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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
«Γενικά στοιχεία Σουηδίας-Συνοπτική εικόνα της χώρας» 

Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ- ΚΛΙΜΑΤΟΣ  

 
 

Με έκταση 450.295 τετρ. χλμ. (όσο περίπου 3,5 φορές η Ελλάδα), το Βασίλειο της 

Σουηδίας είναι η τρίτη σε μέγεθος χώρα της ΕΕ και η πολυπληθέστερη μεταξύ των 

σκανδιναβικών χωρών. Η Σουηδία αποτελεί μέρος της βόρειας περιοχής της Ευρώπης 

(Nordic region). Η Σκανδιναβική περιοχή, θεωρείται μία από τις 10 μεγαλύτερες 

οικονομίες στον κόσμο και η 5
η
  μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης.  

Τουλάχιστον το ήμισυ της έκτασης της χώρας καλύπτεται από δάση και ποταμούς, 

(260,000 km
2
) ενώ το καλλιεργήσιμο έδαφος είναι λιγότερο από 10% (35,000 km

2
).  

Η Σουηδία έχει μεγάλους και κρύους χειμώνες και φωτεινά καλοκαίρια με μέτριες 

θερμοκρασίες. έχει ηπιότερο κλίμα από άλλες περιοχές του ιδίου γεωγραφικού 

πλάτους, αλλά λόγω του μεγάλου της μήκους (1.900 χλμ.) το κλίμα της ποικίλλει 

σημαντικά. Τα περισσότερα ποτάμια, πέραν των προστατευμένων αξιοποιούνται για 

την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια- ηλεκτρισμός και θέρμανση 

προέρχονται εν γένει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης και από 

πυρηνική ενέργεια και εισαγόμενο πετρέλαιο. Η χώρα διαθέτει πλούσιους φυσικούς 

πόρους σε νερό (8.7%), ξυλεία, σιδηρομεταλλεύματα και ορυκτούς πόρους.  
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Α.2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Η Σουηδία έχει πληθυσμό 10.023.893 κατοίκους (στατιστικά στοιχεία του Μαρτίου 

2017), εκ των οποίων το 85% ζουν στο νότιο ήμισυ της έκτασης της χώρας και 

αποτελεί περίπου το 2% του συνολικού πληθυσμού της EE. Η πληθυσμιακή 

πυκνότητα της χώρας είναι 21,8 άνθρωποι ανά km
2
. Το 86% εντάσσεται στο αστικό 

πληθυσμό και το 14% στον αγροτικό και ημιαστικό πληθυσμό (πηγή: World Bank). 

Οι πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές είναι της πρωτεύουσας Στοκχόλμης (2,2 

εκατ. κάτοικοι μαζί με τα προάστια), του Γκέτεμποργκ (800.000 κάτ.), του Μάλμε 

(320.000 κάτ.) και της Ουψάλας (350.000 κάτ.).  

 

Οι πολίτες της απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο και η χώρα γενικά θεωρείται 

σύγχρονη, πολιτικά φιλελεύθερη και με ισχυρό κοινωνικό κράτος.  Για το 2015, το 

προσδόκιμο ζωής στους άνδρες είναι 80,6 χρόνια, στις γυναίκες 84,6 χρόνια και στο 

σύνολο του πληθυσμού τα 82,5 χρόνια (πηγή: World Bank).  

 

Επικρατούσα θρησκεία στη Σουηδία είναι ο Λουθηρανικός Χριστιανισμός. Η 

πλειοψηφία ανήκει στην Εκκλησία της Σουηδίας.  

 

Επίσημη γλώσσα είναι η Σουηδική. Η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως από 

τους κατοίκους.  

 

Α.3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Το πολίτευμα της Σουηδίας είναι βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο 

ρόλος του βασιλιά είναι συμβολικός. Οι εκλογές γίνονται με άμεση καθολική 

ψηφοφορία (δικαίωμα ψήφου από 18 και άνω), το δε Κοινοβούλιο αποτελείται από 

349 μέλη που εκλέγονται με απλή αναλογική για τέσσερα έτη. Την εκτελεστική 

εξουσία ασκεί η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ορίζεται από το Κοινοβούλιο 

(Riksdag) και ορίζει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πολιτικό σύστημα της 

Σουηδίας είναι ιστορικά σταθερό. Τα σημαντικότερα πολιτικά κόμματα είναι το 

κόμμα Μετριοπαθών, το κόμμα Κέντρου, το Φιλελεύθερο κόμμα, το Σουηδικό 

Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SAP), το Αριστερό κόμμα και το κόμμα Πρασίνων. Στις 

τελευταίες γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σουηδία το 2014, οι 

σοσιαλδημοκράτες και το κόμμα των Πρασίνων αποτέλεσαν την σουηδική 

κυβέρνηση συνασπισμού, με Πρωθυπουργό τον Stefan Löfven, αρχηγό του κόμματος 

των Σοσιαλδημοκρατών. 

 

Α.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Α.4.1. ΣΟΥΗΔΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Το τέλος του ψυχρού πολέμου άλλαξε την εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας της Σουηδίας και δημιούργησε ευκαιρίες για συμμετοχή της στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής δομής ασφάλειας. 

Με την ένταξή της στην ΕΕ από 1
η
  Ιανουαρίου 1995, η Σουηδία μετέχει πλήρως 

στην τελωνειακή ένωση και στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις 

διάφορες κοινές πολιτικές της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Σουηδία 

εκπροσωπείται από 20 αντιπροσώπους. Η Σουηδία αποτελεί μέλος της Schengen από 

25 Μαρτίου 2001.  

 

Η Σουηδία δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ. Το νόμισμα της Σουηδίας είναι η 

Σουηδική κορώνα (SEK). 
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Η Σουηδία, ως μικρή ανοικτή οικονομία, εξαρτώμενη από το εμπόριο, τάσσεται 

πάγια υπέρ του ελεύθερου και χωρίς περιορισμούς εμπορίου και υποστηρίζει εν γένει 

τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ για διευκόλυνση του 

εμπορίου. 

 
Α.4.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
Μεταξύ των Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους η Σουηδία συμμετέχει ενεργά, 

συγκαταλέγονται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Παγκόσμια Τράπεζα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων 

(FAO), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), η ΟΥΝΕΣΚΟ, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κ.ά. 

 
Α.4.3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
Η Σουηδία έχει υπογράψει πολυάριθμες συμφωνίες με αρκετούς διεθνείς 

οργανισμούς, υπάρχουν επίσης διμερείς συμφωνίες με αρκετές χώρες σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω συμφωνίες είναι διαθέσιμες στην 

κάτωθι ιστοσελίδα της σουηδικής Κυβέρνησης : 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/sveriges-internationella-overenskommelser 
 

Οι διμερείς συμφωνίες επενδύσεων που έχει υπογράψει η Σουηδία με άλλες χώρες 

είναι διαθέσιμες στην κάτωθι ιστοσελίδα της UNCAD: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/202#iiaInnerMenu 
 
Α.4.5. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και 

Σουηδίας έχουν υπογραφεί οι κάτωθι συμφωνίες:  

 Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων (1975) 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (1961)  

 Συμφωνία εκμεταλλεύσεως τακτικών γραμμών εναερίου κυκλοφορίας (1947) 

 Συνθήκη Εμπορίου, Ναυτιλίας και Εγκατάστασης (1926-ΦΕΚ 96/25.5.1927). 

 
Α.5. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Η διαφήμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορική ζωή της Σουηδίας. 

Υπάρχουν όλα τα σύγχρονα ΜΜΕ, εκ των οποίων οι διάφορες εφημερίδες, τα 

περιοδικά και το διαδίκτυο απορροφούν πάνω από το μισό των δαπανών των 

επιχειρήσεων για διαφήμιση.  

Πριν αναληφθούν δαπανηρές πρωτοβουλίες εμπορικής προώθησης θα πρέπει να 

εξετασθούν προσεκτικά οι δυνατότητες παράδοσης των προϊόντων και διεύρυνσης 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στα πλαίσια μιας στρατηγικής ανταγωνισμού και 

μάρκετινγκ.  
 
Α.5.1. ΤΥΠΟΣ 
Οι Σουηδοί θεωρούνται από τους μεγαλύτερους καταναλωτές εφημερίδων στον 

κόσμο, και σχεδόν σε κάθε πόλη υπάρχει μια τοπική εφημερίδα. Οι σημαντικότερες 

εφημερίδες της χώρας είναι οι ακόλουθες:  

 Svesnka Dagbladet:, εθνικής εμβέλειας ημερήσια εφημερίδα.  

 Dagens Nyheter: εθνικής εμβέλειας ημερήσια εφημερίδα  

 Dagens Industrui, εθνικής εμβέλειας με εξειδίκευση και σε θέματα 

οικονομίας, επενδύσεων κλπ.  

 Aftonbladet: απογευματινή εφημερίδα..  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/sveriges-internationella-overenskommelser
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/202#iiaInnerMenu


7 
Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης 2016 

 Expressen: απογευματινή εφημερίδα  

 Metro International: Εκδίδεται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Διανέμεται 

δωρεάν στους σταθμούς του Μετρό και των αστικών λεωφορείων.  

 

Οι ημερήσιες εφημερίδες και άλλες εκδόσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέσο 

προώθησης και διαφήμισης, που παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορική ζωή της 

Σουηδίας. Για την καταχώρηση διαφήμισης απαιτείται η έγκριση από τον ένωση 

εκδοτών Swedish Newspaper Publishers’ Association (Tidningsutgivarna, Web 

address: http://www.tu.se. ). Στο Παράρτημα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία 

σχετικά με το Τύπο στη Σουηδία.  

 

Για διαφημίσεις προς χονδρεμπόρους και εισαγωγείς ενδείκνυται τα κλαδικά 

περιοδικά, π.χ. «Allt om Mat- Allt om Vin», «Aperitif», «Butikstrender» για τρόφιμα 

και ποτά «Habit, για έτοιμα ενδύματα. Στοιχεία τους παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 
Α.5.2. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Τέσσερις μεγάλοι όμιλοι ελέγχουν την αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στη 

Σουηδία:  

 Sveriges Television, στην οποία ανήκουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί SVT1, 

SVT2, SVT24, Barnkanalen και Kunskapskanalen.  

 TV4 Group, που διαθέτει τα συνδρομητικά κανάλια TV4, Sjuan, TV4 Fakta, 

TV4 Film, TV4 Sport, TV4 Guld, TV4 Komedi κα.  

 Modern Times Group, στην κατοχή του οποίου είναι οι σταθμοί TV3, TV6, 

TV8, TV10, Viasat Sport, Viasat Film κτλ.  

 SBS Discovery Media, με τους σταθμούς Kanal 5, Kanal 9, TV11 και 

Discovery channel.  

 
Α.5.3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Σουηδία είναι εκτεταμένο.  Το 94% του πληθυσμού 

είναι χρήστες του διαδικτύου. Εκτιμάται ότι οι οnline πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου 

6,2 δισ. ευρώ για το 2016 και αποτελούν περίπου το 6% των λιανικών πωλήσεων. Οι 

πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων στο σουηδικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τα 

ηλεκτρονικά, τα βιβλία, η ένδυση και η υπόδηση. Μερικά από τα πιο δημοφιλή και 

μεγαλύτερα online καταστήματα στη Σουηδία είναι τα εξής: Halens.se (ένδυση-

υπόδηση-οικιακός εξοπλισμός), Nelly.com (δημοφιλή brands μόδας), Adlibris.com 

(βιβλία, χαρτικά είδη, παιχνίδια), Bokia.se (ποικίλες κατηγορίες προϊόντων), 

Cdon.com (ποικίλες κατηγορίες προϊόντων π.χ. βιβλία, ηλεκτρονικά, έπιπλα), 

NetOnNet.se (ηλεκτρικά είδη). Από το συνολικό ηλεκτρονικό εμπόριο, περίπου το 

5% αφορά σε αγορές από το εξωτερικό, κυρίως ευρωπαϊκές. 

 

  

http://www.tu.se/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

«Η Οικονομία της Σουηδίας» 
 

Β.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η Σουηδία ως μικρή, ανοικτή οικονομία με έντονες διεθνείς επιρροές, διεξάγει τη 

δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της με φόντο την αβεβαιότητα για τις 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους.  

 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ η κατάσταση της σουηδικής οικονομίας είναι 

ιδιαίτερα ευνοϊκή, με υγιή δημοσιονομική πολιτική. Η οικονομία αναπτύσσεται 

έντονα λόγω της επέκτασης του εργατικού δυναμικού, της αύξησης των επενδύσεων 

και μιας πρόσφατης ανάκαμψης της σουηδικής παραγωγικότητας. Ωστόσο ο ΟΟΣΑ, 

όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι θα πρέπει να ληφθούν 

περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων στην σουηδική αγορά στέγης 

που εξακολουθεί να αποτελεί δυνητική πηγή αστάθειας. 

 

Β.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Παρατίθεται  κατωτέρω ο Πίνακας 1 με τα βασικά οικονομικά στοιχεία της 

σουηδικής οικονομίας. 

 
Β.2.1. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Το ΑΕΠ στη Σουηδία ανήλθε σε περίπου 4,4 τρισ. SEK (462 δισ. ευρώ) κατά το 

2016, ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα για το ίδιο έτος ήταν 441.000 SEK (45.299 

ευρώ). Η οικονομική ανάπτυξη στη Σουηδία θεωρείται ικανοποιητική. Η εγχώρια 

ζήτηση ήταν η κύρια πηγή ανάπτυξης για το 2016, με επίδραση και του ακαθάριστου 

σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου 

Η αύξηση του ΑΕΠ παρουσίασε μια πτωτική τάση το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε 

σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016.  

 
Β.2.2. ΓΕΩΡΓΙΑ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η γεωργία στη Σουηδία διαφέρει αναλόγως την περιοχή της χώρας. Στα νοτιότερα 

μέρη της Σουηδίας έχει αναπτυχθεί η γεωργία και τα κύρια αγροτικά προϊόντα που 

παράγονται είναι κριθάρι, σιτάρι, ζαχαρότευτλα, κρέας και γάλα. Στη βόρεια Σουηδία 

καλλιεργούνται κριθάρι και βρώμη, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

διατροφή ζώων. Στην κεντρική και βόρεια Σουηδία είναι εντονότερη η ανάπτυξη της 

δασοκομίας και ελάχιστη η αγροτική παραγωγή. Η συμβολή του γεωργικού τομέα 

στο ΑΕΠ της Σουηδίας για το 2016 κυμαίνεται στο 1,7% (CIA Factbook).  

 

Σημειώνεται ότι, ο γεωργικός τομέας στη Σουηδία (χωρίς να περιλαμβάνονται οι 

τομείς της δασοκομίας και της βιομηχανίας τροφίμων) απασχολεί το 2% του 

εργατικού δυναμικού της χώρας (δημητριακά, κτηνοτροφικά φυτά, πατάτες, 

ζαχαρότευτλα και φρέσκα λαχανικά και φρούτα μόνο για μια μικρή περίοδο του 

έτους).  

 

Η κτηνοτροφία είναι σημαντική και η παραγωγή γάλακτος και κρέατος αποτελεί 

σημαντική πτυχή της σουηδικής οικονομίας. Η αλιεία αποτελεί ένα μικρό μέρος της 

σουηδικής οικονομίας (ρέγγα, γάδος, χωματίδα, σκουμπρί , σολομός, γαρίδες και 

αστακός). Το Γκέτεμποργκ είναι το κορυφαίο αλιευτικό λιμάνι και η κύρια 

ιχθυαγορά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 2014 2015 2016 

Ονομαστικό ΑΕΠ 

(ποσά σε δισ. SEK/δισ. ευρώ) 

3.915 

(430,2) 

4.155 

(443,9) 

4.378 

(462,0) 

Μεταβολή ΑΕΠ 2,3% 3,2% 3,3% 

ΑΕΠ  

(Κατά κεφαλήν) 

(ποσά σε SEK/ ευρώ) 

403.700 

(44.363) 

424.000 

(45.299) 

 

441.000 

(46.568) 

 

Ανεργία 7,9% 7,5% 6,9% 

Πληθωρισμός -0.20% -0.02% 1,7% 

Εξαγωγές αγαθών 

(ποσά σε δις SEK/δις ευρώ) 

1.127 

(123,84) 

1.180, 6 

(126,06) 

1.193,7 

 (126,05) 

Εισαγωγές αγαθών 

(ποσά σε δισ. SEK/δισ. ευρώ) 

1.111  

(122,08) 

1.166,8 

(124,65) 

1.205,5  

(127,29) 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

(ποσά σε δισ. SEK/δισ. ευρώ) 

16 

 (1,76) 

13,8 

(1,41) 

-11,8 

(-1,24) 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -1,9% -0,9% 0,9% 

Καθαρές ΑΞΕ σε Σουηδία (FDI) 

(ποσά σε εκατ. SEK/ εκατ. ευρώ) 

27.659 

(3.039,45) 

52.316 

(5.589,31) 

 

160.396 

(16.937,27) 

 

Καθαρές ΑΞΕ Σουηδίας στο εξωτερικό  

(ποσά σε εκατ. SEK/ εκατ. ευρώ) 

62.853 

(6.906,92) 

125.987 

(13.460,14) 

170.741 

(18.029,67) 

Δημόσιο Χρέος 

(δισ. SEK/δισ. ευρώ) 

1.390 

(153,0) 

1.403 

(150,0) 

1.347,2 

(141,1) 

Συναλ/κά Αποθέματα                       

ποσά σε δισ. SEK/δισ. ευρώ) 
417 (45,9) 454 (48,5) 

 

473 (49,9) 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB)  
Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK (Κεντρική Τράπεζα Σουηδίας) 

-2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK. 

-2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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Β.2.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Ο βιομηχανικός τομέας αντιπροσωπεύει το 34,2% περίπου του ΑΕΠ της Σουηδίας. Η 

πλούσια εγχώρια παραγωγή σιδηρομεταλλευμάτων, ξυλείας και υδροηλεκτρικής 

ενέργειας, το εργατικό δυναμικό ήταν οι παράγοντες της γρήγορης εκβιομηχάνισης 

που μεταμόρφωσε τη Σουηδία σε ένα σύγχρονο και πλούσιο κράτος, του οποίου η 

ευημερία βασίζεται ολοένα και περισσότερο στα αγαθά της υψηλής τεχνολογίας και 

τις υπηρεσίες της μεταβιομηχανικής εποχής. Ο βιομηχανικός τομέας στη Σουηδία 

απασχολεί το 12% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Στη διάρκεια των 

μεταπολεμικών δεκαετιών η σημασία μετατοπίσθηκε βαθμιαία από την παραδοσιακή 

παραγωγή ακατέργαστων υλών προς τις εξελιγμένες βιομηχανίες τεχνικού 

χαρακτήρα, όπως ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα συστήματα 

μεταφορών και τα χημικά. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Σουηδία - όπως πολλές άλλες 

δυτικές χώρες - χαρακτηρίζεται από γρήγορη μετεξέλιξη προς μια οικονομία 

βασισμένη περισσότερο στις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία. Οι βασικοί κλάδοι της 

σουηδικής βιομηχανίας είναι οι εξής: 

 Υλοτομία: Η σουηδική δασική βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία της χώρας ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Με την πάροδο των ετών έχει 

αποκτήσει χαρακτήρα περισσότερο εξαγωγικό. Η σουηδική βιομηχανία επεξεργασίας 

ξυλείας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των παγκόσμιων εξαγωγών, ενώ επίσης 

θεωρείται πολύ εκσυγχρονισμένη και οι λειτουργικοί της στόχοι είναι 

μακροπρόθεσμοι και οικολογικοί. 

 Χαλυβουργία: Πρόκειται για παραδοσιακή σουηδική βιομηχανία και η 

Σουηδία ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα προϊόντων σιδήρου στην Ευρώπη για 

περισσότερα από διακόσια χρόνια. Οι Σουηδοί παραγωγοί χάλυβα έχουν 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην ποιότητα και τουλάχιστον το μισό της αξίας 

των πωλήσεων αφορά τον πλέον ακριβό ειδικό χάλυβα που χρησιμοποιείται για 

εργαλεία ακριβείας, ρουλεμάν κ.ά. Οι τεράστιες κρατικές υποδομές 

σιδηρομεταλλεύσεων στην Kiruna στο Lappland λειτουργούν από τα τέλη του 19ου 

αιώνα. Στην περιοχή Boliden του Norrland εξορύσσεται ευρύ φάσμα μετάλλων, 

συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του χαλκού, του μολύβδου και του ψευδαργύρου. 

Οι αποθέσεις χαλκού, αργύρου και σιδηρομεταλλεύματος της κεντρικής Σουηδίας 

είτε έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό είτε είναι ασύμφορες για να εξαχθούν. 

 Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας: Ο εν λόγω βιομηχανικός κλάδος 

(κατασκευές, μηχανήματα, ηλεκτρονικά κ.λπ.) έχει να επιδείξει την ταχύτερη 

ανάπτυξη από κάθε άλλον τομέα στη χώρα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής- 

επικοινωνιών (ΙCΤ) και τα πολυμέσα έχουν συνεχώς αυξανόμενη σημασία ενώ η 

Ericsson είναι παγκοσμίως γνωστή ως επιτυχημένη εταιρία στις τηλεπικοινωνίες και 

πωλεί ψηφιακές συνδέσεις και τηλεφωνικά συστήματα στις αγορές ολόκληρου του 

κόσμου. Οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και αεροσκαφών είναι σημαντικές. 

 Χημική βιομηχανία: Χημικά προϊόντα παράγονται στη Σουηδία για 

περισσότερα από εκατό χρόνια. Αρχικά, παράγονταν κυρίως σπίρτα και εκρηκτικά, 

ενώ αργότερα τα χρώματα και τα πλαστικά αποτέλεσαν μεγάλο μέρος της παραγωγής 

χημικών ειδών, κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σουηδική 

φαρμακοβιομηχανία έχει πολύ θετικά αποτελέσματα την τελευταία εικοσαετία, ενώ 

οι εξαγωγές της φαρμακευτικών προϊόντων υπερτερούν κατά πολύ των εισαγωγών 

ομοειδών προϊόντων. Με τις διάφορες συγχωνεύσεις ο αριθμός των μεγάλων 

φαρμακευτικών εταιριών μειώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια. Μεταξύ των 

σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου συγκαταλέγονται η Astra Zeneca, η 

Pharmacia & Upjohn η Ferring κ.ά. 
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 Β.2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η Σουηδία διαθέτει ισχυρό τομέα υπηρεσιών που είναι πλέον ο μεγαλύτερος 

εργοδότης στη Σουηδία, αντιπροσωπεύει πάνω από το 75% του σουηδικού εργατικού 

δυναμικού και αντιστοιχεί στο 64% του ΑΕΠ της για το 2016. Ο τομέας των 

υπηρεσιών αναπτύσσεται ταχύτατα.Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς σε πολλούς 

κλάδους που σχετίζονται με υπηρεσίες, όπως π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, τα 

φαρμακευτικά, ιατρικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, τις εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας κ.α. Η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας αποδοχής της υψηλής 

τεχνολογίας και οι τομείς της νανοτεχνολογίας και έρευνας εμβρυονικών κυττάρων 

αναπτύσσονται ραγδαία. 

 

Σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη Global Innova-tion Index (GII), η Σουηδία 

κατατάσσεται στην δεύτερη θέση της πιο καινοτομικής οικονομίας στον κόσμο, μετά 

την Ελβετία, αφήνοντας στην τρίτη θέση το Ην. Βασίλειο. Η ακαθάριστη δημόσια 

δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη ανέρχεται στο 3,3% του ΑΕΠ ετησίως ενώ η 

προστιθέμενη αξία του τομέα ICT στο ΑΠ εκτιμάται στο 6,8% (πηγή OECD).  

 
Β.3. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - 
Κατά το 2016, η Riksbanken διεξήγαγε μια όλο και πιο επεκτατική νομισματική 

πολιτική για να στηρίξει την θετική εξέλιξη της σουηδικής οικονομίας και να 

προκαλέσει άνοδο του πληθωρισμού προς τον επιθυμητό στόχο του 2 %. 

Το 2016, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,7%, παρουσιάζοντας αύξηση σε 

σχέση με το 2015, όπου ο πληθωρισμός ανερχόταν σε 0% (Ο μέσος πληθωρισμός το 

2011 κυμαινόταν σε 2,60% και έκτοτε υπήρχε συνεχής μείωση). Η αυξητική τάση  

οφείλεται κυρίως σε προσωρινούς παράγοντες της αύξησης των τιμών των αγαθών.   

Η διαπραγμάτευση των μισθολογικών αυξήσεων κατέληξε σε συμφωνία για μια 

αύξηση της τάξεως του 6,5% για τα επόμενα τρία έτη. Για το 2017 και το 2018, ο 

πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει κάτω από το στόχο του 2% της Κεντρικής 

Τράπεζας της Σουηδίας Riksbanken.  Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της SEB,  

μιας από τις μεγαλύτερες σουηδικές τράπεζες ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί 

ελαφρά, χωρίς να πέφτει κάτω από τον στόχο του 2%. Σύμφωνα με την έκθεση της 

SEB, η κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, RIKSBANKEN, θα προχωρήσει σε 

σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων στο 0,75%, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 

2018 για να επακολουθήσουν άλλες 4 αυξήσεις , 1 εντός του 2018 και 3 εντός του 

2019. 

 
Β.4. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,7% το 2016 και η ανεργία ανήλθε στο 

6,9%. Ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 384.500, ενώ ο αριθμός των 

απασχολουμένων σε 4,88 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 15-24 

ήταν 18,6%, ενώ το 2016 ο ίδιος δείκτης καταγράφηκε στο 7,5%. Το ποσοστό 

ανεργίας στη Σουηδία κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 5,92% από το 1980 μέχρι το 

2017, φτάνοντας στο αποκορύφωμα όλων των εποχών του 10,50% τον Ιούνιο του 

1997 και ένα ιστορικό χαμηλό του 1,30% τον Ιούλιο του 1989. Η εργασιακή 

κινητικότητα αυξήθηκε, υποδεικνύοντας μια τεταμένη αγορά εργασίας και δυσκολίες 

στην εξεύρεση των απαιτούμενων δεξιοτήτων μεταξύ της δεξαμενής των ανέργων. 

Για το 2017 και 2018 το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 6,6%, παρά τις καλές 

προοπτικές ανάπτυξης, λόγω της επέκτασης του εργατικού δυναμικού ενώ σε 

μακροπρόθεσμη βάση, αναμένεται να κινηθεί γύρω από το 5,80% έως το 2020, 

σύμφωνα με οικονομετρικά μοντέλα έρευνας του Trading Economics.  
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Β.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς ως χώρα ελεύθερου εμπορίου και περισσότερη από 

τη μισή της οικονομία εξαρτάται από το εξωτερικό της εμπόριο. Για το 2016, ο όγκος 

εμπορίου παρουσίασε μικρή αύξηση, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 1.193,7 δις 

SEK και τις εισαγωγές σε 1.205,5 δις SEK. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου- 

Δεκεμβρίου 2016 οι εξαγωγές της Σουηδίας αυξήθηκαν κατά 1% και οι εισαγωγές 

κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό οδήγησε σε ένα εμπορικό 

έλλειμμα κατά -11,8 δισ. SEK, για πρώτη φορά από το 1982.  

 

Οι πέντε πρώτοι εμπορικοί εταίροι της Σουηδίας, βάσει του όγκου εμπορίου για το 

2016, είναι η Γερμανία, η Νορβηγία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο.  

 

Στον Πίνακα 3 εμφανίζονται αναλυτικά οι εισαγωγές της Σουηδίας από τους 

κυριότερους εμπορικούς εταίρους της. Κατά το διάστημα 2016, η Γερμανία 

εμφανίζεται ως πρώτος προμηθευτής της Σουηδίας με αξία προϊόντων περίπου 227 

δισ. κορόνες, η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με  100,8 δισ. Κορώνες και 

ακολουθούν η Νορβηγία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λ.π. Οι εισαγωγές της 

Σουηδίας από Ελλάδα κατά το 2016 ανήλθαν σε  1,4 δις. SEK, με κατάταξη στην 46
η
 

θέση και μερίδιο 0,12% ως προς τις συνολικές εισαγωγές της Σουηδίας 

 

Στο Πίνακα 4 εμφανίζονται αναλυτικά οι εξαγωγές της Σουηδίας προς τους 

κυριότερους εμπορικούς εταίρους της. Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της 

Σουηδίας, η Γερμανία κατέχει επίσης την πρώτη θέση, η Νορβηγία βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση, οι HΠΑ στην τρίτη θέση κ.λ.π. όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Οι σουηδικές εξαγωγές προς Ελλάδα κατά το 2016 ανήλθαν σε 3,3 δις. SEK με 

κατάταξη στην 41
η
 θέση ως χώρα προορισμού εξαγωγών της Σουηδίας και με μερίδιο 

0,28% ως προς τις συνολικές εξαγωγές της Σουηδίας. 

 

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το 73,9% των εξαγωγών της Σουηδίας για το 2016 

κατευθύνθηκε προς τις χώρες της Ευρώπης, ενώ το 59,4% προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (EU28). Η Ασία ως περιοχή προορισμού εξαγωγών κατέχει επίσης 

αξιοσημείωτο μερίδιο ύψους 12,2% καθώς και η Αμερική το 10,3%. H γεωγραφική 

κατανομή των εισαγωγών καταδεικνύει επίσης την πρωτοκαθεδρία των ευρωπαϊκών 

χωρών και της Ασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 2014-2016 ΣΕ ΔΙΣ SEK* 
(Ποσά εντός παρένθεσης το ποσό κατά προσέγγιση σε δισ. ευρώ ) 

 2014 2015 2016 Μεταβολή % 

2015-2016 

Όγκος εμπορίου     2.238,9 

(246,0) 

2.345,0 

(250,5) 

2.399,2 

(253,3) 

1,11% 

Εξαγωγές       1.125,6 

(123,7) 

1.181,2 

(126,2) 

       1.193,7    

         (126,0) 

1,06% 

Εισαγωγές       1.113,3 

(122,3) 

1.163,8 

(124,3) 

  1.205,5 

(127,3) 

3,58% 

Εμπορικό ισοζύγιο 12,3 (1,4) 17,4 (1,9) -11,8 (-1,24)  
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK (Κεντρική Τράπεζα Σουηδίας) 

-2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK. 

-2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΟΥΗΔIAΣ (ΧΙΛ. SEK) 

 2014 2015 2016 % επί συνόλου σουηδικών εισαγωγών  2016 

Γερμανία 193.839.188 208.639.800 227.095.814 18,84% 

Ολλανδία 87.649.949 97.425.260 100.877.173 8,37% 

Νορβηγία 91.597.410 95.782.781 99.541.227 8,26% 

Δανία 82.069.419 90.627.990 91.858.262 7,62% 

Ην. Βασίλειο 68.810.002 64.645.042 62.338.588 5,17% 

Βέλγιο  43.927.240 50.616.278 57.259.079 4,75% 

Κίνα 49.955.790 58.947.566 55.780.907 4,63% 

Φινλανδία 56.092.841 52.818.487 54.820.443 4,55% 

Γαλλία 49.510.484 50.796.311 49.155.665 4,08% 

Πολωνία 35.975.507 40.283.465 44.360.445 3,68% 

Ιταλία 33.579.660 38.589.667 39.136.347 3,25% 

Η.Π.Α 28.097.061 32.072.008 31.902.009 2,65% 

Ρωσία 54.345.466 38.131.869 31.314.532 2,60% 

Εσθονία  18.388.595 18.543.596 18.582.567 1,54% 

Τσεχία 14.447.418 17.042.408 17.686.118 1,47% 

Ιρλανδία 14.200.510 16.625.398 16.783.217 1,39% 

Ισπανία 15.159.570 15.908.662 16.221.625 1,35% 

Αυστρία 13.734.437 14.069.444 15.164.920 1,26% 

Ιαπωνία 9.965.717 9.972.759 11.116.618 0,92% 

Τουρκία 9.830.776 10.407.241 10.903.832 0,90% 

ΣΥΝΟΛΟ  1.110.964.894 1.167.046.689 1.205.296.796  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (ΧΙΛ. SEK) 

 2014 2015 2016 % επί συνόλου σουηδικών εξαγωγών 2016 

Γερμανία 113.029.269 119.826.220 125.957.644 10,55% 

Νορβηγία 118.196.520 121.727.167 123.866.660 10,38% 

Η.Π.Α 75.876.417 90.541.258 87.085.383 7,30% 

Δανία 77.601.436 81.242.156 83.428.918 6,99% 

Φινλανδία 78.795.482 79.740.344 81.003.445 6,79% 

Ην. Βασίλειο 80.685.707 84.455.786 71.945.205 6,03% 

Ολλανδία 56.728.069 60.791.097 64.407.275 5,40% 

Βέλγιο  51.927.393 51.931.306 55.639.458 4,66% 

Γαλλία 49.671.780 48.873.257 52.685.573 4,41% 

Κίνα 39.858.025 45.173.971 45.956.321 3,85% 

Πολωνία 33.058.739 36.385.911 38.690.318 3,24% 

Ιταλία 27.180.887 30.860.558 31.964.272 2,68% 

Ισπανία 20.666.708 22.993.335 23.412.064 1,96% 

Ιαπωνία 14.030.660 15.227.343 17.919.609 1,50% 

Ρωσία 22.077.515 14.687.650 14.648.305 1,23% 

Ελβετία 11.817.715 13.687.282 14.345.927 1,20% 

Αυστραλία 11.097.660 11.947.681 13.048.564 1,09% 

Νότια Κορέα 8.745.028 9.798.916 12.054.715 1,01% 

Τουρκία 13.095.172 13.164.095 11.818.437 0,99% 

Καναδάς  7.765.969 9.136.547 10.433.192 0,87% 



14 
Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης 2016 

  

Κατά το 2016, οι εξαγωγές αγαθών της Σουηδίας προς την ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 

2% και οι εισαγωγές από αυτές κατά 5% σε σύγκριση με το 2015. Οι εξαγωγές προς 

τις χώρες του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5% και οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές 

αυξήθηκαν κατά 6%. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι εξαγωγές στη Γερμανία 

αυξήθηκαν κατά 5% και στη Δανία κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο 

Βασίλειο μειώθηκαν κατά 15%. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9% 

και από τη Δανία κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 

κατά 4%.Οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
     ( ποσά σε εκατομμύρια SEK)   

  Εξαγωγές Εισαγωγές 

Περιοχή Αξία Ιανουάριος-

Δεκέμβριος 

Μερίδιο% Μεταβολή 

% 

Αξία Ιανουάριος-

Δεκέμβριος 

Μερίδιο 

% 

Μεταβολή 

% 

  2016 2015 2016 2016/2015 2016 2015 2016 2016/2015 

Σύνολο 1.193.876 1.180.491 100.0 1 1.204.355 1.167.047 100.0 3 

Ευρώπη 880.319 862.121 73.7 2 1.018.356 979.279 84.6 4 

Ε.Ε. 28 706.054 690.314 59.1 2 864.374 822.971 71.8 5 

ΟΝΕ 19 488.737 465.915 40.9 5 632.109 596.019 52.5 6 

Λοιπές 

ευρωπαϊκές 

χώρες 

174.265 171.807 14.6 1 153.982 156.308 12.8 -1 

Αφρική 28.263 31.689 2.4 -11 9.914 10.780 0.8 -8 

Βόρεια 

Αφρική 

14.571 14.731 1.2 -1 1.311 1.115 0.1 18 

Δυτική 

Αφρική 

4.185 4.495 0.4 -7 5.991 6.773 0.5 -12 

Κεντρική, 

Ανατολική 

και Νότια 

Αφρική 

9.507 12.462 0.8 -24 2.612 2.892 0.2 -10 

Αμερική 123.101 124.707 10.3 -1 48.157 49.470 4.0 -3 

Βόρεια 

Αμερική 

98.248 100.471 8.2 -2 35.941 35.363 3.0 2 

Κεντρική 

και Νότια 

Αμερική 

24.853 24.235 2.1 3 12.217 14.107 1.0 -13 

Ασία 145.176 145.492 12.2 0 124.582 124.831 10.3 0 

Μέση και 

Εγγύς 

Ανατολή 

27.169 31.246 2.3 -13 4.154 4.529 0.3 -8 

Λοιπές 

ασιατικές 

χώρες 

118.008 114.246 9.9 3 120.428 120.302 10.0 0 

Ωκεανία 

και 

Ανταρκτική 

14.534 13.427 1.2 8 2.798 2.685 0.2 4 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK (Κεντρική Τράπεζα Σουηδίας) 

-2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK. 

-2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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εισαγωγές από εκεί μειώθηκαν κατά 1%. Οι εξαγωγές προς τη Νορβηγία αυξήθηκαν 

κατά 2% και οι εισαγωγές από εκεί αυξήθηκαν κατά 4%. Οι εξαγωγές στη Ρωσία 

παρέμειναν οι ίδιες, ενώ οι εισαγωγές από εκεί μειώθηκαν κατά 18%. Τόσο οι 

εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές από την Ασία παρέμειναν οι ίδιες. Οι εξαγωγές προς 

την Κίνα αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι εισαγωγές από εκεί μειώθηκαν κατά 5%.Οι 

εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4% και οι εισαγωγές από εκεί μειώθηκαν 

κατά 1%. 

 

Τα κυριότερα προϊόντα εξαγωγής και εισαγωγής στη Σουηδία παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.  Στα κύρια εξαγόμενα όσο και εισαγόμενα προϊόντα εντάσσονται 

πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μέρη αυτών, οχήματα και 

ελκυστήρες, ηλεκτρικές συσκευές & μηχανές, συσκευές αναπαραγωγής ήχου, 

ηλεκτρικά υλικά κ.α.  

 

Ως προς τις εξαγωγές της Σουηδίας ανά ομάδα προϊόντων και τη μεταβολή τους κατά 

το 2016 (Πίνακας 7 στο Παράρτημα Πινάκων) διαπιστώνεται ότι οι εξαγωγές 

μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών αυξήθηκαν κατά 2,45%. Στο πλαίσιο αυτής 

της ομάδας προϊόντων, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 

20,66%. Οι εξαγωγές ορυκτών αυξήθηκαν κατά 1,26%. Οι εξαγωγές προϊόντων 

ξύλου και χαρτιού μειώθηκαν κατά 1,06% και τα ορυκτά καύσιμα και το ηλεκτρικό 

ρεύμα μειώθηκαν κατά 7,55%. Οι εξαγωγές χημικών προϊόντων και προϊόντων από 

καουτσούκ μειώθηκαν κατά 1,08%. Τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν 

κατά 10,30%. 

 

Ως προς τις εισαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (Πίνακας 8 

Παράρτημα Πινάκων) αυξήθηκαν κατά περίπου 5%. Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας 

προϊόντων, οι εισαγωγές οδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 15%. Οι εισαγωγές 

μεταλλευμάτων αυξήθηκαν κατά περίπου 2% και των προϊόντων ξύλου και χαρτιού 

αυξήθηκαν κατά 7%. Οι εισαγωγές χημικών προϊόντων και προϊόντων από 

καουτσούκ μειώθηκαν κατά 1%. Τα ορυκτά καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα 

μειώθηκαν κατά 6%. Tο αργό πετρέλαιο μειώθηκε κατά 15 %. Οι εισαγωγές λοιπών 

προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6%. Οι εισαγωγές τροφίμων, ποτών και καπνού  

αυξήθηκαν κατά 9%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ/ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 2016   

(ποσά σε εκατομμύρια SEK)   

10 σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων 

α/α Κατηγορία προϊόντων Αξία σε 

εκατ. SEK 

% επί του συνόλου 

των εξαγωγών 

1 
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές 

συσκευές και μέρη αυτών  194.812.973 16,32% 

2 
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, οχήματα για 

χερσαίες μεταφορές  158.886.479 13,31% 

3 
Ηλεκτρικές συσκευές & μηχανές, συσκευές 

αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρικά υλικά κ.α.  125.418.792 10,51% 

4 
Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από 

κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι  71.067.089 5,95% 

5 
Ορυκτά λάδια και καύσιμα, ασφαλτώδεις ύλες, 

κεριά ορυκτά  67.542.856 5,66% 

6 
Φαρμακευτικά προϊόντα, παρασκευάσματα 

αναλώσιμα κ.α.  61.610.697 5,16% 

7 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας  48.063.699 4,03% 

8 
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες 

αυτές 43.419.867 3,64% 

9 
Ψάρια και μαλακόστρακα, διάφορα ασπόνδυλα 

υδρόβια  36.972.918 3,10% 

10 
Όργανα & συσκευές οπτικής, φωτογραφίας 

εργαλεία ιατροχειρουργικής, ωρολογοποιία  34.040.373 2,85% 

10 σημαντικότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων 

α/α Κατηγορία προϊόντων Αξία σε 

εκατ. SEK 

% επί του συνόλου 

των εξαγωγών 

1 
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές 

συσκευές και μέρη αυτών  

158.859.728 13,18% 

2 
Ηλεκτρικές συσκευές & μηχανές, συσκευές 

αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρικά υλικά κ.α.  

154.217.608 12,79% 

3 
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, οχήματα για 

χερσαίες μεταφορές 

151.806.731 

 

12,59% 

4 
Ορυκτά λάδια και καύσιμα, ασφαλτώδεις ύλες, 

κεριά ορυκτά  

106.957.440 8,87% 

5 
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες 

αυτές  

44.679.543 3,71% 

6 
Ψάρια και μαλακόστρακα, διάφορα ασπόνδυλα 

υδρόβια  

41.670.233 3,46% 

7 
Φαρμακευτικά προϊόντα, παρασκευάσματα 

αναλώσιμα κ.α.  

36.979.173 3,07% 

8 
Όργανα & συσκευές οπτικής, φωτογραφίας 

εργαλεία ιατροχειρουργικής, ωρολογοποιία  

33.325.959 2,76% 

9 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 32.499.652 2,70% 

10 

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη 

κλινοστρωμνής και παρόμοια, συσκευές 

φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν 

περιλαμβάνονται αλλού 

28.829.047 2,39% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 
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Β.6. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 

Β.6.1 Εισροές Ξένων Επενδύσεων στη Σουηδία 
Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων (AΞΕ) σημείωσε έντονη άνοδο το 2016, 

φθάνοντας τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 6 δισεκατομμύρια δολάρια 

το προηγούμενο έτος. Παρά τη δυσμενή διεθνή κατάσταση, η χώρα διατηρεί υψηλό 

επίπεδο ελκυστικότητας στους ξένους επενδυτές λόγω του πολύγλωσσου και 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού της, της πολύ υψηλής κατά κεφαλήν αγοραστικής 

δύναμης, της πρωτοπορίας της οικονομίας στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, 

καθώς και του πλεονεκτικού φορολογικού της καθεστώτος. Κατατάσσεται πρώτη από 

τον ΟΟΣΑ σε όρους δημόσιας δαπάνης για την προσέλκυση επενδύσεων. Η 

κυβέρνηση έχει αναλάβει μέτρα για την ανάπτυξη της στήριξης για επενδύσεις, 

εστιάζοντας σε βασικούς τομείς (βιοτεχνολογίες και μεταποίηση τροφίμων), καθώς 

και σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές (χώρες της Βαλτικής, Ινδία, Βραζιλία κ.λπ.). 

 

Ως αδύναμα σημεία της χώρας μπορούν να αναφερθούν το υψηλό κόστος εργασίας, η 

άκαμπτη εργασιακή νομοθεσία,  υψηλή ατομική φορολογία και το συνολικό υψηλό 

κόστος ζωής.  

 

Οι διεθνείς εταιρείες έλκονται από τη Σουηδία λόγω των εν γένει ευνοϊκού 

επιχειρηματικού κλίματος, την ανοιχτή στάση της στη διεθνή ιδιοκτησία και τη 

σταθερή οικονομία. Παρά το σχετικά μικρό πληθυσμό, η Σουηδία κατατάσσεται ως 

μία από τις πιο ανταγωνιστικές, παραγωγικές και παγκοσμιοποιημένες χώρες στον 

κόσμο. Η επιχειρηματική κοινότητα της Σουηδίας εξακολουθεί να αποδεικνύει την 

ικανότητά της να αναπτύσσει και να υιοθετεί νέες ιδέες και καινοτομίες, να 

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο  

 

O ημι-κρατικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων Business Sweden, με αρκετά 

γραφεία ανά τον κόσμο, δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία και τονίζει ότι δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Σουηδία είναι η γενέτειρα του Alfred Νόμπελ, ενός από 

τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της ιστορίας, και το σπίτι σε πολλές μεγάλες 

πολυεθνικές όπως οι ΙΚΕΑ, H&M, Ericsson και Volvo, αλλά και νεοσύστατες 

εταιρείες που απολαμβάνουν παγκόσμια επιτυχία, όπως οι Skype, Spotify και Klarna. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΆΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΥΗΔΙΑ 

 2014 2015 2016 

Εισροή ΑΞΕ (εκατομ. USD) 4.032 6.202 19.584 

ΑΞΕ απόθεμα (million USD) 320.610 302.525 289.659 

Αριθμός Greenfield 

Επενδύσεων 

65 106 70 

Εισερχόμενες ΑΕΞ (ως % του 

Ακαθάριστου Σχηματισμού 

Πάγιου Κεφαλαίου 

3 5,3 15, 8 

Απόθεμα ΑΞΕ (ως % του ΑΕΠ) 55,9 61 56,6 

Πηγή: UNCTAD 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 Κύριες  χώρες προέλευσης 

επενδύσεων σε Σουηδία 

2015 Ποσοστό %  

Ολλανδία 17 

Λουξεμβούργο 14 

Ηνωμένο Βασίλειο 13 

Γερμανία 10 

Φινλανδία 9 

Δανία 8 

Νορβηγία 7 

Η.Π.Α. 6 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΞΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

Κύριοι Τομείς Επένδυσης  2015 Ποσοστό % 

Μεταποίηση 31 

Εξοπλισμός μεταφορών 22 

Νομικές, επαγγελματικές, 

επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες 

15 

Πετρελαιοειδή και χημικά 

προϊόντα  

11 

Εμπόριο και συντήρηση  10 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

 
 
Β.6.2. Σουηδικές Επενδύσεις στο Εξωτερικό  

Η Σουηδία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους σχετικά μεγάλους επενδυτές στον 

κόσμο, καθώς το απόθεμα των επενδύσεών της στο εξωτερικό μέχρι το 2015 

αντιπροσώπευε περίπου το 1,4% του παγκόσμιου συνόλου, κατατάσσοντάς την στις 

20 πρώτες επενδύτριες χώρες παγκοσμίως. Η Σουηδία αποτελεί καθαρό πιστωτή προς 

τον υπόλοιπο κόσμο, με θετική διεθνή επενδυτική θέση ύψους 1.302,2 δις Σουηδικές 

κορώνες (SEK) κατά το 2016.  Οι ΑΞΕ της Σουηδίας προς το εξωτερικό 

παρουσιάζουν αυξητική πορεία από το 2014 σημειώνοντας άνοδο κατά 35% το 

διάστημα 2015-2016. Η Σουηδία αποτελεί μια μικρή αλλά έντονα διεθνοποιημένη 

οικονομία, της οποίας οι επιχειρήσεις έχουν διεθνοποιήσει μεγάλο μέρος της 

παραγωγής τους.  Το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων επενδύσεων κατευθύνεται προς 

τις ΗΠΑ, τη Φιλανδία και την Ολλανδία. Τα μεγαλύτερα αποθέματα άμεσων 

επενδύσεων είναι στον τομέα χρηματοοικονομικών και ασφάλισης και στα προϊόντα 

μετάλλων και μηχανικού και μεταφορικού εξοπλισμού.  

 

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, οι καθαρές ροές των σουηδικών άμεσων 

επενδύσεων στο εξωτερικό ύψους 171,7 δις SEK κατά το 2016 κατανέμονται κυρίως 

στις εξής χώρες : Βέλγιο (22%), Γερμανία (19%) H.B (11%), Νορβηγία (10%), 
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Τσεχία (9%), Κίνα (8%), ΗΠΑ (7%), Φιλανδία (6%), Καναδάς (6%), Γαλλία (5%). 

Στην περιοχή των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, οι ροές ΑΞΕ (βλ. Πίνακα 11 

σε Παράρτημα Πινάκων), παρά το σχετικά χαμηλό μερίδιο του 3,8% ως προς το 

σύνολο σουηδικών ροών ΑΞΕ, παρουσιάζουν μια αυξητική τάση στο ήμισυ των 

χωρών ΝΑ Ευρώπης κατά το 2016, ιδίως στη Ρουμανία και στην Ιταλία, ενώ στην 

Ελλάδα έχουν μειωθεί δραματικά κατά 90% από το 2013.  

 

Ως προς την κατανομή ανά τομέα δραστηριότητας (βλ. Πίνακα 12 σε Παράρτημα 

Πινάκων) η ροή των σουηδικών επενδύσεων στο εξωτερικό κατά το 2016 

κατευθύνεται κυρίως στις μεταποιητικές βιομηχανίες (48% του συνόλου), κυρίως την 

παραγωγή μεταλλικών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και την κατασκευή 

μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (16,1% του συνόλου) καθώς και την κατασκευή 

οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (15,8% του συνόλου). Αξιοσημείωτες 

είναι οι σουηδικές επενδύσεις στην κατηγορία "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 

Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών" (21,1% του συνόλου). 

Ακολουθεί ο τομέας των τραπεζικών και λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

(15,8% του συνόλου), και οι επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές 

δραστηριότητες (9,6% του συνόλου). Στην τελευταία θέση κατατάσσεται ο 

πρωτογενής τομέας, ορυχεία και λατομεία (5,5% του συνόλου), ξενοδοχεία και 

εστιατόρια (1% του συνόλου) και οι επενδύσεις σε ακίνητα (1,8% του συνόλου). Οι 

επενδύσεις σουηδών σε ακίνητα εξωτερικού ανέρχονταν σε 10 δισ. SEK μέχρι το 

τέλος του 2015, ωστόσο κατά το 2016 παρατηρείται τάση μείωσης των σχετικών 

ροών.  

 

Β.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η Σουηδία θεωρείται μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα με υψηλό βιοτικό 

επίπεδο, ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, σύγχρονο σύστημα διανομών, πολύ καλές 

εσωτερικές και εξωτερικές συγκοινωνίες και καλά καταρτισμένο και ειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό. Λόγω της διαθεσιμότητας πρώτων υλών, οι παραδοσιακές 

μεταποιητικές βιομηχανίες εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

σουηδική οικονομία. Η Σουηδία διατηρεί τη μεταποιητική βιομηχανία μέσω 

εταιρειών υψηλής εξειδίκευσης και έρευνας.  

 

Η Σουηδία θεωρείται ένα από τα κορυφαία έθνη στον τομέα της έρευνας, σε τομείς 

όπως η βιοτεχνολογία, οι ιατρικές καινοτομίες, η μικροηλεκτρονική και το διάστημα. 

Στη Σουηδία δραστηριοποιούνται επίσης κορυφαίες διεθνώς εταιρείες σε τομείς όπως 

οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, η πράσινη τεχνολογία π.χ. η 

διαχείριση των αποβλήτων και η συγκομιδή απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση.  

 

Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η σουηδική αγορά είναι έντονα ενοποιημένη με την 

ευρωπαϊκή αγορά. Η σουηδική οικονομία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μικρή αλλά 

ανοικτή οικονομία, εξαρτώμενη σημαντικά από το εξωτερικό εμπόριο. Οι μεγάλοι 

βιομηχανικοί όμιλοι της Σουηδίας είναι σε μεγάλο βαθμό διεθνές δίκτυο και 

σημαντικό μέρος της παραγωγής τους γίνεται στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της ΕΕ 

και της Ασίας. Αν ληφθεί υπόψη ο μικρός πληθυσμός της, η συμμετοχή της χώρας 

στο διεθνές εμπόριο είναι εντυπωσιακά μεγάλη.  

 

Η σουηδική αγορά είναι ιδιαίτερα ώριμη και ανεπτυγμένη και ο ανταγωνισμός είναι 

έντονος. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο εγχείρημα η είσοδος στη σουηδική αγορά.  
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Η καταναλωτική συνείδηση σχετικά με τις τιμές και η αγοραστική δύναμη είναι 

υψηλές στη σουηδική αγορά και οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει σε σχετικά υψηλή 

ποιότητα τόσο στα προϊόντα όσο και στο βιοτικό επίπεδο. Η δεοντολογία και η 

ισότητα των φύλων αποτελούν έντονες τάσεις στον τομέα των επιχειρηματικών 

επαφών (B2B) όσο και στον τομέα των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (Β2C).  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο «Δείκτη 

αντίληψης διαφθοράς» της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International). Τα 

τελευταία έτη, η Σουηδία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις πρώτες θέσεις της 

σχετικής κατάταξης της Διεθνούς Διαφάνειας με τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες.  

 

Η κυβέρνηση της Σουηδίας έχει προβεί, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, σε μείωση 

του εταιρικού φόρου σε 22% από 26,3% που ήταν προηγουμένως, με σκοπό την 

προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αποφυγή 

εξόδου επιχειρήσεων από τη χώρα. Σε ανακοίνωσή της, η σουηδική Κυβέρνηση είχε 

αναφέρει ότι «η  σημαντική μείωση του εταιρικού φόρου αναμένεται να ενισχύσει το  

επενδυτικό κλίμα και την ανάπτυξη στη Σουηδία δεδομένου ότι η χώρα δεν βρίσκεται 

στο κέντρο της Ευρώπης και συνεπώς οι φόροι θα πρέπει να είναι περισσότερο 

ανταγωνιστικοί». Οι μειώσεις αυτές, κατά τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτούν μια 

αξιοσημείωτη αλλαγή καθώς η υψηλή φορολόγηση που υπήρχε τις προηγούμενες 

δεκαετίες είχε υποχρεώσει αρκετές εταιρείες να εγκαταλείψουν τη Σουηδία.  

 

Ως ενδεικτική της ποιότητας του επιχειρηματικού κλίματος της Σουηδίας, η χώρα 

κατέλαβε την 9η από τις 190 οικονομίες στην έκθεση Doing Business του 2017 που 

εξέδωσε η Παγκόσμια Τράπεζα. 

 

Το ποσοστό ΦΠΑ στη Σουηδία είναι γενικά 25%, που εφαρμόζεται στα περισσότερα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Στα τρόφιμα, σε υπηρεσίες εστίασης και ξενοδοχεία και σε 

έργα τέχνης ο ΦΠΑ είναι 12%, ενώ σε εφημερίδες, βιβλία, διάφορες πολιτιστικές 

δραστηριότητες, μεταφορικές υπηρεσίες κτλ. ο ΦΠΑ είναι 6%.    

 

Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για πραγματοποίηση επενδύσεων στη σουηδική 

πρωτεύουσα, καθώς η Στοκχόλμη  βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις όσον αφορά την 

ποιότητα ζωής και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Κατατασσόμενη παγκοσμίως στις 

δέκα πρώτες θέσεις του «δείκτη πόλεων ευκαιρίας» (Cities of Opportunity index), η 

Στοκχόλμη παραμένει μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις του κόσμου τόσο για 

επιχειρήσεις όσο και για πολίτες που αναζητούν εργασία. Η Στοκχόλμη 

συγκαταλέγεται στις τέσσερις πρώτες πόλεις του κόσμου σε επίπεδο τεχνολογικής 

ετοιμότητας, ξεπερνώντας το Χόνγκ Κόνγκ και το Σαν Φρανσίσκο. Όσον αφορά το 

δείκτη βιωσιμότητας και φυσικού περιβάλλοντος τεχνολογίας, η σουηδική 

πρωτεύουσα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Επιπροσθέτως, διατηρεί ηγετική θέση σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας, παράγοντες που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ποιότητα 

ζωής των κατοίκων μιας πόλης. 

 

Ως προς την ανάπτυξη νέων εταιρειών (start-up), παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των 

διεθνών επενδύσεων που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανέρχονται σε συνολικά $ 

1,2 δις. δολάρια, σε σύγκριση με το έτος 2015 που ανήλθαν σε $ 892 εκατ. δολάρια. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του φορέα Invest Stockholm αναμένεται ακόμα 

μεγαλύτερη εισροή επενδύσεων το επόμενο έτος. Πίσω από του αριθμούς, βρίσκονται 
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καινοτομικές εταιρείες όπως οι iZettle, Tink και Klarna, αλλά και οι επενδύσεις στον 

τομέα υγείας και ευεξίας. Οι μεγαλύτερες εισροές χρημάτων ήταν στις υπηρεσίες 

μουσικών παροχών της Spotify, στις διαφημίσεις κινητών της εταιρείας Widespace, 

στις υπηρεσίες med-tech της εταιρείας Irmrras, στις εφαρμογές mobile banking της 

εταιρείας Tink, στις τεχνολογικές εφαρμογές υγείας της Lifesum και της Universal 

Avenue. Στη Σουηδία επενδύουν οι μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες του κόσμου, 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Google Venture-Alphabet, Index Ventures, 

Balderton Capital και Accel. 

 
Β.8. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
O προϋπολογισμός για το 2017 εγκρίθηκε από την Βουλή, παρά την αντίθεση των 

Σουηδών Δημοκρατών, με την στήριξη του Αριστερού κόμματος και με την αποχή 

των Κεντρώων, των Φιλελευθέρων και των Χριστιανοδημοκρατών. Το μήνυμα που 

μεταφέρεται από την Υπουργό Οικονομικών κα. Magdalena Andersson είναι ότι η 

Σουηδία παρουσιάζει συνεχή οικονομική ενδυνάμωση, με σημαντική ενίσχυση των 

δημόσιων οικονομικών με εκτιμώμενο πλεόνασμα 10 δισεκατομμύρια σουηδικές 

κορώνες (SEK) κατά το 2016. Συνολικά τα δημόσια οικονομικά έχουν ενισχυθεί κατά 

σχεδόν 40 δισεκατομμύρια SEK σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό 

οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος για τις παροχές ασθενείας και για τη 

μετανάστευση.  

 

Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός για το 2017 προβλέπει συνολικές κυβερνητικές 

δαπάνες 972,4 δις κορώνες (102 δις ευρώ περίπου) και κυβερνητικά έσοδα 979,7 δις 

κορώνες (103 δις ευρώ), δηλαδή προβλέπεται πλεόνασμα στον λογαριασμό της 

κεντρικής κυβέρνησης 7,4 δις κορώνες.  

 

Επίσης προβλέπονται  μεταρρυθμίσεις που προσεγγίζουν τα 24 δις SEK (περίπου 2,5 

δις Ευρω), με ενίσχυση της χρηματοδότησης στους εξής τομείς :  

i) Κοινωνική ευημερία της χώρας, προωθώντας το κατά τα λεγόμενα 

«σουηδικό μοντέλο», διανέμοντας 10 δις κορώνες στην τοπική αυτοδιοίκηση για 

υποστήριξη δομών εκπαίδευσης και υγείας,  

ii) Απασχόληση και Καινοτομία, χορηγώντας 4 δις κορώνες (420 εκατ. ευρώ 

περίπου)σε προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας, 390 εκατ. 

κορώνες (περίπου 41 εκατ. ευρώ) σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και 100 

εκατ. κορώνες (περίπου 10,5 εκατ. ευρώ) σε βελτίωση υποδομών διαδικτύου, ιδίως 

ευρυζωνικών συνδέσεων στην επαρχία. Επί του στόχου που έχει τεθεί από την 

κυβέρνηση, να έχει η Σουηδία το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ μέχρι το 

2020, οι αναλυτές θεωρούν ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς σήμερα το 

ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε περίπου 6,9 % αλλά πάνω από το 20% των 

αλλοδαπών που αναζητούν εργασία είναι εκτός απασχόλησης.  

iii) Περιβάλλον, με στόχο να αποτελέσει η Σουηδία, το πρώτο κοινωνικό 

κράτος χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η συμμαχία των Σοσιαλδημοκρατών – 

Πράσινων, εστιάζει σημαντικά σε θέματα κλίματος και πράσινης ανάπτυξης, με 

πρόβλεψη 5,76 δις κορώνες (περίπου 600 εκατ. ευρώ) για το 2017 ενώ θα επενδυθούν 

12.9 δις  κορώνες έως το 2020 για μεταρρυθμίσεις μείωσης των εκπομπών και 

ενίσχυσης των δράσεων για το κλίμα.   

iv) Ενσωμάτωση μεταναστών/προσφύγων, με πρόβλεψη κονδυλίων 2,76 δις 

κορώνες (περίπου 290 δις ευρώ) για την Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης και τη 

βελτίωση των μέτρων υποδοχής. Η Σουηδία, έχοντας αναλάβει από Ιανουάριο 2017 

την Προεδρία στο United Nations Security Council, στοχεύει να συμβάλλει στην 
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αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, λαμβάνοντας παράλληλα 

αυστηρότερα μέτρα συνοριακών ελέγχων και ταυτότητας, για να μειωθεί ο αριθμός 

των ατόμων που ζητούν άσυλο στη Σουηδία.   

v) Αστυνόμευση και ασφαλής κοινωνία: λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της 

εγκληματικότητας σε κάποιες περιοχές, προβλέπεται ενίσχυση της σουηδικής 

Αστυνομικής Αρχής με 180 εκατ. κορώνες (19 εκατ. ευρώ), ενώ περίπου 280  εκατ. 

κορώνες (30 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν για ενίσχυση της Swedish Security Service 
κατά της τρομοκρατίας.  

 

Β.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ο σουηδικός τραπεζικός τομέας κυριαρχείται από τέσσερις μεγάλες εγχώριες 

τράπεζες (Handelsbanken, Nordea, SEB και Swedbank), που πραγματοποιούν 

σημαντικά κέρδη, έχουν κυρίαρχη θέση στις λοιπές σκανδιναβικές χώρες και στις 

χώρες της Βαλτικής και η ισχυρή τους θέση διασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση για 

χρηματοδότηση από τις αγορές. Συνολικά λειτουργούν 161 τράπεζες, εκ των οποίων 

μία Κεντρική Τράπεζα (Riksbanken) με δυο τράπεζες μέλη,  οι 71 είναι εγχώριες 

τράπεζες, οι 29 είναι υποκαταστήματα ξένων τραπεζών και 58 λειτουργούν ως 

αποταμιευτικές τράπεζες. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών το 2016 

ανήλθαν σε 1.593,41 δις. Ευρώ, σημειώνοντας πτώση 1,79% σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος.  

 

Σύμφωνα με το Global Competitiveness Report 2016-2017 του World Economic 

Forum η ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Σουηδίας βαθμολογείται με 

6,2 με μέγιστο 7 βαθμών και η αξιοπιστία των τραπεζών με 5,2 με μέγιστο τους 7 

βαθμούς, κατατασσόμενη 10
η
  μεταξύ 138 χωρών.  

 

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητα και η διατήρηση 

ενός αποτελεσματικού χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει κατανεμηθεί μεταξύ 

της κυβέρνησης (μέσω του Υπουργείου Οικονομικών), της Riksbanken,  του 

σουηδικού Εθνικού Γραφείου Χρεών και του εποπτικού φορέα  Finansinspektionen. 

 

Οι τράπεζες της Σουηδίας δίνουν έμφαση πρωτίστως στην κεφαλαιακή επάρκεια και 

τη ρευστότητα, ωστόσο η Κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, Riksbanken έχει 

επισημάνει ότι υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στη δομή του σουηδικού τραπεζικού 

συστήματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Η Riksbanken θεωρεί ότι οι τράπεζες της χώρας θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα.  

 

Σημειώνεται ότι, αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των Σουηδών πολιτών που προτιμούν 

πλέον συναλλαγές με την τράπεζά τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου παρά την 

επίσκεψη σε κάποιο υποκατάστημα της τράπεζας. Οι μεγαλύτερες τράπεζες της 

χώρας επιβεβαιώνουν πως ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν να έχουν τραπεζικές 

υπηρεσίες μέσω των «έξυπνων κινητών» είναι μεγαλύτερος ακόμα και σε σύγκριση 

με το διαδίκτυο. 

 

Β.10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 
Το εθνικό νόμισμα είναι η σουηδική κορόνα (SEK). Λογαριασμοί κατοίκων 

εξωτερικού σε σουηδικές τράπεζες έχουν μετατρεψιμότητα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για πληρωμές εντός Σουηδίας, μεταφορά ποσών σε άλλες χώρες ή 
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αγορά συναλλάγματος. Η μέση ετήσια ισοτιμία κατά το έτος 2016 ήταν 1 ευρώ = 

9,47 SEK και 1 δολ. ΗΠΑ = 8,56 SEK. 

Πρόσφατη έκθεση της SEB, μεγάλης σουηδικής τράπεζας, διαπιστώνει ότι η 

σουηδική κορώνα είναι σήμερα υποτιμημένη κατά 5% έναντι του ευρώ και του 

δολαρίου και αναμένεται να αρχίσει να ενισχύεται απέναντι σε αυτά όταν πλησιάζει η 

χρονική στιγμή των αυξήσεων των επιτοκίων της RIKSBANKEN. Η ισοτιμία 

ευρώ/κορώνας SEK εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 9,35 στο τέλος του 2017, στο 

9 το τέλος του 2018 και στο 9,20 το 2019.Η ισοτιμία δολαρίου/κορώνας αναμένεται 

να διαμορφωθεί αντιστοίχως στο 8,20-7,50 και 7,35. 

Β.11. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
Το Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης (Stockholmsbörsen) ιδρύθηκε το 1863 και 

αποτελεί το κύριο χρηματιστήριο αξιών των σκανδιναβικών χωρών. Σημειώνεται ότι, 

περισσότερες από 300 εταιρείες είναι εισηγμένες στο εν λόγω χρηματιστήριο. Από το 

2008, το Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης αποτελεί μέρος του ομίλου NASDAQ 

OMX. 

 

Β.12. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Ο δείκτης ποιότητας των σουηδικών υποδομών μεταφορών εκτιμάται λίγο πάνω από 

το μέσο όρο της ΕΕ για τους δρόμους, του λιμένες και τα αεροδρόμια και ελαφρώς 

κάτω από το μέσο όρο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η Σουηδία κατατάσσεται 

ως η δεύτερη καλύτερη στην ΕΕ όσον αφορά την έγκυρη παράδοση των αποστολών.  

 

Το δίκτυο της Σουηδίας που αποτελεί μέρος του κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών για τις εγχώριες θαλάσσιες οδούς είναι ολοκληρωμένο και  τα βασικά 

οδικά και συμβατικά σιδηροδρομικά δίκτυα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από το 50%. 

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων χρειάζεται 

ανάπτυξη. 

 

Η Σουηδική κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει το σχέδιο υποδομών «Μελλοντικές 

υποδομές-καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης». Το σχέδιο εμπεριέχει προτάσεις για τις υποδομές μεταφορών 

για την περίοδο 2018-2029 και περιλαμβάνει τους σιδηροδρόμους, τα δίκτυα του 

τραμ και του μετρό, τους αυτοκινητόδρομους και την οδική κυκλοφορία, τις γέφυρες, 

τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, την αεροπορία καθώς επίσης την έρευνα 

στους τομείς των μεταφορών και της επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, το εν λόγω σχέδιο 

έχει ως στόχο την μετάβαση σε ένα κράτος ευημερίας χωρίς ορυκτά καύσιμα, την 

αύξηση της κατασκευής κατοικιών και την βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών.  

 

Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης μέσω του σχεδίου αυτού είναι ένα 

αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών που προωθεί την ανάπτυξη και την 

απασχόληση στη χώρα. Ο προϋπολογισμός του εθνικού σχεδίου μεταφορών 

ανέρχεται σε 622.5 δισ. κορώνες, ο οποίος είναι κατά 100 δις. κορώνες μεγαλύτερος 

από το παρόν σχέδιο εκ των οποίων 289 δισ. κορώνες αφορούν στη λειτουργία και 

συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου μεταφορών, τόσο οδικού όσο και 

σιδηροδρομικού, ενώ 333,5 δισ. κορόνες θα επενδυθούν στην ανάπτυξη και 

δημιουργία νέων υποδομών στον τομέα μεταφορών.  
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Περαιτέρω η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η αύξηση της χρήσης των 

σιδηροδρομικών και θαλάσσιων συνδέσεων σε σχέση με τις οδικές συνδέσεις για τη 

μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η 

συντήρηση του είναι πρωταρχικής σημασίας καθώς η κίνηση των αυτοκίνητων 

ολοένα αυξάνεται, ιδιαιτέρως στις πόλεις.        

 

Πρόκειται να δημιουργηθούν νέες γραμμές για τους σιδηροδρόμους υψηλής 

ταχύτητας οι οποίοι συνδέουν την Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ και το Μάλμε, κάτι το 

οποίο συμβάλει στην καλύτερη αξιοπιστία του σιδηροδρομικού συστήματος στο 

σύνολο. Παρόλα αυτά το σχέδιο των νέων γραμμών εκτείνεται κατά τη διάρκεια 

πολλών εκλογικών περιόδων και θα επηρεάσει τον κρατικό προϋπολογισμό για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ουσιώδης λοιπόν η υποστήριξη στην κυβέρνηση 

σχετικά με τις αποφάσεις για το αν η Σουηδία θα επενδύσει στην δημιουργία νέων 

γραμμών.        

 
Β.13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 Β.13.1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
Η ίδρυση εταιρείας στη Σουηδία αποτελεί, σε γενικές γραμμές, απλή διαδικασία. Η 

όλη διαδικασία βασίζεται σε ένα απόλυτα διαφανές σύστημα, σύμφωνα με το οποίο 

επιδιώκεται η διευκόλυνση της ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης. Οι περισσότερες 

αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να προβούν σε έναρξη εργασιών στη 

Σουηδία επιλέγουν είτε την δημοσίας ή ιδιωτικής μορφής εταιρεία (Aktiebolag, ΑΒ) 

είτε την ίδρυση υποκαταστήματος. Σύμφωνα με τον Σουηδικό Νόμο Περί Εταιριών 

(Aktiebolagslagen), το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μιας ιδιωτικής μορφής εταιρίας 

πρέπει να ανέρχεται σε 50.000 κορόνες (περίπου 5.400 ευρώ) και της δημόσιας στις 

500.000 κορόνες (περίπου 54.000 ευρώ). Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την 

έναρξη εργασιών υποκαταστήματος. 

 

Όποια και να είναι η μορφή της εταιρείας, θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει η 

καταχώριση της στο Μητρώο Καταχώρισης Εταιριών (Bolagsverket, 

www.bolagsverket.se) και στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία της Σουηδίας 

(Skatterveket, www.skatteverket.se).  

 

Η δημοσίας ή ιδιωτικής μορφής εταιρεία θα πρέπει να έχει διοικητικό συμβούλιο ενώ 

στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρείται δημόσια, θα πρέπει επίσης να έχει και 

διευθύνων σύμβουλο. Η δημοσίας ή ιδιωτικής μορφής επιχείρηση οφείλει, κάθε 

χρόνο, να υποβάλλει την ετήσια έκθεση εσόδων-εξόδων προς την Υπηρεσία 

«Bolagsverket» ενώ το υποκατάστημα θα πρέπει να τηρεί λογαριασμούς ανεξάρτητα 

από την μητρική εταιρεία που βρίσκεται σε άλλη χώρα. 

 

Σχετικά με τη φορολόγηση εταιρειών, δεν υπάρχει διάκριση για το αν πρόκειται 

δημοσίας ή ιδιωτικής μορφής επιχείρηση ή υποκατάστημα.  

 

Μια εξαγωγική εταιρία που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει ηλεκτρονικό εμπόριο στη 

Σουηδία θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Καταχώρισης Εταιριών, όπως συμβαίνει 

και με όλες τις άλλες εταιρίες που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στη Σουηδία. 

Υπάρχουν τρεις μορφές εμπορικής δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου, από εταιρία 

σε εταιρία, από εταιρεία σε καταναλωτή και από καταναλωτή σε καταναλωτή.  

http://www.skatteverket.se/
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 Β.13.2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Στη Σουηδία υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, στους οποίους μπορούν να 

απευθύνονται οι εξαγωγείς για την αναζήτηση πληροφοριών. Οι κυριότεροι 

εμπορικοί οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: 

 Σουηδικός Εμπορικός Σύλλογος (Svensk Handel - Swedish Federation of 

Trade, www.svenskhandel.se):  

Πρόκειται για τον κεντρικό οργανισμό εμπορικών εταιρειών χονδρικής και λιανικής 

πώλησης με μέλη περίπου 11.000 εμπορικές εταιρείες, τις οποίες εκπροσωπεί σε 

θέματα απασχόλησης και οικονομικής πολιτικής 

 Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια (Swedish Chambers of Commerce 

and Industry, www.swedishchambers.se):   

Η εγγραφή των σουηδικών επιχειρήσεων στα κατά τόπους εμπορικά-βιομηχανικά 

επιμελητήρια της χώρας είναι προαιρετική. Τα εμπορικά επιμελητήρια της Σουηδίας 

αποτελούνται από (11) έντεκα περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια που βρίσκονται 

σε όλη τη χώρα και εργάζονται για τη δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις 

περιβάλλοντος. Το δίκτυο του Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι μια δύναμη που 

προσπαθεί να ληφθεί υπόψη σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Τα εμπορικά επιμελητήρια της Σουηδίας 

προωθούν πρωτίστως έργα υποδομής στα οποία τα εμπορικά επιμελητήρια της 

Σουηδίας επιθυμούν να δουν περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ κράτους και 

ιδιωτικής επιχείρησης. Άλλα θέματα που τα απασχολούν είναι: ενεργειακές πολιτικές, 

παροχή ταλέντων και αύξηση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται στις 

επιχειρήσεις από τους δήμους. Τα επιμελητήρια δημοσιεύουν ανακοινώσεις 

εμπορικού ενδιαφέροντος σε ενημερωτικά δελτία τους στο Internet 

(www.sverigeshandelskamrar.se).  

 Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Σουηδίας (Agenturföretagen - Swedish 

Association of Agents, www.agenturforetagen.se). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

εισέρχονται στη σουηδική αγορά μπορούν να ζητήσουν την αρωγή εμπορικών 

αντιπροσώπων, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη της Ένωσης Εμπορικών 

Αντιπροσώπων Σουηδίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εταιριών-μελών της Ένωσης 

είναι μικρές επιχειρήσεις (συνήθως με λιγότερους από 10 υπαλλήλους). Η Ένωση 

Εμπορικών Αντιπροσώπων εκδίδει ενημερωτικό δελτίο με διαφημιστικό ένθετο, στο 

οποίο μπορεί κανείς να δημοσιεύσει αγγελίες για να έλθει σε επαφή με Σουηδούς 

αντιπροσώπους, εισαγωγείς ή εμπόρους χονδρικής. Το δελτίο διανέμεται σε όλα τα 

μέλη της Ένωσης.  

 Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (Konjunkturinstitutet - National 

Institute of Economic Research, www.konj.se). Το εν λόγω ινστιτούτο μπορεί να 

παράσχει στον ξένο εξαγωγέα πληροφορίες για την αγορά λιανικής και χονδρικής. Τα 

παρεχόμενα στοιχεία αφορούν καθορισμένους τομείς και θέματα, όπως π.χ. 

στατιστική της αγοράς υποδημάτων, πόσες εταιρίες υπάρχουν σε συγκεκριμένη 

αγορά, επωνυμίες των μεγαλύτερων εταιριών, κύκλος εργασιών τους, αριθμός 

καταστημάτων κ.λπ. Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών εκπονεί και έρευνες 

αγοράς που του παραγγέλλονται, ενώ παίζει επίσης το ρόλο ενός ζωτικής σημασίας 

φόρουμ έρευνας σε θέματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου αλλά και σε άλλους 

τομείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
«Οικονομικές Προβλέψεις» 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Κατά την παρουσίαση έκθεσης με προβλέψεις του σουηδικού υπουργείου 

Οικονομικών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Σουηδίας, κατά τον Αύγουστο 

2016  η Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας κα  Magdalena Andersson εξέφρασε 

την πεποίθηση ότι η Σουηδία αναμένεται να παραμείνει μια από τις πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενες οικονομίες της περιοχής, παρά τις προκλήσεις που υφίστανται. «Ο 

δείκτης  πρόβλεψης παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2017, και για το λόγο 

αυτό το Σουηδικό μοντέλο συνεχίζει να προσφέρει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε 

σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο», υπογράμμισε η κα. Andersson. Αναφέρθηκε ιδίως 

στην τάση μείωσης στην ανεργία και στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018, που θα παρουσιάσει η σουηδική κυβέρνηση 

το φθινόπωρο, αναμένεται να περιλαμβάνει τη διάθεση 30 δις κορωνών σε 

μεταρρυθμίσεις και μέτρα τόνωσης της οικονομίας. 

 

Ο Δείκτης Οικονομικής Τάσης συνεχίζει να δείχνει τη θετική διάθεση των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών, παρά την πτώση του σε 112 από 113,7 το 

προηγούμενο έτος. Οι δείκτες όλων των επιχειρηματικών τομέων πλην του λιανικού 

εμπορίου είναι πάνω από τα συνήθη επίπεδα. Οι επιχειρήσεις σε όλους του τομείς 

διαπίστωσαν μια αύξηση στον αριθμό απασχολουμένων και ένα υψηλό ποσοστό 

αναφέρει ακόμα ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό. Τα σχέδια προσλήψεων είναι 

αισιόδοξα και καταδεικνύουν μια τάση αύξησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τομέα. Παρατηρείται επίσης αύξηση των τιμών και η συνολική θεώρηση των 

επιχειρήσεων ότι η κερδοφορία τους έχει βελτιωθεί και σχεδιάζουν να αυξήσουν τις 

τιμές τους το επόμενο διάστημα. Ο δείκτης εμπιστοσύνης για την βιομηχανία είναι 

επίσης καλός, παρά μια μικρή πτώση και οι επιχειρήσεις δηλώνουν αισιόδοξες ότι θα 

αυξήσουν την παραγωγή τους. Η ίδια θετική εικόνα καταγράφεται και στον δείκτη 

εμπιστοσύνης για τη κατασκευαστική βιομηχανία.  

H μεγάλη σουηδική τράπεζα SEB ανακοίνωσε τις ευοίωνες εκτιμήσεις της, για τις 

προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας στις σκανδιναβικές χώρες και ειδικότερα στη 

Σουηδία, που περιλαμβάνονται στην τελευταία 3μηνιαία έκθεσή της  NORDIC 

OUTLOOK, SEPTEMBER 2017. Oι οικονομικοί αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν 

άνοδο του σουηδικού ΑΕΠ κατά 3,2% το έτος 2017 , 2,8% για το 2018 και 2,4% το 

2019. Η ανεργία στη Σουηδία αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 6% το 2018 ενώ η 

αύξηση των μισθών υπολογίζεται στο 3,5% το έτος 2019. Η SEB προειδοποιεί για τις 

επιπτώσεις στα νοικοκυριά  λόγω της μεγάλης έκθεσής τους στον τραπεζικό δανεισμό 

για την αγορά κατοικιών. 

Παρόλα αυτά η Συνομοσπονδία Σουηδικών Επιχειρήσεων (Confederation of Swedish 

Enterprises) εξέφρασε πρόσφατα την πεποίθηση ότι αναμένεται χαμηλή ανάπτυξη για 

τη σουηδική οικονομία με κύριο προβληματισμό τις διαστρεβλώσεις στην αγορά 

εργασίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω φορέα, η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει σε 

χαμηλότερη ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι 

επίσης ανησυχητικές, ιδίως οι τάσεις προστατευτισμού στο εμπόριο. Περαιτέρω 

σημειώνουν την τάση μείωσης στις εξαγωγές της Σουηδίας, ως ενδεικτικό της 

απώλειας διεθνούς ανταγωνιστικότητας, την οποία αποδίδουν εν μέρει στους 

υψηλούς σχετικά μισθούς σε σχέση με την παραγωγικότητα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
«Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος – Σουηδίας» 

 

Δ.1. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας, το διάστημα Ιανουαρίου-  

Δεκεμβρίου 2016 υπήρξε αύξηση κατά 15% των ελληνικών εξαγωγών σε σύγκριση 

με το 2015. Επίσης, αύξηση κατά 25% σημείωσαν οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη 

Σουηδία το ίδιο διάστημα. Ο όγκος εμπορίου των δυο χωρών προσέγγισε τα 4,7 δις. 

Σουηδικές κορώνες (SEK), περίπου 504,3 εκατ. ΕΥΡΩ, παρουσιάζοντας αύξηση 22% 

ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος-Σουηδίας διευρύνθηκε κατά 34% 

και προσέγγισε τις 1,9 δισ. SEK  (περίπου 204,2 εκατ. ΕΥΡΩ) κατά το εξεταζόμενο 

διάστημα.  

 

Το μερίδιο των εξαγωγών της Σουηδίας προς την Ελλάδα ως προς τις συνολικές 

εξαγωγές της Σουηδίας είναι 0,3%, και το μερίδιο των εισαγωγών της Σουηδίας από 

την Ελλάδα ως  προς τις συνολικές εισαγωγές της Σουηδίας είναι 0,1%. 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 14, τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν από την 

Ελλάδα στη Σουηδία, με βάση την αξία σε SEK κατά το 2016, ήταν τυροκομικά 

προϊόντα (ιδίως φέτα), με ποσοστό 16% επί του συνόλου των ε/ εξαγωγών προς την 

Σουηδία, πλαστικές ύλες (7% επί του συνόλου των ε/ εξαγωγών προς την Σουηδία), 

ύλες από άργιλο, ιδίως μπετονίτη (6,5%), λαχανικά διατηρημένα, ιδίως ελιές (6,4%), 

διάφορα υφάσματα και ενδύματα (5,5%), πετρελαιοειδή και ορυκτέλαιο-εκτός αργού 

πετρελαίου (4%), φαρμακευτικά είδη (3%), ελαιόλαδο (2,8%), φρούτα νωπά η ξερά, 

(ιδίως σταφύλια και εσπεριδοειδή).  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΟΥΗΔΙΑΣ 2014-2016 
(Ποσά σε εκατ. σουηδικές κορόνες –SEK) 

(Εντός παρένθεσης το ποσό κατά προσέγγιση σε εκατ. ΕΥΡΩ)* 

 

 

2014 2015 2016 Μεταβολή 

2016/2015 

Εξαγωγές 

(προς Σουηδία) 

1.230,4 

(135,20) 

1.234 

(131,84)  

1.421 

(150,05) 

15% 

Εισαγωγές 

(από Σουηδία) 

2.076 

(228,10) 

2.682 

(286,54) 

3.355 

(354,28) 

25% 

Όγκος διμερούς 

εμπορίου 

3.306,4 

(363,30) 

3.916 

(418,38) 

4.776 

(504,33) 

22% 

Εμπορικό ισοζύγιο 

*έλλειμμα 

-845,6 

 (-92,90) 

-1.448 

(-154,70) 

-1.934 

(-204,22) 

34% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK (Κεντρική Τράπεζα Σουηδίας) 

-2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK. 

-2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ SEK 

(ΠΟΣΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ  ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

 2014 2015 2016 

 Αξία % στο 

σύνολο των 

ε/εξαγωγών 

Αξία % στο 

σύνολο των 

ε/εξαγωγών 

Αξία % στο 

σύνολο των 

ε/εξαγωγών 

04.06 

Τυροκομικά προϊόντα  

213.449 17,35% 214.872 17,41% 222.099 15,63% 

 (23.456)  (22.956)  (23.453)  

39.03  

Πολυμερή του 

στυρολίου  

97.869 7,96% 79.053 6,41% 99.361 6,99% 

 (10.755)  (8.446)  (10.492)  

25.08  

Διάφορες άργιλοι 

(Μπεντονίτης)  

102.896 8,37% 95.198 7,71% 91.477 6,44% 

 (11.307)  (10.171)  (9.660)  

20.05  

Λαχαν. διατηρημένα 

(ιδίως ελιές) 

77.549 6,30% 90.409 7,33% 91.040 6,41% 

 (8.522)  (9.659)  (9.614)  

62.10  

Διάφορα ενδύματα  

(ανδρικά και γυναικεία) 

19 0,00% 43.342 3,51% 78.001 5,49% 

 (2)  (4.631)  (8.237)  

27.10  

Πετρελαιοειδή -

Ορυκτέλαια (άλλα από 

ακατέργαστοo 

πετρέλαιο) 

26 0,00% 0 0,00% 58.575 4,12% 

 (3)  (0)  (6.185)  

30.04 

Φαρμακευτικά 

προϊόντα 

56.688 4,61% 46.953 3,80% 44.671 3,14% 

 (6.229)  (5.016)  (4.717)  

15.09 

Ελαιόλαδο  

24.386 1,98% 32.225 2,61% 40.279 2,83% 

 (2.680)  (3.443)  (4.253)  

08.06  

Σταφύλια, νωπά ή ξερά 

51.693 4,20% 47.330 3,84% 37.606 2,65% 

 (5.681)   (5.057)  (3.971)  

08.05 

Εσπεριδοειδή νωπά  ή 

ξερά 

21.119 1,72% 18.734 1,52% 37.087 2,61% 

 (2.321)  (2.001)  (3.916)  

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK (Κεντρική Τράπεζα Σουηδίας) 

-2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK  
-2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ SEK 

(ΠΟΣΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

 2014 2015              2016 

 Αξία % στο 

σύνολο 

σ/εξαγωγών 

Αξία % στο 

σύνολο 

σ/εξαγωγών 

Αξία % στο 

σύνολο 

σ/εξαγωγών 

27.10  

Πετρελαιοειδή -Ορυκτέλαια 

(άλλα από ακατέργαστο 

πετρέλαιο) 

70.514 3,40% 459.263 17,12% 676.164 20,15% 

 (7.749)  (49.067)  (71.401)  

30.04 

Φαρμακευτικά προϊόντα 

301.905 14,54% 319.838 11,93% 382.599 11,40% 

 (33.176)  (34.171)  (40.401)  

85.17 

Τηλεφωνικές συσκευές 

συνδρομητών 

44.162 2,13% 89.740 3,35% 176.789 5,27% 

 (4.853)  (9.588)  (18.668)  

48.02  

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς 

επίχριση ή επάλειψη 

126.668 6,10% 105.984 3,95% 173.870 5,18% 

 (13.920)  (11.323)  (18.360)  

03.05 

Ψάρια αποξεραμένα, 

αλατισμένα & καπνιστά 

55.757 2,69% 74.987 2,80% 90.046 2,68% 

 (6.127)  (8.011)  (9.509)  

87.03  

Διάφορα οχήματα &  

επιβατικά αυτοκίνητα 

9.229 0,44% 46.488 1,73% 86.946 2,59% 

 (1.014)  (4.967)  (9.181)  

44.07  

Ξυλεία πριονισμένη ή 

πελεκημένη κατά μήκος, 

πάχους > 6mm 

76.057 3,66% 82.675 3,08% 85.741 2,56% 

 (8.358)  (8.833)  (9.054)  

48.10  

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα 

με καολίνη ή με άλλες 

ανόργανες ουσίες 

53.008 2,55% 57.363 2,14% 85.259 2,54% 

 (5.825)  (6.129)  (9.003)  

48.05  

Λοιπά είδη χαρτιού και 

χαρτονιών 

43.984 2,12% 56.416 2,10% 76.408 2,28% 

 (4.833)  (6.027)  (8.068)  

48.04 

Χαρτί κραφτ χωρίς επίχριση 

52.467 2,53% 43.841 1,63% 71.672 2,14% 

 (5.766)  (4.684)  (7.568)  

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

-Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK 2014: 1 ΕΥΡΩ = 9,10 SEK 
- Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK 2015: 1 ΕΥΡΩ = 9,36 SEK 

-Μέση Ετήσια Ισοτιμία ΕΥΡΩ – SEK  2016: 1 ΕΥΡΩ = 9.47 SEK 
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Τα κυριότερα προϊόντα που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Σουηδία το 2016, κατά 

σειρά αξίας, ήταν πετρελαιοειδή και ορυκτέλαιο-εκτός αργού πετρελαίου (με 

ποσοστό 20% επί του συνόλου των σ/ εξαγωγών προς Ελλάδα), φαρμακευτικά 

παρασκευάσματα (ποσοστό 11,4% επί του συνόλου των σ/ εξαγωγών προς Ελλάδα), 

τηλεφωνικές συσκευές (ποσοστό 5% επί του συνόλου των σ/ εξαγωγών προς 

Ελλάδα), προϊόντα από χαρτί και χαρτόνι, ψάρια παστά, επιβατικά αυτοκίνητα, 

προϊόντα ξυλείας.  

 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ Ελλάδος- Σουηδίας ανταλλάσσονται 

πολλές κατηγορίες προϊόντων των οποίων η αξία δεν δημοσιοποιείται (π.χ. προϊόντα 

που εντάσσονται στον τομέα της άμυνας). 

 

Δ.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Για τον εντοπισμό των ελληνικών προϊόντων, εξετάστηκαν ειδικότερες παράμετροι 

βάσει της αξίας των αγαθών που εισήγαγε η Σουηδία για το 2016.   

Οι παράμετροι αυτοί είναι:  

1)η θέση της Ελλάδος στο σύνολο των προμηθευτριών χωρών της Σουηδίας,  

2) το μερίδιο της χώρας μας στην αξία των εισαγωγών Σουηδίας,  

3) η συγκέντρωση του μεριδίου στις εισαγωγές από τις πέντε πρώτες προμηθεύτριες 

χώρες της Σουηδίας, ως ένδειξη για την ύπαρξη περιθωρίου περαιτέρω εισαγωγών 

και  

4) η θέση της κατηγορίας του προϊόντος ως εισαγομένου, ως ενδεικτική της ζήτησης 

εισαγωγής του προϊόντος στη Σουηδία. 

Οι εν λόγω παράμετροι παρουσιάζονται στον Πίνακας 16 (βλ. Παράρτημα Πινάκων) 

για τα κυριότερα  ελληνικά εξαγώγιμα αγρο-διατροφικά προϊόντα, τα οποία 

εντάσσονται συγχρόνως στα 500 πρώτα εισαγόμενα  καθώς και στον Πίνακα 17 (βλ. 

Παράρτημα Πινάκων) για τα λοιπά κύρια εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία, 

πλην των τροφίμων και ποτών  

 

Από την εξέταση των ανωτέρω παραμέτρων, επισημαίνουμε τις παρακάτω 

κατηγορίες προϊόντων τροφίμων και ποτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον : 

 

Ελαιόλαδο: στα ράφια των σουηδικών πολυκαταστημάτων παρατηρείται σημαντική 

παρουσία ελαιών και ελαιολάδου από την Ελλάδα, που κατέχει την 3η θέση ως 

προμηθεύτρια χώρα, μετά την Ιταλία και την Ισπανία και ακολουθούν το Βέλγιο και 

η Γαλλία. Το ποσοστό των εισαγωγών από Ελλάδα ανέρχεται στο 10,43% των 

συνολικών σουηδικών εισαγωγών. Για τα προϊόντα ελαίων και ελαιόλαδου, η Ελλάδα 

κατέχει ήδη μια αξιόλογη θέση ως προμηθεύτρια της Σουηδίας, καθιστώντας τα 

αναγνωρίσιμα προϊόντα στην σουηδική αγορά.  

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα : στα ράφια των πολυκαταστημάτων παρατηρείται 

σημαντική παρουσία φέτας. Τα τυροκομικά προϊόντα εντάσσονται στα 50 πρώτα 

εισαγώγιμα της Σουηδίας. Η χώρα μας κατατάσσεται 6η προμηθεύτρια χώρα της 

Σουηδίας, με μερίδιο 5,3%. Οι πέντε πρώτες χώρες είναι κατά σειρά αξίας εισαγωγών 

της Σουηδίας, η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία και 

αντιπροσωπεύουν το 86% του σουηδικών εισαγωγών για αυτή την κατηγορία 

προϊόντων. Προοπτικές διεύρυνσης του μεριδίου ελληνικών εξαγωγών διαφαίνονται 

για τα προϊόντα γιαουρτιού (κατατάσσονται στην 144η θέση των εισαγόμενων 
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προϊόντων), η Ελλάδα κατέχει την 12η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Σουηδίας, 

με μερίδιο μόλις 1,32%. Οι πέντε πρώτες προμηθεύτριες χώρες, Γερμανία, Φινλανδία, 

Δανία, Ολλανδία και Πολωνία συγκεντρώνουν το 77% των σουηδικών εισαγωγών.  

 

Προϊόντα  «αρτοποιίας,  ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας: Σημαντικός είναι ο 

κλάδος της σοκολατοποιίας και λοιπών ζαχαρωδών καθώς τόσο σε μεγάλα όσο και 

σε όλα τα μικρά καταστήματα, μπορεί πάντοτε να βρει κάποιος ειδικό τμήμα όπου 

διατίθενται τέτοιου είδους προϊόντα. Περιθώριο βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών 

διαφαίνεται να υπάρχει, για τα προϊόντα  αυτά, τα οποία εντάσσονται στα 100 πρώτα 

εισαγόμενα στη Σουηδία και η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση ως προμηθευτής της. 

Στις πέντε πρώτες προμηθεύτριες χώρες είναι η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το 

Βέλγιο και η Ιταλία και αντιπροσωπεύουν το 66% των σουηδικών εισαγωγών σε 

αυτή την κατηγορία προϊόντος.   

 

Οίνος / αλκοολούχα ποτά:  Σχετικά με τον κλάδο των ποτών, το κύριο 

χαρακτηριστικό είναι το κρατικό μονοπώλιο αλυσίδας καταστημάτων στη Σουηδία, 

που ονομάζεται Systembolaget και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα λιανικής πώλησης 

οίνου, μπύρας και λοιπών αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα οινοπνεύματος 

μεγαλύτερη από 3,5%. Το Systembolaget διαθέτει ένα δίκτυο  με 430 καταστήματα, 

περισσότερους από 500 αντιπροσώπους σε μικρές κοινότητες και  προμηθευτές από 

όλο τον κόσμο. Το 2016 οι συνολικές πωλήσεις το ανήλθαν σε περίπου 3 δισ. Ευρώ. 

Τα κρασιά σημείωσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις, 50% των συνολικών πωλήσεων, 

ακολουθούν οι μπύρες με 24% και έπονται τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά.  Τα 

κρασιά αποτελούν το 15ο προϊόν εισαγωγής σε Σουηδία. Σημειώνεται ότι πωλήσεις 

οργανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 26,8% κατά το 2016 και  αποτέλεσαν το 

12,8% των συνολικών πωλήσεων. Σε ότι αφορά στον κλάδο του οίνου, παρατηρείται 

χαμηλή παρουσία ελληνικών κρασιών στη σουηδική αγορά, Η Ελλάδα κατέχει την 

21η θέση ως προμηθεύτρια χώρα οίνου, με μερίδιο μόλις 0,04%, ενώ οι πέντε πρώτες 

προμηθεύτριες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Νότιος Αφρική 

συγκεντρώνουν το 70% της αξίας των σουηδικών εισαγωγών κρασιού.  

 

Τρόφιμα και ποτά βιολογικής παραγωγής : υπάρχουν καλές προοπτικές για 

τρόφιμα και ποτά βιολογικής παραγωγής, καθώς ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο 

αριθμός των καταναλωτών στη Σουηδία που προτιμούν βιολογικά καθώς επίσης και 

άλλα αγροτικά προϊόντα, η παραγωγή των οποίων βασίστηκε σε φυσικές διεργασίες. 

Όσον αφορά στα βιολογικά προϊόντα, υπολογίζεται ότι οι εισαγωγές 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 % των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων στη 

Σουηδία και αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί, δεδομένου ότι η εγχώρια 

ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στη χώρα.  

 

Για την αξιολόγηση των προοπτικών διεύρυνσης στον τομέα των τροφίμων, θα 

πρέπει να συνεκτιμηθούν επίσης η δομή και ανάπτυξη της αγοράς καθώς και τα 

καταναλωτικά πρότυπα. Η λιανική αγορά τροφίμων στη Σουηδία έχει ολιγοπωλιακή 

μορφή, καθώς οι 3 μεγαλύτερες αλυσίδες super-markets ελέγχουν το 85-90% της 

σουηδικής αγοράς.  Η Σουηδία θεωρείται μια ώριμη αγορά για τα τρόφιμα, το οποίο 

σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετικά μέτρια ανάπτυξη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η  

αγοραία αξία των τροφίμων και των ποτών αυξάνεται περίπου 5% -6 % το χρόνο, 

ποσοστό εκ του οποίου οι αυξήσεις των τιμών αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ 

και το υπόλοιπο ήμισυ αποτελεί πραγματική αύξηση των όγκου των πωλήσεων. 
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Πάντως, βάσει του Chamber Trade Sweden, η θετική τάση έχει επιβραδυνθεί και 

εκτιμάται ότι οι πωλήσεις τροφίμων θα έχουν ήπια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα Chamber Trade Sweden, η Σουηδία εισάγει 

περίπου το 50% των τροφίμων της, ενώ είναι παραδοσιακά σχετικά αυτάρκης σε 

βασικά προϊόντα, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και δημητριακά  αλλά με αυξανόμενο 

βαθμό εισαγωγών τα τελευταία χρόνια. Εν γένει η κύρια εισαγωγή τροφίμων στη 

Σουηδία αποτελείται από τρόφιμα, τα οποία δεν παράγονται καθόλου στη 

Σουηδία, όπως τα εσπεριδοειδή, καρύδια, πράσινος καφές, τσάι, κακάο, 

μπαχαρικά και κρασί, και επίσης, από προϊόντα που παράγονται μόνο σε 

περιορισμένη εποχή κατά τη διάρκεια ενός έτους, για παράδειγμα τα νωπά 

λαχανικά και τα περισσότερα νωπά φρούτα, όπως τα μήλα. Άλλα αξιοσημείωτα 

είδη εισαγωγής είναι προϊόντα ψαριών και θαλασσινών, σάλτσες και dressings, 

έτοιμα για κατανάλωση γεύματα, ορισμένα κονσερβοποιημένα, κατεψυγμένα και 

αποξηραμένα τρόφιμα, καθώς και ζωοτροφές. Η κατανάλωση τροφίμων στη Σουηδία 

περιλαμβάνει σε ποσοστό μέχρι 90% κονσερβοποιημένα, κατεψυγμένα και 

εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα και αυτό είναι διεθνώς ένα πολύ υψηλό ποσοστό. 

Το υπόλοιπο μέρος αποτελείται από μη μεταποιημένα προϊόντα, όπως φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά, φρέσκο ψάρι, νωπό κρέας και αυγά. 

 

Βάσει έρευνας της Ernst&Young για τα καταναλωτικά πρότυπα διατροφής στη 

Βόρεια Ευρώπη, η αγορά τροφίμων έχει εδώ και πολλά χρόνια επηρεαστεί από την  

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την υγεία, το περιβάλλον και τα κοινωνικά 

ζητήματα. Ειδικότερα το 60%-66% των Σουηδών καταναλωτών δηλώνει ότι 

προτιμάει τα οικολογικά προϊόντα, χωρίς συντηρητικά και με παραγωγή φιλική προς 

το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 93% των Σουηδών δηλώνουν ότι είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για ένα οικολογικό προϊόν. Επίσης το 70% των 

Σουηδών δηλώνει ότι προτιμάει τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εγχώρια.   

 

Ως προς τα λοιπά είδη πλην των τροφίμων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι εξής 

κατηγορίες προϊόντων: 

  

Ενδιάμεσα βιομηχανικά αγαθά: Σύμφωνα με τα στοιχεία του σουηδικού φορέα 

National Board of Trade, το 60% των εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών της Σουηδίας, 

εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές. Τα βιομηχανικά εξαρτήματα και εξαρτήματα 

για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία κατασκευών αποτελούν μέρος των 

στρατηγικών εισαγωγών της Σουηδία, οι οποίες προσθέτουν αξία στην τελική 

βιομηχανική παραγωγή της. Η παραγωγή των αυτοκινήτων στρέφεται ιδίως στα 

περιβαλλοντικά οχήματα ενώ καλές προοπτικές έχουν τα προϊόντα που είναι 

απαραίτητα για το σουηδικό κλίμα, κατά τους χειμερινούς μήνες. Περαιτέρω, η 

Σουηδία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

εναλλακτικών καυσίμων και η σουηδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μειώσει τις 

εκπομπές CO2 κατά 40 % μέχρι το έτος 2020. Περαιτέρω η Σουηδία έχει μακρά 

παράδοση εξειδίκευσης σε τομείς μηχανικής, ναυπηγο-επισκευαστής και 

μεταλλευτικής βιομηχανίας. 

 

Στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα εξαγώγιμα της Ελλάδας, και για τα οποία η 

Σουηδία εμφανίζεται στις κύριες χώρες προορισμού, εντάσσονται τα σύρματα και 

καλώδια, ορυκτέλαια πετρελαίου, αργίλιο και κράματα αργιλίου, κατεργασμένα,  

σιδηροκράματα, μηχανές  και  συσκευές  τεχνητού  κλίματος  που  περιλαμβάνουν 
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ανεμιστήρα  με  κινητήρα  και διατάξεις για  τη  μεταβολή  της θερμοκρασίας και της 

υγρασίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για το πολυστυρόλιο η Ελλάδα κατέχει την 

4η θέση μεταξύ των 28 προμηθευτών της Σουηδίας, μετά την Νορβηγία, τη Γερμανία 

και τη Φιλανδία, ενώ οι πέντε πρώτες χώρες κατέχουν το 87 % των εισαγωγών. Για 

τα προϊόντα «Άργιλοι και άλλα δύστηκτα ορυκτά η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση 

μεταξύ των 40 προμηθευτών, μετά το Η.Β., τις ΗΠΑ και το Βέλγιο, με μερίδιο 

11,24%, ενώ οι πέντε πρώτες χώρες συγκεντρώνουν το 73% των εισαγωγών της 

Σουηδίας για το 2016.  

 

Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες : Η Σουηδία αποτελεί μια εξαιρετικά δεκτική 

αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας, ιδίως προϊόντων IT 

Software και υπηρεσιών που μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την επιχειρηματική 

αποδοτικότητα, καθώς και του εξοπλισμού και των υπηρεσιών για την ψηφιακή 

ασφάλεια.  Καθοδηγούμενη από την ευρεία υιοθέτηση και χρήση έξυπνων συσκευών, 

η διαδικτυακή οικονομία της Σουηδίας αυξάνεται κατά 10% ετησίως και 

αντιπροσωπεύει περίπου 8% του ΑΕΠ.     

 

Δομικά υλικά :Η Σουηδική κυβέρνηση έχει προβλέψει την διάθεση 522 

δισεκατομμυρίων SEK για έργα υποδομής έως το 2025. Συγχρόνως εμφανής είναι η 

έντονη οικοδομική δραστηριότητα καθώς και οι εργασίες επισκευής κτιρίων. 

Αναμένεται αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας για κατασκευή κατοικιών και 

ανοικοδόμηση κτιρίων. 

 

Φάρμακα/ Ιατρικός εξοπλισμός : διαφαίνονται δυνατότητες αύξησης του ελληνικού 

μεριδίου εξαγωγών λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει πολύ μικρό μερίδιο κάτω 

του 0,3%, η συγκέντρωση του ποσοστού εισαγωγών των κυριότερων προμηθευτών 

είναι κάτω του 80%, ενώ τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται στην 7
η
 θέση των 

κυριότερων εισαγόμενων στη Σουηδίας.  Το σύστημα υγεία στη Σουηδία θεωρείται 

ένα από τα πιο αναπτυγμένα στο κόσμο. Η Σουηδία επενδύει περίπου 11% του ΑΕΠ 

στην υγεία και τις ιατρικές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 19,4 % του 

πληθυσμού της Σουηδίας είναι άνω των 65 ετών, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για 

φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες για την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός 

ολοένα και γηραιότερου πληθυσμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά παράδοση της Σουηδίας στον τομέα Life Science, 

προοπτικές υπάρχουν για τα προϊόντα που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Η 

σουηδική αγορά υγειονομικής περίθαλψης έχει αναπτυχθεί ραγδαία και υπάρχει η 

φιλοδοξία να είναι στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Η εγχώρια 

παραγωγή είναι ισχυρή (αναπηρικές καρέκλες, νοσοκομειακά έπιπλα, αποστειρωτές 

και συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης) και ο τομέας των ιατρικών 

συσκευών είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς τομείς στη Σουηδία. 

Αναφέροντας ορισμένες από τις διεθνώς γνωστές σουηδικές εταιρίες medtech: 

Getinge (ιατρικά συστήματα, εκτεταμένη περίθαλψη και έλεγχο της μόλυνσης), 

Molnlycke Healthcare (χειρουργική επέμβαση και περιποίηση πληγών), Elekta 

(Leksell Gamma Knife). Σημαντικές παγκόσμιες εταιρείες με ισχυρή παρουσία στη 

Σουηδία είναι η GE Healthcare, η Baxter, η Fresenius, η Philips, η Abbott, η Thermo 

Fisher, η Johnson & Johnson, η Siemens και η Nobel Biocare, AstraZeneca. 

 

Η μελλοντική ζήτηση αναμένεται στους ακόλουθους τομείς: ηλεκτρονική υγεία, 

τηλεϊατρική, mobile Health, μη επεμβατικό χειρουργικό εξοπλισμό, ορθοπεδικό και 
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υποστηρικτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό και προμήθειες για την υγειονομική 

περίθαλψη στο σπίτι.  

 

Ο Οργανισμός Ιατρικών Προϊόντων (Medical Products Agency –MPA)  είναι η 

σουηδική εθνική αρχή, υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την επιτήρηση της ανάπτυξης, 

της κατασκευής και της εμπορίας ιατρικών συσκευών, φαρμάκων και άλλων 

φαρμακευτικών προϊόντων (www.lakemedelsverket.se) 

 

Ένδυση : για τα ενδύματα κατασκευασμένα από ειδικά νήματα η Ελλάδα κατέχει την 

2η θέση μετά την Κίνα, που συγκεντρώνει το 45% των σουηδικών εισαγωγών, ενώ 

φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για αύξηση του ελληνικού μεριδίου σε ορισμένες 

κατηγορίες ενδυμάτων (βλ. Πίνακα 17 Παραρτήματος) 
 

Δ.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Στην Ελλάδα το απόθεμα των σουηδικών ΑΞΕ, ανερχόταν μέχρι το 2015 σε 98,4 

εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας, οι ροές ΑΞΕ προς την Ελλάδα 

μειώνονται σημαντικά από το τέλος του 2013 μέχρι σήμερα.  

 

Οι τομείς στους οποίους οι σουηδικές εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα 

παρουσιάζονται ως εξής με βάση στοιχεία από πρόσφατη μελέτη υπό την αιγίδα της 

Πρεσβείας της Σουηδίας, του Business Sweden και του Ελληνο-σουηδικού  

Επιμελητηρίου για το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα : 

-Mεταφορές και Aποθήκευση (25%),  

-Μεταποίηση και μηχανικός εξοπλισμός (22%),  

-Υγεία (13%),  

-Λιανικό Εμπόριο (13%),  

-Ενέργεια και Περιβάλλον (9%),  

-Λοιποί τομείς (22%).  

 

Από την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ότι οι σουηδικές εταιρείες με δραστηριότητα 

στην Ελλάδα είναι αισιόδοξες ως προς την ελληνική αγορά και το 50% των 

ερωτηθέντων απάντησαν ότι σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, 

ιδίως σε υποδομές τεχνολογίας και πληροφορικής. Σημειώνεται ότι μόνο το 6% των 

επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αξιοποιούν επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται από την 

ελληνικό κράτος. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα αποτυπώνονται 

παρακάτω: 

http://www.lakemedelsverket.se/
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ΠΗΓΗ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ BUSINESS CLIMATE SURVEY, ΜΑΙΟΣ 2017, BUSINESS SWEDEN  

 
 Δ.3.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Οι τομείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον σουηδών επενδυτών, είναι αυτοί στους 

οποίους οι σουηδικές επιχειρήσεις προσβλέπουν δυνατότητες για αύξηση των 

εξαγωγών τους ή για μείωση του κόστους παραγωγής τους, γεγονός που συνάδει με 

το στοιχείο ότι το ήμισυ περίπου των σουηδικών επενδύσεων στο εξωτερικό 

κατευθύνεται στη μεταποιητικές βιομηχανίες, ιδίως για την κατασκευή οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, την κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

και την παραγωγή μεταλλικών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.  

 

Ως προς το ενδιαφέρον των σουηδών επενδυτών σημαντικός είναι και ο τομέας των 

υπηρεσιών ιδίως τραπεζικών και λοιπές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οι 

επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες. Στην τελευταία θέση 

κατατάσσεται ο πρωτογενής τομέας, ορυχεία και λατομεία (5,5% του συνόλου), 

ξενοδοχεία και εστιατόρια (1% του συνόλου) και οι επενδύσεις σε ακίνητα (1,8% του 

συνόλου). Οι επενδύσεις σουηδών σε ακίνητα εξωτερικού ανέρχονταν σε 10 δισ. 

SEK μέχρι το τέλος του 2015 και κατά το 2016 παρατηρείται τάση μείωσης των 

σχετικών ροών.  

 

Πεδίο δράσης έχει εντοπιστεί στον κτηματομεσιτικό τομέα. Η υπερτίμηση της 

κτηματομεσιτικής αγοράς στη Σουηδία είναι, πλέον, αντικείμενο του δημοσίου 

διαλόγου. Το γεγονός τούτο σε συνδυασμό με την υποτιμημένη κτηματομεσιτική 

αγορά χώρας μας προσφέρει νέο πεδίο συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τη 

σταθερή ροή του σουηδικού τουρισμού προς Ελλάδα, το αυξανόμενο ποσοστό 

ευπόρων Σουηδών τρίτης ηλικίας, την αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ 
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Σουηδίας και Ελλάδας και την κλιματολογική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας, στον κτηματομεσιτικό τομέα 

και συγκεκριμένα όσον αφορά στην αγορά εξοχικής κατοικίας σε διάφορες περιοχές 

της χώρας μας. Από τα αιτήματα που απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 

Στοκχόλμης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον ελλήνων ιδιωτών για την πώληση 

παραθεριστικών κατοικιών ή οικοπέδων με άδεια οικοδομής. Δεδομένου η Ελλάδα 

αποτελεί προσφιλή τουριστικό προορισμό για τους σουηδούς κατοίκους, οι 

επενδύσεις ιδιωτών σε ακίνητα ενδεχομένως αποτελεί μια περίπτωση που θα 

μπορούσε να διερευνηθεί η διενέργεια μιας συλλογικής προσπάθειας από ελληνικής 

πλευράς.  

  

Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας δύναται να 

υπάρξει σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. τουρισμός, υπηρεσίες, κλάδος τροφίμων και 

ποτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίας, δεδομένου 

ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας start-up και μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, ενώ 

επίσης η Σουηδία θεωρείται από τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο. Ο έντονος 

διεθνής ανταγωνισμός προσέλκυσης κεφαλαίων, το μέχρι σήμερα χαμηλό γενικά 

σουηδικό ενδιαφέρον καθώς και η επιφυλακτικότητα για επενδύσεις στην Ελλάδα, 

λόγω οικονομικής συγκυρίας, συνηγορούν υπέρ της διοργάνωσης σεμιναρίων 

προσέλκυσης επενδύσεων στη Σουηδία, είτε επ’ ευκαιρία επίσημης επίσκεψης 

πολιτικής ηγεσίας είτε επ’ ευκαιρία συναφών εκθέσεων σε τομείς που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την χώρας μας όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας,  Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Επιστήμες Υγείας, Logistics, Αγρο-διατροφικός 

τομέας.  
 

Δ.4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
(Γραφείο Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) οι 

αφίξεις από την Σουηδία για το έτος 2016 ήταν 413.112 άτομα ενώ  συγκριτικά με το 

2015 παρουσιάσθηκε μία αύξηση της τάξεως του 17,5 % που συνιστά μια μεγάλη 

βελτίωση σε σχέση με την αύξηση του 4% για το διάστημα 2014-15.  

 

Αφίξεις από τη Σουηδία στην Ελλάδα 

 (σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ) 

2012 2013 2014 2015 2016 % 

Μεταβολή 

2015-16  

319,8 368,8 337,8 351,6 413,1 17,49% 

(πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος) 

 

Οι (3) κυριότεροι Τ.Ο. οι οποίοι και διαθέτουν δικές τους αεροπορικές εταιρείες και 

προσφέρουν στάνταρτ «πακέτα» διακοπών είναι οι: 

 Ving Sverige, ιδιοκτησία του  Thomas Cook (30% μερίδιο αγοράς) - 

http://www.ving.se 

 Fritidsresor, ιδιοκτησία της  TUI Travel (30% μερίδιο αγοράς) - 

http://www.fritidsresor.se 

 Apollo Resor, ιδιοκτησία της   Kuoni (20% μερίδιο αγοράς - 

http://www.apollo.se 

http://www.ving.se/
http://www.fritidsresor.se/
http://www.apollo.se/
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Υπάρχουν βέβαια και αλλοι σημαντικοί όπως ο Airtours, Jambo Tours (Tema Resor) 

κ.α. με μικρότερα μερίδια αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικοί. Το 2017 ο Ε.Ο.Τ. 

Σκανδιναβίας έχει υπογράψει συμβάσεις και υλοποιεί κοινό διαφημιστικό πρόγραμμα 

με (10)  Τ.Ο σε όλη την Σκανδιναβία καθώς και ξεχωριστό πρόγραμμα με την TUI 

και THOMAS COOK (VING)το οποίο υπογράφεται από τον Γ.Γ.-ΕΟΤ και την 

Κεντρική Διοίκηση των (2) συγκεκριμένων  Τ.Ο. ενώ το πρόγραμμα τους υλοποιείται 

υπό την εποπτεία, παρακολούθηση και έγκριση των επι μέρους ενεργειών από το 

Γραφείο Σκανδιναβίας σύμφωνα με τα προγράμματα (media plan) που έχουν εγκριθεί 

στο αρχικό στάδιο. 

 

Πέραν αυτών το Γραφείο ΕΟΤ υλοποιεί και δικό του ανεξάρτητο διαφημιστικό 

πρόγραμμα (Online & Offline) το οποίο ξεκίνησε τον μήνα Ιούνιο 2017, ενώ 

ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και στοχεύει καθαρά στην προβολή των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα πέρα από τον "Ήλιο και Θάλασσα" 

και παράλληλα υποστηρίζει ειδικά τα Νησιά του Β & Ν. Αιγαίου που πλήττονται από 

το μεταναστευτικό. 

 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Στοκχόλμης 

συμπαρίσταται με όλα τα μέσα για την επιρροή ατόμων του τουριστικού κυκλώματος 

προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις προβολής του Ε.Ο.Τ.  είτε πρόκειται για 

παρουσιάσεις προορισμών είτε πρόκειται για τουριστικές Εκθέσεις ή δράσεις που 

σχετίζονται με την ταυτόχρονη προβολή των προορισμών σε συνδυασμό με τα τοπικά 

ελληνικά προϊόντα. 
  
Δ.4.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  
(Γραφείο Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας) 

 

Λόγω της σπουδαιότητας της αγοράς  και σε συνεργασία με το εδώ Γραφείο του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) θεωρούμε ότι η εξωστρέφεια της 

Ελλάδας θα πρέπει να αναβαθμισθεί και πέραν της τουριστικής περιόδου  με την 

δυναμική παρουσία μας μέσω θεματικών και στοχευμένων  εκδηλώσεων καθόλη την 

διάρκεια του χρόνου με χρήση εργαλείων δημοσίων σχέσεων όπως τα Press & Fam 

Trips, Δημοσιογράφων καθώς και Τουριστικών Πρακτορείων ή προβολή της 

Ελληνικής γαστρονομίας με παρουσιάσεις προϊόντων και  κρασιών σε στοχευμένο 

κοινό. 

 

Η ενίσχυση των μικρότερων Τουριστικών Γραφείων που ασχολούνται με «θεματικό 

τουρισμό», πέραν των μεγάλων Τ.Ο., τα οποία είναι και περισσότερο ευέλικτα στο 

θέμα διαχείρισης των «πακέτων» που προσφέρονται με γνώμονα τις ανάγκες του 

ανεξάρτητου πελάτη που δεν ανήκει στην κατηγορία του «μαζικού τουρίστα»,  καθώς 

και η από κοινού διάθεση κονδυλίων για την προβολή της Ελλάδας στη Σουηδία είναι 

απαραίτητες ενέργειες που θα αναμοχλεύσουν την ήδη υπάρχουσα ζήτηση και θα 

κινήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

 

Οι ανεξάρτητοι επισκέπτες, αναζητητές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(Πολιτιστικού, Γαστρονομικού, City Breaks κ.λ.π.)  θα πρέπει να  μπορούν να 

διακινηθούν  όλο το χρόνο με χρήση των τακτικών πτήσεων προς την Ελλάδα, 

γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερες συμφωνίες και συνεργασία σε ετήσια βάση με τις 

υπάρχουσες Αεροπορικές εταιρείες. 
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Η προβολή προορισμών που πλήττονται από το μεταναστευτικό πρόβλημα θα πρέπει 

να αποτελέσουν πρωταρχικό στόχο για το 2018 με χρήση κατάλληλων εργαλείων και 

μίγματος Μάρκετινγκ με παρουσία μας στα Μ.Μ.Ε. σχεδόν όλη την σαιζόν και με 

προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού πέραν από τον «Ήλιο και Θάλασσα». 

Κάθε ενέργεια να είναι στοχευμένη και να δίνει έμφαση στα ποικίλα τουριστικά μας 

προϊόντα ενώ παράλληλα να αξιοποιούνται όλα τα μέσα προβολής (Online, Offline & 

Outdoor Advertisement). 

  

Δ.5. ΕΡΓΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 
Η σουηδική Υπηρεσία Ανταγωνισμού (Swedish Competition Authority - 

Konkurrensverket) είναι μια κρατική αρχή με στόχο τη διασφάλιση του 

ανταγωνισμού και την εποπτεία διαγωνισμών και του συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων στη Σουηδία. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού επιθυμεί 

την αύξηση του ανταγωνισμού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς επίσης τη 

σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε δημόσιες 

συμβάσεις προς όφελος των καταναλωτών. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών διέπονται 

από το σουηδικό νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (2007:1091 - LOU), που σε μεγάλο 

βαθμό βασίζεται σε οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Η πλειονότητα των δημοσίων προκηρύξεων στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψής  διεξάγονται από τις περιφέρειες και τις δημοτικές αρχές 

(www.opic.com) 

 

Δ.6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
 

Μεταξύ των δράσεων του Γραφείου για το έτος 2016 σημειώνονται:  

Δ.6.1. Δράσεις για Επιχειρηματικές Αποστολές  
 Διοργάνωση 1ου Ελληνο-σουηδικό Επιχειρηματικού Forum και 

Επιχειρηματικής Αποστολής στη Σουηδία με επικεφαλής τον Υφυπουργό 

Εξωτερικών, κ. Δημήτρη Μάρδα (Στοκχόλμη, 3 Οκτωβρίου 2016). Η εν 

λόγω διοργάνωση υλοποιήθηκε, με μέριμνα του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας 

Στοκχόλμης, με την αρωγή του Ελληνο-σουηδικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα 

καθώς και τη συνδρομή του Europe Enterprise Network, με σκοπό την 

προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Στο forum 

παρευρέθηκαν πάνω από 100 εκπρόσωποι ελληνικών και σουηδικών εταιρειών, 

σουηδικών οργανισμών και φορέων. Οι ομιλητές, μ.α. ο σ/Υφυπουργός 

Εξωτερικών κ. Oscar Stenström εξήραν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

των δύο χωρών και αναφέρθηκαν στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τους. 

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής το Γραφείο ΟΕΥ ανέλαβε 

αποκλειστικά το εγχείρημα του εντοπισμού των ενδιαφερομένων σουηδικών  

εταιρειών και τη διευθέτηση Β2Β συναντήσεων με ελληνικές εταιρείες. 

Συμμετείχαν 27 ελληνικές επιχειρήσεις για τις οποίες το Γραφείο ΟΕΥ είχε 

προγραμματίσει B2B (business to business) συναντήσεις με 30 σουηδικές 

επιχειρήσεις. Περαιτέρω,  πραγματοποιήθηκαν διμερείς συνομιλίες του κ. 

Μάρδα με τον κ. Stenström καθώς και με την Σουηδή Υφυπουργό Οικονομικών 

κα Karolina Ekholm. Ο κ. Μάρδας παραχώρησε επίσης συνέντευξη στην 

έγκριτη δημοσιογράφο Marianne Björklund της πανσουηδικής εμβέλειας 

εφημερίδας Dagens Nyheter, η οποία  ανέδειξε την επίσκεψη του Έλληνα 

Υφυπουργού σε  πρωτοσέλιδη είδηση.  
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Δ.6.2. Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία 
 Εκδήλωση παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα σε 

δυνητικούς επενδυτές, που έλαβε χώρα στην Πρεσβευτική Κατοικία στις 18 

Αυγούστου 2016. Η δράση αναλήφθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 

Στοκχόλμης, σε συνεργασία με τη σουηδική συμβουλευτική εταιρεία Karla 

Kapital και με τη συνδρομή του Enterprise Greece και του TAΙΠΕΔ. 

 Υποστήριξη σε δυνητικούς σουηδούς επενδυτές για την υλοποίηση των 

σχεδίων τους στην Ελλάδα, παρέχοντας πληροφόρηση και ενημέρωση και 

διενεργώντας απευθείας επαφές, όπου ήταν εφικτό, με δημόσιους φορείς για την 

επίλυση διαφόρων δυσκολιών.  

 Παροχή ενημέρωση σε έλληνες ιδιώτες για την δυνατότητα προσέλκυσης 

επενδύσεων από τη Σουηδία σε διαφόρους τομείς. 

 
Δ.6.3 Δράσεις για προβολή προϊόντων/ προώθηση εξαγωγών 
 

 Συνδρομή στην εταιρεία Places and Flavors για το event «1st Detrop Oenos 

2017 Road Show», στη Στοκχόλμη 10-11.11.2016. Ενόψει της διοργάνωσης 

από τη ΔΕΘ-Helexpo της 26ης Διεθνούς Έκθεσης τροφίμων, ποτών, 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας/Detrop και της 6ης Διεθνούς 

΄Εκθεσης Οίνου/Oenos (3-6.3.2017, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), 

η ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία με τη εταιρεία Places and Flavors διοργάνωσε 

road show για την προώθηση των προϊόντων των παραγωγών, που θα 

συμμετάσχουν στις ανωτέρω εκθέσεις. Στη Στοκχόλμη διοργανώθηκε, στις 10 

και 11 Νοεμβρίου τ.ε., ένα διήμερο γαστριμαργικής απόλαυσης το οποίο ήταν 

αφιερωμένο στην μεσογειακή κουλτούρα των τροφίμων και απευθυνόταν στους 

επαγγελματίες του τομέα των τροφίμων και ποτών. Το Γραφείο ΟΕΥ παρείχε 

στους διοργανωτές κατάλογο επιχειρήσεων και σε συνεργασία με το Γραφείο 

Τύπου, κατάλογο ΜΜΕ και δημοσιογράφων, ειδικευμένων σε θέματα 

γαστρονομίας και οίνου προκειμένου να προσκληθούν στην εκδήλωση. Την 

εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σουηδία κ. 

Δημήτριος Τουλούπας ο οποίος υπογράμμισε την σημασία της τακτικής 

πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στη Σουηδία για την προβολή των 

ελληνικών προϊόντων στο σουηδικό κοινό. 

 Συνδρομή σε Σεμινάριο για το Κεράσι,  που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 

2016, σε πλαίσιο προγράμματος χρηματοδοτούμενο από  την ΕΕ – Ελλάδα – 

Βουλγαρία. Παρέστη ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σουηδία, κ. Δημήτριος 

Τουλούπας απευθύνοντας και χαιρετισμό. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον 

Αγροτικό Συνεταιρισμό Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς» και εντυπωσίασε για 

την άρτια παρουσίαση. Τα προϊόντα του συνεταιρισμού διανεμήθηκαν πιλοτικά 

στα μεγάλα σουπερ-μάρκετ ICA και COOP.  

 Συνδρομή στην εταιρεία North Events, η οποία σε συνεργασία με το ελληνικό 

Υπουργείου Τουρισμού και τον ΕΟΤ, διοργάνωσε την έκθεση τουρισμού και 

γαστρονομίας «Grekland Panorama med Cypern», στη Στοκχόλμη, στις 12-14 

Φεβρουαρίου 2016. Η Grekland Panorama τελεί επίσης υπό την αιγίδα των 

ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΞ, ΗΑΤΤΑ και του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητήριου.  

 Συνδρομή, σε συνεργασία με επιμελητήρια και ενώσεις της χώρας μας, προς 

σουηδικές εταιρείες που αναζητούν δυνατότητες συνεργασίας με ελληνικές 

εταιρείες για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων στη Σουηδία.  
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 Επαφές με ομογενείς εισαγωγείς με σκοπό την διερεύνηση δυνατότητας 

αύξησης του μεριδίου ελληνικών προϊόντων στη σουηδική αγορά. 

 Επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις, για τη διερεύνηση συμμετοχής ελληνικών 

επιχειρήσεων καθώς και δικτύωσης με σουηδικές εταιρείες.  

 Τακτική Συμμετοχή σε συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα 

σχετικά με ECOFIN, λαμβάνουν χώρα στο σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών 

της Σουηδίας, οι συναντήσεις για θέματα γεωργίας και αλιείας διεξάγονται στο 

σουηδικό Υπουργείο Εμπορίου και Καινοτομίας, οι συναντήσεις για θέματα 

περιβάλλοντος στο υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς επίσης οι κοινοτικές 

συναντήσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και θέματα εμπορίου, που 

πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας.  

 

Δ.6.4. Δράσεις Επιχειρηματικής Πληροφόρησης  
 Σύνταξη τακτικού ενημερωτικού δελτίου με οικονομικές και επιχειρηματικές 

ειδήσεις από τη Σουηδία, το οποίο αποστέλλεται στην Κεντρική υπηρεσία και σε 

στα βασικά επιμελητήρια και ενώσεις της χώρας μας και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr 

 Καταχώρηση πληροφοριών οικoνομικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα 

www.agora.mfa.gr  

 Απάντηση σε αιτήματα ελληνικών φορέων/επιχιερήσεων :στο Γραφείο ΟΕΥ 

Στοκχόλμης κατά το 2016 απευθύνθηκαν 145 φορείς ή επιχειρήσεις από την 

Ελλάδα, πoυ υπέβαλλαν αιτήματα, κυρίως για εύρεση συνεργατών και επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους.  

 

Δ.7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
Δ.7.1.Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία 
 

Στη Στοκχόλμη είθισται να διοργανώνονται σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, με 

Διμερή Επιμελητήρια και με το Εμπορικό Επιμελητήριο Στοκχόλμης καθώς και με 

πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα διάφορα σεμινάρια και παρουσιάσεις, που 

αφορούν τη διμερή συνεργασία με τρίτες χώρες σε τομείς ενδιαφέροντος της 

σουηδικής κυβέρνησης, όπως πράσινη ενέργεια, περιβάλλον και ανακύκλωση, 

ψηφιοποίηση και τεχνολογίες αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να προσκαλούνται 

ως ομιλητές επίσημοι εκπρόσωποι των χωρών αλλά και εξειδικευμένες εταιρείες του 

τομέα να συμμετάσχουν, με σκοπό τη διερεύνηση ανάπτυξης συνεργειών.  

 

Δ.7.2. Δράσεις για Επιχειρηματικές Αποστολές – Προώθηση Εξαγωγών 
Τον Οκτώβριο 2016 διενεργήθηκε επιχειρηματική αποστολή στη Στοκχόλμη, σε 

συνεργασία με το Ελληνο-σουηδικό επιμελητήριο όπου συμμετείχαν εταιρείες κυρίως 

τροφίμων και ποτών, αλλά και εταιρείες καλλυντικών καθώς και τουρισμού. Από την 

διοργάνωση αυτή διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρηματικές αποστολές θα μπορούσαν να 

είναι αποτελεσματικότερες στη Σουηδία όταν είναι στοχευμένες σε έναν 

εξειδικευμένο τομέα και λαμβάνουν την μορφή ελληνικής έκθεσης – παρουσίασης 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Περαιτέρω οι εκπρόσωποι Σουηδικών εταιρειών συνηθίζουν 

να επισκέπτονται τους προμηθευτές στον τόπο παραγωγής των προϊόντων.  

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
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Περαιτέρω συνίσταται η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των 

επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις στη Σουηδία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στον 

επιχειρηματία να έλθει σε απευθείας επαφή με πιθανούς συνεργάτες.  Κατάλογος με 

τους σημαντικότερους εκθεσιακούς φορείς παρατίθεται στο Παράρτημα. 

 

Οι τεχνικές ανάπτυξης  πωλήσεων στη Σουηδία δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες 

αναπτυγμένες αγορές των ΗΠΑ και της Δυτ. Ευρώπης. Αποφασιστικοί παράγοντες 

είναι η τιμή, η ποιότητα και η ακρίβεια στην παραλαβή των εμπορευμάτων. Οι 

σουηδικές εταιρείες δεν αλλάζουν εύκολα προμηθευτές και πολλές εμπορικές σχέσεις 

διατηρούνται για δεκαετίες. Η διαφήμιση παίζει μεγάλο ρόλο στη Σουηδία και όλων 

των τύπων τα μέσα είναι διαθέσιμα. Καθημερινές εφημερίδες ή εβδομαδιαίες 

εφημερίδες για μια συγκεκριμένη περιοχή της πόλης και άλλα έντυπα καλύπτουν 

πάνω από το 50% των δαπανών διαφήμισης. Η ταχυδρόμηση ή διανομή σε κάθε 

πόρτα διαφημιστικών φυλλαδίων είναι η δεύτερη πιο προσφιλής μέθοδος και 

ακολουθεί το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Επίσης η διαφήμιση εντός του 

καταστήματος και σε εξωτερικό χώρο μέσω μικρών ή μεγάλων αφισών είναι άλλες 

εναλλακτικές λύσεις.  

Λόγω της ωριμότητας της σουηδικής αγοράς και ταυτόχρονα λόγω της παρουσίας 

μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη 

και για το λόγο αυτό απαιτούνται συντονισμένες δράσεις προώθησης σε όλα τα 

επίπεδα, από τις επιχειρήσεις, από τα επιμελητήρια και τις εμπορικές ενώσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
«Εικόνα της χώρας μας» 

 

Ε.1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Για την πλειοψηφία των Σουηδών πολιτών, η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα-παραγωγός 

υψηλής ποιότητας εδώδιμων προϊόντων. Η ελληνική διατροφή τυγχάνει σημαντικής 

εκτίμησης εκ μέρους των Σουηδών καταναλωτών, ενώ για πολλούς πολίτες της 

χώρας τα ελληνικά τρόφιμα είναι στενά συνυφασμένα με την αποδοχή και την 

ταυτότητα της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. 

 

Υπάρχουν πολλά παραδοσιακά ελληνικά εστιατόρια τόσο στη Στοκχόλμη όσο και σε 

άλλες πόλεις της Σουηδίας καθώς επίσης αρκετές εταιρείες, ελληνικών συμφερόντων, 

που δραστηριοποιούνται στη σουηδική αγορά και εισάγουν πολλά τρόφιμα από την 

Ελλάδα. Στα super markets του ολιγοπωλίου παρατηρείται σημαντική παρουσία των 

παραδοσιακών ελληνικών τροφίμων, ωστόσο πολύ συχνά ανταγωνιστικές εταιρείες 

προσπαθούν να παραπλανήσουν το σουηδικό καταναλωτικό κοινό, δημιουργώντας 

την ψευδή εντύπωση ότι τα προϊόντα τους είναι ελληνικά (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το στραγγιστό γιαούρτι, δεδομένου ότι κυκλοφορούν συναφή προϊόντα 

με την ένδειξη «Greek style yogurt», ενώ έχουν υπάρξει στο παρελθόν κρούσματα 

παραπλανητικής χρήσης της ονομασίας φέτα). 

 

Ε.2. Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Η Ελλάδα αποτελεί αναμφισβήτητα εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό για τους 

Σουηδούς τουρίστες καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλο αριθμό 

Σουηδών. Παρατηρείται συνεχής αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά τα 

τελευταία χρόνια (ακόμα και κατά την περίοδο 2011-2012 παρά το γεγονός ότι 
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υπήρξε, από μερίδα του σουηδικού Τύπου, αρνητική δημοσιότητα για τη χώρα μας 

λόγω της οικονομικής κρίσης). Μεταξύ των δημοφιλέστερων ελληνικών προορισμών 

για τους Σουηδούς τουρίστες συγκαταλέγονται η Ρόδος, η Κρήτη, η Σάμος και η 

Κέρκυρα 

 

Για το 2017 επίσης το  Swedish tourism trends barometer «Resiabarometern» 

προβλέπει περαιτέρω αύξηση από την Σουηδία καθώς η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση 

ανάμεσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για τους Σουηδούς. Πρώτη θέση έχει η 

Ισπανία με δεύτερη την Ταϋλάνδη και Τρίτη την Αμερική. Οι Σουηδοί υπολογίζεται 

ότι ταξιδεύουν κατά 85% για διακοπές και κατά 15 % για επαγγελματικούς λόγους.   

 

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος των Σουηδών ταξιδιωτών για το 2017 τοποθετεί 

την Ελλάδα και η ανάλυση στοιχείων της ιστοσελίδας FLYGRESOR.SE, η οποία 

προσφέρει συγκριτικές τιμές αεροπορικών ταξιδιών και καταγράφει ετησίως 

τουλάχιστον  24 εκατομμύρια αναζητήσεις/search, που θεωρούνται σημαντικός 

δείκτης του ενδιαφέροντος των τουριστών για συγκεκριμένους προορισμούς. 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της περιόδου 11/01/17-26/2/17 με την  ίδια περίοδο 

πέρυσι, η Ελλάδα σημειώνει αύξηση αναζητήσεων κατά 57,53%, με 2η την 

Πορτογαλία 45,6%, 3η την Ισπανία με 40,52% ενώ ακολουθούν Ισραήλ, Βρετανία 

κ.ά. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
«Ειδικά θέματα Οικονομικού και Εμπορικού χαρακτήρα» 

 

ΣΤ.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να εξάγουν στη Σουηδία έχουν να αντιμετωπίσουν 

δύο προβλήματα: αφενός την είσοδο και αφετέρου την παραμονή των προϊόντων του 

στην αγορά. Η στρατηγική πρέπει να έχει σχεδιασθεί εκ των προτέρων, ώστε να 

αποφευχθούν λάθη που μπορούν να περιορίσουν τις μελλοντικές δυνατότητες 

πωλήσεων στη σουηδική αγορά. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, με 

διαφορετικές επιπτώσεις η καθεμιά. Εάν αποκλεισθεί η δημιουργία θυγατρικής 

εταιρίας ή γραφείου ως πολύ δαπανηρή λύση, τότε η πώληση μπορεί να γίνει είτε με 

απευθείας επαφές με τους εισαγωγείς ή χονδρεμπόρους είτε μέσω εμπορικού 

αντιπροσώπου. 

 

Πάντως, η βέλτιστη λύση ποικίλλει κατά περίπτωση. Όλα εξαρτώνται από τις 

δυνατότητες και ικανότητες του εξαγωγέα, από το προϊόν, από το προφίλ που ο 

εξαγωγέας θέλει να δημιουργήσει στη σουηδική αγορά, αλλά και από το ποιος είναι ο 

επιθυμητός και ο δυνατός βαθμός ελέγχου της όλης εμπορικής διαδικασίας. Η 

επιτυχία των πωλήσεων στη σουηδική αγορά δεν εξαρτάται μόνον από τις ενέργειες 

του συνεργαζόμενου εισαγωγέα ή αντιπροσώπου. Ο εξαγωγέας οφείλει να είναι σε 

στενή επαφή με τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του στη Σουηδία και να 

συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες εμπορικής προβολής, μάρκετινγκ και πιθανής 

τροποποίησης ή βελτίωσης του προϊόντος ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της 

αγοράς. 

 

Περίπου το 80% των εργαζομένων στη Σουηδία ανήκουν σε κάποιο συνδικάτο. Το 

ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που είναι αλλοδαποί αυξάνει, χωρίς να λείπουν 

και οι διακρίσεις σε θέματα κατοικίας, εκπαίδευσης και εργασίας. Η εργατική 
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νομοθεσία της χώρας επιβάλλει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο ΔΣ 

οποιασδήποτε εταιρίας με πάνω από 25 εργαζομένους. Γενικά, η εργατική νομοθεσία 

καθιστά τις δραστηριότητες χαμηλού εργατικού κόστους μάλλον δαπανηρές, παρόλο 

που η χώρα είναι ανοικτή σε οικονομικούς μετανάστες, με αποτέλεσμα η διαδικασία 

franchising να είναι δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, ο σχεδιασμός, η έρευνα και η 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών είναι σχετικά μη δαπανηρές δραστηριότητες και 

άκρως ανταγωνιστικές λόγω του χαμηλού κόστους των επιστημόνων, των μηχανικών 

και των ερευνητικών κέντρων της χώρας. 

 

Στη Σουηδία εδρεύουν κατά κεφαλή περισσότερες διεθνείς εταιρείες από 

οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η χώρα είναι το οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής 

της Σκανδιναβίας, μιας αγοράς με πάνω από 25 εκατ. καταναλωτές, αλλά και της 

Βαλτικής από την οποία προστίθενται επίσης οι αγορές της Εσθονίας, Λετονίας, 

Λιθουανίας, ΒΔ Ρωσίας (με κέντρο την Αγία Πετρούπολη), Βορ. Πολωνίας, Βορ. 

Γερμανίας και ανατολικής πλευράς του Ηνωμ. Βασιλείου. Ειδικά μεταξύ Σουηδίας, 

Δανίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας υπάρχει ένας ιδιότυπος καταμερισμός 

οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται και από χαμηλή διαφθορά. 

 

Δεν παρατηρείται όμως μεγάλη παρουσία μη Σκανδιναβών στελεχών επιχειρήσεων 

και δεν κυκλοφορούν ξενόγλωσσες εφημερίδες ή άλλα ξενόγλωσσα έντυπα. Εν 

τούτοις, σημαντική πληροφόρηση δύναται να παρέχεται από τις ηλεκτρονικές 

αγγλόφωνες εφημερίδες «The local» (www.thelocal.se) και «The Swedish Wire» 

(www.swedishwire.com). Οι Σουηδοί βέβαια είναι λάτρεις του Διαδικτύου και 

πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά οι παρεχόμενες πληροφορίες και 

υπηρεσίες είναι στην αγγλική γλώσσα και γενικόλογες, ώστε οποιαδήποτε ανάλυση 

εις βάθος απαιτεί προσωπική επαφή και χρήση της σουηδικής γλώσσας. 

 

Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς στις τηλεπικοινωνίες, τους Η/Υ, τα ηλεκτρονικά, 

φαρμακευτικά, ιατρικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και στις εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας. Η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας αποδοχής της υψηλής 

τεχνολογίας και οι τομείς της νανοτεχνολογίας και έρευνας εμβρυονικών κυττάρων 

αναπτύσσονται ραγδαία. Η εγχώρια βιομηχανία αυτοκινήτων και αεροσκαφών, 

αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία και με την οικονομική συμμετοχή αμερικανικών 

εταιρειών. 

 

Παρόλο που είναι σχετικά ακριβή, η σουηδική αγορά αποτελεί ιδεώδες πεδίο δοκιμής 

νέων προϊόντων, καινοτομιών και υπηρεσιών και δη προέλευσης ΗΠΑ, πριν εν 

συνεχεία προωθηθούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Οι Σουηδοί υιοθετούν 

γρήγορα κάτι το νέο και πρωτοποριακό. Επίσης, οι Σουηδοί είναι ευαίσθητοι στη 

διάθεση του επιχειρηματικού τους χρόνου. Δεν θα συμφωνήσουν ποτέ για μια 

συνάντηση εάν δεν υφίσταται σαφής αντικειμενικός σκοπός και δεν αναμένουν 

κάποιο κέρδος από αυτή την επένδυση του χρόνου τους. 

 

ΣΤ.2 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Η Σουηδία διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου μόρφωσης εργατικό δυναμικό που ομιλεί 

συνήθως την αγγλική γλώσσα.  

Κατά την επικοινωνία με τους Σουηδούς είναι σκόπιμο να διατηρεί κανείς μία 

ευγενική συμπεριφορά. Κινήσεις και συμπεριφορές επίδειξης δύναμης, ιεραρχίας ή 
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συναισθηματισμοί δεν συγχωρούνται. Στους Σουηδούς αρέσει ο προγραμματισμός 

και η τήρηση διαδικασιών, κάτι που εκτιμούν στις επιχειρηματικές τους επικοινωνίες. 

Το Σουηδικό ύφος της επικοινωνίας είναι άμεσο και ανοιχτό. Είναι χρήσιμο να έρθει 

κανείς κατευθείαν στο θέμα, γιατί κάθε άλλο θεωρείται σπατάλη χρόνου. Οι Σουηδοί 

είναι καλοί ακροατές και αναμένουν το ίδιο.  

Οι Σουηδοί αρέσκονται στο να δημιουργούν σχέσεις σε ανεπίσημο επίπεδο. Ωστόσο, 

η ιδιωτική και η επιχειρηματική ζωή είναι αυστηρά διαχωρισμένες, έτσι ώστε αυτή η 

ανεπισημότητα δεν ισοδυναμεί με οικειότητα. Κατά την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στη Σουηδία, μπορείτε να περιμένετε να αποκαλείτε ένα πρόσωπο με 

τι μικρό του όνομα.Επίσης, οι Σουηδοί είναι ευαίσθητοι στη διάθεση του 

επιχειρηματικού τους χρόνου. Δεν θα συμφωνήσουν ποτέ για μια συνάντηση εάν δεν 

υφίσταται σαφής αντικειμενικός σκοπός και δεν αναμένουν κάποιο κέρδος από αυτή 

την επένδυση του χρόνου τους. 

Για να διατηρήσουν τον προσωπικό τους χώρο, οι Σουηδοί τείνουν να διατηρούν 

κάποια απόσταση, όταν συνομιλούν. Είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτούς ο προσωπικός 

χώρος και γι’ αυτό με την εξαίρεση της χειραψίας, καλό είναι να αποφεύγεται κάθε 

 άγγιγμα. Η χειραψία θα πρέπει να είναι γρήγορη και αποφασιστική. Οι Σουηδοί δεν 

χρησιμοποιούν πολύ τη γλώσσα του σώματος στην επικοινωνία τους.  

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις αναμένεται να αρχίσουν στο συμφωνημένο χρόνο, 

και συνήθως αρχίζουν και τελειώνουν με μια χειραψία. Η τήρηση της συμφωνημένης 

ώρας είναι σημαντική όχι μόνο για την επαγγελματική αλλά και στην κοινωνική ζωή. 

Η συνέπεια συμβολίζει το σεβασμό και την αποτελεσματικότητα στη Σουηδία. Η 

τήρηση του προγράμματος θα πρέπει να είναι σεβαστή από την αρχή μέχρι το τέλος 

μιας συνάντησης. Οι Σουηδοί είναι πρόθυμοι να κάνουν σχέδια και 

χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι ασυνήθιστο να προσδιορίζονται προθεσμίες κατά τη 

διάρκεια συνεδριάσεων. 

Οι έννοιες της ισότητας και της συναίνεσης είναι επίσης πολύ διαδεδομένες στις 

επιχειρηματικές συναντήσεις. Είναι καλό να υπάρχει η αίσθηση ότι όλοι συμμετέχουν 

στην απόφαση και ότι δεν υπάρχουν άμεσες αντιπαραθέσεις. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι συναντήσεις τηρούν με ακρίβεια την γραπτή ημερήσια 

διάταξη και ότι θα οδηγήσουν σε μια γραπτή περίληψη στην οποία σημειώνονται οι 

πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες. Είναι σημαντικό να τηρηθούν οι 

υποσχέσεις που δόθηκαν κατά τις συναντήσεις, οι οποίες συχνά καταγράφονται. Τα 

καθήκοντα που συμφωνήθηκαν θα πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως. Αυτό θα 

διατηρήσει και θα αυξήσει την αξιοπιστία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η οποία 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση. 

Συνίσταται να είναι κανείς καλά προετοιμασμένος κατά τις διαπραγματεύσεις με τους 

Σουηδούς καθώς είναι γνωστό πως είναι πολύ καλοί στην προσεκτική ανάλυση των 

πληροφοριών, του υπόβαθρου των συζητήσεων και των προτάσεων που 

υποβάλλονται. Συνιστάται να παρέχεται στον Σουηδό συνεργάτη πολλές πληροφορίες 

γραπτώς για να τις μελετήσει. Οι Σουηδοί είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να 

εξασφαλίσουν καλές συμφωνίες χωρίς να κάνουν εχθρούς. Αγαπούν τον διάλογο και 

την ιδέα της δημοκρατίας και θεωρείται φυσιολογικό να συζητούν τα θέματα 

λεπτομερώς, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. 
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ΣΤ.3. ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Η διανομή των προϊόντων, όπως έχει εξελιχθεί σήμερα, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 

αποτελεσματικότητα. Σχεδόν δύο τρίτα του συνόλου των εισαγωγών διακινούνται 

από τους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους. Τα καταναλωτικά αγαθά και οι βιομηχανικές 

πρώτες ύλες εισάγονται συνήθως με τον τρόπο αυτό. Τα κύρια κέντρα διανομής είναι 

η Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ, το Μάλμε και το Χέλσινγκμποργκ. 

 

Στη Στοκχόλμη (1,9 εκατ. κάτοικοι μαζί με τα προάστια), πρωτεύουσα και 

επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, έχουν την έδρα τους οι περισσότεροι μεγάλοι 

φορείς και οργανισμοί καθώς και πολλές πολυεθνικές που έχουν δραστηριότητες στις 

βόρειες και τις Βαλτικές χώρες. Σημειώνεται ότι η Στοκχόλμη συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις του κόσμου και προσφέρει ευκαιρίες για πωλήσεις 

ανταγωνιστικών προϊόντων και έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα. 

 

Το Γκέτεμποργκ (Göteborg, 800.000 κάτοικοι) που είναι διεθνές θαλάσσιο 

διαμετακομιστικό και βιομηχανικό κέντρο είναι το κυριότερο λιμάνι διεθνούς 

εμπορικής σύνδεσης της χώρας. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά παράλια και είναι επίσης 

μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με ευρύ φάσμα παραγωγής, από οχήματα μέχρι 

πετροχημικά. 

 

Το Μάλμε (Malmö) και το Χέλσινγκμποργκ (Helsingborg) είναι πόλεις που 

βρίσκονται στη νότια Σουηδία, σε μικρή απόσταση από τη γειτονική Δανία. 

Αποτελούν επίσης σημαντικά λιμάνια εμπορικής διακίνησης προς την ηπειρωτική 

Ευρώπη, η δε γέφυρα μεταξύ Μάλμε και Κοπεγχάγης που συνδέει τη Σουηδία  με την 

υπόλοιπη Ευρώπη δόθηκε στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2000. 

 

Μολονότι τα δύο τρίτα του εδάφους της Σουηδίας στο βορρά είναι 

αραιοκατοικημένα, υπάρχουν εκεί πολλές βιομηχανίες δασικών προϊόντων, εξόρυξης 

και υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα είναι οι πόλεις 

Sundsvall, Umeå, Skellefteå και Luleå.  

 

Η στρατηγική εισόδου στην αγορά ποικίλλει ανά προϊόν και τομέα. Εμπορικοί 

αντιπρόσωποι (agents) και αποκλειστικοί διανομείς (sole distributors) θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως στην αρχική φάση εισόδου στην αγορά.  H αρχική 

επίσκεψη του Έλληνα επιχειρηματία στη Σουηδία θεωρείται απαραίτητη, ή και του 

Σουηδού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι Σουηδοί βασίζονται στην κατά πρόσωπο 

εντιμότητα και για να κλείσουν συμφωνία προτιμούν «να δώσουν τα χέρια» στην 

αρχή.  

 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

στη Σουηδία βασίζεται στην αρχή της ομοφωνίας όλων των εμπλεκομένων και εν 

συνεχεία στην εφαρμογή προσεκτικών προγραμμάτων χωρίς απότομες αλλαγές. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά να παρουσιασθούν αρχικά μεγάλες 

καθυστερήσεις και δαπάνες προετοιμασίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές ή 

αμερικανικές συνεργασίες (longer up-front sales cycle). 

 

Καταναλωτές και επιχειρηματίες στη Σουηδία ενδιαφέρονται εξίσου και έντονα για 

εισαγωγές. Η χώρα προσφέρει αρκετές αποτελεσματικές μεθόδους για την διανομή 

και πώληση εισαγομένων προϊόντων. Λόγω του ότι το σύνολο σχεδόν του σουηδικού 

πληθυσμού είναι διαδικτυωμένο, αυξάνονται συνεχώς οι πωλήσεις μέσω του Internet.  
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ΣΤ.4. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Η σουηδική λιανική αγορά είναι ώριμη και αναπτυγμένη  και κυριαρχείται από ένα 

μικρό αριθμό μεγάλων αλυσίδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για το εμπόριο όγκων 

ενδυμάτων, επίπλων και τροφίμων, όπου είναι σύνηθες πολλές διαφορετικές αλυσίδες 

να έχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες. Η σουηδική H & M είναι Τρίτη σε παγκόσμιο 

επίπεδο κατάστημα λιανικής πώλησης ενδυμάτων στον κόσμο. Η IKEA είναι ο 

μεγαλύτερος λιανοπωλητής επίπλων στον κόσμο. Η επιτυχία των δύο πολυεθνικών 

δείχνει ότι οι η σουηδική λιανική αγορά είναι ώριμη και καινοτόμος και άκρως 

ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. 

 

Η σουηδική αγορά τροφίμων –ποτών μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις κατηγορίες: 

 λιανική πώληση 

 τροφοδοσία  ξενοδοχείων εστιατορίων  

 βιομηχανία  τροφίμων 

 διακίνηση φρούτων- λαχανικών 

 κρατικό μονοπώλιο αλκοολούχων ποτών στη λιανική πώληση 

 

Η  λιανική  αγορά   τροφίμων  έχει  οιονεί ολιγοπωλιακή μορφή  καθώς οι 3  

μεγαλύτερες  αλυσίδες  super-markets ελέγχουν το 85-90% της σουηδικής αγοράς. 

Είναι κατά σειρά η ICA, η COOP και η   Axfood. Μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής 

πώλησης είναι  η ICA με μερίδιο αγοράς 40-45% και περισσότερα από 1.350 

καταστήματα στη Σουηδία. Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα  super-markets είναι η 

Coop, με μερίδιο αγοράς  21-23%,  ενώ στην τρίτη θέση είναι η αλυσίδα λιανικής 

πώλησης Axfood με μερίδιο αγοράς 18%, η οποία διαθέτει καταστήματα με τις 

επωνυμίες Willys και Hemköp. Σημαντική παρουσία στη σουηδική  αγορά έχει 

επίσης η Bergendahls με μερίδιο αγοράς 5-6%, τα Lidl με περισσότερα από 80 

καταστήματα στη χώρα καθώς επίσης τα  Seven Eleven και Pressbyrån.  

 

Υπάρχουν επίσης μικρότερες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, ενώ σημειώνουν 

συνεχώς  άνοδο μικρά καταστήματα σε γειτονιές με μεγάλη συγκέντρωση 

οικονομικών μεταναστών που αναζητούν παραδοσιακά εισαγόμενα τρόφιμα από τις 

χώρες τους. Επίσης, εστιατόρια διεθνούς κουζίνας έχουν προκαλέσει ζήτηση για 

πολλά εισαγόμενα τρόφιμα και μαζί με τα παραπάνω μικρά καταστήματα έχουν 

δημιουργήσει ένα διαφορετικό δίαυλο διανομής εισαγόμενων τροφίμων.  

 

Σχετικά με τον κλάδο των ποτών, το κρατικό μονοπώλιο αλυσίδας καταστημάτων 

στη Σουηδία, που ονομάζεται Systembolaget έχει  το αποκλειστικό δικαίωμα λιανικής 

πώλησης οίνου, μπύρας και λοιπών αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα  

οινοπνεύματος μεγαλύτερη από 3,5%.  Παρόλο που η ΕΕ θεωρεί ότι αυτό αντιβαίνει 

στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, η Σουηδία επικαλείται λόγους δημόσιας 

υγείας για να εξηγήσει τη διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου διανομής 

οινοπνευματωδών.  

 

Η αγορά των καλλυντικών είναι αρκετά διασπασμένη (μεγάλα πολυκαταστήματα, 

supermarkets, κέντρα health and spa, κομμωτήρια). Σημαντική είναι η αλυσίδα 

διανομής μέσω των φαρμακείων (APOTEKET). Η φαρμακευτική αγορά 

απελευθερώθηκε στο 2009. Από τότε, έχουν ορισμένοι νέοι παίκτες εισήλθαν στην 

αγορά και περισσότερα φαρμακεία άνοιξαν, όπως το Celecio με το LloydsApotek. 
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ΣΤ.5. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Οι σουηδικές εξαγωγικές επιχειρήσεις  δύνανται  να λαμβάνουν δάνεια από τον 

οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων (SEK-Swedish Export Credit Corporation), ο 

οποίος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με 

τη χρηματοδότηση των εξαγωγών των σουηδικών εταιρειών και λειτουργεί 

συμπληρωματικά προς τις τράπεζες. Στον Οργανισμό SEK απασχολούνται 250 

εργαζόμενοι, ενώ χρηματοδοτεί, σε ετήσια βάση, περίπου 55 δισ. κορώνες Σουηδίας.  

 

Ο SEK δανείζει χρήματα απευθείας σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ούτως ώστε 

αναπτύξουν δραστηριότητες σε αγορές του εξωτερικού τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Επίσης συνδράμει τις σουηδικές επιχειρήσεις όταν 

συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.  Επιπρόσθετα, δανείζει χρηματικά κεφάλαια 

σε Σουηδούς εξαγωγείς και στους πελάτες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό 

δεδομένου ότι μέσω της χρηματοδότησης εκ μέρους του SEK, διεθνείς εταιρείες 

μπορούν να λάβουν δάνεια προκειμένου να προμηθευτούν αγαθά και υπηρεσίες από 

τη Σουηδία, ακόμα και στην περίπτωση που το οικονομικό περιβάλλον είναι 

δυσχερές.  

 

Ο SEK συνεργάζεται με σουηδικές και διεθνείς τράπεζες καθώς επίσης ασφαλιστικές 

εταιρείες, δεδομένου ότι μέσω της συνεργασίας δύναται να παρέχει στους εξαγωγείς 

πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες. Η στενή συνεργασία του εν λόγω Οργανισμού με 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και τη σουηδική υπηρεσία εγγυήσεων εξαγωγικών 

πιστώσεων διασφαλίζει ρευστότητα για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Ο SEK είναι επίσης σε θέση να χρηματοδοτήσει 

σε συνάλλαγμα, ακόμα και για χώρες με ιδιαιτερότητες όπου πολλές επιχειρήσεις 

έχουν δυσκολία πρόσβασης στο νόμισμα της χώρας. Η χρηματοδότηση των 

εξαγωγικών εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικές μεθόδους, όπως 

για παράδειγμα εξαγωγικές πιστώσεις, χρηματοδότηση προγραμμάτων, προεξόφληση 

απαιτήσεων, εγγυήσεις συμβάσεων και διασυνοριακή μίσθωση/πίστωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
« Επισημάνσεις – Συμπεράσματα» 

 
Η σουηδική οικονομία αναπτύσσεται έντονα λόγω της επέκτασης του εργατικού 

δυναμικού, της αύξησης των επενδύσεων και μιας πρόσφατης ανάκαμψης της 

σουηδικής παραγωγικότητας. Ωστόσο ο ΟΟΣΑ, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρούν ότι θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων στην σουηδική αγορά στέγης που εξακολουθεί να 

αποτελεί δυνητική πηγή αστάθειας. Η Σουηδία είναι μια ανοικτή και ανταγωνιστική 

οικονομία. Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-  Σουηδίας είναι ελλειμματικό για την 

Ελλάδα, ακόμη και για το 2016 που η Σουηδία κατέγραψε συνολικά εμπορικό 

έλλειμμα, ενώ ο σχετικά χαμηλός όγκος του διμερούς εμπορίου είναι ενδεικτικός του 

ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών.  
 

Τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν από την Ελλάδα στη Σουηδία, με βάση την 

αξία σε σουηδικές κορώνες κατά το 2016, ήταν τυροκομικά προϊόντα (ιδίως φέτα), με 

ποσοστό 16% επί του συνόλου των ε/ εξαγωγών προς την Σουηδία, πλαστικές ύλες 

(7% επί του συνόλου των ε/ εξαγωγών προς την Σουηδία), ύλες από άργιλο, ιδίως 

μπετονίτη (6,5%), λαχανικά διατηρημένα, ιδίως ελιές (6,4%), διάφορα υφάσματα και 

ενδύματα (5,5%), πετρελαιοειδή και ορυκτέλαιο-εκτός αργού πετρελαίου (4%), 

φαρμακευτικά είδη (3%), ελαιόλαδο (2,8%), φρούτα νωπά η ξερά, (ιδίως σταφύλια 

και εσπεριδοειδή). Ενδείξεις προοπτικών για περαιτέρω αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών διαπιστώνονται για τα περισσότερα εξαγώγιμα είδη τροφίμων, αλλά και 

για ενδιάμεσα βιομηχανικά αγαθά, ψηφιακά προϊόντα, φάρμακα και ιατρικό 

εξοπλισμό, ένδυση και δομικά υλικά.  

 

Σε ότι αφορά τις επενδυτικές ροές, υπάρχει σημαντική παρουσία σουηδικών 

εταιρειών στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς μεταφορών  και αποθήκευσης, 

μεταποίησης και μηχανικού εξοπλισμού, υγεία, λιανικό εμπόριο, ενέργεια και 

περιβάλλον. Περαιτέρω δυνατότητες για συνεργασία φαίνεται να παρουσιάζουν οι 

τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίας, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί στη χώρα μας start-up και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, ενώ η Σουηδία θεωρείται από τις πιο 

καινοτόμες χώρες στον κόσμο.  

 

Οι αφίξεις από την Σουηδία για το έτος 2016 ήταν 413.112 άτομα ενώ  συγκριτικά με 

το 2015 παρουσιάσθηκε μία αύξηση της τάξεως του 17,5 % που συνιστά μια μεγάλη 

βελτίωση σε σχέση με την αύξηση του 4% για το διάστημα 2014-15. Μεταξύ των 

δημοφιλέστερων ελληνικών προορισμών για τους Σουηδούς τουρίστες 

συγκαταλέγονται, πλην της Αθήνας, η Ρόδος, η Κρήτη, η Σάμος, η Ζάκυνθος και η 

Κέρκυρα. Παράλληλα με την αύξηση του προερχόμενου από την Σουηδία τουρισμού 

αυξάνεται και η γνώση των Σουηδών σχετικά με τα ελληνικά προϊόντα. Οι Σουηδοί, 

έτσι, διαμορφώνουν εικόνα για την ελληνική διατροφή και κουλτούρα και 

ενδιαφέρονται για ην ελληνική ιστορία. Τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά έχουν καλή 

παρουσία και εικόνα στην Σουηδική αγορά, ως μέρος της μεσογειακής διατροφής.  

 

Λόγω της παρουσίας μονοπωλίων και ολιγοπωλίων στην αγορά της Σουηδίας, η 

πρόσβαση στην αγορά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη και για το λόγο αυτό απαιτούνται 

συντονισμένες δράσεις προώθησης σε όλα τα επίπεδα, από τις επιχειρήσεις, από τα 

επιμελητήρια και τις εμπορικές ενώσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
Η.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Ελληνική Πρεσβεία    Τηλ. (+46-8) 545 660 10 www.mfa.gr/stockholm 

Γραφείο ΟΕΥ    Τηλ. (+46-8) 545 660 16 commerce.stockholm@mfa.gr  

Γραφείο Τύπου                  Τηλ. (+46-8) 660 24 80 grpress@comhem.se 

Ελληνική Ομοσπονδία (ΟΕΣΚΣ)                Τηλ. (+46-8) 627 00 27 www.grekiskariksforbundet.se 

Η.2. ΣΟΥΗΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Swedish Trade Federation                 Τηλ. (+46-10) 471 85 00 www.svenskhandel.se 

Business Sweden                               Τηλ. (+46-8) 588 660 00 www.business-sweden.se 

Confederation of Swedish Enterprise Τηλ. (+46-8) 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se 

Swedish Association of Agents  Τηλ. (+46-8) 411 00 22 www.agenturforetagen.se 

National Board of Trade   Τηλ. (+46-8) 690 48 00 www.kommers.se 

Η.3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
Stockholm Chamber of Commerce                Τηλ. (+46-8) 555 100 00 www.chamber.se 

Chamber of Commerce of Southern Sweden Τηλ.(+46-40) 690 24 00 www.handelskammaren.com 

West Sweden Chamber of Commerce Τηλ. (+46-31) 83 59 00  www.handelskammaren.net 

Chamber of Commerce of East Sweden Τηλ. (+46-11) 28 50 30  www.east.cci.se 

Η.4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Central Bank of Sweden   Τηλ. (+46-8) 787 00 00 www.riksbank.se 

Nordea     Τηλ. (+46-771) 22 44 88 www.nordea.se 

SEB     Τηλ. (+46-771) 365 365 www.seb.se 

Handelsbanken    Τηλ. (+46-8) 701 10 00 www.handelsbanken.se 

Swedbank    Τηλ. (+46-771) 22 11 22 www.swedbank.se 

Swedish Bankers' Association  Τηλ. (+46-8) 453 44 00 www.swedishbankers.se 

Η.5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Stockholm International Fairs  Τηλ. (+46-8) 749 41 00 www.stockholmsmassan.se 

Swedish Exhibition & Congress Centre Τηλ. (+46-31) 708 80 00 www.svenskamassan.se 
Elmia     Τηλ. (+46-36) 15 20 00 www.elmia.se 

Η.6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Grand Hotel Stockholm   Τηλ. (+46-8) 679 35 00 www.grandhotel.se 

Radisson SAS Strand Hotel  Τηλ. (+46-8) 506 640 00 www.radissonblu.com 

Scandic Continental Hotel Stockholm Τηλ. (+46-8) 517 342  www.scandichotels.com 

Sheraton Stockholm Hotel   Τηλ. (+46-8) 412 34 00 www.sheratonstockholm.com 

Hilton Stockholm Slussen Hotel  Τηλ. (+46-8) 517 353 00 www.hilton.com 

Η.7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας Γερμανίας Τηλ. (+46-8) 670 15 22 www.stockholm.diplo.de 

Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας Γαλλίας  Τηλ. (+46-8) 545 89 150 www.ambafrance-se.org 

Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας Ην. Βασιλείου Τηλ. (+46-8) 671 30 53 www.ukinsweden.fco.gov.uk 

Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας ΗΠΑ  Τηλ. (+46-8) 783 53 46    www.stockholm.usembassy.gov 

Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας Ιταλίας    Τηλ. (+46-8) 611 25 40 www.italchamber.se 

Εμπορ.Γραφείο Πρεσβείας Ισπανίας Τηλ. (+46-8) 24 66 10 www.spaininformation.org 

Η.8. ΣΟΥΗΔΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 
Υπουργείο Οικονομικών Σουηδίας   Τηλ. (+46-8) 405 10 00 www.regeringen.se 

National Institute of Economic Research  Τηλ. (+46-8) 453 59 00 www.konj.se 

Swedish Agency for Economic & Regional Growth Τηλ. (+46-8) 681 91 00 www.tillvaxtverket.se 

Swedish National Financial Management Authority Τηλ. (+46-8) 690 43 00 www.esv.se 

Swedish Financial Supervisory Authority  Τηλ. (+46-8) 787 80 00 www.fi.se 

Η.9. ΑΛΛΟΙ ΣΟΥΗΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
Statistics Sweden     Τηλ. (+46-8) 506 940 00 www.scb.se 

Swedish Agency for Innovation Systems  Τηλ. (+46-8) 473 30 00   www.vinnova.se 

 

http://www.svenskhandel.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.agenturforetagen.se/
http://www.kommers.se/
http://www.nordea.se/
http://www.seb.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.swedbank.se/
http://www.svenskamassan.se/
http://www.elmia.se/
http://maps.google.com/local_url?q=http://www.scandichotels.com/continentalstockholm&dq=scandic+stockholm&oe=UTF-8&ie=UTF8&fb=1&split=1&view=text&ei=e52vSovOKs2rONvBlbMM&hl=en&sll=59.335432,18.002375&sspn=0.009916,0.151603&latlng=14077939094880017616&cd=1&usq=scandic&geocode=FaVRiQMdvJETAQ&oi=miwd&sa=X&ct=miw_link&cad=homepage,cid:14077939094880017616&s=ANYYN7n-9kNgHYiM1Uu9N2vDjf9VpXRwZQ
http://www.regeringen.se/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ  

       Εφημερίδες       Φύλλα                 Ιστοσελίδα Επισκεψιμότητα 

1. Dagens Nyheter, 

πρωινή  

283.000 www.dn.se 2,5 εκ/εβδομάδα 

2. Aftonbladet, 

απογευματινή 

199.000 www.aftonbladet.se 

 

5,1 εκ/εβδομάδα 

3. Expressen, 

απογευματινή 

193.000 www.expressen.se 

 

3,2 εκ/εβδομάδα 

4. Svenska Dagbladet, 

πρωινή  

153.300 www.svd.se 

 

1,4 εκ/εβδομάδα 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 Εφημερίδες         Φύλλα           Ιστοσελίδα Επισκεψιμότητα 

1. Dagens Industri, πρωινή 

οικονομική 

99.000 www.di.se 

 

1,3 εκ/εβδομάδα 

2. Veckans Affärer, 

ιστοσελίδα 

οικονομικών 

ειδήσεων 

_ www.va.se 

 

87.097/εβδομάδα 

3. Affärsvärlden, 

εβδομαδιαίο 

οικονομικό περιοδικό 

_ www.affarsvarlden.se 

 

149.399/ εβδομάδα 

4. www.vafinans.se, 

ιστοσελίδα 

χρηματιστηριακών 

ειδήσεων  

_ www.vafinans.se 59.035/εβδομάδα 

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ FREE PRESS ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 Εφημερίδες         Φύλλα Ιστοσελίδα Επισκεψιμότητα  

1. Mitt i, 31 

τοπικές 

εκδόσεις 

866.500 https://mitti.se/ 1.785.009 

εκ./εβδομάδα 

2. Metro-

Στοκχόλμης 

284.400 www.metro.se/stockholm 

 

 

3. Metro- 

Γκέτεμποργκ 

134.100 www.metro.se/göteborg 

 

 

4. Metro-

Μάλμε 

106.600 www.metro.se/malmo 

 

 

 Σύνολο Metro 

Σουηδίας  

 www.metro.se 395.601/εβδομάδα 

 

ΜΕΓΑΛYΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

  Εφημερίδες Φύλλα Ιστοσελίδα Επισκεψιμότητα 

1. Göteborgs-Posten, 

Γκέτεμποργκ 

156.100 www.gp.se 

 

1,2 εκ/εβδομάδα 

2. Sydsvenskan, πρωινή, 

Μάλμε 

100.000 www.sydsvenskan.se 

 

1,1 εκ/εβδομάδα 

3. Helsingborgs 

Dagblad, πρωϊνή, 

Helsingborg 

76.400 www.hd.se 

 

560.220/εβδομάδα 

http://www.dn.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/
http://www.svd.se/
http://www.di.se/
http://www.va.se/
http://www.affarsvarlden.se/
http://www.vafinans.se/
http://www.vafinans.se/
https://mitti.se/
http://www.metro.se/stockholm
http://www.metro.se/göteborg
http://www.metro.se/malmo
http://www.metro.se/
http://www.gp.se/
http://www.sydsvenskan.se/
http://www.hd.se/
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4. Νerikes Allehanda, 

πρωινή, Örebro 

52.700 www.na.se 

 

314.848/εβδομάδα 

5. Dalarnas Tidningar, 

Dalarna 

44.200 www.dt.se _ 

6. Nya 

Wermlandstidningen, 

ημερήσια, Karlstad 

44.100 www.nwt.se 

 

298.988/εβδομάδα 

7. Uppsala Nya Tidning, 

πρωινή, Ουψάλα 

41.100 www.unt.se 

 

357.954/εβδομάδα 

8. Smålandsposten, 

πρωινή, Växjö 

39.700 www.smp.se 

 

107.697/εβδομάδα 

9. Barometern 

Oskarshamns-

Tidningen, μερήσια, 

Κάλμαρ  

38.000 www.barometern.se 

 

119.808/εβδομάδα 

10. Vestmanlands Läns 

Tidning, πρωινή, 

Västerås 

37.000 www.vlt.se 

 

165.875/εβδομάδα 

(Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης) 

  

http://www.na.se/
http://www.dt.se/
http://www.nwt.se/
http://www.unt.se/
http://www.smp.se/
http://www.barometern.se/
http://www.vlt.se/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ : ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
 
APERITIFMAG  

(Τρόφιμα και Ποτά) 
Phone : +46 8 662 11 90 

Email : info@spearproduction.se 

Website : http://www.aperitifmag.se 

Address: Stenslingan 1, 18238 Danderyd 
 
ALLT OM MAT – ALLT OM VIN 

 (Τρόφιμα και Ποτά) 
Phone: +46 8-736 53 00 

E-mail: red@aom.bonnier.se 

Website: http://alltommat.se 

http://alltommat.se/allt-om-vin/ 

Address : S- 105 44 Stockholm 

Visting adress: Sveavägen 53, Stockholm 

 
BUTIKSTRENDER  

( Τρόφιμα και Ποτά) 

Phone:+46 8122 100 90  

E-mail: info@butikstrender.se  

Website: http://www.butikstrender.se/ 

Address : Ankdammsgatan 35, 14167, 

Solna 

 
VÄRLDENS VINER 

( Τρόφιμα και Ποτά) 

Phone:+46 8-39 27 72 

E-mail: info@tastynews.se 

Website: http://varldensviner.se/ 

Post Address: Nyvägen 55, 138 34 Älta 

Besöksadress:Stora Gungans väg 2 

122 62 Enskede 

 
LIVETS GODA 

(Gourmet)  
Phone: +46 8-448 25 50 

E-mail: info@livetsgoda.se 

Fax: 08-33 74 11 

Adress: Box 4152, 131 04 Nacka 

Vikdalsvägen 50, Nacka Strand 

 
HABIT – FASHIONET  

(Ενδύματα και μόδα) 
Phone: +46 8-799 62 18, +46 8-670 41 00 

E-mail: habitred@mentoronline.se 

Website: http://www.habit.se 

ADDRESS: Tryffelslingan 10 

Box 72001,181 72 Lidingö  

http://alltommat.se/
mailto:info@butikstrender.se
http://varldensviner.se/
mailto:habitred@mentoronline.se
http://www.habit.se/
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

Stockholm International Fairs  

Mässvägen 1, Älvsjö  

S-125 80 Stockholm  

Tel : 0046 87494100 Fax: 0046 87496178  

E-mail: info@stockholmsmassan.se  

Website: www.stockholmsmassan.se 

 

Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre  

Box 5222, 40224 Gothenburg  

Tel: 0046 31 708 80 00 Fax: 0046 31160330  

E-mail: infomaster@svenskamassan.se  

Website: www.svenskamassan.se 

Kistamässan  

 

Arne Beurlings Torg 5  

Box 1128, 164 22 Kista  

Tel: 0046 8506 652 25  

E-mail: info@artexis.se  

Website: www.kistamassan.se 

 

Elmia AB  

Elmiavägen 11  

SE-554 54 Jönköping  

Tel: 0046 36152000 Fax: 0046 36 16 46 96  

E-mail: stefan.carlsson@elmia.se  

Website: www.elmia.se’ 

 

Malmömässan  

Mässgatan 6  

215 32 Malmö  

Tel: 0046 40 631 11 10  

E-mail: info@malmomassan.se  

Website: www.malmomassan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stockholmsmassan.se/
http://www.svenskamassan.se/
http://www.kistamassan.se/
http://www.elmia.se/
http://www.malmomassan.se/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: EΞΑΓΩΓΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
  ( ποσά σε εκατομμύρια SEK)   

 Αξία Ιανουάριος-

Δεκέμβριος 

Μερίδι

ο επί 

συνόλου 

% 

Μεταβολή% 

Κατηγορία Προϊόντος SITC 2016 2015 2016 2016/2015 

Σύνολο 1.193.876 1.180.491 100,0 1,13% 

Ξύλο και είδη χαρτιού 125.279 126.623 10,5% -1,06% 

Ξύλο 26.537 26.652 2,2% -0,43% 

Πολτός και απορρίμματα 

χαρτιού 

18.191 19.491 

1,5% -6,67% 

Χαρτί, προϊόντα χαρτιού 74.596 74.500 6,2% 0,13% 

Μεταλλεύματα 112.818 111.412 9,4% 1,26% 

Σίδηρος και συμπυκνώματα 13.773 13.222 1,2% 4,17% 

Σίδηρος και ατσάλι 50.982 50.926 4,3% 0,11% 

Μη σιδηρούχα μέταλλα 22.234 22.866 1,9% -2,76% 

Χημικά, προϊόντα από 

καουτσούκ 

159.574 161.322 

13,4% -1,08% 

Οργανικές/ανόργανες χημικές 

ουσίες 

17.369 17.318 

1,5% 0,29% 

Φαρμακευτικά προϊόντα 69.506 71.175 5,8% -2,34% 

Πλαστικά 29.973 29.806 2,5% 0,56% 

Ορυκτό καύσιμο, ηλεκτρική 

ενέργεια 

71.817 77.679 

6,0% -7,55% 

Προϊόντα πετρελαίου  62.563 68.927 5,2% -9,23% 

Μηχανήματα, Εξοπλισμός 

μεταφοράς  

549.802 536.664 

46,1% 2,45% 

Κατασκευές μετάλλου 34.708 34.695 2,9% 0,04% 

Βιομηχανικά μηχανήματα 181.424 185.768 15,2% -2,34% 

Ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες 136.916 139.131 11,5% -1,59% 

Οδικά οχήματα 155.716 137.703 13,0% 13,08% 

Επιβατικά οχήματα 64.090 53.115 5,4% 20,66% 

Φορτηγά 24.544 24.827 2,1% -1,14% 

Εξαρτήματα, αξεσουάρ 57.535 48.995 4,8% 17,43% 

Εξοπλισμός άλλου είδους 

μεταφοράς 

9.455 8.742 

0,8% 8,16% 

Εξαρτήματα, φωτο-οπτικά 

προϊόντα 

31.583 30.627 

2,6% 3,12% 

Λοιπά προϊόντα 174.585 166.792 14,6% 4,67% 

Τρόφιμα, αναψυκτικά, καπνός 82.787 75.038 6,9% 10,33% 

Υφάσματα, ενδύματα, 

υποδήματα 

29.060 28.686 

2,4% 1,30% 

Έπιπλα 17.208 17.103 1,4% 0,61% 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: EΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΟΥΔΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
  ( ποσά σε εκατομμύρια SEK)   

 Αξία Ιανουάριος-

Δεκέμβριος 

Μερίδιο 

επί 

συνόλου% 

Μεταβολή  

% 

Κατηγορία Προϊόντος SITC 2016 2015 2016 2016/2015 

Σύνολο 1.204.355 1.167.047 100.0 3,20% 

Ξύλο και προϊόντα χαρτιού 34.256 32.123 2,84% 6,64% 

Μεταλλεύματα 84.550 82.957 7,02% 1,92% 

Σίδηρος και ατσάλι 36.612 34.184 3,04% 7,10% 

Μη σιδηρούχα μέταλλα 16.903 17.157 1,40% -1,48% 

Σιδηρομεταλλεύματα  11.609 13.412 0,96% -13,44% 

Χημικά, προϊόντα από καουτσούκ 148.135 149.312 12,30% -0,79% 

Οργανικά/ανόργανα χημικά 29.857 35.356 2,48% -15,55% 

Φαρμακευτικά προϊόντα 37.696 33.957 3,13% 11,01% 

Πλαστικά 29.450 29.330 2,45% 0,41% 

Αργό καουτσούκ, προϊόντα από 

καουτσούκ 

14.552 14.458 1,21% 0,65% 

Ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα 107.020 113.592 8,89% -5,79% 

Αργό πετρέλαιο 51.186 60.228 4,25% -15,01% 

Προϊόντα πετρελαίου 43.422 43.156 3,61% 0,62% 

Μηχανήματα, Εξοπλισμός μεταφορών   540.530 514.974 44,88% 4,96% 

Κατασκευές μετάλλου 37.102 36.026 3,08% 2,99% 

Βιομηχανικά μηχανήματα 121.371 121.768 10,08% -0,33% 

Ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες 191.692 186.947 15,92% 2,54% 

Οδικά οχήματα 149.280 129.835 12,40% 14,98% 

Επιβατικά αυτοκίνητα 74.582 64.152 6,19% 16,26% 

Εξαρτήματα και αξεσουάρ 48.237 44.529 4,01% 8,33% 

Λοιπός μεταφορκός εξοπλισμός 10.596 10.755 0,88% -1,48% 

Εξοπλισμός, φωτο-οπτικά προϊόντα 30.489 29.642 2,53% 2,86% 

Λοιπά προϊόντα 289.863 274.089 24,07% 5,76% 

Τρόφιμα, αναψυκτικά, καπνός 141.443 130.314 11,74% 8,54% 

Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα 67.841 64.983 5,63% 4,40% 

Έπιπλα 20.303 19.727 1,69% 2,92% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΑΞΕ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ 

ΚΟΡΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 2013 2014 2015 2016 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 37 22 12 29 

Βουλγαρία 97 478 713 733 

Κροατία -236 84 197 -312 

Ελλάδα  260 76 27 .. 

Κύπρος  394 .. -1361 .. 

Μολδαβία 9 3 .. .. 

ΠΓΔΜ 12 4 -2 5 

Ρουμανία 71 853 278 2.189 

Σερβία 48 190 108 80 

Τουρκία 591 -267 577 505 

Ιταλία 1.476 14.513 788 2.779 

Σλοβενία  21 .. 269 522 

Σύνολο  2.780 15.956 1.606 6.530 

Πηγή : Statistics Sweden 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΡΟΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ ΑΞΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΑΝΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. SEK 

    2013 2014 2015 2016 

NACE αναθ.2 ΣΥΝΟΛΟ 197.205 62.853 125.987 170.741 

01-03 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ 

-74 .. 32 39 

05-09 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ  6.173 -2.698 -3.660 9.366 

10-33 METAΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  69.901 30.393 65.072 81.465 

10-12 Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού -860 -17.360 1.043 .. 

13-14 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες, είδη 

ρουχισμού και προϊόντα δέρματος 

-241 .. 609 .. 

15+23+27+31-

33 

Λοιπές βιομηχανίες  2.611 .. 28.490 5.204 

16-18 Προϊόντα ξύλου και χάρτου, εκδόσεις, 

εκτυπώσεις 

4.844 3.461 -4.410 6.737 

19-22 Παραγωγή οπτάνθρακα,  προϊόντων 

διύλισης πετρελαιοχημικών  προϊόντων, 

φαρμακευτικών ,προϊόντων προϊόντων 

από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 

ύλες. 

-7.984 -25.230 -5.031 17.326 

24-26+28 Παραγωγή μεταλλικών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων, Κατασκευή 

μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού  

49.925 56.386 179 27.572 

29-30 Κατασκευή οχημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού μεταφορών 

21.605 10.176 44.192 26.987 

35-39 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 20.016 .. .. .. 

41-43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  -2.111 .. .. .. 
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45-47 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ• ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

13.236 57.819 5.153 35.983 

49-53 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5.628 1.706 6.934 .. 

49-52 Μεταφορά και αποθήκευση εκτός 

ταχυδρομικών δραστηριοτήτων 

6.310 735 7.062 .. 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες 

-683 971 -128 .. 

55-56 ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

1.434 343 1.500 1.686 

58-63 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -10.546 12.024 2.335 -9.072 

64-66 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

32.043 -24.348 21.230 15.005 

64 Τράπεζες και λοιποί χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί,  

22.114 -22.163 19.880 27.001 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

6.529 -535 4.526 -11.177 

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες 

3.401 -1.650 -3.177 -820 

68.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 2.194 -198 5.342 -245 

68.2-68.3 Λοιπή Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 3.764 6.740 5.326 3.013 

69-75+77-82 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

4.123 152 21.045 16.321 

84+97-99 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  .. 197 0 0 

85-88 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜNΑ 

.. .. .. 320 

90-96 ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

-102 4.296 671 1.084 

EJBR ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

51.526 -23.573 -4.993 15.776 

Πηγή : Statistics Sweden  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

SITC-4   Θέση 

Ελλάδας σε 

σύνολο 

προμηθευτών 

Σουηδίας 

Μερίδιο 

Ελλάδας σε 

σύνολο 

εισαγωγών 

Σουηδίας  

Μερίδιο 5 

πρώτων 

προμηθευτών σε 

Σουηδία 

Θέση ζήτησης 

προϊόντος σε 

εισαγωγές 

Σουηδίας  

1121 Kρασιά  από  νωπά σταφύλια (στα 

οποία περιλαμβάνονται  και  τα 

εμπλουτισμένα  με αλκοόλη κρασιά) 

21/53 0,04% 70,19% 15η 

1124 Αποστάγματα  (άλλα από εκείνα της 

διάκρισης 512.16) λικέρ και άλλα   

οινοπνευματώδη   ποτά,   μ.α.κ 

44/50 0,00% 75,82% 186η 

1110 Ποτά μη αλκοολούχα, μ.α.κ. 39/76 0,02% 75,42% 116η 
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1123 Μπύρα  από  βύνη [περιλαμβάνονται 

το ale, και η  μαύρη  δυνατή μπύρα 

(stout και porter)] 

25/50 0,10% 64,11% 231η 

0545 Άλλα λαχανικά νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη 

16/60 0,20% 86,37% 58η 

0575 Σταφύλια, νωπά ή αποξεραμένα 9/34 5,16% 68,53% 321η 

0371 Παρασκευάσματα   και  κονσέρβες  

ψαριών,  χαβιάρι   και   τα 

υποκατάστατα αυτού που 

παρασκευάζονται  

33/41 0,03% 59,39% 229η 

0172 Λουκάνικα,   σαλάμια   και  

παρόμοια  προϊόντα,   από   κρέατα 

παραπροϊόντα   

21/23 0 87,95% 303η 

0223 Γιαούρτια,  συμπυκνωμένα ή όχι, ή 

με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών  ή  όχι ή αρωματισμένα 

12/28 1,32% 76,93% 144η  

0484 Προϊόντα  αρτοποιίας,  

ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας,  

έστω και  με  προσθήκη  κακάου σε  

οποιαδήποτε αναλογία 

24/75 0,22% 65,93% 68η 

0622 Ζαχαρώδη  προϊόντα χωρίς κακάο 

(στα οποία περιλαμβάνεται και η 

λευκή σοκολάτα) 

31/67 0,05% 72,91% 134η 

0485 Μείγματα  και ζυμάρια για την 

παρασκευή προϊόντων  αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 

7/31 4,11% 77,40% 447η 

0711 Καφές,  μη καβουρντισμένος, έστω 

και χωρίς καφεΐνη, κελύφη και 

φλούδες καφέ 

0/50 0 70,62% 79η 

0739 Παρασκευάσματα διατροφής που 

περιέχουν κακάο, μ.α.κ. 

40/54 0 57,29% 180η 

0819 Απορρίμματα   τροφής   και   

παρασκευάσματα   των   τύπων   που 

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή  

των ζώων  

36/39 0 66,33% 117η 

0591 Χυμοί πορτοκαλιού 0 0,00% 88,91% 314η 

0599 Χυμοί  κάθε άλλου φρούτου (εκτός 

από εσπεριδοειδή) ή λαχανικού 

μείγματα χυμών φρούτων ή 

λαχανικών 

39/55 0,00% 77,24% 350η 

0581 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 

μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 

καρπών και  φρούτων  

35/47 0,00% 88,61% 505η 

4214 Ελαιόλαδο και άλλα λάδια που 

παίρνονται από ελιές 

3/30 10,43% 94,68% 455η 

0567 Λαχανικά, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα μ.α.κ. 

5/70 5,78% 59,17% 110η  

0249 'Αλλα τυριά, πηγμένο γάλα για τυρί 6/24 5,31% 85,54% 38η 

0989 Παρασκευάσματα διατροφής, μ.α.κ. 28/90 0,27% 57,27% 44η  

0579 Φρούτα, νωπά ή αποξεραμένα, μ.α.κ. 11/80 0,91% 78,44% 74η  

0589 Καρποί   και  φρούτα  και  άλλα  

βρώσιμα  μέρη  φυτών,  αλλιώς 

παρασκευασμένα  ή  διατηρημένα 

17η/80 0,99% 63,90% 187η  

0571 Πορτοκάλια,   μανταρίνια,  

κλεμαντίνες  και  παρόμοια  υβρίδια 

εσπεριδοειδών, νωπά ή αποξεραμένα 

8η/30 3,50% 81,71% 245η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΣΕ ΣΟΥΗΔΙΑ- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

SITC-4   Θέση 

Ελλάδας σε 

σύνολο 

προμηθευτών 

Σουηδίας 

Μερίδιο 

Ελλάδας σε 

σύνολο 

εισαγωγών 

Σουηδίας  

Μερίδιο 5 

πρώτων 

προμηθευτ

ών  

Σουηδίας 

Θέση 

ζήτησης 

προϊόντος σε 

εισαγωγές 

Σουηδίας  

5721 Πολυστυρόλιο 4/28 11,30% 87,31% 281η 

2782 Άργιλοι και άλλα δύστηκτα 

ορυκτά, μ.α.κ. 

4/40 11,24% 73,38% 266η 

8452 Ενδύματα  κατασκευασμένα  από 

προϊόντα των  διακρίσεων  657.1, 

657.2, 657.32, 657.33 ή 657.34 

2/107 4,59% 62,84% 143η 

6827 Σωλήνες  κάθε είδους από χαλκό 

και εξαρτήματα σωληνώσεων 

(π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, 

περιβλήματα) 

14/45 2,04% 70,44% 192η  

6715 Άλλα σιδηροκράματα (εκτός από 

τα ραδιενεργά σιδηροκράματα) 

15/42 0,96% 78,95% 87η 

6572 Υφάσματα  μη  υφασμένα,  έστω  

και  εμποτισμένα,  επιχρισμένα, 

επικαλυμμένα ή με απανωτές 

στρώσεις 

12/43 2,27% 66,78% 238η 

8442 Κουστούμια  -  ταγιέρ,  σύνολα,  

ζακέτες,  φορέματα,  φούστες, 

φούστες  -  παντελόνια  (ζιπ - 

κιλότ), παντελόνια,  φόρμες  με 

τιράντες  (σαλοπέτ), παντελόνια 

μέχρι το γόνατο και παντελόνια 

κοντά (σόρτς) 

23/85 0,57% 61,01% 86η 

8454 Τι - σέρτ και φανελάκια, από 

πλεκτό 

26/109 0,22% 67,35% 69η 

7449 Μέρη  που αναγνωρίζονται ότι 

προορίζονται αποκλειστικά ή 

κύρια για  τις  μηχανές  ή 

συσκευές των διακρίσεων  

744.11,  744.12, 744.13, 744.2, 

744.4, 744.7 και 744.8 

23/90 0,46% 60,45% 73η 

6975 Είδη  υγιεινής  ή ευπρεπισμού, 

και τα μέρη τους,  από  σίδηρο, 

χάλυβα, χαλκό ή αργίλιο 

9/44 3,36% 72,49% 442η 

6577 Βάτες,  φιτίλια  και  υφάσματα 

και είδη για  τεχνικές  χρήσεις 

(μηχανές) 

12/40 1,97% 71,54% 392η 

7415 Μηχανές  και  συσκευές  

τεχνητού  κλίματος  που  

περιλαμβάνουν ανεμιστήρα  με  

κινητήρα  και διατάξεις για  τη  

μεταβολή  της θερμοκρασίας και 

της υγρασίας, και τα μέρη τους 

24/63 0,47% 54,70% 122η 

3346 Ορυκτέλαια πετρελαίου που 

εξάγονται από ασφαλτώδη 

ορυκτά (εκτός ακατεργάστων) 

που περιέχουν 70%  

21/ 56 0,14% 76,93% 5η  
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6842 Αργίλιο και κράματα αργιλίου, 

κατεργασμένα 

22/60 0,18% 80,73% 19η  

6841 Αργίλιο και κράματα αργιλίου, σε 

ακατέργαστη μορφή 

0/30 0 88,46 70η 

5429 Φάρμακα, μ.α.κ. 23/65 0,22% 62,73% 7η 

7522 Μηχανές  αυτόματες 

επεξεργασίας πληροφοριών, 

αριθμητικές 

48/100 0% 91,69% 8η 

6827 Σωλήνες  κάθε είδους από χαλκό 

και εξαρτήματα σωληνώσεων 

(π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, 

περιβλήματα) 

13/45 2,04% 70,44% 192η  

7731 Σύρματα,  καλώδια (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα 

ομοαξονικά καλώδια)  και  άλλοι  

αγωγοί   

31/ 70 0,31% 44,51% 12η 

7641 Ηλεκτρικές  συσκευές για την 

ενσύρματη τηλεφωνία ή  

τηλεγραφία  

65/155 0,00% 64,52% 2η 

 


