle istotne jest także to, że w krótkiej 
perspektywie czasowej wiele firm armeń-
skich notowanych na AMX będzie miało 
możliwość podwójnego notowania – nie 
tylko w Armenii, ale również na giełdzie 
warszawskiej. Pozwoli im to na pozyska-
nie kapitału na rozwój nie tylko od dużych, 
ale również niewielkich inwestorów. Polska 
GPW przeszła długą drogę z niewielkiego, 
lokalnego podmiotu, do ważnego cen-
trum finansowego w Europie Środkowej.  
Z pewnością jest ona w stanie zaoferować 
armeńskim firmom szansę na pozyskanie 
kapitału. Z kolei dla polskich inwestorów 
jest to szansa na dostęp do atrakcyjnego, 
szybko rozwijającego się rynku. 
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Ważną rolę może odegrać także eksport pol-
skich maszyn i urządzeń elektrycznych, które 
obecnie są bardzo poszukiwanym towarem 
eksportowym także w wielu innych krajach 
(Polska posiada wysoki udział tych właśnie 
produktów w eksporcie). Polskie urządzenia 
mogą wspomóc rozwój zarówno przemysłu 
wydobywczego i przetwórstwo metali, jak  
i armeńskie rolnictwo.

Istotną rolę polscy inwestorzy mogą ode-
grać także we wspieraniu rozwoju trans-
formacji energetycznej Armenii oraz  
w branży IT. Tą sposobność dostrzega Ro-
bert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju Pracy i Technologii po 
rozmowie z ambasadorem Armenii w Polsce, 
Samvelem Mkrtchianem27. Istotnie rozwój 
IT jest kluczowy dla każdej współczesnej 
gospodarki, zaś transformacja gospodarki 
opartej w głównej mierze o importowany 
gaz w dłużej perspektywie jest dla Armenii 
nieunikniona. Polska posiada natomiast 
zarówno doświadczenia w zakresie trans-
formacji energetycznej, która wymagana 
jest w Unii Europejskiej, jak również bardzo 
rozwinięty sektor IT i jest w stanie dostarczyć 
zaawansowany sprzęt komputerowy, jak  
i wspierać rozwój usług.

Armenia jest także krajem zasobnym w su-
rowce, głównie rudy metali. W epoce za-

27 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jestesmy-otwarci-na-wspolprace-
 gospodarcza-z-armenia (dostęp na dzień 22.01.2023 r.).

chwianych łańcuchów dostaw budowanie 
nowych dróg handlowych ze stabilnymi  
i wiarygodnymi partnerami jest kluczowe. 
Już dziś metale i wyroby z metali są głów-
nym towarem importowanym do Polski  
z tego kraju. Niemniej jednak, patrząc na ca-
łościowy wolumen, wciąż nie są to znaczące 
ilości kupowanych towarów. Armeńskie pro-
dukty z pewnością mogłyby być wykorzystane 
na szerszą skalę w polskim przemyśle.

Innym, niedocenionym polem do rozwoju dla 
Armeńskiej gospodarki, jest turystyka. Kraj ten 
jest odwiedzany przez coraz liczniejszą grupę 
turystów, jednak grono tych osób nie jest 
duże w porównaniu do tego, jakie atrakcje 
Armenia może zaoferować odwiedzającym. 
Na terenie tego kraju leżą bowiem liczne 
zabytki, zarówno pochodzące z czasów naj-
starszych imperiów, jak i związane z religią 
chrześcijańską. Ponadto kraj ma atrakcyjne 
położenie pod względem klimatu i górskich 
krajobrazów. Jest to z pewnością kapitał, na 
którym warto budować rozwój turystyki, tym 
bardziej że sąsiedni kraj – Gruzja jest obec-
nie, coraz częściej wybieranym kierunkiem 
turystycznych podróży Polaków. Dla rozwoju 
tej branży niezbędne jest jednak budowanie 
świadomości o bezpieczeństwie Armenii, jako 
kraju przyjaznego odwiedzającym, czemu nie 
sprzyjają informacje medialne o konfliktach 
tego kraju z państwami ościennymi

5. Podsumowanie
Relacje gospodarcze Polski i Armenii nie 
są szczególnie rozwinięte. Niemniej jednak 
oba kraje odgrywają ważną rolę w swo-
im regionie. Polska jest natomiast jedną  
z największych europejskich gospodarek,  
a dla dalszego rozwoju będzie musiała po-
szukiwać nowych partnerów handlowych. 
We wzajemnych relacjach handlowych  

z Armenią wciąż tkwi niewykorzystany po-
tencjał, który może zostać uaktywniony 
między innymi dzięki zakupowi armeńskiej 
giełdy przez polskiego odpowiednika. Krok 
ten z pewnością doprowadzi do intensyfi-
kacji wzajemnych relacji biznesowych, co 
sprzyjać będzie budowaniu dobrej atmos-
fery do inwestycji.
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Współpraca 
gospodarcza między 
Armenią a Polską może 
ulec rozszerzeniu
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1. Obroty w handlu zagranicznym między 
Polską a Armenią. Perspektywy rozwoju

Współpraca gospodarcza między Armenią 
a Polską rozpoczęła się już dawno temu.  
Z roku na rok oba kraje podejmowały dzia-
łania zmierzające1 do pogłębienia relacji. 
Jednak potencjał rozwojowy stosunków 
dwustronnych nie został w pełni wykorzy-
stany. Ponadto, na tle obecnych wydarzeń 
i realiów geopolitycznych, następuje inten-
syfikacja wzajemnych interesów obu stron, 
zwłaszcza z punktu widzenia środowiska 
biznesowego i inwestycji. Mimo słabych 
więzi handlowych i gospodarczych między 

1 Jednym z najbardziej kluczowych kroków jest utworzenie ormiańsko-polskiej komisji 
 międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej „na podstawie umowy o współpracy gospodarczej
 między rządem Republiki Armenii a rządem Rzeczypospolitej Polskiej”. Pierwsze posiedzenie komisji
 odbyło się 13 lipca 2010 r. w Erywaniu, a ostatnie 19 i 20 lutego 2018 r. w Warszawie. Obecnie istnieje
 dziewięć umów międzynarodowych między Republiką Armenii a Rzeczpospolitą Polską, a także 
 kilka innych niewiążących dokumentów międzynarodowych.

Republiką Armenii a Polską, kraje te mają 
potencjał do dalszego rozwoju współpracy 
w dziedzinie rolnictwa, informatyki i turystyki 
w najbliższych latach.

Na kolejnych stronach podsumowaliśmy 
dynamikę ormiańsko-polskich relacji han-
dlowych, gospodarczych i inwestycyjnych, 
przedstawiliśmy także wskaźnik ruchu tu-
rystycznego oraz poziom migracji, podkre-
ślając perspektywy rozwoju gospodarek 
obu krajów.

Mimo niewielkiej wielkości obrotów handlo-
wych między Polską a Armenią, Polska jest 
jednym z ważnych europejskich partne-
rów Armenii. Na podstawie raportu o obro-
tach handlowych Komitetu Statystycznego  
Armenii w 2021 r., Polska zajmuje 7. miejsce 
na liście krajów UE w handlu zagranicznym. 
Obecnie obroty handlowe między Polską  
a Armenią pozostają na stosunkowo niskim 
poziomie, jednak – jak zauważył wicemini-
ster spraw zagranicznych Marcin Przydacz 

– Polska postrzega Armenię jako dochodową 
platformę wejścia na rynek Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej (EAEU). Jednocześnie 
Polska jest gotowa stać się taką platformą 
dla Armenii w kontekście wejścia na rynek 
Unii Europejskiej (UE).

Minister spraw zagranicznych Armenii Ararat 
Mirzoyan podkreślił, że 30 lat współpracy 
obu krajów może być podstawą do ciągłe-
go rozwoju i umacniania stosunków mię-
dzypaństwowych, w tym z punktu widzenia 

wyniesienia na nowy poziom wielkości wza-
jemnych relacji handlowych i gospodar-
czych z Polską.

Na początku nawiązywania stosunków han-
dlowych i gospodarczych między Polską  
a Armenią obroty handlowe między krajami 
były niewielkie, w szczególności w latach 
2003–2004 udział Polski w wolumenie obro-
tów handlu zagranicznego w Armenii wynosił 
0,2 proc., natomiast w 2021 roku osiągnął  
0,7 proc. W latach 2011–2016 obroty handlowe 
między Armenią a Polską wykazywały pew-
ną tendencję wzrostową, z wyjątkiem 2014 
roku, kiedy to wielkość importu z Polski do 
Armenii gwałtownie spadła, wynosząc 7 mln  
i 260,8 tys. dolarów, co zmniejszyło się prawie 
6-krotnie w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. W ostatniej dekadzie wielkość importu 
odnotowała maksymalny poziom w 2017 r.,  
a eksportu w 2021 r., co może być podsta-
wą pogłębienia stosunków handlowych  
i gospodarczych między oboma krajami  

https://finport.am/full_news.php?id=46346&lang=3
https://armenpress.am/eng/news/1088602/
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w bieżącym roku i kolejnych latach. W latach 
2019–2020 odnotowano spadek obrotów 
handlowych z powodu pandemii COVID-19  
i jej negatywnych konsekwencji. Obroty 

handlowe przekroczyły wskaźnik okresu 
przed COVID-em w 2021 roku, dzięki czemu 
udało się wyeliminować negatywne skut-
ki pandemii.

2. Jakie produkty eksportuje Armenia 
do Polski?
Wielkość eksportu Armenii do Polski  
w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosła 
16,5 mln USD, co oznacza wzrost o 2,6 proc.  
w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku. 

W ciągu ostatnich 10 lat najwyższą stopę 
eksportu odnotowano w 2021 r., wynoszą-
cą 20 mln 342 tys. dolarów amerykańskich.   
W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost 
wyniósł 69,3 proc. 

Główne grupy wyrobów eksportowanych  
z Armenii do Polski to produkty z przetwór-
stwa warzyw, jagód, orzechów i części roślin, 

a także napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
oraz ocet, aluminium (i wyroby z niego) oraz 
inne różnorodne towary.

W 2021 r. wyroby z aluminium i metali żela-
znych stanowiły znaczący udział w wolume-
nie eksportu, wynoszący odpowiednio 14 mln 
USD i 902,3 tys. USD oraz 2,425 mln USD. Napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe stanowią 4 proc 
wielkości eksportu Armenii do Polski i uważa 
się, że Armenia ma wystarczający potencjał 
do rozszerzenia tego eksportu. Wiadomo, że na 
rynku ormiańskim wino i alkohole są wysokiej 
jakości i w stosunkowo przystępnej cenie, co 
może być warunkiem wejścia na rynek polski.

Odnosząc się do aktualnego rozwoju sto-
sunków gospodarczych między Polską  
a Armenią, zauważamy, że według Komitetu 
Statystycznego Republiki Armenii obroty 
handlu zagranicznego między tymi dwoma 
krajami wyniosły w 2022 r. 63,8 mln USD  
w okresie styczeń–wrzesień. Był to wzrost  

o 30,7 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku. Należy zauważyć, 
że w badanym okresie udział Polski w obro-
tach handlowych Armenii wynosił 0,7 proc.  
w porównaniu do 0,9 proc. w analogicznym 
okresie ubiegłego roku.

Wykres 1. Obroty handlowe między Armenią a Polską (tys. usd)



Stan Gry. Armenia–Polska

16

3. Jakie produkty importuje 
Armenia z Polski?

W pierwszych 9 miesiącach 2021 roku wo-
lumen importu z Polski do Armenii wzrósł 
o 44,6 proc. i wyniósł 47,3 mln USD. Warto 
zauważyć, że wielkość importu jest 2,9 razy 
większa niż wielkość eksportu. 

W okresie sprawozdawczym obroty han-
dlowe Armenii z krajami UE wyniosły około 
1 mld 580 mln USD, z czego udział w całym 
wolumenie obrotów handlowych wynosi 

17 proc. Głównymi partnerami są: Niemcy, 
Włochy, Bułgaria, Holandia i Belgia.

Wiodącymi grupami towarowymi impor-
towanych z Polski do Armenii są produkty  
z pszenicy, mąki, skrobi i mleka, wyroby cu-
kiernicze z mąki, pozostałość po przemyśle 
spożywczym, gotowe pasze, produkty far-
maceutyczne, olejki eteryczne, środki do 
produkcji celulozy i do kąpieli itp.

Wykres 2. Eksport z Armenii do Polski przez grupy produktów w 2021 r.
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Stosunkowo duży udział w wolumenie im-
portu mają bojlery i elementy wyposażenia, 
których wartość celna w 2021 r. wyniosła  

5 mln i 153,2 tys. USD, i wzrosła o 12,8 proc.  
w stosunku do roku poprzedniego.

4. Nowa podstawa współpracy finansowej

W kontekście relacji gospodarczych mię-
dzy Polską a Armenią, w celu poprawy 
otoczenia biznesowego, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie podpisała  
w dniu 28 czerwca 2022 r. umowę o nabyciu 
65,03 proc. akcji Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Armenii, co jest również ważne  
w kontekście tworzenia nowych możliwo-
ści wymiany kapitałowej między Armenią  
a Polską. Bank Centralny Armenii utrzymał 
25,02 proc. akcji, pozostałe 9,95 proc. to ak-
cje własne Giełdy Papierów Wartościowych  
w Armenii. Wartość transakcji wyniosła około 
873 mln dram.

Giełda Papierów Wartościowych w War-
szawie jest jedną z wiodących instytucji fi-
nansowych Europy Środkowo-Wschodniej. 
Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Warto-

ściowych w Warszawie (Grupa GPW) orga-
nizuje na swoich platformach obrót akcjami, 
obligacjami, instrumentami pochodnymi, 
funduszami akcji i innymi instrumentami. 
Jest to spółka publiczna, której akcje są 
notowane od 2010 roku, a jej kapitalizacja 
wynosi około 320 mln euro.

Giełda Papierów Wartościowych Armenii 
(„Armenia Securities Exchange” - AMX) jest 
jedynym kontrolowanym przez rząd organem 
regulującym rynek papierów wartościowych 
w Armenii. Rozliczenia giełdowe dla klientów 
przeprowadza Centralny Depozyt Armenii, 
którego 100-proc. udziałowcem jest Giełda 
Papierów Wartościowych w Armenii. 

Na koniec maja 2022 r. kapitalizacja rynkowa 
notowanych na Głównym Rynku 376 spółek 

Wykres 3. Import z Polski do Armenii według grup towarowych w 2021 r.

https://www.cba.am/EN/pmessagesannouncements/GPW%2028.06.2022%20ENG.pdf
https://www.cba.am/EN/pmessagesannouncements/GPW%2028.06.2022%20ENG.pdf
https://gpwglobalconnect.pl/en-home
https://gpwglobalconnect.pl/en-home
https://amx.am/en/about_us/who_we_are
https://www.gpw.pl/ri-information-centre?cmn_id=112596&title=Investor+Activity+On+GPW+Group+Markets+%E2%80%93+May+2022&ph_main_01_start=show
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krajowych wynosiła 585,8 mld zł (128,0 mld 
euro), natomiast łączna kapitalizacja ryn-
kowa 421 spółek krajowych i zagranicznych 
notowanych na Głównym Rynku wynosiła 
1.165,2 mld zł (254,6 mld euro)2.  

Plan rozwoju przygotowany przez Giełdę Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie obejmuje 
działania na rzecz rozwoju infrastruktury rynku 
kapitałowego, w tym rozbudowę systemu 
transakcyjnego, rozszerzenie usług giełdo-

2 Zarząd Banku Centralnego Armenii podkreśla wejście Giełdy Papierów Wartościowych
 w Warszawie na rynek finansowy Armenii jako inwestora instytucjonalnego, co da nowy
 impuls do rozwoju ormiańskiego rynku kapitałowego i nada rozmach integracji rynków
 kapitałowych Armenii i Polski, zapewni nowe możliwości dla ormiańskich firm 
 i inwestorów.

wych i centralnego depozytu oraz wpro-
wadzenie najnowszych rozwiązań techno-
logicznych. 

Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu roz-
woju systemu bankowego w Armenii, istot-
ną rolę w dalszym stałym rozwoju gospo-
darki odgrywa rozwój rynku inwestycyjnego,  
w czym mogą pomóc doświadczenia war-
szawskiej giełdy.

5. Jakie aspekty ekonomii można  
rozwinąć?

Armenia i Polska od dziesięcioleci utrzy-
mują korzystne relacje gospodarcze i kul-
turalne. Aby zrozumieć wizję gospodarczą 
danego kraju, musimy zbadać, jaką poli-
tykę inwestycyjną przyjmują.

Na podstawie tego wykresu możemy zro-
zumieć, że w 2022 roku Polska inwestowała 
w inne gospodarki, zamiast sama pró-
bować przyciągać inwestycje. Na pod-
stawie Ceicdata.com 2004-2022 Polska 
posiadała w czerwcu 2022 roku Zagra-
niczne Inwestycje Portfelowe w wysoko-
ści 4,8 mld USD oraz około 2,2 mld USD 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych  
w sierpniu 2022 roku. Statystyka ta pokazu-
je, jak rządy traktują inwestycje portfelowe 
i na jej podstawie zakładamy, że pomimo 
przyciągania przez rząd inwestycji od lud-
ności, rząd dokonuje inwestycji za granicą 
i otrzymuje korzyści wysyłając kapitał do 
krajów uprzemysłowionych. Podstawową 

inwestycją Polski w Armenii jest Lubawa-
-Armenia. "Lubawa-Armenia" produkują 
meble i armaturę do domków letniskowych

Według statystyk udostępnionych przez 
Komitet Statystyczny Republiki Armenii,  
w każdym kwartale Armenia przyciągała 
minimum 501,32 mln USD inwestycji bezpo-
średnich. Głównymi inwestorami są Rosja, 
Niemcy, Francja, jednak Armenia i Polska 
to kraje zaprzyjaźnione, gdzie najmniej bez-
pośrednich inwestycji było w 2014 roku. Ale 
jak wspomnieliśmy wyżej, rządy Armenii  
i Polski prowadzą przedsięwzięcie „Lubawa-

-Armenia”. Armenia jest dobrym miejscem 
dla inwestorów zagranicznych do oszczę-
dzania pieniędzy, a większość podmio-
tów inwestuje w rolnictwo, ponieważ około  
32 proc. armeńskiego PKB to towary rolne. 
Polski rząd mógłby przyjrzeć się Armenii jako 
dobremu miejscu do produkcji produktów 
rolnych na europejskie rynki rolne.

https://www.ceicdata.com/en/indicator/poland/direct-investment-abroad
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Na podstawie statystyk Armstat.am, Arme-
nia pozyskała 1 miliard i 84 miliony dolarów 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ), które zostały przeznaczone na sub-
sydiowanie przedsiębiorstw, tworzenie 
bardziej korzystnego środowiska dla firm 
i start-upów, usprawnienie sektora rolni-
czego i medycznego. 

Drugim dobrym miejscem do współpracy 
jest sektor IT/ICT. W Armenii dynamicz-
nie rozwija się programowanie. Firmy  
z całego świata starają się otwierać fir-
my informatyczne, które będą obsługiwać 
ich programy czy strony internetowe lub 
nawet przyjmować zlecenia outsourcin-
gowe od zagranicznych przedsiębiorstw. 
Dlatego rząd Armenii stworzył komforto-
we otoczenie prawne i ekonomiczne, aby 
przyciągnąć nowe inwestycje i poprawić 
standard życia w kraju. 

Armenia mogłaby opracować nowe 
technologie i stać się bardziej pożąda-

nym miejscem dla kontraktowych dzia-
łań badawczo-rozwojowych. Kraj ten jest  
w dobrej sytuacji, aby kontynuować świad-
czenie takich usług, w tym testowanie 
oprogramowania i tworzenie prototypów, 
dla klientów za granicą. Konkretne pod-
sektory uznane za mające potencjał obej-
mują sztuczną inteligencję, czyste badania 
(i ewentualnie inżynierię), projektowanie 
półprzewodników i automatyzację projek-
towania elektronicznego oraz danologię.

Polska ma bardziej postępowe technologie 
informatyczne i teleinformatyczne, chociaż 
tylko 8 proc. PKB Polski pochodzi z sektora 
IT/ITC. Polska specjalizuje się w usługach  
w chmurze, big data i cyberbezpieczeństwie. 

Współpraca pomiędzy dwoma rządami 
może być opłacalnym i do tego nowocze-
snym krokiem do stworzenia oprogramo-
wania lub firmy, która będzie służyła struk-
turom rządowym lub opłacalną inwestycją 
w rozwijającą się dziedzinę.

Wykres 4.  BIZ Armenia z zagranicy; BIZ Polska do zagranicy (mln usd)

http://armstat.am/am/?nid=13
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6. Turystyka w ramach wzajemnych 
interesów

Armenia jest pożądanym celem podróży 
dla turystów ze względu na piękną przyrodę 
i krajobrazy, bogatą historię i kulturę oraz 
rozwijającą się infrastrukturę turystyczną. 
Do głównych rodzajów turystyki należą: 
historyczno-kulturowa, religijna, wellness  
i resortowa, sportowa, agroturystyka, ga-
stronomiczna oraz turystyka przygodowa. 
Obecnie dostępne są również tanie bilety 
z Armenii do Europy, co również stwarza 
możliwości rozwoju turystyki na kierunkach 
dwustronnych.

W ostatnich latach liczba turystów wzrosła, 
z wyjątkiem pandemii COVID-19, kiedy to 
wszystkie kraje świata zamknęły swoje gra-

nice, nie dopuszczając do napływu turystów 
do swoich krajów.

Od 2019 roku odnotowano tendencję wzro-
stową w dynamice wizyt turystycznych 
między Polską a Armenią. W 2020 roku 
gwałtowny spadek przyjazdów w związku  
z pojawieniem się pandemii wirusa  
COVID-19 i zamknięciem granic. Należy za-
znaczyć, że liczba turystów przyjeżdżających 
z Polski do Armenii wyniosła w 2021 roku 4176, 
co prawda ruch turystyczny wzrósł pięcio-
krotnie w stosunku do roku poprzedniego, 
ale stanowi zaledwie 0,5 proc. całkowitego 
ruchu turystycznego.

Liczba osób z Polski odwiedzających Armenię  
w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wynio-
sła 5489 osób, co stanowi ponad 79 proc.  
w analogicznym okresie 2020 roku.

Armenia nie jawi się jako popularny kierunek 
turystyczny dla polskich turystów. Jednak 
pewne udogodnienia zostały już wprowa-
dzone. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 

podróżując do Republiki Armenii, mogą po-
siadać wszystkie rodzaje paszportów i prze-
bywać w Armenii przez 180 dni bez wizy, ale 
paszport musi być ważny na czas trwania 
wizyty. Jednak zwiedzanie kraju bez koniecz-
ności uzyskania wizy nie jest warunkiem 
wystarczającym do przyciągnięcia większej 
liczby turystów z Polski. 

Wykres 5.  Liczba wizyt z Polski w Armenii (lata 2013-2021)

https://www.mfa.am/en/visa/
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7. Przepływy migracyjne krajów i ich 
powiązania   

Z powodu ludobójstwa w 1915 roku Ormianie 
są rozproszeni po całym świecie, a diaspora 
liczy około 10 milionów ludzi, którzy uważają 
się za Ormian. Ponadto Republika Armenii 
ma jeden z najwyższych wskaźników emi-

gracji na świecie, z około 30 procent ludności 
mieszkającej poza granicami kraju. Najpo-
pularniejszymi krajami emigracyjnymi są 
Rosja, USA, Francja i Ukraina.

W Polsce w 2020 r. 6900 imigrantów uzy-
skało zezwolenie na pobyt dłuższy niż  
12 miesięcy; w porównaniu z 2019 r. wskaźnik 
ten zmniejszył się o 26,9 proc. W jej skład 
wchodzi 60 proc. migrantów zarobkowych, 
15,2 proc. członków rodziny, 0,1 proc. przyby-
łych w celach edukacyjnych oraz 24,7 proc. 
innych migrantów. Przed rosyjską agresją 
na Ukrainę najwięcej imigrantów pochodziło  
z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Indii.

Polska jest preferowana przez obcokra-
jowców, ponieważ w porównaniu z innymi 

krajami UE, ma swoją walutę, a kraj nie jest 
tak drogi. Kluczowym czynnikiem, na który 
imigranci mogą zwracać uwagę w swojej 
pracy, jest niskie gwarantowane pracow-
nikom delegowanym prawo do wynagro-
dzenia, obejmujące wszystkie składowe wy-
nikające z prawa pracy, a nie tylko płacę 
minimalną. Według danych Diaspora.gov.
am, ormiańskich emigrantów w Polsce jest 
około 40 000, natomiast w latach 2000-
2019 ponad 2100 obywateli Armenii nabyło 
polskie obywatelstwo.

Wykres 6.  Wskaźnik migracji netto Armenii w latach 2012-2021

http://diaspora.gov.am/en/pages/77/poland
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W grudniu 2020 roku Polska rozpoczęła 
program „Poland Business Harbor”, który 
pozwala imigrantom na pracę bez po-
zwolenia. Wyłączenie objęło również pra-
cowników służby zdrowia oraz prywatny 
personel domowy dyplomatów i urzędni-
ków konsularnych. Dzięki temu lekarzom, 

którzy ukończyli uczelnie w krajach spo-
za UE, łatwiej jest znaleźć pracę w nowym, 
lepszym miejscu. Ale jest też jeden wyjątek 

– lekarze mogliby pracować w Polsce tylko 
przez 5 lat, muszą potwierdzić znajomość 
języka polskiego i uzyskać zapewnienie  
o zatrudnieniu od przyszłego pracodawcy.

Jeśli chodzi o liczbę przypadków przekro-
czenia granicy między Polską a Armenią, to 
należy zauważyć, że w ciągu ostatniej de-
kady osiągnęła ona swój szczyt w 2018 roku,  
a następnie, z powodu pandemii, spadła do 

najniższego poziomu w 2020 roku. W 2021 r.  
przyjazdy Polaków do Armenii wyniosły łącz-
nie 4 482, co oznacza prawie 5-krotny wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego.

Wykres 7. Dynamika przejść granicznych z Polski do Armenii (lata 2012-2021) 

Wykres 6. Wielkości migracji, emigracji i imigracji międzynarodowej netto w Polsce 
(lata 2012-2021)
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8. Dwustronna współpraca gospodarcza. 
Efekty i oczekiwania

Podsumowując, musimy zauważyć, że 
stosunki handlowe i gospodarcze między  
Armenią a Polską są słabe, ale generalnie 
z roku na rok mają tendencję wzrostową,  
a w kontekście obecnych wydarzeń ge-
opolitycznych, krajom udaje się ograniczać 
straty gospodarcze poprzez organizowane 
co jakiś czas spotkania i rozmowy między 
urzędnikami państwowymi.

Armenia importowała z Polski więcej towa-
rów i usług niż eksportowała, a jako mała 
gospodarka otwarta ma w swojej historii 
gospodarczej ujemny bilans handlowy. 
Oba kraje mają potencjał i wolę polityczną, 
aby pogłębić i rozszerzyć swoje stosunki 
handlowe i gospodarcze. W ciągu ostat-
nich kilku lat zwiększył się napływ turystów 

z Polski, ale Armenia nadal jest mało po-
pularnym kierunkiem turystycznym dla 
polskich turystów.

W zakresie rozwoju stosunków gospodar-
czych obu krajów, istotna współpraca Gieł-
dy Papierów Wartościowych w Warszawie 
i jej odpowiednika w Armenii może być 
podstawą do przepływu kapitału od nas, 
a także rozwoju giełdy w Armenii.

Współpraca między Polską a Armenią jest 
możliwa w kilku dziedzinach, m.in. w sek-
torze IT/ICT, rolnictwie i turystyce, czemu 
sprzyjać może tania i wykwalifikowana siła 
robocza dostępna w Armenii, korzystne 
warunki pogodowe i położenie geogra-
ficzne, a także piękna przyroda i krajobrazy.
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