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ՀՀ և Թուրքիայի միջև առևտրային կապերը հաստատվել են ՀՀ 

անկախության հռչակումից ու Թուրքիայի կողմից այդ փաստը 

պաշտոնապես ճանաչելուց հետոֈ Ներկայումս Հայաստանի և 

Թուրքիայի միջև պետականորեն կարգավորվող ուղղակի առևտրային 

հարաբերությունները բացակայում են, այնուամենայնիվ Թուրքիայից 

ներմուծման ծավալները մի քանի անգամ ավելին է, քան արտահանման 

ծավալներըֈ 

Բանալի բառեր. առևտրային կապեր, արտահանում, ներմուծում, 

համեմատական առավելությունֈ 

 

Նախաբանֈ Հետազոտության իրականացման համար հիմք են 

հանդիսանում Հայաստանի և Թուրքիայի առևտրային կապերի 

ուսումնասիրության բնագավառում հայ և օտարերկրացի ականավոր 

հեղինակների տեսական, գիտական և կիրառական բնույթի 

հոդվածները, ՀՀ ԱՎԿ-ի հրապարակած հաշվետությունները, 

փորձագետների հետազոտության արդյունքները ու հրապարակումները 

և մի շարք էլեկտրոնային կայքեր, այդ թվում՝ համաշխարհային բիզնես 

տվյալների հարթակըֈ 

Հետազոտության նպատակն է համակողմանիորեն ուսումնասիրել 

ու վերլուծել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առևտրային 

հարաբերությունները, բացահայտել առկա հիմնախնդիրները և դրանց 

լուծման ուղիներըֈ  

Հոդվածի թեմայի արդիականությունը կայանում է նրանում, որ 

հայ-թուրքական առևտրային հարաբերությունների կարգավորումը 
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առանձնակի նշանակություն ունի տարածաշրջանային անվտան-

գության և տնտեսական զարգացման ապահովման ոլորտումֈ 

Ստացված արդյունքներըֈ Հայաստանի Հանրապետության և 

Թուրքիայի Հանրապետության միջև առևտրատնտեսական 

հարաբերությունները ձևավորվել են 90-ականների սկզբին՝ Հայաստանի 

անկախության հռչակումից և Թուրքիայի կողմից այդ փաստը 

պաշտոնապես ճանաչելուց հետո, չնայած որ դիվանագիտական 

հարաբերություններ հաստատված չեն, սակայն 1991-1993թթ. Անկարան 

ձգտել է տնտեսական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի 

հետֈ 

1993թ.-ի մայիսին արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ 

Քարվաճառն անցավ  հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, դրա 

արդյունքում Թուրքիան իրականացրեց  հետևյալ գործողությունները. 

1. Թուրքիան փակեց H-55 միջազգային օդային միջանցքը՝ թույլ 

չտալով օդանավերի թռիչքները դեպի Հայաստան: 

2. Փակվեց Գյումրի-Կարս երկաթգիծը: 

3. Արգելվեց մարդասիրական օգնությունների փոխադրումը 

Թուրքիայի տարածքով[2]:  

Ցամաքային սահմանի վերաբացմանը և դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատմանը խոչընդոտել են Թուրքիայի 

կողմից առաջ քաշած մի շարք նախապայմաններ, դրանք են՝  

 հրաժարվել Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, 

 չհիշատակել 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունը, 

 ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունըֈ 

Ներկայացված նախապայմանները հայկական կողմը չի ընդունում, 

այդ իսկ պատճառով հայ-թուրքական հարաբերությունների 

կարգավորումը հիմնվում է միջազգային կազմակերպությունների՝ 

ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրախորհրդի միջազգային կառույցների և մի շարք 

միջազգային համաձայնագրերի ու պայմանագրերի վրաֈ 

Չնայած ստեղծված իրավիճակին՝ Հայաստանի և Թուրքիայի 

գործարարները միշտ էլ հնարավորություն են փնտրել փոխշահավետ 

առևտրատնտեսական կապեր հաստատելու և զարգացնելու համար[1]ֈ 

Վերջին 27 տարիների ընթացքում՝ 1995թ.ից ի վեր, Հայաստանը 

Թուրքիայից ներմուծել է 3 մլրդ. դոլարից ավելի ապրանք, այն դեպքում, 

երբ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից Թուրքիա է 

արտահանվել մոտ 50 մլն. դոլարի ապրանք, այսինքն՝ ավելի քան 60 

անգամ պակաս: Թուրքիայից Հայաստան ապրանքը հասնում է 
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հիմնականում Վրաստանի տարածքով, քանի որ Անկարան 

շարունակում է շրջափակել Հայաստանի հետ սահմանը: Վրաստանն էլ, 

ունենալով մենաշնորհային դիրք՝ կապված այն հանգամանքով, որ 

ցամաքային և ծովային տրանսպորտը կապում է Հայաստանի 

առևտրային գործընկերների հետ, հայաստանյան արտահանողներից և 

ներմուծողներից պաշտոնապես և ոչ պաշտոնապես մեծ գումարներ է 

գանձում, իսկ այն խոչընդոտ է հանդիսանում արտաքին առևտրի 

համար: Ըստ կատարված հետազոտությունների՝ տրանսպորտային 

ծախսերը կազմում են ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների 

անվանական արժեքի մոտավորապես 20-25%-ը, որը համաշխարհային 

մակարդակով ամենաբարձր ցուցանիշներից էֈ 

Աղյուսակ1.  

Հայաստան-Թուրքիա առևտուրը 1995-2021թթ.-ին, մլն ԱՄՆ դոլար[4] 

 

Արտահանում Ներմուծում 

1995 2.598.300 2.589.500 

1996 6.031.200 6.254.500 

1997 7.152.700 38.395.900 

1998 2.987.500 56.779.800 

1999 1.128.500 40.152.200 

2000 1.527.900 40.462.400 

2001 1.130.000 33.755.900 

2002 1.435.800 38.232.000 

2003 1.154.700 40.886.700 

2004 2.021.200 44.804.700 

2005 2.473.400 66.928.000 

2006 2.370.500 95.422.900 

2007 3.033.000 130.631.300 

2008 1.850.900 268.187.300 

2009 1.197.500 177.648.800 

2010 1.291.300 210.381.200 

2011 1.049.400 240.248.200 

2012 927.800 213.468.300 

2013 1.595.600 210.702.200 

2014 1.494.300 232.355.400 

2015 1.497.800 136.958.200 

2016 504.900 163.648.200 

2017 913.300 222.920.800 

2018 2.527.700 252.642.100 

2019 2.223.900 268.008.500 

2020 500.700 231.489.700 

2021 360.900 64.864.400 
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Հայաստանից Թուրքիա արտահանման մեծ ծավալը կազմել է 

1997թ.-ին՝ ավելի քան 7 մլն. դոլար, վերջին տասնամյակում Թուրքիայից 

հայկական ներմուծումը կազմել է 137-268 մլն դոլար, ամենաբարձր 

մակարդակը կազմել է 2008թ. և 2018թ.-ին համապատասխանաբար՝        

268 մլն. դոլար և 253 մլն. դոլարֈ Եթե դիտարկենք Թուրքիայից ՀՀ 

ներմուծման դինամիկային, ապա կնկատենք, որ 2001թ.-ին, եթե 

ներմուծման ծավալները կազմում էր 33 մլն. ԱՄՆ դոլար, ապա 20 

տարիների ընթացքում աճել է՝ 2020թ.-ին հասնելով 231 մլն. ԱՄՆ 

դոլարիֈ 2004թ.-ից սկսած՝ ներմուծման ծավալները մեծ թափ են առել: 

Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ երկու երկրների միջև քաղաքական 

հարաբերությունները նոր թափ են ստացել, և ակտիվ հանդիպումներ 

էին տեղի ունենում պետական մակարդակովֈ 2004-2020թթ. ընկած 

ժամանակահատվածում թուրքական ծագման ապրանքների 

ներմուծումը մշտապես գերազանցել է Թուրքիայից ապրանքների 

ներմուծումը՝ միջինում 1,5 անգամ, ամենաբարձր մակարդակը        

2013թ.-ին է եղել, երբ ներմուծման ծավալը 4 անգամ ավելին էր, իսկ 

2020թ.-ին՝ 2,6 անգամ[5]ֈ Սակայն, կորոնավիրուսով պայմանավորված, 

արտահանման և ներմուծման ծավալները էականորեն նվազել ենֈ       

2021թ.-ին Հայաստանի արտահանումը Թուրքիա կազմել է 360,9 հազար 

ԱՄՆ դոլար (հիմնական արտադրանքը՝ կաշի, ժամացույցներ, 

թանկարժեք քարեր և մետաղներ)ֈ Չնայած որ Հայաստան ներմուծման 

կազմում Թուրքիան 2021թ.-ին զբաղեցրել է 5%, սակայն որոշ 

ապրանքների ներմուծման գծով Թուրքիայի կշիռը կազմում է մինչև 90%ֈ 

Թուրքիայից ՀՀ հիմնականում ներմուծվում են վերջնական 

սպառման ապրանքներ, որոնք ընդհանուր ներմուծման ծավալի մոտ 

80%-ն են կազմում, այդ թվում՝ հագուստ, տրիկոտաժ, լվացող և մաքրող 

քիմիական այլ միջոցներ, ցիտրուսային մրգեր, մեքենաներ և 

սարքավորումներ և այլն, իսկ մնացած 20%-ը կազմում են միջանկյալ 

սպառման ապրանքները, այսինքն՝ հումքը[3]ֈ 

Թուրքիայից Հայաստան ներմուծված ապրանքների շարքում 

տեսակարար կշիռ ունեն՝ 

 սև մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր, 

 փայտ և փայտե իրեր, 

 օճառ, մաքրող միջոցներ և քսուքներ, 

 ալյումին և ալյումինե իրեր, 

 էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ, 

 կահույք, անկողնային պարագաներ և դրանց հարակից մասերֈ 
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Հայաստանից Թուրքիա արտահանված առավել մեծ տեսակարար կշիռ 

ունեցող ապրանքներն են՝ 

 չմշակված մորթիներ և մշակված կաշի, 

 վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ և 

դրանց մասեր, 

 ժամացույցներ և դրանց մասեր, 

 ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներֈ 

 
Նկար 1. Թուրքիայից Հայաստան ներմուծվող  հիմնական ապրանքախմբերը 

2021., տոկոս[6]: 

 

2021թ.-ին ավելի քան քան 840 անուն ապրանք է ներմուծվել, 

առաջատար տեղ է զբաղեցնում տրիկոտաժե հագուստը՝ 14,5 մլն. դոլար, 

որը այդ ապրանքի կշռի մեջ կազմում է 66%, ցիտրուսային պտուղները՝  

8 մլն. դոլար կամ 56%, ալյումինե ձողերը և պրոֆիլի ներմուծման 

ծավալը կազմել է 7,5 մլն. դոլար կամ 64%, ինչպես նաև ներմուծման 

ծավալներով առաջատար դիրք են զբաղեցնում լվացող միջոցները, 

ինչպես նաև տրիկոտաժե այլ պաստառներ, որոնք այդ 

ապրանքախմբում կազմում են 83%ֈ Այս ապրանքատեսակները այլ 

երկրների արտադրանքի համեմատ ավելի էժան են և դրա շնորհիվ 

Հայաստանում բավականին մրցունակ ենֈ Թուրքական ապրանքները 

Հայաստանում գնային առումով մրցունակ են նաև տրանսպորտային 

ծախսերի շնորհիվ, ինչը պայմանավորված է նաև աշխարհագրական 

դիրքով, և այլ տարածաշրջանում գտնվող երկրներից ներմուծումը 

դառնում է համեմատաբար ոչ շահավետֈ  

Այսպիսով, եթե Հայաստանի արտաքին առևտրային հաշվեկշռում 

Թուրքիան զգալի տեղ ունի, ապա Հայաստանի տեսակարար կշիռը 
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Թուրքիայի արտահանման մեջ կազմում է 0,1%-ից ավելի քիչֈ Բացի այդ՝ 

Թուրքիայի կառավարությունը մաքսային տարբեր լծակներով 

փաստացի արգելել է հայկական ծագման ապրանքների մուտքը 

թուրքական շուկաֈ 

 Թուրքիան Հայաստանի առևտրային գործընկերների առաջին 

տասնյակում է ընդգրկվում և որոշ գնահատումներով՝ երկու հարևան 

երկրների միջև կատարվող «թաքնված» առևտուրն ավելի մեծ ծավալներ 

ունիֈ Հայկական և թուրքական տնտեսական հանձնախմբերի 

գնահատումներով՝ երկու կողմերի միջև իրականացվող գործարքների 

մոտավորապես 70%-ը կատարվում է հայ և թուրք գործարարների միջև 

անմիջականորեն, մնացած 30%-ը միջնորդավորված առևտուրն էֈ 

Այսպես, Թուրքիայից Հայաստան ներմուծվող ապրանքների մեծ մասը 

հանդես են գալիս Վրաստանի, երբեմն էլ Ռուսաստանի անվան տակ, 

այսինքն՝ սովորաբար Թուրքիան չի նշվում արտադրման երկիր, 

փոխարենը կատարվում է ձևական ընկերությունների միջոցով, որոնք 

գրանցվում են Շվեյցարիայումֈ Վերջին տարիներին Հայաստանի  հետ 

առևտրաշրջանառության մեկ քառորդը բաժին է ընկնում Թուրքիային, 

բնականաբար ասվածը վերաբերում է ներմուծմանը, քանի որ 

հայկական ապրանքը Թուրքիայում մրցունակ չէֈ  

Այսպիսով, թվային տվյալները վկայում են, որ փակ սահմանի 

պայմանները ավելի շատ ազդում են արտահանման, քան ներմուծման 

վրաֈ Հայկական արտադրանքի արտահանվող ծավալները Թուրքիա 

բավականին փոքր են, քանի որ թուրքական իշխանությունները 

արգելքներ են ստեղծում, մինչդեռ Թուրքիայից Հայաստան ներմուծվող 

ապրանքների իրական ծավալները անվերահսկելի են, քանի որ 

թուրքական արտադրանքը Վրաստանի սահմանում կեղծվում է, 

վերապիտակավորվում է արտադրման վկայագիրը և ներկրվում 

Հայաստան[1]ֈ  Հայաստանյան շուկաներում թուրքական ապրանքների 

ծավալների աճը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով. 

 Ապրանքի գին-որակ հարաբերակցությունը բավարարում է 

պահանջարկը: 

 Ներմուծման գործընթացը մատչելի է լոգիստիկայի տեսանկյունից: 

 Գործընկերների հետ միջանձնային փոխվստահելի 

հարաբերություններ, ինչը թույլ է տալիս կանխիկ վճարումներ 

անել կամ վճարումները մաս-մաս անել կամ նախապես չվճարել: 

Սակայն մի կարևոր հանգամանքի պետք է ուշադրություն դարձնել. 

թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման որոշակի ծավալների 
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պահպանումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ  վերջիններիս 

հիմնական առավելությունը  հայ սպառողների և տնտեսվարողների 

համար գինն է, ինչի շնորհիվ այդ ապրանքատեսակները մեր երկրում 

բավականին մրցունակ ենֈ 

Որպեսզի հասկանանք, թե Թուրքիայից ապրանքների ներմուծումը 

ՀՀ տնտեսության և առևտրային հարաբերությունների վրա ինչպիսի 

ազդեցություն կունենա, պետք է դիտարկենք Բելա Բալասայի  

արտահայտված համեմատական առավելությունների մոդելըֈ 

Արտահայտված համեմատական առավելությունների (ԱՀԱ) մոդելը 

հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  

RCAi=(Xi-Mi)/(Xi+Mi), 

որտեղ՝ Xi-ն յուրաքանյուր i-րդ ճյուղի ապրանքային խմբի 

արտահանման արժեքն է, Mi-ն յուրքանչյուր i-րդ ճյուղի ապրանքային 

խմբի ներմուծման արժեքն է, RCAi-ն յուրաքանչյուր ճյուղի ապրանքային 

խմբի արտահայտված համեմատական առավելությունն էֈ Ցուցանիշը 

արժեքներ է ընդունում (-1,1) միջակայքումֈ Եթե ԱՀԱ-ն հավասար է 1, 

նշանակում է ներմուծումը զրոյական է, այսինքն՝ երկիրը արտադրում է 

այդ ապրանքը՝ բավարարելով ներքին կարիքները և արտահանելով դրա 

մի մասը, իսկ -1 արժեքը ցույց է տալիս, որ երկիրը չի կարող 

արտահանել այդ ապրանքը և ներմուծում է սեփական պահանջարկը 

լրիվ կամ մասամբ բավարարելու համարֈ Այլ կերպ ասած, ԱՀԱ-ի 

հիմնական գաղափարն այն է, որ եթե երկիրը մեծ քանակությամբ որևէ 

արտադրանք է արտահանում, ապա այդ ապրանքն արտադրում է 

արդյունավետ եղանակով և համեմատական առավելություն ունի դրա 

արտադրության ոլորտումֈ 

2015-2021թթ.-ին առկա են եղել մի քանի ապրանքային խմբեր, այդ 

թվում՝ կենդանիներ, ձուկ, խեցեմորթ, կաղամորթներ, ջրային այլ 

անողնաշարավորներ, որոնց գծով Հայաստանն ունեցել է բարձր, 

դրական ԱՀԱ, սակայն Թուրքիան ունեցել է բացասական ԱՀԱֈ 

Հայաստանի և Թուրքիայի այդ ճյուղերի ԱՀԱ թիվը վկայում է այն 

մասին, որ կան այնպիսի ապրանքներ, որոնք Հայաստանը կարող է 

առանց որևէ դժվարության արտահանել, իսկ Թուրքիան՝ ներմուծել 

համեմատաբար մեծ քանակովֈ Կան մի քանի ճյուղեր, որոնցում ՀՀ-ն 

ունի բացահայտ առավելություններ, մինչդեռ այդ արտադրատեսակների 

գծով Թուրքիայի ցուցանիշը բացասական էֈ Այդպիսի 

արտադրատեսակների շարքին են դասվում կաշին և կաշվե հումքը, սև 

մետաղները, պղինձը և պղնձե իրերը, ոչ թանկարժեք մետաղները, 
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ժամացույցները և դրանց մասերըֈ Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի 

տնտեսության բարձր համեմատական առավելություններ ունեցող 

ճյուղերն ավելի գերիշխող տեղ են զբաղեցնում, դրանք են՝ միս և 

մսամթերքներ, բանջարեղեն, կերային հատապտուղներ և ընկույզ, 

ցիտրուսային արմատներ և այլ բոստանային մշակաբույսեր, օսլա, մսից 

և ձկներից պատրաստված արտադրանք, շաքար և դրանից 

պատրաստված հրուշակեղեն, ցորենից և ալյուրից պատրաստված 

ապրանք, ապակի և ապակե իրեր և այլնֈ 

 Այն ապրանքները, որոնց մասով կատարվել է վերլուծությունը. 

 միս և մսամթերք 

 ձուկ, խեցեմորթ, 

 կաթնամթերք, 

 կերային հատապտուղներ, 

 ձավարեղենային արտադրանք, 

 ցորենից, օսլայից պատրաստված արտադրանք, 

 բանջարեղենի մշակումից պատրաստված մթերք, 

 հանքային վառելիք և յուղեր, 

 պլաստմաս և դրանից պատրաստված արտադրանք, 

 ռետինե նյութեր, 

 գորգեր և այլ տեքստիլ ծածկոցներ, 

 հագուստի պարագաներ և աքսեսուարներ, 

 թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, 

 պողպատ, 

 ալյումին, 

 մեքենաներ և մեխանիկական սարքեր, 

 էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ: 

 

Միս և մսամթերքի համեմատական առավելությունների 

գործակիցը եթե 2015թ.-ին կազմում էր Թուրքիայի դեպքում -0.807, իսկ 

Հայաստանի պարագայում՝ -0.047, ապա 2021թ.-ին՝ համապատասխա-

նաբար -0.553 և 0.578ֈ Այս ցուցանիշը վկայում է այն մասին, որ 

Հայաստանը տարիների ընթացքում քայլ է ձեռնարկել մսամթերքի 

նկատմամբ պահանջարկը բավարարել ներքին շուկայի հաշվին՝ 

կրճատելով Թուրքիայից ներմուծման ծավալները, նույնը կարող ենք 

ասել նաև կաթնամթերքի, պլաստմասե իրերի, թանկարժեք և 

կիսաթանկարժեք քարերի վերաբերյալֈ  
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Այսպիսով, ստացված գործակիցներից պարզ է դառնում, որ  երկու 

երկրների միջև ազատ առևտրի պայմաններում Թուրքիան պատրաստ է 

լինելու այս ապրանքները արտահանել Հայաստան, ինչը կարող է 

հանգեցնել տեղական արտադրողների մրցակցային պայքարից դուրս 

մնալունֈ Այսպիսով, Հայաստանի տնտեսության վրա այն կունենա 

դրական ազդեցություն, բայց վերջնարդյունքում ավելի շատ շահելու է 

Թուրքիանֈ 

Աղյուսակ 2. 

Թուրքիայի և Հայաստանի  արտադրված ապրանքների առավելագույն 

համեմատական առավելությունների գործակիցները  2015-2021թթ.[7] 

 
*1-ին սյունակը Թուրքիան է, 2-րդ սյունակը՝ Հայաստանը 

 

Եզրակացությունֈ Այսպիսով, կատարված վելուծություններից 

կարելի է եզրակացնել, որ  ՀՀ-ի և Թուրքիայի միջև բավական կայուն 

առևտրային հարաբերություններ են զարգանում, չնայած որ,  

բնականաբար, իրենց ունեցած ներուժով Հայաստանի և Թուրքիայի 

տնտեսությունները տարբերվում են, սակայն ունեն էական 

նմանություններ, գլխավորն այն է, որ երկու երկրների առևտրային 

քաղաքականությունն էլ ուղղված է արտահանման ծավալների 

ընդլայնմանըֈ Կարելի է եզրակացնել, որ եթե օրերից մի օր Հայաստանը 

որոշի, որ այլևս ոչ մի  ապրանք չի գնելու Թուրքիայից, ապա այն որևէ 

ազդեցություն չի ունենա Թուրքիայի տնտեսության վրաֈ Հակառակ 

դեպքում, եթե Թուրքիան որոշի, որ Հայաստան որևէ ապրանք չի 

արտահանելու, ապա տեղական շուկայում առաջին անհրաժեշտության 

ապրանքների պակասուրդ կառաջանա, այսինքն՝ հայ-թուրքական 

հարաբերությունները ունեն միակողմանի բնույթ, և այն պետք է 

դիտարկել միայն որպես թուրքական ապրանքների ներմուծում 
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Հայաստանֈ Հնարավոր ռիսկերից զերծ մնալու նպատակով վերջին 

տարիներին Հայաստանի առևտրային քաղաքականությունը ուղղված է 

նաև այլընտրանքային շուկաներից ներմուծման իրականացմանը և 

տեղական արտադրության ընդլայնմանըֈ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РА 

И ТУРЦИЕЙ 

Серобян Э. А., Салназарян Г. М. 

 

Торговые отношения между Арменией и Турцией были установлены 

после провозглашения независимости Армении и официального 

признания этого факта Турцией. В настоящее время между Арменией и 

Турцией нет регулируемых государством прямых торговых отношений, 

однако объемы импорта из Турции в несколько раз превышают объемы 

экспорта. 

Ключевые слова: торговые отношения, экспорт, импорт, 

сравнительное преимущество. 

 

FORMATION AND ANALYSIS OF TRADE RELATIONS BETWEEN RA 

AND TURKEY 

Serobyan E. A., Salnazaryan G. M. 

 

Trade relations between Armenia and Turkey were established after the 

declaration of Armenia's independence and Turkey's official recognition of 

that fact. Currently, there are no state-regulated direct trade relations between 

Armenia and Turkey, however, the volumes of imports from Turkey are 

several times more than the volumes of exports. 

Keywords: trade relations, export, import, comparative advantage. 
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