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ΑΝΔΟΡΡΑ
A. ΓΕΝΙΚΑ
Η οικονομία της Ανδόρρας βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, από τον οποίο προέρχεται το
80% του Α.Ε.Π. (οι υπηρεσίες εν γένει το 90%). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (2013), το ΑΕΠ
της χώρας ανήλθε στα € 2,45 δις, μειωμένο έναντι του προηγουμένου έτους κατά -0,1%. Ο
πληθωρισμός και η ανεργία, κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την Ανδόρρα επισκέπτονται
ετησίως, περί τα 8 εκατομμύρια τουρίστες (κυρίως από Γαλλία και Ισπανία) ελκυόμενοι από το
ειδικό χαμηλό φορολογικό καθεστώς στα καταναλωτικά αγαθά και τις ανεπτυγμένες χειμερινές
τουριστικές υποδομές.
Ο τραπεζικός τομέας, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών και του απορρήτου
των συναλλαγών, προσελκύει ευρωπαϊκά κεφάλαια και κατ’ επέκταση συνεισφέρει σημαντικά στο
Α.Ε.Π. Βάσει της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ε.Ε. (2004), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η
φορολόγηση των κεφαλαιακών προσόδων για τους αλλοδαπούς καταθέτες. Ωστόσο, σημαντική
πίεση, έχει ασκηθεί από την διεθνή κοινότητα, προς την Ανδόρρα προς άρση των κανονισμών για
το τραπεζικό απόρρητο, που ευθύνονται για το χαρακτηρισμό της χώρας ως "φορολογικού
παραδείσου". Το 2012 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φόρος εταιρειών (10%), ενώ από τον
Ιανουάριο του 2015 εφαρμόζεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (10%).
Από το 1991 ισχύει τελωνειακή ένωση μεταξύ Ανδόρρας και ΕΕ, μόνο για τα βιομηχανικά
προϊόντα (μηδενικοί δασμοί), όχι όμως για τα αγροτικά προϊόντα, όπου για ορισμένα εξ αυτών
(γαλακτοκομικά, καπνό και αλκοόλ) εξακολουθούν να υπάρχουν δασμολογικοί περιορισμοί. Το
90% των εμπορικών συναλλαγών της Ανδόρρας πραγματοποιείται με την ΕΕ. Το Μάρτιο του
2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμμετοχή της Ανδόρας
στην ενιαία αγορά (μαζί με το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο).
Οι συνολικές εξαγωγές της χώρας το 2013 ανήλθαν σε € 74,5 εκ. (-9,6%), ενώ οι εισαγωγές
έφτασαν στα € 1,12 δις (2,4%) Οι κυριότερες εισαγωγές προέρχονται, παραδοσιακά, κατά κύριο
λόγο από την Ισπανία και δευτερευόντως από την Γαλλία. Το 2013, οι Ισπανικές εξαγωγές ανήλθαν
στα € 700,1 εκ. και οι γαλλικές στα € 189,7 εκ.
Β. Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Ανδόρρας
Αξία σε €
2012
2013
2014
2015
% Μετ.15/14
Εξαγωγές
227.114 200.506 376.185 486.132
+29,2%
Εισαγωγές
9.048
16.522
7.430
69.035
+829,1%
Όγκος εμπορίου
236.162 217.028 383.615 555.167
+44,7%
Εμπορικό ισοζύγιο
218.066 183.984 368.755 417.097
+13,1%
Kάλυψη ΕΙΣ από ΕΞ 2.512,2% 1.213,6% 5.063,1% 704,2%
Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ανδόρρα αυξήθηκαν σε 486.132 € από 376.185 € το
2014, (+29,2%), οι δε ελληνικές εισαγωγές από την Ανδόρρα, ανέβηκαν κατακόρυφα σε 69.035 €,
από 7.430 € το 2014 (+829,1%). Ο όγκος των διμερών συναλλαγών μας αυξήθηκε επίσης, κατά
44,7% στις 555.167 € από 383.615 € το 2014. Το εμπορικό μας ισοζύγιο με την Ανδόρρα, παραμένει
πλεονασματικό για την Ελλάδα.
Τα κυριότερα εξαχθέντα ελληνικά προϊόντα στην Ανδόρρα το 2015, ήταν σκάφη για
αναψυχή και αθλητισμό, ενδύματα/εξαρτήματα ένδυσης από γουνοδέρματα, φάρμακα, τσιγάρα,
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χαρτί / χαρτόνια, κουτιά και είδη από χαρτί/χαρτόνι, μπλούζες και πουκάμισα σεμιζιέ, απομιμήσεις
κοσμημάτων, ματογυάλια διορθωτικά/προστατευτικά, θερμοστάτες & συναφή, όργανα & συσκευές
για την ιατρική, χειρουργική κλπ.
Τα κυριότερα εισαχθέντα προϊόντα στην Ελλάδα από Ανδόρρα το 2015 αφορούσαν
ενδύματα/εξαρτήματα ένδυσης, θερμαντήρες νερού /θερμοσυσκευές, φάρμακα, αντλίες για υγρά,
όργανα & συσκευές για ιατρική, χειρουργική χρήση, μέρη& εξαρτήματαγια ελκυστήρες, αστικά
λεωφορεία και σωλήνες από πλαστικές ύλες.
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