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ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ισλανδίας 

Α. Γενικά 

 

Η ισλανδική οικονομία αρχίζει σταδιακά να κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξης, αφού κατόρθωσε να ξεπεράσει τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την κατάρρευση του τραπεζικού της συστήματος. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική 
κρίση, που ξεκίνησε με την πτώση της Lehman Brothers, βύθισε το ευάλωτο τραπεζικό σύστημα της Ισλανδίας τον 
Οκτώβριο του 2008, σε βαθιά κρίση και το οδήγησε στην κατάρρευση.Η ισλανδική οικονομία ήταν η πρώτη που 
επηρεάστηκε αρνητικά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι συνέπειες της σοβαρής τραπεζικής κρίσης 
οδήγησαν την Ισλανδία σε βαθειά ύφεση. Το 2009 και το 2010 η χώρα έχασε συνολικά το 10,8% του ΑΕΠ της. Η 
ανεργία εκτινάχθηκε από το 1,6% το 2008, στο 8% και 8,1% το 2009 και 2010 αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός, λόγω της 
υποτίμησης του νομίσματος της χώρας κατά 51% έναντι του δολαρίου το 2008, εκτινάχθηκε επίσης από το 5% το 
2007 στο 12,4% και 12% το 2008 και 2009. Το δημόσιο χρέος έφθασε το 70,3%, 88,2% και 92,8% του ΑΕΠ το 2008, 
2009 και 2010 αντίστοιχα. Από το 2011, οι μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας άρχισαν να βελτιώνονται/ 

Η οικονομία της στηρίζεται, κυρίως, στην επεξεργασία αλουμινίου, την αλιεία και τον τουρισμό. Αυτοί 
είναι οι τρεις κύριοι τομείς της ισλανδικής οικονομίας. Είναι πλούσια, επίσης, σε ανανεώσιμες και καθαρές πηγές 
ενέργειας. Στον  τομέα των υπηρεσιών λειτουργούν δυναμικές εταιρείες στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και στη βιοτεχνολογία. Είναι μία από τις περισσότερο προηγμένες χώρες στο κόσμο στη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της είναι το αλουμίνιο, ο σιδηροπυρίτης, τα 
αλιεύματα και προϊόντα τους και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι διαπραγματεύσεις για τις ενταξιακές σχέσεις της 
Ισλανδίας στην ΕΕ, έχουν παγώσει από το 2013 με απόφαση της τότε κυβέρνησης, αν και παραμένουν στο 
επίκεντρο του διαλόγου στο εσωτερικό.  

 

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

 

 Συμφωνία περί των πιστοποιητικών καταμετρήσεως των πλοίων (Αθήνα, 10/12/1880,  ΦΕΚ 152/ 07-02-1895) 

 Τροποποίηση της Συμφωνίας 10.12.1880 περί πιστοποιητικών καταμετρήσεως πλοίων (Αθήνα, ΦΕΚ 152/ 07-02-1895). 

 Συμφωνία Εμπορίου και Ναυτιλίας (Βερολίνο, 28/11/1930, Ν.4870/28-01-1931, ΦΕΚ A΄ 31/10.02.1931, τέθηκε σε ισχύ 
στις 29-05-1931). Με την από 30/12/1987 – 18/05/1988 ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων, καταργήθηκαν το 
Άρθρο 2 και το Τελικό Πρωτόκολλο αυτής, ενώ από το άρθρο 1 απαλείφθηκε η φράση «το εμπόριο αυτών». 
Σημειώνεται ότι το άρθρο 4 της εν λόγω Συμφωνίας περιέχει διάταξη για θέματα εγκατάστασης.    

 Συμφωνία για την αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους 
φόρους εισοδήματος. (7/7/2006, Ν. 3684/11-7-2008, ΦΕΚ 147 Α/16.07.2008  και τέθηκε σε ισχύ στις 07.08.2008). 

 
Γ, Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- Σουηδίας 

 
 2013 2014 2015 2015/2014 

Εξαγωγές 1,4 1,94 2,01 3,48% 

Εισαγωγές 1,23 1,02 1,23 17,07% 

Όγκος Εμπορίου 2,63 2,96 3,24 8,64% 

Εμπορικό  Ισοζύγiο 0,17 0,92 0,78 -17,95% 

Ο όγκος εμπορίου Ελλάδος-Ισλανδίας κυμαίνεται διαχρονικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Γενικά, η 
μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα και το αντίστοιχα υψηλό μεταφορικό κόστος, καθώς και το μικρό μέγεθος της 
αγοράς της Ισλανδίας περιορίζουν τη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών μας προς τη χώρα αυτή, ενώ οι εισαγωγές 
κρασιών στη χώρα ελέγχονται από κρατικό μονοπώλιο. Κύριες ισλανδικές εξαγωγές στην Ελλάδα είναι ψάρια, 
βρώσιμα και κατεψυγμένα, θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, κωπήλατοι λέμβοι και 
μονόξυλα (κανώ) κλπ. Κύριες ελληνικές εξαγωγές είναι φάρμακα,  μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 
φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες,  συσκευές φωτισμού, ενδύματα, εξαρτήματα της 
ένδυσης, γουνοδέρματα, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, 
ελάσματα και ταινίες από αργίλιο, δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά. 

Δεδομένης της μικρής έως τώρα διείσδυσης των εξαγωγών μας στην Ισλανδία σε σχέση με το σύνολο των 
εισαγωγών της, υπάρχουν περιθώρια αύξησης των εξαγωγών μας, παρά το μικρό μέγεθος της αγοράς. 

             


