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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 

Γενικά στοιχεία 

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας βρίσκεται στην περιοχή των Πυρηναίων, συνορεύει 

βορειανατολικά με την περιοχή Foix της Γαλλίας και νοτιοδυτικά με την Ισπανία,  έχει 

έκταση 468 468 τετρ. χλμ.  και πληθυσμό 77.000 (2017). Το συνολικό μήκος της χώρας 

είναι 40 χλμ. Πρωτεύουσα είναι η Andorra la Vellα. Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η 

καταλανική ενώ άλλες γλώσσες σε κοινή χρήση είναι η ισπανική και η γαλλική. Το 24,5% 

του πληθυσμού είναι ισπανικής καταγωγής, το 13,7% πορτογαλικής και το 3,8% γαλλικής. 

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας είναι αυτοτελές, ωστόσο υπό την προστασία του εκάστοτε 

Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αρχηγός Κράτους είναι, από κοινού, ο εκάστοτε 

Πρόεδρος της Γαλλίας και ο επίσκοπος του Urgel. Το πολίτευμα της Ανδόρας είναι 

κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το τελευταίο Σύνταγμα της χώρας εγκρίθηκε με 

δημοψήφισμα, το 1993. Το Κοινοβούλιο (Γενικό Συμβούλιο) αποτελείται από 28 μέλη, των 

οποίων η θητεία διαρκεί 4 έτη.  

Η  χώρα είναι μέλος του Ο.Η.Ε από το 1993 και του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 

1994. Επίσης είναι μέλος του OΑΣΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Οι 

προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η οικονομία και οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι τελευταίες αφορούν τη νομοθεσία για τις τραπεζικές καταθέσεις, καθώς και τις 

δασμολογικές ρυθμίσεις του διμερούς εμπορίου. 

Στη χώρα διαμένουν περί τις 15 ελληνικές οικογένειες. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 

Ελλάδας και Ανδόρας, αυτές βρίσκονται σε καλό επίπεδο και υπάρχει συνεργασία των δύο 

χωρών στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών.  

Οικονομία 

Η οικονομία της Ανδόρας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, από τις οποίες προέρχεται το 

70% του Α.Ε.Π. της. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 2016, το ΑΕΠ της 

χώρας ανήλθε στα 2.858.517.699,12 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένο έναντι του 

προηγούμενου έτους κατά 1,67%. Το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώθηκε σε 36.989 

δολ., από 36.038 δολ. το 2015. Το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Ο πληθωρισμός 

κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το δε 2015 ήταν αρνητικός (-9%). Η ανεργία κινείται 

επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα και, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που καλύπτουν το 

2016, ήταν 3,7%.  
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Η Ανδόρα είναι η 186η μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία στον κόσμο. Το 2016, η Ανδόρα 

εξήγαγε 98,9 εκ. δολ. και εισήγαγε 1,35 δις δολ., με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 1,25 δις 

δολαρίων. Οι κύριες εξαγωγές ήταν χρυσός Ανδόρας (21 εκ. δολ.), ολοκληρωμένα 

κυκλώματα (17 εκ. δολ.), υγραέριο (12,3 εκ. δολ.), ορθοπεδικές συσκευές (9,5 εκ. δολ.) και 

αυτοκίνητα (5,47 εκ. δολ.). Από την άλλη πλευρά, οι κύριες εισαγωγές της ήταν αυτοκίνητα 

(115 εκ. δολ.), πετρέλαιο (83,30 εκ. δολ.), αρώματα (41 εκ. δολ.), οινοπνευματώδη (36 εκ. 

δολ.) και ξυριστικά προϊόντα (33,2 εκ. δολ.). Οι κύριοι προορισμοί των εξαγωγών της 

Ανδόρας είναι η Ισπανία (25,6 εκ. δολ.), η Ελβετία (16,5 εκ. δολ.), η Μαυριτανία (12.3 εκ. 

δολ.), η Γαλλία (8,73 εκ. δολ.) και οι ΗΠΑ (6,43 εκ. δολ.). Οι κύριες πηγές των εισαγωγών 

είναι η Ισπανία (942 εκ. δολλάρια), η Γαλλία (258 εκ. δολ.), η Γερμανία (45,8 εκ. δολ.), η 

Ιταλία (23,7 εκ. δολ.) και η Ολλανδία (15,3 εκ. δολ.). 

Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, στον οποίο η  οικονομία της χώρας βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό, υπολογίζεται ότι το 2016 επισκέφθηκαν τη χώρα 2.831.000 εκ. τουρίστες, 

ελκυόμενοι από το ειδικό χαμηλό φορολογικό καθεστώς στα καταναλωτικά αγαθά και τις 

ανεπτυγμένες χειμερινές τουριστικές υποδομές. Περίπου το 70% των τουριστών είναι 

ημερήσιοι επισκέπτες, χωρίς διανυκτερεύσεις, προερχόμενοι από τη Γαλλία και την 

Ισπανία. Από τους τουρίστες που πραγματοποίησαν διανυκτερεύσεις, η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών προέρχεται επίσης από την Ισπανία και την Γαλλία. 

Ο τραπεζικός τομέας, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών και του απορρήτου 

των συναλλαγών, προσέλκυε παραδοσιακά μεγάλα κεφάλαια και, κατ’ επέκταση, 

συνεισφέρει σημαντικά στο Α.Ε.Π. της χώρας. Βάσει της Συμφωνίας Συνεργασίας με την 

Ε.Ε. (2004), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η φορολόγηση των κεφαλαιακών προσόδων για 

τους αλλοδαπούς καταθέτες. Έκτοτε, υπήρξε σημαντική πίεση, από τη διεθνή κοινότητα 

προς την Ανδόρα, για να άρει τους κανονισμούς ως προς το τραπεζικό απόρρητο, που 

ευθύνονται για το χαρακτηρισμό της χώρας ως "φορολογικού παραδείσου". Το 2016, 

υπογράφηκε συμφωνία με την ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τραπεζικά 

ιδρύματα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε 

εφαρμογή το 2018. Το 2012, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φόρος εταιρειών (10%), ενώ 

από τον Ιανουάριο του 2015, εφαρμόζεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 

(10%). 

Σχετικά με τον αγροτικό τομέα, προγενέστερα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, η 

γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούσαν τους βασικούς τομείς της οικονομίας της 

Ανδόρας. Η γεωργική παραγωγή είναι μικρή, καθώς μόνο το 5% της συνολικής επιφάνειας 

είναι καλλιεργήσιμο και οι ανάγκες σε τρόφιμα καλύπτονται κυρίως από εισαγωγές. Οι 

κάτοικοι που ασχολούνται με τη γεωργία καλλιεργούν κυρίως καπνό, η παραγωγή του 

οποίου παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασίες, πατάτες, κριθάρι και σίκαλη, ενώ 

παράγεται ακόμη ξυλεία και μόλυβδος. Ως εκ τούτου, η βιομηχανική παραγωγή  

επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων καπνού και επίπλων.  
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Η  κτηνοτροφία, λόγω της παραδοσιακής εκτροφής αμνοεριφίων, αποτελεί σημαντική 

οικονομική δραστηριότητα, αν και δεν είναι τόσο προσοδοφόρα, όπως οι φυτείες καπνού. 

Το ζωικό κεφάλαιο περιλαμβάνει περίπου 9.000 πρόβατα, 1.100 βοοειδή και 200 άλογα. Η 

παραγωγή κρέατος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι εισαγωγές 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της συνολικής κατανάλωσης κρέατος. Το γάλα που 

παράγεται, επαρκεί για την εγχώρια κατανάλωση και κάποια ποσότητα εξάγεται στην 

Ισπανία.  

Τέλος, η  Ανδόρα επιδιώκει την προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ως για την 

παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη της οικονομίας, η κυβέρνηση της Ανδόρας ξεκίνησε το 

2006 μία σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Το Κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τρεις 

νόμους που συμπληρώνουν το πρώτο στάδιο οικονομικής εξωστρέφειας: για τις εταιρείες 

(Οκτώβριος  2007), για τη λογιστική των επιχειρήσεων (Δεκέμβριος 2007) και για τις ξένες 

επενδύσεις (Απρίλιος 2008 και Ιούνιος 2012). Επίσης από το 2011 έως το 2015, το 

Κοινοβούλιο ενέκρινε άμεσους φόρους με τη μορφή φόρων επί των εταιρειών, επί των 

ατομικών εισοδημάτων των κατοίκων και των μη κατοίκων, όπως και επί των κεφαλαιακών 

κερδών, των αποταμιεύσεων και γενικότερα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι 

κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός διαφανούς, σύγχρονου και διεθνώς 

συγκρίσιμου ρυθμιστικού πλαισίου.  
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