
 

 

Κρίσιμη καμπή για τον εθνικό αερομεταφορέα. 

           Ο ιδιώτης διαχειριστής του αερολιμένα Yerevan Zvartnots απαγόρευσε 

την εκτέλεση πτήσεων στις 20-23 Σεπτεμβρίου, στον αρμενικό αερομεταφορέα  

Armavia, λόγω της διόγκωσης των χρεών που εκκρεμούν προς την εταιρεία. Ο 

εκπρόσωπος του Zvartnots Gevorg Abrahamyan υποστήριξε σε δηλώσεις του 

ότι η εταιρεία απέτυχε να καταβάλει έγκαιρα, παρά και τις σχετικές παρατάσεις, 

τα οφειλόμενα για τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, δίχως να προσδιορίζει 

πόσα χρωστάει η Armavia, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται πλεον για 

ποσά που δεν μπορούν να ενταχθούν σε βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις. 

          Η Armavia, ιδιοκτησίας του μεγαλοεπενδυτή και μέλους της λεγομένης 

ολιγαρχίας της χώρας, Michael Bagdasarov, υποστηρίζει για μια ακόμα φορά 

(όπως και τον περασμένο Μάιο) ότι έχει πληρώσει για τις υπηρεσίες που έλαβε 

μετά από κάθε πτήση, δίχως να καταβάλει το τέλος ρήτρας χρόνου παραμονής 

των αεροσκαφών, αλλά ανέλαβε την υποχρέωση να το πληρώσει μέσα στις 

επόμενες 2-3 ημέρες. Η σύγκρουση μεταξύ Zvartnots και Armavia που 

ξεκίνησε πέρυσι, με καταγγελίες εκ μέρους του Bagdasarov ότι τα τέλη 

αεροδρομίου είναι εξαιρετικά υψηλά και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας 

της εταιρείας, υπονομεύοντας την ανταγωνιστική θέση της και μάλιστα 

υποστιρίζει ότι ένεκα της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας η εταιρεία υπέστη 

μεγάλες απώλειες το 2011. Πηγές στην Armavia υποστηρίζουν ότι η Zvartnots 

προσπαθεί να αναγκάσει την εταιρεία να επιστρέψει στο προηγούμενο 

καθεστώς τελών ή εναλλακτικά να καταβάλλει σημαντική προκαταβολή. 

Μάλιστα υπάρχει η ευθεία κατηγορία ότι με αυτή την διαχείριση ωθείται η 

εταιρεία σε οικονομικό μαρασμά με συνέπεια την πώλησή της. Ωστόσο η Ar-

mavia, που ιδρύθηκε το 1996 και πραγματοποιεί 102 πτήσεις την εβδομάδα σε 

35 προορισμούς σε 20 χώρες, με μετόχους τις εταιρείες Mika Ltd (34,9%), Mi-

ka Co. (0,1%) και Aviafin LLC (65%), άπασες συμφερόντων Μ. Bagdasaryan, 

ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ξένους επενδυτές. Μάλιστα 

είναι ενδεχόμενο μέχρι το τέλος του έτους να υπάρξει τελικό σχέδιο αλλαγής 

στην ιδιοκτησία της. 

Παρασκευή  28/9/2012 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

Τουριστικές επιλογές κατοίκων Αρμενίας.  

Δημοσίευματα σε εφημερίδες, για τις υψηλές τιμές και τις περιορισμένες 

επιλογές σε καταλήματα στην ύπαιθρο χώρα και τα παραθεριστικά κέντρα 

(κυρίως πέριξ της λίμνης Σεβάν) αυτό το καλοκαίρι έφεραν στην επιφάνεια τους 

λόγους που επιλέγουν οι Αρμένιοι να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. Η 

κυβέρνηση της Αρμενίας, επαίρεται ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, προφανώς εκτιμώντας πολλούς λόγους 

για να τους ενθαρρύνει και να τους επανεξετάσει. 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι Αρμένιοι που εργάζονται 

πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται άδεια 20 ημέρες μετ 'αποδοχών ανά έτος. 

Ένα μέρος του διαθέσιμου χρόνου το απολαμβάνουν στην περιοχή του 

Καυκάσου, και ένα άλλο μέρος που λαμβάνεται κυρίως τον Αύγουστο 

μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Το διαθέσιμο εισόδημα για αυτές τις διακοπές, 

ωστόσο, είναι σχετικά μικρό. Η Αρμενία σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του 

Ιουνίου 2012 έχει κατά κεφαλήν εισόδημα μόλις 5.800 δολάρια (5500 το 2011), το 

χαμηλότερο ποσοστό στην περιοχή, σύμφωνα και με τον Οργανισμό της USAID. 

Ωστόσο το κόστος και κατά συνέπεια οι δαπάνες για διακοπές στην 

Αρμενία δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που προκύπτουν από το 

περιορισμένο εισόδημα. Σε συνέντευξη Τύπου, της Ένωσης Tour Operators 

εσωτερικού τουρισμού της Αρμενίας, η διευθύντρια Armine Adamian ανέφερε ότι 

το κόστος για μια επταήμερη περιοδεία της Αρμενίας είναι 1.500 ευρώ, ποσό 

εξαιρετικά υψηλότερο σε σχέση με επιλογές για μετάβαση στο εξωτερικό σε 

γειτονικές και ευρωπαϊκές χώρες. Εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία της ότι ολοένα 

και περισσότεροι Αρμένιοι θα επιλέγουν με το ίδιο ποσό ή ακόμη και λιγότερο να 

κάνουν διακοπές στις ευρωπαϊκές χώρες - Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία - 

ή, για παράδειγμα, στη Σρι Λάνκα και την Τουρκία. Βέβαια προς το παρόν η 

μεγαλύτερη προτίμηση προέρχεται από τις φθηνές προσφορές στη Γεωργία και 

τα ολοκαίνουργιας υποδομής τουριστικά θέρετρα στο Βατούμι και το Πότι. Με 

αυτά τα δεδομένα θεωρεί παράδοξο τελικά να επιλέξει κάποιος κάτοικος της 

Αρμενίας να κάνει διακοπές στη χώρα και να διαθέσει τόσο υψηλό ποσό. Αυτό 

βέβαια το έχουν εντοπίσει και τα ταξιδιωτικά γραφεία που περιέργως έχουν 

διαμορφώσει φτηνότερα πακέτα διακοπών στο εξωτερικό σε σχέση με την 

Αρμενία.         συν. σελ. 3 



 

 

σελ. 3 Τεύχος 54ο 22-28/9/2012 

συν. από σελ. 2 

Η Mekhak Apresian, επικεφαλής του τμήματος Τουρισμού του Υπουργείου 

Οικονομίας, παραδέχεται ότι η Αρμενία έχει κάποιες ελλείψεις σε υποδομές, αλλά 

υποστηρίζει ότι η χώρα θα μπορούσε να γίνει σημαντικός πόλος έλξης για τους ξένους 

τουρίστες καθώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις από πλευράς αξιοθέατων και 

γεωμορφίας. Βέβαια σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού των 

Ηνωμένων Εθνών η Αρμενία η οποία προσπαθεί να ανταγωνιστεί κυρίως τη Γεωργία, 

που είναι ο κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός του Καυκάσου, με σχεδόν 2,8 εκατ. 

επισκέπτες το 2011, υπολείπεται σημαντικά με τους 758.000 επισκέπτες συνολικά το 

2011, αλλά και από το Αζερμπαϊτζάν που έπεσε στη δεύτερη θέση με 1,5 εκατ. 

τουρίστες το ίδιο έτος. 

            Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Αρμενία είναι ως επί το πλείστον Αρμένιοι 

της Διασποράς, οι οποίοι έρχονται για την επίσκεψη της οικογένειας ή ανακαλύπτουν εκ 

νέου τις ρίζες τους, λένε οι εκπρόσωποι των ταξιδιωτικών γραφείων. Οι Ιρανοί επίσης, 

εκμεταλλευόμενοι δωρεάν διακοπές των κοινωνικών περιορισμών που παρέχει η χώρα 

τους, φαίνεται να είναι η μία σημαντική ομάδα των ξένων τουριστών που επισκέπτονται 

την Αρμενία σε αυξανόμενους αριθμούς. Ο αριθμός των τουριστών το 2011 αυξήθηκε 

10,3% σε σχέση με το 2010, ενώ για το 2012 υπάρχουν παρόμοιες εκτιμήσεις. 

Γερμανοί, Ιταλοί, Αυστριακοί τουρίστες συνιστούν το υπόλοιπο ποσοστό επισκεπτών, οι 

οποίοι κυρίως επικεντρώνονται σε αναζήτηση των ορειβατικών τόπων της χώρας και 

του ιδιόμορφου γεωφυσικού χώρου. Οι Ρώσοι τουρίστες ολοένα και μειώνουν τις 

δαπάνες του και περιορίζονται κυρίως στη λίμνη Σεβάν, καθώς μάλιστα εξακολουθούν 

να αποφεύγουν τη Γεωργία για τους γνωστούς πολιτικούς λόγους.               συν. σελ. 5  

Επίμονες προσπάθειες Τουρκίας για κλείσιμο εργοστασίου ενέργειας. 

      Η Τουρκία εξακολουθεί να επιδιώκει το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού και εργοστασίου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Metsamor στην Αρμενία και για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού έχει αναλάβει ενεργό έργο το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας 

όπως επισήμως δήλωσε ο τούρκος υπουργός Τανέρ Γιλντίζ. Υποστήριξε ότι το Metsamor 

όπως και άλλα πυρηνικά εργοστάσια που έχουν ήδη υπερβεί την προβλεπόμενη περίοδο 

λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παγκόσμια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΑΕ), στην 

οποία και προσφεύγει ξανά η Τουρκία. Το Υπ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αρμενίας 

υποστηρίζει ότι η δεύτερη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Metsamor θα λειτουργεί έως 

ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας μονάδας. Η ασφάλεια της λειτουργούσας μονάδας 

ελέγχεται στενά από τις αρχές της Αρμενίας και της ΕΑΕ και θα βελτιώνεται συνεχώς με τις 

νέες τεχνικές παρεμβάσεις στην συντήρηση του αντιδραστήρα.  



 

 

Επίδραση διεθνούς επιπέδου τιμών σίτου. 

Η άνοδος των τιμών στο ψωμί και στο αλεύρι σε Αρμενία 

έχει προκληθεί από την αύξηση των τιμών σίτου παγκοσμίως και 

την κακή συγκομιδή στη Ρωσία, σύφωνα με τον πρόεδρο της 

Εθνικής Επιτροπής της Αρμενίας για την προστασία του 

οικονομικού ανταγωνισμού Artak Shaboyan. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ένας τόνος ρωσικού σιταριού 

κοστίζει 325 δολάρια έναντι 250 δολαρίων στις αρχές του 2012. 

Η τιμή του αλευριού στην Αρμενία έχει αυξηθεί κατά 25% 

από 199.000 σε 247.000 AMD ανά τόνο. Ο κ. Shaboyan είπε ότι 

επιπροσθέτως η αγορά αλεύρων στην Αρμενία ελέγχεται από 

την εταιρεία Alex & Gregor Manana Grain, οι δραστηριότητες 

των οποίων εποπτεύεται από την επιτροπή του σε συνεχή βάση 

καθώς είναι επιβαρυντική για τον ανταγωνισμό . 

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

    Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι στη 

διάθεση των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να αναζητήσουν την 

δυνατότητα προώθησης των  

προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Αρμενίας. Παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε σχετικώς 

αιτήματα και παρατηρήσεις σας . 

Στρατηγική συνεργασία με γερμανικό όμιλο κλάδου ενέργειας. 

     Η Αρμενία ενδιαφέρεται για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας 

και έτοιμη να υποστηρίξει τα προγράμματα αυτά, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Tigran 

Sargsyan, την Τετάρτη με την ευκαιρία συνάντησης με την αντιπροσωπεία της εταιρείας Commit 

Group της Γερμανίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Gerrit Schmitter. Σύμφωνα με την κυβέρνηση 

της Αρμενίας, οι πλευρές συζήτησαν τα θέματα που σχετίζονται με σημαντικές επενδύσεις στον 

κλάδο της ενέργειας στην Αρμενία. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Αρμενίας παρουσίασε τα 

προγράμματα και τι προϋποθέσεις για την υποδοχή των επενδύσεων από τους ξ΄λενους επενδυτές 

και τη συγκεκριμένη εταιρεία, με την οποία υπάρχει ήδη εκτεταμένη συνεργασία σε επίπεδο 

παροχής τεχνογνωσίας εκπόνησης μελετών. 

       Η Commit Group περιλαμβάνει  εταιρείες που επικεντρώνονται στην παροχή συμβουλών και 

τεχνογνωσία για οικονομικές δραστηριοτήτες στο εξωτερικό. Η Commit Group υλοποιεί ήδη 

σημαντικά επενδυτικά σχέδια εκτός από τη Γερμανία, στη Ρωσία, τα κράτη μέλη της ΚΑΚ και 

σχεδιάζει στρατηγικές για περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών της καθώς ήδη διατηρεί , γραφεία 

του ομίλου σε Μόσχα, Ufa (νοτιοανατολική Ρωσία), Κρασνοντάρ, Καλούγκα και Αλμάτι. 
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συν. από σελ. 3 

Ένα δεκαπενθήμερο διαμονής σε μονόκλινο δωμάτιο (με πρωινό) σε μεσαιάς ποιότητας 

ξενοδοχείο στο Sevan κοστίζει μεταξύ $ 1.260-1.400. Συγκριτικά, μια παρόμοιας χρονικής διάρκειας 

διαμονή σε ένα mid-level παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Ιταλία ή την Ισπανία μπορεί να στοιχίσει 

περίπου $ 1.500 - $ 2.000 (με ευρύτερες πιλογές φαγητού και διασκέδασης), κάτι που δε ισχύει για 

το Ερεβάν και τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά θέρετρα της χώρας. Η αρμενική κυβέρνηση παρότι δηλώνει 

ελάχιστη ή καμία επίσημη ανησυχία ένεκα της τάσεως πολλοί Αρμένιοι να επιλέγουν για τις διακοπές 

τους το εξωτερικό, προσπαθεί να ενθαρρύνει τους κρατικούς υπαλλήλους να κάνουν διακοπές στην 

πατρίδα, καλύπτοντας μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων μέρος των εξόδων για διαμονή σε 

θέρετρα της χώρας. Παράλληλα τα ξενοδοχεία στο Sevan ή άλλους προορισμούς διακοπών 

εμφανίζουν να έχουν πληρότητα σύφωνα με τους υπευθύνους τους και μάλιστα σύμφωνα με δικά 

τους στοιχεία κύκλος εργασιών τους επεκτείνεται με μια εκπληκτική ταχύτητα 25% ετησίως.  

Οι τιμές για διακοπές στην Αρμενία είναι αρκετά προσιτές, υποστήριξε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομίας Ara Petrosian, παρότι αυτές οι ίδιες τιμές στις οποίες αναφέρονται για τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους καταναλωτές φαίνονται υπερτιμένες. Η πρώτη εναλλακτική 

επιλογή είναι βέβαια η Γεωργία και χιλιάδες Αρμένιοι φαίνεται να την επιλέγουν για 3ήμερες και 

10ήμερες αποδράσεις. Η γεωργιανή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των Αρμενίων τουριστών 

αυξήθηκε κατά 22% το 2012 (πάνω από 408.000 επισκέπτες) σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 

2011. Η Αρμενική κυβέρνηση τους υπολογίζει σε 290.000. 

Οι περισσότεροι επιλέγουν να παραθερίσουν πέριξ της Μαύρης Θάλασσας και ειδκότερα 

στην περιοχή Achara της Γεωργίας. Καθώς μάλιστα οι τιμές στο κέντρο της πόλης του δημοφιλούς 

πλέον λιμανιού Βατούμι έχουν αναρριχηθεί πολύ υψηλότερα, στις μικρές παραθαλάσσιες πόλεις της 

περιοχής Achara υπάρχουν μεσαίας κλίμακας ξενοδοχεία με τρία γεύματα την ημέρα και ένα 

τετράκλινο δωμάτιο που δεν κοστίζουν άνω των $ 50.  

Περαιτέρω έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή και η ενοικίαση δωματίων από ιδιώτες 

ιδιοκτήτες, που είναι βεβαίως ακόμα φθηνότερα. Με τέτοιες τιμές, πολύ λίγοι Αρμένιοι θα 

εξακολουθήσουν να προτιμούν τα ακριβά καταλήματα της λίμνης Sevan σύμφωνα με την ταξιδιωτικό 

πράκτορα Narine Babujian. Βέβαια οι ντόπιοι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται την ολοένα 

διογκούμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους από τους μετανάστες και εν γένει μέλη της αρμενικής 

διασποράς που κάθε χρόνο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλήζουν την πατρίδα και την 

περιοχή. Μάλιστα καθώς το 70% προέρχονται από τις ΗΠΑ (Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη) το 

διαθέσιμο εισόδημά τους είναι υψηλό με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται άλλα δεδομένα ζήτησης 

για το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. 


