
 

 

 Παρότι στα μέσα Δεκεμβρίου ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του εθνικού 

αερομεταφορέα της Αρμενίας “Armavia” Michael Bagdasarov είχε 

ανακοινώσει ότι είχε αναθέσει σε ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες τη 

δημοσιοποίηση διεθνώς και τη διαπραγμάτευση ενδεχόμενης πρότασης για 

πώληση της εταιρείας του, τελικώς την Παρασκευή 29 Μαρτίου τ.ε. 

ανακοινώθηκε επισήμως από την εταιρεία ότι από 1
ης

 Απριλίου 

αναστέλλονται οι πτήσεις της και θα υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε 

καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας. Στο σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας 

αναφέρεται ότι η παγκόσμια ύφεση που έπληξε τον κλάδο αερομεταφορών 

το 2008 δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Η άδεια πραγματοποίησης 

πτήσεων της Armavia έχει λήξει από τις 14 Μαρτίου και η κυβέρνηση δεν την 

έχει ανανεώσει καθώς προσανατολίζεται στην υιοθέτησει των οδηγιών της 

ΕΕ για απελευθέρωση της αγοράς (open skies policy).   

O ιδιοκτήτης της εταιρείας την τελευταία διετία επένδυσε σημαντικά κεφάλαια 

στην αεροπορική εταιρεία. H Armavia ιδρύθηκε το 1996. Tο 2005 το σύνολο 

των μετοχών της εξαγοράστηκε από τον επιχειρηματία Μιχαήλ Baghdasarov. 

Το 2001 η εταιρεία είχε μόλις ένα αεροσκάφος, ενώ το 2003 αγόρασε άλλα 

τρεία και το 2007 επιπροσθέτως 6 το 2006. Έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία 

εξασφάλισε 14 αεροσκάφη και πραγματοποίησε 100 πτήσεις σε 

περισσότερους από 40 προορισμούς σε 22 χώρες. Σήμερα η εταιρεία 

διατηρούσε, έστω και με προβλήματα, ένα εκτεταμένο δίκτυο πτήσεων με 

περισσότερες από 100 πτήσεις την εβδομάδα σε πάνω από 35 

προορισμούς σε 20 χώρες, ενώ έχει ήδη προβεί σε περικοπές δρομολογίων, 

ανάμεσα τους και στην εβδομαδιαία πτήση για  Αθήνα. Διαθέτει και 

χρησιμοποιεί αεροσκάφη τύπου Airbus, CRJ, Boeing, καθώς και Sukhoi Su-

perjet. Το μετοχικό κεφάλαιο επιμερίζεται στις εταιρείες Mika Ltd (34,9%), 

Mika Co. (0,1%) και Aviafin LLC (65%), άπασες συμφερόντων Μ. Bagda-

saryan.                                            

         συν. σελ. 3 

Παρασκευή  5/4/2013 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Ο εθνικός αερομεταφορέας σε πτωχευτική διαδικασία. 

Τεύχος 80ο 30/3–5/4/2013 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Πτώχευση Arma-

via. 

 Σημαντικές 

παρεμβάσεις σε 
κτηνοτροφία. 

 Μεταβολές στον 

μέσο μηνιαίο 
μισθό. 

 Είσοδος της 

ΦΑΓΕ στην 
αρμενική αγορά. 

 Καθοδική πορεία 

κλάδου 
κατασκευών. 

 Προσπάθειες 

ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητ
ας. 

 

 

σελ. 1 

 

σελ. 2 

 

σελ. 3 

 

σελ  4 

 

 

σελ. 4 

 

σελ. 5 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Σημαντικές παρεμβάσεις στην κτηνοτροφία.  

Περίπου 50 συνεταιρισμοί για την εκμετάλλευση βοσκοτόπων 

ιδρύθηκαν στην Αρμενία στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινοτικής Γεωργικής 

Διαχείριση Πόρων και Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Γεωργίας 

(CARMAC) που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα,  σύμφωνα με 

ανακοίνωση του κ. Ashot Hovhannisyan, επικεφαλής του τμήματος του 

υπουργείου που είναι επιφορτισμένο με την κτηνοτροφία και την κτηνιατρική. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει διαθέσει 16 εκατομμύρια δολάρια στην 

Αρμενία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών πόρων 

των κοινοτήτων της περιφέρειας. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, 

το υπουργείο υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων, ιδίως με στόχο την 

δημιουργία συνεταιρισμών βοσκοτόπων, τη βελτίωση των συνθηκών για τη 

βοσκή των ζώων σε 55 κοινότητες σε έξι επαρχίες και τη δημιουργία μορφών 

καθετοποιημένης παραγωγής. 

Αυτοί οι συνεταιρισμοί θα μπορούν να υποστηρίζουν τη βοσκή 

βοοειδών για 4 έως 4,5 μήνες το χρόνο σε ορεινά λιβάδια, κάτι το οποίο μέχρι 

πρόσφατα ήταν ανέφικτο ένεκα της έλλειψης των καταλλήλων υποδομών. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και  

προσπελάσιμες οδοί για βοσκοτόπους, λήφθηκαν δε ειδικά μέτρα για την 

αγορά και προστασία σε προστατευμένους χώρους των βοοειδών, ενώ 

παράλληλα κατασκευάστηκαν πλήρως εξοπλισμένες οικίες για τους 

κτηνοτρόφους που απασχολούνται κάτω από σκληρές εξωτερικές συνθήκες 

για την επιμέλεια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Σημαντική ήταν επίσης και η 

παρέμβαση σε μεγάλη κλίμακα της δημιουργίας τπικών δικτύων για παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναβαθμιστεί η υγιεινή των χώρων που 

ελέγχονται τα βοοειδή.  Παράλληλα ο κ. Hovhannisyan ανακοίνωσε ότι ήδη το 

Υπουργείο έχει ως βασική προτεραιότητα μέσω αυτών των προγραμμάτων, 

την παροχή στους συνεταιρισμούς τεχνικής γεωργικών μηχανημάτων νέας 

τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον ίδιο του, σε μεγάλες κοινότητες (αρχικά σε έξι) 

θα δημιουργηθούν κτηνιατρικά κέντρα ιατρικής, με υψηλής ειδίκευσης 

επαγγελματίες και σύγχρονο εξοπλισμό.  
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Μεταβολές στον μέσο μηνιαίο μισθό.  

 Ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Αρμενία, τον Φεβρουάριο του 2013 ήταν 139.331 

αρμενικά δράμια—AMD(ισοδύναμο των 342 δολαρίων ή 10.336 ρωσικά ρούβλια), ο 

οποίος ήταν 0,77% υψηλότερος από ό, τι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία, που δημοσιεύει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας. 

 Τον Ιανουάριο του 2013, ο μέσος ονομαστικός μισθός ήταν 138.266 AMD, το 

οποίο ήταν κατά 9,9% λιγότερο από ό, τι το Δεκέμβριο του 2012 και κατά 3,1% 

υψηλότερη από ό, τι τον Ιανουάριο του 2012. 

 Ο υψηλότερος μέσος μισθός τον Ιανουάριο του 2013 καταγράφηκε στην νότια 

επαρχία Syunik - πάνω από 180.200 AMD, και ο χαμηλότερος στην επαρχία Ara-

gatsotn - περίπου 99.300 AMD. Στο Ερεβάν, ο μέσος ονομαστικός μισθός τον 

Ιανουάριο του 2013 ανήλθε σε περισσότερα από 149.400 AMD. 

 Τον Ιανουάριο του 2013, οι υψηλότερες αμοιβές καταγράφηκαν και πάλι στον 

κλάδο παροχής τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών - περίπου 322.400 AMD, 

στην εξορυκτική βιομηχανία - περίπου 312.400 AMD, στον κλάδο πληροφορικής και 

των επικοινωνιών - 287.400 AMD, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και μονάδων 

λιγνιτοπραγωγής -περίπου 184.700 AMD. 

 Οι χαμηλότερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο του 2013 ήταν στον 

κλάδο παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πολιτισμού - 81100 AMD και στο χώρο της 

εστίασης - 88400 AMD. Στον τομέα των υπηρεσιών ο ονομαστικός μηνιαίος μισθός 

ήταν περίπου 94.000 AMD και στον τομέα της εκπαίδευσης - 97.200 AMD. Η 

προσπάθεια ανάπτυξης  του τουρισμού είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία και 

η  ανάγκη προσέλκυσης  επαγγελματιών υψηλού επιπέδου δεν φαίνεται να μπορεί να 

ευοδωθεί με τη διαμόρφωση αρκετά χαμηλών αμοιβών. Αντιθέτως ο 

χρηματοοικονομικός κλάδος έχει συγκεντρώσει στελέχη υψηλού επιπέδου, καθώς οι 

αμοιβές είναι σημαντικά υψηλότερες από τους λοιπούς τομείς της οικονομίας, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σημαντική ζήτηση και διόγκωση του κλάδου που 

προβληματίζει τους οικονομικούς αναλυτές για τις επιπτώσεις στην αγορά 

συν. από σελ. 1  

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κ. Baghdasarov, ήδη από τον Νοέμβριο 2012 διέρρεε στα 

ΜΜΕ ότι έχουν προχωρήσει συζητήσεις με ιταλούς επιχειρηματίες και μεγάλα 

επενδυτικά  funds της Μέσης Ανατολής. Ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναλάβει το 

σύνολο των διογκωμένων χρεών του αερομεταφορέα (εκτιμώνται σε 45 εκ. δολ.)  



 

 

Είσοδος της ΦΑΓΕ στην αρμενική αγορά. 

Η εταιρεία ΦΑΓΕ εισήλθε στην αρμενική αγορά κατόπιν συμφωνίας με 

την κυρίαρχη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας SAS Group. Πρόκειται για 

σημαντική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά που εισάγεται ελληνική 

γιαούρτη σε μια χώρα που έχει παράδοση στην παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων και που παραδοσιακά θεωρείται ότι έχει ποιοτικά και μοναδικά 

χαρακτηριστικά η καυκασιανού τύπου γιαούρτη (matzun). Μάλιστα σύμφωνα 

με ισχυρισμούς αρμενίων ιστορικών, αρμένιοι μετανάστες στις ΗΠΑ το 1929, 

εισήγαγαν την παραγωγή και κατανάλωση γιαούρτης σύμφωνα με τις 

γαστρονομικές παραδόσεις της υστεροβυζαντινής περιόδου.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το επίπεδο των 80 τόνων εισαγωγών 

γιαούρτης το 2006, που η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσαν ολλανδικά και 

ιταλικά προϊόντα γιαούρτης με φρούτα, έφτασαν τους 180 τόνους το 2011. 

Ωστόσο τα προϊόντα λευκής γιαούρτης, ευθέως ανταγωνιστικά των αρμενικών 

δεν είχαν διεισδύσει στην εγχώρια αγορά. 

Η προσπάθεια της ΦΑΓΕ είναι σημαντική καθώς αφενός πρόκειται για 

προϊόν που έχει ιδιαίτερη ταυτότητα που αναβαθμίζει το branding των 

ελληνικών προϊόντων στην Αρμενία και αφετέρου η αλύσίδα SAS που το 

διακινεί έχει καταξιωθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της. 
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         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

προώθηση των προϊόντων τους στην 

αναπτυσσόμενη αγορά της Αρμενίας.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

παρατηρήσεις σας . 

Καθοδική πορεία κλάδου κατασκευών. 

Η καθοδική πορεία του κλάδου κατασκευών μετά την ύφεση που έπληξε και την Αρμενία το 

2008, φαίνεται να μην έχει τρόπο  ανάσχεσης καθώς μάλιστα το 2012 μονάχα μια αναιμική αύξηση 

0,2% καταγράφηκε στον κλάδο παρότι η αρμενική οικονομία σημείωσε αύξηση  7,2%. 

Ήδη το πρώτο δίμηνο 2013 η αύξηση του ΑΕΠ της Αρμενίας ήταν 8% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2012. Ωστόσο στον κλάδο κατασκευών καταγράφηκε το δίμηνο 

Ιανουαρίου—Φεβρουαρίου 2013 πτώση 8% σε ετήσια βάση, στο ύψος των  67,1 εκ. ευρώ.  Η νεα 

πτώση στον κλάδο κατασκευών, που τελικά δεν οδηγεί σε αισιόδοξες προοπτικές για όλο το 2013, 

έχει κινητοποιήσει την κυβέρνηση , καθώς διαπιστώνεται υπάρχει κίνδυνος να επηρρεάσει 

σημαντικά τις προσπάθειες που γίνονται για την γοργή υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμ΄σεων 

που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Η σημαντική πτώση 

των άμεσων ξένων επενδύσεων που καταγράφηκε το 2012, φτάνοντας το –40%, εμφανίζεται να έχει 

συνάρτηση  με τον κατασκευαστικό κλάδο και κατά συνέπεια το συνολικό  όγκο επενδύσεων 

εγχωρίων και αλλοδαπών.  

Σημειώνεται ότι το δίμηνο Ιανουαρίου  -  Φεβρουαρίου 2013, καταγράφηκε αύξηση 16% σε 

ετήσια βάση του βιομηχανικού δείκτη, αγγίζοντας συνολικά τα 351,8 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή 

δημιουργεί θετικές προοπτικές καθώς μάλιστα εμφανίζει τον κλάδο να κινείται ανεξάρτητα από τον 

συναφή κατασκευαστικό ισορροπώντας τρόπον τινά τις απώλειες στο σύνολο της οικονομίας. 
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Προσπάθειες ενίσχυσης επιχειρηματικότητας. 

Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Tigran Sargsyan σε ημερίδα που έλαβε χώρα στο Ερεβάν, 

προέτρεψε τους εκπροσώπους των μικρών και  μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παρουσιάσουν πιο 

δυναμικά και επιθετικά επιχειρηματικά σχέδια στην κυβέρνηση ώστε να υπάρξει υποστήριξή τους με 

συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Στην ημερίδα πήραν μέρος 100 Αρμένιοι επιχειρηματίες 

εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών  κλάδων της οικονομίας.. 

Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός τόνισε ότι στρατηγική της κυβέρνησης είναι η όσον το δυνατόν 

αντικειμενική ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 

να αποφασιστεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αν θα υποστηριχθεί μια επιχείρηση ή όχι. 

Τόνισε ότι καταρχήν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που 

έχουν παραγωγική βάση προσανατολισμένη σε εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς μάλιστα ο 

σχεδιασμός είναι να αυθηθούν οι εξαγωγές μέχρι το 2020 κατά 50% συνολικά. Καθώς μάλιστα η 

ωρίμανση της εσωτερικής αγοράς δεν μπορεί να επιταχυνθεί με ρυθμούς τέτοιους που θα 

δημιουργήσουν άνοδο του συνολικού εισοδήματος τέτοια που να στηρίξει σημαντική εσωτερική 

ζήτηση και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση της απασχόλησης, είναι βασική 

προτεραιότητα η  υποστήριξη της κυβέρνησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω 

επιδοτήσεων άμεσων και έμμεσων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Παράλληλα η ανάγκη ενίσχυσης της 

περιφέρειας και των υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών, σαφώς δημιουργεί την αναγκαιότητα 

στήριξης των αγροτικών μικρομεσαίων επιχιερήσεων και διευκόλυνσης ξένων επενδυτών στην 

είσοδο στο συγκεκριμένο κλάδο. Καθώς μάλιστα υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την αύξηση 

της παραγωγής σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικά στις 

διεθνείς αγορές,  η  προσπάθεια αυτή συγκεντρώνει  την προσοχή της κυβέρνσησης.  

Παράλληλα ο Αρμένιος Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή στην υλοποίηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα προβλέπουν και ευνοούν τη 

συσπείρωση  οικονομικών παραγόντων, για την επίτευξη από κοινού στόχων, ώστε να 

δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα η κυβέρνηση 

εκτιμά ότι το μέγεθος της αγοράς σε αυτή τη μακροοικονομική συγκυρία με δυσχερές εξωτερικό 

περιβάλλον, δεν ευνοεί τη διεκδίκηση με αξιώσεις μεριδίου της αγοράς σε διεθνείς αγορές από 

μικρές επιχειρήσεις. Βέβαια ο αντίλογος που διατυπώθηκε ήταν ότι τελικά ενδεχομένως να υπάρξει 

εκ νεου τόνωση των ολιγοπωλιακών τάσεων στην οικονομία και μη διασφάλιση του ανοίγματος των 

ευκαιριών για επιχειρηματικότητα σε νέους επιχειρηματίες. Οι βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν 

ο υπουργός Οικονομίας της Tigran Davtyan, ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων και 

Επιχειρηματιών Αρσέν Ghazaryan και ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Οικιακών Vazgen 

Safarian. 


