
 

 

 Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας (κάτω βουλή του κοινοβουλίου)  

επικύρωσε την περασμένη εβδομάδα το πρωτόκολλο της σύμβασης που 

υπεγράφη μεταξύ των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Αρμενίας για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και της περιουσίας 

 Σκοπός της συμφωνίας είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει την 

οικονομική, επιστημονική, τεχνολογική και πολιτιστική σχέση μεταξύ των 

δύο χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξάλειψη της διπλής φορολογίας 

του εισοδήματος και της περιουσίας, καθώς και η πρόληψη της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής διάκρισης, παρότι αποτελούν το 

κεντρικό μέρος της συμφωνίας, παράλληλα περιλαμβάνονται πολλά 

επιμέρους κεφάλαια που δημιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία και 

στους προαναφερθέντες τομείς. Η συμφωνία αφορά κυρίως την εταιρική 

και ατομική προέλευση εισοδημάτων και φόρων επί ακίνητης περιουσίας, 

καθώς πλέον τόσο στην Ρωσία αλλά και εσχάτως και στην Αρμενία με 

την δημιουργία του Κτηματολογίου, διευρύνθηκε η φορολογική βάση. 

 Η συμφωνία διευκρινίζει επίσης τον όρο «μόνιμη εγκατάσταση», 

προκειμένου να την εφαρμόσουν στους χώρους κατασκευής ή 

συναρμολόγησης δομών. Η αφορολόγητη διάρκεια αυτών των δομών 

μειώνεται από 18 σε 12 μήνες, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΚΑΚ.  Η 

συμφωνία καθορίζει επίσης σε ποιούς ρωσικούς φόρους αναφέρονται οι 

τυχόν υπόχρεοι. Η συμφωνία διευκρινίζει επίσης και τη διαδικασία 

φορολόγησης των αμοιβών που λαμβάνουν οι κάτοικοι ενός κράτους από 

την εργασία σε άλλο κράτος. Εξηγεί, επίσης, τρόπους για να επιτευχθεί η 

είσπραξη των φόρων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών της Ρωσίας και της Αρμενίας.  

Παρασκευή  25/1/2013 
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η HSBC υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα. 

Η HSBC αποεφάσισε την επιπλέον χρηματοδότηση με 15 εκατ. δολ.  την Fu-

ture First, παγκόσμιο πρόγραμμα του Ομίλου για την εκπαίδευση που έχει ως στόχο 

την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της ανεργίας των νέων, μέσω της 

πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η επιπλέον επένδυση θα υποστηρίξει περισσότερα 

από 50 έργα σε 26 χώρες. Η συνολική δέσμευση της HSBC στις ΗΠΑ φτάνει τα 40 

εκατ.  δολάρια μέχρι το 2016.  

Από το ποσό αυτό των 15 εκ. δολ. η πρόσθετη χρηματοδότηση, των ΗΠΑ για 

το 2012, προς της οργάνωση «Τα παιδιά της Αρμενίας» (COAF) ήταν 155.000 δολ. 

και διατέθηκαν απευθείας για να βοηθηθούν 1.200 νέοι στην επαρχία Armavir και να 

τους αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν εργασία και 

την επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. Η 

συγκεκριμένη οργάνωση έχει εργαστεί σε αγροτικές περιοχές της Αρμενίας για την 

ανάπτυξη διαφόρων υποδομών και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε σχολικά 

οικοδομήματα από το 2000. 

Το 2012, εκτός από τις δωρεές μετρητών, η HSBC Αρμενία συμμετείχε και σε 

άλλα έργα υποδομής και έργα που υλοποιούνται από την  COAF σε σχολεία της 

υπαίθρου. Η τράπεζα δωρίζει υπολογιστές συνεχώς - για τα εργαστήρια 

δημιουργικότητας και τις τάξεις των σχολείων μικρών πόλεων σε επαρχίες της 

Αρμενίας και  κυρίως στην επαρχία Armavir. 

Στο πεδίο εφαρμογής του “Future First” οι ΗΠΑ απεφάσισαν τη χορήγηση 

35.000 δολ. στην μη κυβερνητική οργάνωση Orran, για την εφαρμογή 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε 70 παιδιά στο Ερεβάν εντός του 

2013. Στόχος μας είναι η δημιουργία καλύτερων ευκαιριών εκπαίδευσης για τα 

παιδιά που στερούνται οικονομικούς πόρους τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της 

"HSBC Bank Armenia Thies Clemenz.  Η HSBC πιστεύει ότι η εκπαίδευση είναι ένα 

από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, για το 

λόγο αυτό συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε μέσω δράσεων των ΗΠΑ και της Μ. 

Βρεταννίας σε δράσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η HSBC Bank Αρμενία 

ιδρύθηκε ως μια κλειστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Midland Bank JSC 

Αρμενία το 1996 και έχει μετονομαστεί σε HSBC Bank CJSC Αρμενία το 1999. Η 

τράπεζα είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Ομίλου HSBC που διατηρεί το 70% και 

όμιλοι αρμενικών συμφερόντων του εξωτερικού με 30%.  
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 Διαμόρφωση όρων διαφάνειας στην αρμενική οικονομία. 

 Τα τρέχοντα προβλήματα στη διαμόρφωση υγιούς ανταγωνισμού δεν έχουν 

σημαντική επίδραση στην δημιουργία πραγματικών όρων ελεύθερης αγοράς στην 

οικονομία της Αρμενίας και στη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας δήλωσε ο 

Πρόεδρος της Αρμενίας Serge Sargsyuan σε συνέντευξή που παραχώρησε σε 

ραδιοφωνικό σταθμό, ένεκα και της έναρξης της προεκλογικής περιόδου για τις 

προεδρικές εκλογές του προσεχούς Φεβρουαρίου. 

 Σύμφωνα με τον Sargsyan, η άποχή του αποδεικνύεται από δύο παράγοντες 

αμερόληπτους. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι αξιολογήσεις από έγκυρους διεθνείς 

οργανισμούς καθώς το 2012, καταγράφηκε μια μεγάλη πρόοδο, η χώρα κατέλαβε την 

32η θέση στον κόσμο στο δείκτη διαφάνειας, δηλαδή μεταξύ στο πρώτο 20% των 

ανεπτυγμένων κρατών. Πρόκειται για ένα μικρό, αλλά αρκετά καλό επίτευγμα και σε 

κάθε περίπτωση για μη κακή εξέλιξη, τόνισε ο πρόεδρος. 

 Ο κ. Sargsyan δήλωσε ότι το δεύτερο κριτήριο είναι η αποφόρτιση που 

διαπιστώθηκε στις σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και των υπηρεσιών φορολογίας. Η εν 

πολλοίς αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αυτών πλευρών εξαφανίζεται σιγά-σιγά, 

σύμφωνα με τον ίδιο. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι αρμένιοι επιχειρηματίες θα 

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για την πληρωμή φόρων στο επόμενο διάστημα, καθώς 

και ότι σύμφωνα με τις θετικές εξελίξεις στην υλοποίηση νέου θεσμικού πλαισίου την 

περασμένη 3ετία, θα πρέπει να αναμένωνται θετικά αποτελέσματα για την ύπαρξη των 

μονοπωλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μονοπώλια μπορεί να αρθούν λόγω του μικρού 

μεγέθους της αρμενικής οικονομίας, αλλά και λόγω των αντικειμενικών συνθηκών, των 

επικοινωνιών, των γειτονικών αγορών και των δυσπρόσιτων επαρχιών της χώρας. 

 «Όταν μιλάμε για την έναρξη μιας επιχείρησης, την ανάπτυξη μιας μικρής ή 

μεσαίας επιχείρησης, θα ήθελα όλοι, τελικά, να έχουν τις ίδιες δυνατότητες το θάρρος 

να εισέλθει οιοσδήποτε στην αγορά,  το κράτος θα πρέπει να κάνει τα πάντα, και, 

φυσικά κάνει, ώστε να το σεβαστεί και διασφαλίσει. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι σε 

θέση να κάνει μια επιχείρηση; Για αυτό και υπάρχει ρυθμιστική παρέμβαση του 

κράτους» είπε ο κ. Sagsyan. Συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα, το μέσο επιτόκιο των 

τραπεζών είναι 11% για τις ξένες πιστώσεις και λίγο υψηλότερα, 12% για τις πιστώσεις 

σε DRAM. Σε σύγκριση με το 2008, είναι 3% χαμηλότερα, τόσο για τις πιστώσεις σε 

τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα. Βέβαια 11% δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικό επιτόκιο 

για να επιτρέψει στους ανθρώπους να πάρουν ένα δάνειο, υποστήρικε και εξέφρασε τη 

δυσαρέσκιά του για αυτή τη διαπίστωση.                     συν. σελ. 5 



 

 

Αύξηση ροής φυσικού  αερίου στην Αρμενία. 

Η ροή ρωσικού φυσικού αερίου στην Αρμενία πέρυσι αυξήθηκε κατά 

22,3% φτάνοντας τα 1.967,2 δισ. κ.μ. από 1.609,1 δισ. κυβικά μέτρα το 2011, 

σύμφωνα με την ArmRosGazprom (ARG), τον ρωσικά-ελεγχόμενο εθνικό 

φορέα παροχής ενέρφειας της Αρμενίας.. Η ArmRosgasprom είδε τις 

πωλήσεις της να αυξάνονται σχεδόν κατά 5% το 2011 σε 1,609 δισ. κυβικά 

μέτρα. Σε σύγκριση με το 2011 η κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τομέα  

ενέργειας αυξήθηκαν κατά 23,7% και κατά 2%  στη βιομηχανία φθάνοντας 

231,9 εκατομμύρια και 254,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αντίστοιχα. Η 

κατανάλωση υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 15,4% σε 418 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η οικιακή κατανάλωση φυσικού αερίου μειώθηκε 

κατά 1,6% σε 542 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ η κατανάλωση από λοιπούς 

μειώθηκε κατά 12,1% σε 162,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η ARG είναι ο 

αποκλειστικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην Αρμενία. Η ρωσική Gaz-

prom κατέχει το 80% και το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από την αρμενική 

κυβέρνηση.  
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Πρεσβεία Ερεβάν 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         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 . 

Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής. 

Η εταιρεία "Rasia FZE" με έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα χρηματοδοτήσει την 

σχεδίαση, την κατασκευή και την οργάνωση διαχείρισης της  σιδηροδρομικό που θα συνδέει τις 

νότιες επαρχίες της χώρας με τις βόρειες και το Ιράν. Στις 18 Ιανουαρίου 2013 η αρμενική 

κοινοπραξία "South Railroad" και η "South Armenian Swift Road" ανακοίνωσαν ότι το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αρμενίας υπέγραψε μνημόνια για την τριμερή 

συνεργασία με την κρατική εταιρεία  "South Caucasus Railroad CJSC" για την υλοποίηση του 

σχεδιασμού. Τα κόστος των προγραμμάτων αυτών ανέρχεται σε 3 δισ. δολ. ΗΠΑ. 

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Gagik Beglaryan 

σημείωσε ότι η κατασκευή αυτού του έργου περιλαμβάνεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις του 

Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας Σερζ Σαργκσιάν. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η 

συντομότερη σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει τον Περσικό Κόλπο προς τη Μαύρη Θάλασσα 

θα διέρχεται από την Αρμενία. Επί του παρόντος η υλοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής 

Αρμενίας-Γεωργίας-Αμπχαζίας-Ρωσίας έχει μεγαλύτερες πιθανότητες υλοποίησης, όπως τόνισε σε 

πρόσφατη συνέντευξή του και ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Bidzina Ivanishvili σε κοινή 

συνέντευξη τύπου με τον αρμένιο ομόλογό του. Οι δύο γειτονικές χώρες τόνισαν δεν έχουν κανένα 

πρόβλημα συνεργασίας σε ένα τέτοιο έργο, υπαινισόμενη ενδεχόμενες κωλυσιεργίες εκ μέρους της 

Ρωσίας. Οι δυό πλευρές υπογράμμισαν θα καταβάλουν προσπάθειες για την αποτελεσματική 

λειτουργία των σιδηροδρόμων ώστε να αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. 
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Μείωση της ανεργίας το 2012. 

Το ποσοστό ανεργίας της Αρμενίας μειώθηκε στο 16% λόγω της αύξησης της μετανάστευσης. 

Σχεδόν 135.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ενώ 

οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 7,1% το 2012, σε σύγκριση με 4,7% το 2011. 

σύμφωνα με εκτιμήσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού Arka News. Η Αρμενία συνεχίζει να 

αδειάζει από σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού. Πέρυσι, το αρνητικό ισοζύγιο της 

μετανάστευσης ήταν 42.764 άνθρωποι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. 

Σε σύγκριση με το 2011, 1.000 άνθρωποι λιγότεροι εγκατέλειψαν τη χώρα το 2012, αλλά 

περίπου 6.000 Αρμένιοι της Συρίας βρήκαν καταφύγιο στην Αρμενία μετά τα γεγονότα. Ως εκ τούτου, 

περισσότεροι άνθρωποι άφησαν την Αρμενία το 2012, σε σχέση με το 2011. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δέκα ετών, κατά μέσο όρο 20-25,000 άνθρωποι μεταναστεύουν από τη χώρα κάθε 

χρόνο. Μονάχα το 2010 περίπου 46.700 άνθρωποι μετανάστευσαν από την Αρμενία.  

Υλοποίηση επενδύσεων παραγωγής πράσινης ενέργειας. 

Η Αρμενία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διάφορους ξένους και ντόπιους επενδυτές για 
την υλοποίηση των προγραμμάτων πλαισίων της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Αυτό 
επισημάνθηκε από τον γραμματέα τύπου του υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Αρμενίας 
Lusine Harutyunyan κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Ο ανάδοχος παρακολούθησης του έργου αιολικής 
ενέργειας στην περιοχή Shirak, όπου μια αρμενο-ιταλική ιδιωτική εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας γι ατην αξιοποίηση της περιοχής. Το πρώτο αγρόκτημα για παραγωγή αιολικής 
ενέργειας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Lori κατά μήκος της οροσειράς Bazum στο 
πέρασμα του ποταμού Πούσκιν. Το αιολικό πάρκο έχει χωρητικότητα 2,64 μεγαβάτ και αποτελείται 
από 4 ανεμογεννήτριες. Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 από την ιρανική εταιρία "Sunir" με 
χρηματοδότηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το νέο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2014. 

συν. από σελ. 3. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο, δεν δίνεται μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι 

επιχειρηματίες τόνισε πρέπει να καταλάβουν με τι ασχολούνται, ειδικά οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές 

υπηρεσίες είπε. "Ναι, υπάρχουν προβλήματα, αρμενικών εταιρειών που έχουν δεσπόζουσα θέση, 

υπάρχουν Αρμένιοι δημόσιοι παράγοντες που προσπαθούν να καταχραστούν τη θέση τους, 

υπάρχουν Αρμένιοι επιχειρηματίες που θέλουν να κρατήσουν το μονοπώλιο στην αγορά, δεν 

υπάρχει αμφιβολία για όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργούμε το αντίστοιχο θεσμικό 

πλαίσιο και  προσπαθούμε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος "δήλωσε με επίταση ο Αρμένιος 

Πρόεδρος. Εξέφρασε τέλος την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την 

αντι-μονοπωλιακή επιτροπή, καθώς η πρόοδος που καταγράφεται για όλες τις αγορές, 

επιβεβαιώνεται ήδη από τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών παρακολούθησης.  


