ΕΛΒΕΤΙΑ
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Α. Γενικά

Η Ελβετία είναι χώρα με ελάχιστο εξωτερικό χρέος, υψηλή παραγωγικότητα, κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των
υψηλότερων στον κόσμο, (υπερβαίνοντας αυτό των πλουσιοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χαμηλά
ποσοστά ανεργίας και χαμηλό πληθωρισμό, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη επίπεδα διαβίωσης και πολύ
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Σύμφωνα με την Credit Suisse οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ελβετικής οικονομίας ανέρχονται σε 1,2%
το 2016. Μια πραγματική οικονομική ύφεση θεωρείται απίθανη, παρά το ισχυρό ελβετικό φράγκο. Οι προβλέψεις
είναι θετικές και αυτό οφείλεται σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας στη συνεχιζόμενη ισχυρή εγχώρια
οικονομία. Σύμφωνα με την Credit Suisse αναμένει ότι το ποσοστό ανεργίας θα κινηθεί στο 3,7% το 2016. Για το
2016, η Credit Suisse προβλέπει την αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων της οικονομίας κατά 2% (μετά τη μείωση
της τάξης του 0,5% το 2015). Το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί ιδίως στη ζώνη του ευρώ και από
την συνεχή ανάπτυξη των ΗΠΑ η ζήτηση των οποίων σε ελβετικά προϊόντα αναμένεται και για το 2016 ισχυρή.
Επιπλέον, η συναλλαγματική ισοτιμία για την εξαγωγική βιομηχανία, μεταξύ άλλων, χάρη στη διατήρηση των
αρνητικών επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, και σποραδικών αγορών σε ξένο θα βοηθήσει προς την
κατεύθυνση της αύξησης των εξαγωγών.
Το δημογραφικό πρόβλημα με τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού και την επακόλουθη μείωση της
προσφοράς εργασίας είναι ένας λόγος ανησυχίας των οικονομολόγων της τράπεζας. Με σταθερά την παραγωγικότητα
της εργασίας στα επίπεδα που κινήθηκε τα τελευταία έτη απαιτείται εισδοχή 40.000 με 50.000 μεταναστών ετησίως
και συμμετοχή τους στο εγχώριο εργατικό με αυξητικές μάλιστα τάσεις. Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Credit Suisse η προσφορά εργασίας στον - πολύ σημαντικό και πλήρως διεθνοποιημένο - τομέα της υγείας θα
αποτελέσει τον κλάδο με σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και στα επόμενα χρόνια απαιτώντας μάλιστα
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, κάτι που δυνατόν να επιτευχθεί κυρίως χάριν των τεχνολογιών της
πληροφορίας (π.χ. e-health) κ.α..
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας

 Νόμος 1502 της 26/28,11,84, (ΦΕΚ Α1192/19&4). Ισχύει από 21.2.1985. Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με
τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου. Βέρνη, 16.6.1983.
 Α.Ν. 937 της 19/20 Απριλίου 1949 (ΦΕΚ Α'95/1948). Έναρξη ισχύος 26.5.1948 Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος
και Ελβετίας περί αεροπορικών μεταφορών. Αθήνα, 26.5.1948
 Τροποποίηση σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος Βέρνη 18/6/1983.
ΦΕΚ 289 -31/12/2011.
 Πρόσθετο πρωτόκολλο ανωτέρω σύμβασης υπεγράφη στη Βέρνη 4/11/2010 κυρώθηκε με το ΦΕΚ 5*9/1/2013.
Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- Ελβετίας
2013
Εξαγωγές

125,6

2014

2015

2015/2014

115,6

131,3

-11,96%

Εισαγωγές

483

464,5

428,5

-8,40%

Όγκος Εμπορίου
Εμπορικό
Ισοζύγiο

608,60

580,10

559,80

-3,63%

-357,40

-348,90

-297,20

-17,40%

To εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ελβετίας παρουσιάζει διαχρονικά έλλειμμα εις βάρος της Ελλάδας με αναλογία περ
1/4. Σημαντικές κατηγορίες εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων είναι: φάρμακα, ελάσματα αλουμινίου,
παρασκευάσματα διατροφής, ψάρια, τυροκομικά και λαχανικά παρασκευάσματα διατροφής, λάδια κινητήρων προς
κατεργασία, τηλέφωνα, κλινοσκεπάσματα, μετρητές ηλεκτρισμού, παρθένο ελαιόλαδο, πλάκες, ταινίες, φύλλα από
κράματα αργιλίου, τυριά, ελιές, πολυεστέρες, γυναικεία φορέματα. Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουμε είναι:
φάρμακα και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ωρολόγια, αεροσκάφη, κινητήρες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το σύνολο των άμεσων ελβετικών επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθε
το 2014 σε 1.176 εκ€. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περί τις 50 ελβετικές επιχειρήσεις, οι κυριότερες εκ των
οποίων στον τομέα των φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, χημικών προϊόντων αλλά και
της επενδυτικής τραπεζικής (Novartis, ABB, Danzas, Kuoni, Landis & Gyr, Nestlι, Publicitas, Roche, SGS, Suchard,
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Sulzer, Swiss, Credit Suisse, Banque Cantonale Vaudoise).Το σύνολο των άμεσων ελληνικών επενδύσεων στην
Ελβετία ανήλθε τα έτη 2013 & 2014 σε 470 εκ.€). Οι ακόλουθες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν μεταξύ
άλλων παρουσία στην Ελβετία: ARCHIRODON OLD PARTNERS, PIRAEUS BANK, COCA-COLA HELLENIK
BOTTLING COMPANY S.A., M. J. MAILLIS S.A., δραστηριοποιούμενες στους κλάδους: κατασκευές,
κτηματαγορά (Real Estate), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία και εμπόριο.
Οι αφίξεις τουριστών από την Ελβετία αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία έτη. Το 2015 οι Ελβετοί τουρίστες, που
επισκέφθηκαν την Ελλάδα έφθασαν τους 391.249, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2014, (377.077)
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,7% του συνόλου.
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