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ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΝΟΡBHΓΙΑΣ  

 Α. Γενικά 

Η Νορβηγία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους και  οφείλει την ανάπτυξή της κυρίως στη ναυτιλία, στην 
αλιεία και στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία 
του νορβηγικού Υπουργείου Οικονομικών, η Νορβηγία είναι ο  έβδομος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου 
(για το 2015) και ο τρίτος μεγαλύτερος φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
αποτελούν το ήμισυ περίπου των εξαγωγών της. Η μεγάλη και συνεχής πτώση στις τιμές του πετρελαίου από το 
2014 και μετά υπήρξε μια υπενθύμιση για την έκθεση της Νορβηγίας σε εξωτερικούς κινδύνους και, συνεπώς, για 
τη σημασία δημιουργίας μιας ευέλικτης και ανταγωνιστικής εθνικής οικονομίας. Η εν λόγω επιβράδυνση 
προκάλεσε μια αύξηση στο ποσοστό ανεργίας το οποίο ανήλθε στο 4% του εργατικού δυναμικού για το 2015. 
Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς υποβοηθείται από τα χαμηλά επιτόκια, την 
αύξηση των τιμών κατοικίας και μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.  

Η οικονομία της ωστόσο, αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά τα έτη 2016 και 2017 καθώς παρατηρείται 
σταδιακή άνοδος στις επενδύσεις (ως αντίδραση στις αυξήσεις των εξαγωγών) και καθώς ξεκινούν κάποια 
επενδυτικά πρότζεκτ στον κλάδο της ενέργειας. Πέραν του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η νορβηγική 
οικονομία στηρίζεται στη ναυτιλία (η Νορβηγία διαθέτει τον πέμπτο σε μέγεθος εμπορικό στόλο στον κόσμο), τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία. Ειδικότερα οι εξαγωγές σολομού κατέχουν κυρίαρχη θέση στις εξαγωγές της 
Νορβηγίας. Κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι θεωρούνται αυτοί της κατασκευής μηχανημάτων, χημικών προϊόντων, 
προϊόντων μεταλλουργίας, χαρτικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της ναυπήγησης σκαφών.  

Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Νορβηγίας είναι με διαφορά η Ε.Ε. (πάνω από το 80% των 
εξαγωγών και το 60% των εισαγωγών). Σημαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι για το έτος 2014 ήταν, κατά σειρά, το 
Η.Β. (ποσοστό 22,9% επί των εξαγωγών), η Γερμανία (16,9%), η Ολλανδία (12,9%), η Γαλλία (6%),. Σημαντικότεροι 
εισαγωγικοί εμπορικοί εταίροι ήταν για το 2014, κατά σειρά, η Σουηδία (με ποσοστό 12,3% επί των εισαγωγών), η 
Γερμανία (11,9%), η Κίνα (9,4%), το Η.Β. (6,5%), οι Η.Π.Α. (6,2%) και η Δανία (6,1%). 
 

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

 

Οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από τα εξής συμβατικά κείμενα:  
Σύμβαση Ναυτιλίας (1927)
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Συμφωνία περί εκμετάλλευσης τακτικών γραμμών εναερίου συγκοινωνίας (1953)  
Συμφωνία Διεθνών Μεταφορών (1978)  
Σύμβαση Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1980)  
Συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας και πρόληψη φοροδιαφυγής (1988) 
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξη της Νορβηγίας και της Ισλανδίας στην Αεροπορική Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. 

 

Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – ΝορBηγίας  

 

 2013 2014 2015 2015/2014 

Εξαγωγές 36,00 38 53,4 28,84% 

Εισαγωγές 101,30 119,3 104,5 -14,16% 

Όγκος Εμπορίου 137,30 157,30 157,90 0,38% 

Εμπορικό  Ισοζύγiο -65,30 -81,30 -51,10 -59,10% 

Ο όγκος του διμερούς μας εμπορίου με τη Νορβηγία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και οπωσδήποτε οι 
εισαγωγές πετρελαιοειδών διαμορφώνουν το συνολο. Τα σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στη 
Νορβηγία ήταν προϊόντα πετρελαίου, επεξεργασμένα τρόφιμα,  φρούτα, νωπά και αποξηραμένα, συσκευές 
φωτισμού και λαχανικά. Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Νορβηγία παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση, δεδομένου 
ότι σε ποσοστό 25% περίπου αποτελούνται από πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Υψηλά ποσοστά 
συγκεντρώνουν επίσης τα λίπη και λάδια από ιχθυηρά και τα λιπάσματα.  

Η αξία των άμεσων νορβηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Με βάση τις 
νορβηγικές αρχές, στην Ελλάδα εμφανίζονται να λειτουργούν περί τις 15 εταιρείες νορβηγικών συμφερόντων, μέσω 
θυγατρικών ή γραφείων στον τομέα της αλιείας, ναυτιλίας, βιομηχανίας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ένας 
ακόμα τομέας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Νορβηγίας είναι το πρόγραμμα “Marine and Inland Water 
Management”. Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη ενός καλού περιβαλλοντικού standard στην ελληνική 
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 καταργήθηκαν τα άρθρα 4ε, 5, 6 και 7 και το τελικό Πρωτόκολλο   
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θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα της χώρας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων προτύπων διαχείρισης υδάτινων 
πόρων Τέλος λόγω του υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος αλλά και της υψηλής αγοραστικής δύναμης, υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια αύξησης του τουριστικού ρεύματος από τη Νορβηγία στην Ελλάδα αλλά και συστηματικότερης 
προώθησης των παραδοσιακών και υψηλής προστιθέμενης αξίας ελληνικών τροφίμων και ποτών (κυρίως ΠΟΠ και 
ΠΓΕ) στη νορβηγική αγορά.  


