
O País  
 
Apesar de ser localizado na Ásia, e cercado de países de 
maioria islâmica, a Armênia possui fortes vínculos culturais 
com a Europa. Sua população é de aproximadamente 3 
milhões de habitantes e sua capital, Erevan, é uma das mais 
antigas capitais do mundo. Economicamente, o país vem se 
recuperando de um forte impacto sofrido pela crise estadu-
nidense de 1929, através de auxílio de programas e emprés-
timos do Fundo Monetário Internacional (FMI). Apresentou 
um período de forte crescimento entre 2001 a 2008 com 
taxas de 12% ao ano no aumento de seu PIB anual.  O país é 
membro de várias Organizações Internacionais, incluindo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), o Conselho da Eu-
ropa, o Banco de Desenvolvimento da Ásia, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) além de atuar também em 
organizações internacionais de desportos, como a Federa-
ção Internacional de Futebol (FIFA) e a União das Federa-
ções Europeias de Futebol (UEFA). 
 
Armas de Destruição em Massa 
 
A República da Armênia é considerada o único aliado da 
Rússia em toda a Transcaucásia, o que faz com que os posi-
cionamentos de ambos sejam os mesmo, ou muito próxi-
mos no que diz respeito a maioria dos principais problemas 
internacionais. Nesse sentido, mesmo não possuindo armas 
de destruição em massa, conta com um poderoso apoio 
russo no que diz respeito a esses armamentos. O país tam-
bém é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP). 
 
Política Internacional  
 
A Armênia mantém uma relação bilateral com a União Eu-
ropeia (UE), fortalecido por um acordo assinado em 1996 e 
em vigor desde 1999: o Acordo da Associação da União 
Europeia, que visa aprofundar as relações políticas, econô-
micas e comerciais entre os Estados participantes. Dessa 
forma, está estritamente em acordo com as decisões que 

visam o combate ao grupo insurgente terrorista Estado 
Islâmico da Síria e do Iraque (ISIS), principalmente após 
este ter destruído um importante templo memorial em 
homenagem ao genocídio armênico ocorrido entre 1915 a 
1923, pelo Estado Turco Otomano. O chanceler armênico 
declarou que a natureza do grupo extremista é selvagem e 
ainda pediu que a comunidade internacional interrompesse 
o financiamento em apoio ao grupo.  
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