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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
         Β4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
   Οικονομικών Σχέσεων 

με  χώρες Β. Αμερικής, Ωκεανίας,  

Ιαπωνίας, Ελβετίας, ΕΕ και ΕΟΧ                     Aύγουστος 2016 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                                 
 

  A.ΓENIKA 
Η οικονομία του Λουξεμβούργου σημειώνει σταθερή ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα ανοικτή. 
Μετασχηματίστηκε σταδιακά μέσα σε μια δεκαετία από βιομηχανική σε σημαντική οικονομία παροχής 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο ΑΕΠ της  χώρας το 2015, συνέβαλαν η γεωργία με ποσοστό 0,3%, 
ο βιομηχανικός τομέας με 11,3% και ο τομέας υπηρεσιών με 88%. 
       Η λουξεμβουργιανή οικονομία, επιταχυνθείσα σημαντικά τα έτη 2014 και 2015, (μετά από 
επιβράδυνσή της το 2012 και 2013 και έναντι προηγούμενης μέσης ανάπτυξης 5% (μεταξύ 1995 και 
2007) επέστρεψε σε ποσοστά ανάπτυξης, κοντά σε εκείνα πριν την κρίση. Το λ/ΑΕΠ αυξήθηκε το 2015, 
κατά 4,7% περίπου, ανελθόν σε 52,1 δις €, έναντι 48,9 δις € το 2014. Για το 2016, η Επιτροπή ΕΕ έχει 
προβλέψει ανάπτυξη της λουξεμβουργιανής οικονομίας κατά 3,8%. Ο αριθμός των τραπεζών στο 
Λουξεμβούργο είναι περί τις 154, με κέρδη περί το 1 τρις €. Οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις είναι 
περίπου 220, με κέρδη στα 110 δις €. Ο χρηματοοικονομικός τομέας απασχολεί 40.000 άτομα περίπου.  
         Τα τελευταία έτη, το Λουξεμβούργο έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει ακόμη περισσότερο την 
οικονομία του, με έμφαση στους τομείς των ασφαλειών, αεροπορικών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, 
ηλεκτρονικού εμπορίου και νέων τεχνολογιών (βιοτεχνολογία, δορυφορική επικοινωνία κ.α).  
         Οι φορολογικοί συντελεστές του Λουξεμβούργου, τόσο εισοδήματος (14% μέχρι 45.000 €), όσο 
και εταιρειών (22%), είναι χαμηλότεροι από τις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Ο ΦΠΑ είναι από τους 
χαμηλότερους της Ευρώπης (15% που θα ισχύει έως το 2017). Παρά τους χαμηλούς φορολογικούς 
συντελεστές, τα κρατικά έσοδα είναι υψηλά, λόγω συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε 
τομείς με μεγάλη φοροδοτικότητα και κερδοφορία (τραπεζικός). 

Ο πληθωρισμός το 2015 ανήλθε σε 0,5%, έναντι 0,6% το 2014 και 1,8% το 2013. €. Με ένα χρέος 
των 11 δις € τέλη του 2015 (24,1% του ΑΕΠ) και κοντά σε 11,5 δις € τέλος του 2016, το Μεγάλο Δουκάτο 
παραμένει μια από τις λιγότερο χρεωμένες χώρες της ΕΕ.  
         Ευνοείται με διάφορα μέτρα η εγκατάσταση εταιρειών εμπορικών πράξεων μέσω διαδικτύου ή η 
δημιουργία ευρωπαϊκής διαχειριστικής έδρας διεθνών εταιρειών (όπως Skype, Amazon κλπ.).   
         Το εξωτερικό εμπόριο είναι η βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
Πλέον του 80% των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στο Μεγάλο Δουκάτο εξάγονται σχεδόν 
πλήρως στην ευρωπαϊκή αγορά (περίπου 85%). Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι –πελάτες, είναι οι: 
Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, και Ιταλία. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές της χώρας 
είναι: Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ολλανδία, και ΗΠΑ. Οι εξαγωγές του Λουξεμβούργου ανήλθαν, 
το 2015 σε 18,5 δις € έναντι 18,2 δις το 2014, ενώ οι  εισαγωγές ανήλθαν στα 19,4 δις € έναντι 18,7 δις 
€ το 2014 (ποσοστό κάλυψης εισαγωγών/ εξαγωγών 95,3%).                                                                                     
Το Λουξεμβούργο πραγματοποιεί σημαντικές κερδοφόρες επενδύσεις στο εξωτερικό. Ενδεικτικά 
αναφέρεται  ότι στη Γαλλία επενδύθηκαν το 2012 περίπου 12,7 δις €, το 20% περίπου του συνόλου των 
εκεί ξένων επενδύσεων. Για την προστασία των επενδύσεων στο εξωτερικό, το Λουξεμβούργο έχει 
συνάψει 60 συναφείς συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων. Το ύψος των άμεσων ξένων 
επενδύσεων (ΑΞΕ) στο Λουξεμβούργο ανήλθε το 2014 σε 113 δις  € (έναντι 120,8 δις € το 2013)  

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος-Λουξεμβούργου                                                                
Οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από τα εξής συμβατικά κείμενα:  

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (1995) 
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 Μορφωτική Συμφωνία (1992) 

 Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (1986)  

 
Γ. Διμερείς εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Λουξεμβούργου  

εκατ. € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% Μετ. 
15/14 

Εξαγωγές 10,7 15,01 7,3 3,6 4,9 31,8 +546,5% 

Εισαγωγές 155,8 101,1 119,1 89,3 76,9 137,2 +78,4% 

Όγκος εμπορίου 166,5 116,2 126,3 93,9 81,8 169,0 +106,6% 

Εμπορικό ισοζύγιο -145,1 -86,1 -111,8 -85,7 -72,0 -105,4 +43,4% 

Kάλυψη ΕΙΣ από ΕΞ 7,3% 14,8% 6,1% 4,0% 6,4% 23,2% - 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή( ΕΛΣΤΑΤ)-Επεξεργασία Β4 Διεύθυνση 

  Το Λουξεμβούργο το 2015, απετέλεσε ως προς τις ελληνικές εξαγωγές τον 74ο εμπορικό εταίρο 
της Ελλάδος, με μερίδιο 0,12% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (25,8 δις €), ενώ ως προς τις 
ελληνικές εισαγωγές τον 39ο (52ο το 2014) αντιστοίχως εμπορικό μας εταίρο, με συμμετοχή 0,3% επί 
του συνόλου ελληνικών εισαγωγών (43,6 δις €).  
 Ο όγκος διμερούς εμπορίου είναι σχετικά μικρός και το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει επί σειρά 
ετών ελλειμματικό εις βάρος της χώρας μας. Ειδικότερα κατά το 2015, τα σημαντικότερα εξαχθέντα 
ελληνικά προϊόντα στο Λουξεμβούργο αφορούσαν : Γαλακτοκομικά (γιαούρτι κ.ά 73,7%), μέρη 
ιπτάμενων οχημάτων (5,1%),πετρελαιοειδή(4,4%),ιχθυηρά (2,9%),καλώδια οπτικών ινών (1,9%), καπνά 
(1,9%), παρασκευάσματα διατροφής (1,7%), προϊόντα αργιλίου(1,5%), μέρη συσκευών εκπομπής για 
ραδιοφωνία ή τηλεόραση κλπ. Η εκτίναξη προς τα άνω (+546,5%) των ελληνικών εξαγωγών στο 
Λουξεμβούργο το 2015, δύναται να αποδοθεί κατ’αρχήν στην κατακόρυφη άνοδο του κωδικού ‘0403’ 
γαλακτοκομικών (κυρίως σε γιαούρτια, κεφίρ, γάλατα και κρέμες, κατά 4.655%), από τις 486.743 €, σε 
23.253.272 €, στην εμφάνιση του κωδικού ‘8803΄ μέρη ιπτάμενων/διαστημικών οχημάτων στο 1,6 εκ.€, 
στην κατακόρυφη άνοδο του κωδικού ‘8544΄ηλεκτρικά σύρματα/καλώδια, αλλά και σε αυξήσεις στις 
εξαγωγές λοιπών ελληνικών προϊόντων, όπως ιχθυηρών (‘0302’ κατά 29,9%). 

Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης του διμερούς εμπορίου, ιδίως σε είδη μεσογειακής 
διατροφής, που συνδυάζουν την προστασία της υγείας με τη γαστρονομική απόλαυση (τυριά, 
ελαιόλαδο, ελιές, κρόκος, μαστίχα Χίου, σπαράγγια, γιαούρτι, χαλβάς, σαλιγκάρια κ.ο.κ). 

  Οι λουξεμβουργιανές επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν κυρίως στη μεταφορά τραπεζικών και 
χρηματιστηριακών κεφαλαίων από τραπεζικές εταιρείες, εταιρείες holding και τις θυγατρικές τους. Το 
Λουξεμβούργο έχει μεγάλη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, το δε 2014 
κατέλαβε την 1η θέση με επενδύσεις ύψους 4,8 δις € (ποσοστό 25,8% επί συνόλου 18,6 δις €).  
 Η επενδυτική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο Λουξεμβούργο εντοπίζεται κυρίως στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, στον κλάδο της πληροφορικής και κατά δεύτερο λόγο στα επιτόπια γραφεία 
πωλήσεων και υπηρεσιών (στα τέλη του 2013  σύνολο 125,2 εκ.€). 

 Όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων από το Λουξεμβούργο, ιδιαίτερα προσφέρονται οι 
κλάδοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθαρών τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, 
τροφίμων, ακινήτων, τουρισμού κ.ά.     

Μεγάλες είναι οι αυξομειώσεις στη ροή άφιξης τουριστών εκ Λουξεμβούργου  στην χώρα μας.  Το  
2015 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 22.037 τουρίστες από το Λουξεμβούργο (+19,4% έναντι 2014).  
Σημειώνεται ότι από 19 Μαϊου 2016, η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, ξεκίνησε 
απ’ευθείας πτήση δύο φορές την εβδομάδα (Πέμπτη και Σάββατο), μεταξύ αεροδρομίου 
“Ελ.Βενιζέλος”  και “Findel” Λουξεμβούργου. Η απευθείας θερινή σύνδεση της Aegean θα διαρκέσει 
έως 29 Σεπτεμβρίου 2016. Λύνει εν μέρει το ζήτημα προσέλκυσης περισσότερων Λουξεμβούργιων 
επισκεπτών στη χώρα μας, αλλά δεν αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το τουριστικό ρεύμα, 
δεδομένου ότι κατά τους θερινούς μήνες δραστηριοποίησής της, υφίστανται ήδη οι απ’ευθείας 
πτήσεις της Luxair προς τέσσερις ελληνικούς προορισμούς (Κέρκυρα, Κώ, Ρόδο και Ηράκλειο). 
Συνεπώς, λίαν σημαντική είναι η δραστηριοποίηση απ’ ευθείας πτήσης εκτός τουριστικής περιόδου. 
Οι επισκέπτες αυτοί θα είναι και πραγματική προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουρισμό. Για το 
2016, διαφαίνεται ότι λόγω των αρνητικών συγκυριών /τρομοκρατικών επιθέσεων σε χώρες Μ. 
Ανατολής, Τουρκία, αλλά και Ευρώπη, η Ελλάδα θα προτιμηθεί ως τουριστικός προορισμός. 


