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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΟΤΖΓΗΑ - ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. ηνηρεία Γεσγξαθίαο
Με έθηαζε 450.295 ηεηξ. ρικ. (φζν πεξίπνπ 3,5 θνξέο ε Διιάδα), ε νπεδία είλαη ε ηέηαξηε ζε
κέγεζνο ρψξα ηεο Δπξψπεο. Ζ νπεδία βξίζθεηαη ζηε θαλδηλαβηθή ρεξζφλεζν, ζηε βφξεηα
Δπξψπε θαη ζπλνξεχεη δπηηθά κε ηε Ννξβεγία, βνξεηναλαηνιηθά κε ηε Φηιαλδία θαη λφηηα κε ηε
Γαλία κε ηελ νπνία ελψλεηαη κε ηε γέθπξα Δξεζνχλη (Öresund).
Ζ νπεδία έρεη επηφηεξν θιίκα απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηδίνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, αιιά ιφγσ
ηνπ κεγάινπ ηεο κήθνπο (1.900 ρικ.) ην θιίκα ηεο πνηθίιιεη ζεκαληηθά. Ζ Βφξεηα νπεδία έρεη
κεγάινπο θαη θξχνπο ρεηκψλεο θαη θσηεηλά θαινθαίξηα κε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο (ηνλ Ηνχλην θαη
Ηνχιην, ε εκέξα δηαξθεί ζρεδφλ 24 ψξεο). Σνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο
θαιχπηεηαη απφ δάζε, ελψ ην θαιιηεξγήζηκν έδαθνο είλαη ιηγφηεξν απφ 10%.
2. Πιεζπζκφο
Ζ νπεδία έρεη πιεζπζκφ 9,65 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 85% δνπλ ζην λφηην
ήκηζπ ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Οη πην ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη ηεο
πξσηεχνπζαο ηνθρφικεο (1,9 εθαη. θάηνηθνη καδί κε ηα πξνάζηεηα), ηνπ Γθέηεκπνξγθ (800.000
θάη.), ηνπ Μάικε (350.000 θάη.) θαη ηεο Οπςάιαο (200.000 θάη.).
3. Πνιηηηθφ χζηεκα (Πνιίηεπκα- Πνιηηηθά θφκκαηα)
Σν πνιίηεπκα ηεο νπεδίαο είλαη βαζηιεπνκέλε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαη ν ξφινο ηνπ
βαζηιηά (Κάξνινο-Γνπζηαχνο ν 16νο απφ ην 1973) είλαη ζπκβνιηθφο. Σα ζεκαληηθφηεξα
πνιηηηθά θφκκαηα ζηε νπεδία είλαη ην νζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα, ην θφκκα Μεηξηνπαζψλ, ην
θφκκα Πξαζίλσλ, ην Φηιειεχζεξν Λατθφ θφκκα, ην θφκκα Κέληξνπ θ.α.
ηηο ηειεπηαίεο γεληθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε νπεδία, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, γηα
ηελ εθινγή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (Riksdag), ην θφκκα ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ βξέζεθε ζηελ
πξψηε ζέζε, ζπγθεληξψλνληαο ην 31% ησλ ζπλνιηθψλ ςήθσλ θαη θαηέιαβε 113 έδξεο ζε
ζχλνιν 349 εδξψλ ζην ζνπεδηθφ θνηλνβνχιην. ηε δεχηεξε ζέζε κε 23,3% θαη 84 έδξεο ήηαλ ην
θφκκα ησλ Μεηξηνπαζψλ, ην νπνίν απνηεινχζε ην ζεκαληηθφηεξν θφκκα ζηνλ θπβεξλεηηθφ
ζπλαζπηζκφ ηεο νπεδίαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν εζληθηζηηθφ θφκκα ησλ νπεδψλ
Γεκνθξαηψλ βξέζεθε ζηελ ηξίηε ζέζε, δηπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ
πξνεγνχκελε εθινγηθή αλακέηξεζε (12,86% ην 2014, έλαληη 5,7% ην 2010) θαη έιαβε 49 έδξεο
ζηε ζνπεδηθή βνπιή. Οη ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη ην θφκκα ησλ Πξαζίλσλ πνπ ζπγθέληξσζε
6,89% ησλ ςήθσλ θαη πήξε 25 έδξεο απνηεινχλ ηελ ζνπεδηθή θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ θαηά
ηελ παξνχζα θάζε θαη γηα ηα επφκελα έηε, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Stefan Löfven, αξρεγφ ηνπ
θφκκαηνο ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ.
Αμίδεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη, πεξίπνπ 6,2 εθαη. ςεθνθφξνη είραλ πξνζέιζεη ζηηο θάιπεο, ζε
ζχλνιν 7,3 εθαη. εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο
αλήιζε ζε 85,81%, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,24% ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο ην
2010, ελψ ην πνζνζηφ απνρήο ήηαλ 14,19%.
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4. Noκνζεηηθή Δμνπζία
Οη εθινγέο γίλνληαη κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία, ην δε Κνηλνβνχιην (Riksdag) απνηειείηαη
απφ 349 κέιε πνπ εθιέγνληαη κε απιή αλαινγηθή γηα ηέζζεξα έηε.
5. Δμσηεξηθέο ρέζεηο
5.1 νπεδία - Δπξσπατθή Έλσζε
Σν ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ρσξηζκνχ ηεο Δπξψπεο άιιαμε ηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο νπεδίαο θαη δεκηνχξγεζε επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ηεο
ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο επξσπατθήο δνκήο αζθάιεηαο. Με
ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1995, ε νπεδία κεηέρεη ζηηο
επξσπατθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
5.2 πκκεηνρή νπεδίαο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο
Μεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ε νπεδία ζπκκεηέρεη ελεξγά,
ζπγθαηαιέγνληαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ν Οξγαληζκφο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ (FAO), ε
Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO), ε ΟΤΝΔΚΟ, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ)
θ.ά.
5.3 Γηεζλείο πκθσλίεο
Ζ νπεδία έρεη ππνγξάςεη πνιπάξηζκεο ζπκθσλίεο κε αξθεηνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο, σζηφζν
ππάξρνπλ επίζεο δηκεξείο ζπκθσλίεο κε αξθεηέο ρψξεο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο
ελδηαθέξνληνο.
5.4 Γηκεξείο πκθσλίεο
Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε δηκεξέο επίπεδν κεηαμχ Διιάδαο θαη νπεδίαο
έρνπλ ππνγξαθεί νη θάησζη ζπκθσλίεο:
πκθσλία Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δπηβαηψλ θαη Δκπνξεπκάησλ (1975)
πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (1961)
πκθσλία εθκεηαιιεχζεσο ηαθηηθψλ γξακκψλ ελαεξίνπ θπθινθνξίαο (1947)
πλζήθε Δκπνξίνπ, Ναπηηιίαο θαη Δγθαηάζηαζεο (1926-ΦΔΚ 96/25.5.1927).
5.5 Μέζα Μαδηθήο Δλεκεξψζεσο
5.5.1 Σχπνο*
Οη νπεδνί ζεσξνχληαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο εθεκεξίδσλ ζηνλ θφζκν, θαη
ζρεδφλ ζε θάζε πφιε ππάξρεη κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθεκεξίδεο ηεο ρψξαο
είλαη νη αθφινπζεο:
Svesnka Dagbladet: Αλεμάξηεηε, κεηξηνπαζήο, εζληθήο εκβέιεηαο εθεκεξίδα. Δίλαη δεχηεξε
ζε θπθινθνξία κε 185.600 θχιια ε εκεξήζηα θαη 188.900 ε θπξηαθάηηθε/πξσηλή.
Dagens Nyheter:
Αλεμάξηεηε εθεκεξίδα κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο,
επελδχζεσλ θιπ. Δίλαη πξψηε ζε θπθινθνξία κε 285.700 θχιια ε εκεξήζηα θαη 330.700
θπξηαθάηηθε/πξσηλή.
Aftonbladet: Αλεμάξηεηε θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθή απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα. Μέζε
θπθινθνξία είλαη 310.900 θχιια ε εκεξήζηα θαη 371.400 ε θπξηαθάηηθε έθδνζε.
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Expressen: Αλεμάξηεηε θαη θηιειεχζεξε απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα. Ζ κέζε εκεξήζηα
θπθινθνξία θπκαίλεηαη ζε 248.600 θχιια θαη 329.900 ε θπξηαθάηηθε έθδνζε.
Metro International: Δθδίδεηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε κέζε εκεξήζηα θπθινθνξία
272.400 θχιια. Γηαλέκεηαη δσξεάλ ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ θαη ησλ αζηηθψλ
ιεσθνξείσλ.
*(Πεγή: Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνθρφικεο)
5.5.2 Ραδηνηειεφξαζε
Σέζζεξηο κεγάινη φκηινη ειέγρνπλ ηελ αγνξά ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ ζηε νπεδία:
Sveriges Television, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί SVT1, SVT2, SVT24,
Barnkanalen θαη Kunskapskanalen,
TV4 Group, πνπ δηαζέηεη ηα ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV4 Film,
TV4 Sport, TV4 Guld, TV4 Komedi θα.
Modern Times Group, ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ είλαη νη ζηαζκνί TV3, TV6, TV8, TV10,
Viasat Sport, Viasat Film θ.ηι.
SBS Discovery Media, κε ηνπο ζηαζκνχο Kanal 5, Kanal 9, TV11 θαη Discovery channel.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΟΤΖΓΗΑ
1. Γεληθά ηνηρεία
Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, ελ ηνχηνηο ε
ζνπεδηθή Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε νξηζκέλεο
επξσπατθέο ρψξεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, είρε επεξεάζεη αξλεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο
νπεδίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο
πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ην 56% ησλ εμαγσγψλ ηεο νπεδίαο θαηεπζχλεηαη
πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ην 38% πξνο ηελ επξσδψλε.
2. Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε
Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο:
Πίλαθαο 1: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο*
2012
2013
Ολνκαζηηθό ΑΔΠ
3.549 (407,5)
3.634 (420,2)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
0,9%
1,6%
Μεηαβνιή ΑΔΠ
373.579 SEK
378.542 SEK
ΑΔΠ
(42.890 επξψ)
(43.770 επξψ)
(Καηά θεθαιήλ)
8,0%
8,0%
Αλεξγία
0.90%
-0.04%
Πιεζωξηζκόο
Δμαγωγέο αγαζώλ
1154,6 (132,5)
1092,0 (126,2)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
Δηζαγωγέο αγαζώλ
1068,2 (125,0)
1041,0 (120,4)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
Δκπνξηθό Ηζνδύγην
86,4 (7,5)
51,0 (5,9)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
Ηζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ
244,2 (28,0)
275,8 (29,8)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
- 0,70%
-1,4%
Γεκνζηνλνκηθό ηζνδύγην (% ΑΔΠ)
Απόζεκα ΑΞΔ (FDI)
2417,3 (277,5)
2461,9 (248,6)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
Δθξνή επελδύζεωλ ΑΞΔ(FDI)
2487 (285,5)
2607 (3014)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
Γεκόζην Υξένο
1.152 (132,3)
1.277 (147,6)
(δηζ. SEK/δηζ. επξώ)
πλαι/θά Απνζέκαηα
318 (36,5)
398 (46)
(πνζά ζε δηζ. SEK/δηζ. επξώ)

2014
3.915 (430,2)
2,3%
403.700 SEK
(44.363 επξψ)
7,9%
-0.20%
1.125,6 (123,7)
1.113,3 (122,3)
12,3 (1,4)
266,8 (29,3)
-1,9%

1.390 (153,0)
417 (45,9)

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK
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3. Δμέιημε θαη Αλάιπζε Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ
3.1 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ)
Σν ΑΔΠ ζηε νπεδία αλήιζε ζε πεξίπνπ 3,9 ηξηζ. SEK (430,2 δηζ. επξψ) θαηά ην 2014, ελψ ην
θαηά θεθαιή εηζφδεκα γηα ην ίδην πάληα έηνο ήηαλ 403.700 SEK (44.363 επξψ), ζεκεηψλνληαο
αχμεζε θαηά 2,3% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013.
3.2 Γεσξγία/Αγξνηηθή Παξαγσγή
Ζ γεσξγία ζηε νπεδία δηαθέξεη αλαιφγσο ηελ πεξηνρή ηεο ρψξαο. Απηφ νθείιεηαη ζηηο
δηάθνξεο θιηκαηηθέο δψλεο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο
πνιιά κέξε ηεο ρψξαο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιεια γηα δαζνθνκία παξά γηα αγξνηηθή
παξαγσγή.
ηα λνηηφηεξα κέξε ηεο νπεδίαο έρεη αλαπηπρζεί ε γεσξγία θαη ηα θχξηα αγξνηηθά πξντφληα
πνπ παξάγνληαη είλαη ζηηεξά, ειαηνθξάκβε θαη άιια ειαηνχρα θπηά, δαραξφηεπηια θα. ηε
βφξεηα νπεδία θαιιηεξγνχληαη θξηζάξη θαη βξψκε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε
δηαηξνθή δψσλ. ηελ θεληξηθή θαη βφξεηα νπεδία είλαη εληνλφηεξε ε αλάπηπμε ηεο
δαζνθνκίαο θαη ειάρηζηε ε αγξνηηθή παξαγσγή. Ζ ζπκβνιή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηεο
νπεδίαο θπκαίλεηαη ζην 2%. εκεηψλεηαη φηη, ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζηε νπεδία (ρσξίο λα
πεξηιακβάλνληαη νη ηνκείο ηεο δαζνθνκίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ) απαζρνιεί πεξίπνπ
178.000 άηνκα, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 1,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
3.3 Βηνκεραλία/Βηνκεραληθή Παξαγσγή
Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη ην 28% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο νπεδίαο. Ζ πινχζηα
εγρψξηα παξαγσγή ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ, μπιείαο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ήηαλ νη παξάγνληεο ηεο γξήγνξεο εθβηνκεράληζεο πνπ κεηακφξθσζε ηε νπεδία ζε
έλα ζχγρξνλν θαη πινχζην θξάηνο, ηνπ νπνίνπ ε επεκεξία βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
ζηα αγαζά ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο.
ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ ε ζεκαζία κεηαηνπίζζεθε βαζκηαία απφ ηελ
παξαδνζηαθή παξαγσγή αθαηέξγαζησλ πιψλ πξνο ηηο εμειηγκέλεο βηνκεραλίεο ηερληθνχ
ραξαθηήξα, φπσο ν ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ θαη ηα
ρεκηθά. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε νπεδία - φπσο πνιιέο άιιεο δπηηθέο ρψξεο ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξε κεηεμέιημε πξνο κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν ζηηο
ππεξεζίεο θαη ηελ ηερλνγλσζία. Οη βαζηθνί θιάδνη ηεο ζνπεδηθήο βηνκεραλίαο είλαη νη εμήο:
α) Τινηνκία. Ζ ζνπεδηθή δαζηθή βηνκεραλία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρεη απνθηήζεη ραξαθηήξα
πεξηζζφηεξν εμαγσγηθφ. Ζ ζνπεδηθή βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μπιείαο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε
ζέζε ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ, ελψ επίζεο ζεσξείηαη πνιχ εθζπγρξνληζκέλε θαη νη
ιεηηνπξγηθνί ηεο ζηφρνη είλαη καθξνπξφζεζκνη θαη νηθνινγηθνί.
β) Υαιπβνπξγία. Πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθή ζνπεδηθή βηνκεραλία θαη ε νπεδία ήηαλ ε
κεγαιχηεξε εμαγσγηθή ρψξα πξντφλησλ ζηδήξνπ ζηελ Δπξψπε γηα πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα
ρξφληα. Οη εμαγσγέο ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ κεηψζεθαλ κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70,
αιιά ε νπεδία δελ παχεη λα είλαη αλάκεζα ζηνπο δέθα κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο ζηνλ θφζκν. Οη
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νπεδνί παξαγσγνί ράιπβα έρνπλ επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πνηφηεηα θαη
ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ αθνξά ηνλ πιένλ αθξηβφ εηδηθφ ράιπβα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξγαιεία αθξηβείαο, ξνπιεκάλ θ.ά.
γ) Βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο. Ο ελ ιφγσ βηνκεραληθφο θιάδνο (θαηαζθεπέο, κεραλήκαηα,
ειεθηξνληθά θ.ιπ.) έρεη λα επηδείμεη ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε απφ θάζε άιινλ ηνκέα ζηε ρψξα. Οη
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο (ΗΣ) θαη ηα πνιπκέζα έρνπλ ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία ελψ ε
Ericsson είλαη παγθνζκίσο γλσζηή σο επηηπρεκέλε εηαηξία ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη πσιεί
ςεθηαθέο ζπλδέζεηο θαη ηειεθσληθά ζπζηήκαηα ζηηο αγνξέο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Οη
βηνκεραλίεο απηνθηλήησλ θαη αεξνζθαθψλ είλαη ζεκαληηθέο.
δ) Υεκηθή βηνκεραλία. Υεκηθά πξντφληα παξάγνληαη ζηε νπεδία γηα πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ
ρξφληα. Αξρηθά, παξάγνληαλ θπξίσο ζπίξηα θαη εθξεθηηθά, ελψ αξγφηεξα ηα ρξψκαηα θαη ηα
πιαζηηθά απνηέιεζαλ κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ εηδψλ, θπξίσο κεηά ην Γεχηεξν
Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ ζνπεδηθή θαξκαθνβηνκεραλία έρεη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία, ελψ νη εμαγσγέο ηεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ππεξηεξνχλ θαηά πνιχ
ησλ εηζαγσγψλ νκνεηδψλ πξντφλησλ. Με ηηο δηάθνξεο ζπγρσλεχζεηο ν αξηζκφο ησλ κεγάισλ
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ κεηψζεθε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε Astra Zeneca, ε Pharmacia & Upjohn ε Ferring θ.ά.
3.4 Τπεξεζίεο
Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ζηε νπεδία θαη αληηζηνηρεί ζην 70% ηνπ
ΑΔΠ ηεο. Ζ νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλψο ζε πνιινχο θιάδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο,
φπσο π.ρ. ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηα θαξκαθεπηηθά, ηαηξηθά θαη βηνηερλνινγηθά πξντφληα, ηηο
ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θ.α. Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο απνδνρήο ηεο
πςειήο ηερλνινγίαο θαη νη ηνκείο ηεο λαλνηερλνινγίαο θαη έξεπλαο εκβξπνληθψλ θπηηάξσλ
αλαπηχζζνληαη ξαγδαία.
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπεδία θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε, κεηαμχ ησλ
ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ζηελ θαηλνηνκία θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη πνιχ πςειφηεξεο επηδφζεηο
απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ην
πεξαζκέλν έηνο, είρε επηζεκαλζεί φηη «νη επηδφζεηο θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηελ ΔΔ βειηηψλνληαη απφ έηνο ζε έηνο, σζηφζν ην θαηλνηνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ εμαθνινπζεί λα δηεπξχλεηαη. Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ
απνηεινχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαηλνηνκηψλ, θαζψο
θαη ηα άξηζηα εξεπλεηηθά ζπζηήκαηα».
3.5 Πιεζσξηζκφο
Σν 2014, ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ήηαλ -0,20%, παξνπζηάδνληαο πεξαηηέξσ κείσζε ζε
ζρέζε κε ην 2013, φπνπ ν πιεζσξηζκφο αλεξρφηαλ ζε -0,04% (Ο κέζνο πιεζσξηζκφο ην 2011
θπκαηλφηαλ ζε 2,60% θαη έθηνηε παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε).
Ο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2% πνπ έρεη
ζέζεη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο (Riksbank). εκεηψλεηαη φηη, ε δηαηήξεζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ζέζεη ππφ
ακθηζβήηεζε ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο Riksbank ζρεηηθά κε ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ
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πιεζσξηζκνχ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, θαζψο θαηαγξάθνληαη ηα ρακειφηεξα επίπεδα πιεζσξηζκνχ
ζηε νπεδία ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ, πνιινί αλαιπηέο εθθξάδνπλ ηε δπζπηζηία
ηνπο ζρεηηθά κε ην ζηφρν ηνπ 2% ηεο Riksbank. Ζ Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο έρεη
αλαθνηλψζεη φηη ν πιεζσξηζκφο πιένλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο ζηε
δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο.
3.6 Αγνξά Δξγαζίαο
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ε αλεξγία ζηε νπεδία θπκαηλφηαλ ζε 8,1 %, ελψ ην πνζνζηφ ηεο
κέζεο εηήζηαο αλεξγίαο γηα νιφθιεξν ην 2014 ήηαλ 7,9%. πγθεθξηκέλα, 385.000 άηνκα
βξίζθνληαλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ν αξηζκφο απηφο
ήηαλ απμεκέλνο θαηά 26.000 άηνκα ζηα ηέιε ηνπ 2013. Μείσζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλεξγία
ησλ λέσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ, θαζψο απφ 17,2% πνπ θπκαηλφηαλ ην πνζνζηφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2013 κεηψζεθε 14,8% ζην ηέινο ηνπ 2014.
Ζ ζνπεδηθή θπβέξλεζε έρεη ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηελ επηκφξθσζε λέσλ εξγαδνκέλσλ κέζσ
ζεκηλαξίσλ θαη δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ελψ ζεκαληηθά θίλεηξα ζα δνζνχλ ζε
εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε πξνζιήςεηο καθξνρξφληα αλέξγσλ. Σν ζνπεδηθφ θξάηνο
επηζπκεί ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο
αθφκα θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, εηδηθά κέηξα ζα ιεθζνχλ επίζεο γηα ηελ
θαιχηεξε ελζσκάησζε θαη έληαμε λεναθηρζέλησλ κεηαλαζηψλ ζηε νπεδία.
3.7 Δμσηεξηθφ Δκπφξην
Ζ νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλψο σο ρψξα ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ηεο
νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο εκπφξην. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαηά ην
2014 αλήιζε ζε 1.125,6 δηζ. θνξφλεο νπεδίαο (123,7 δηζ. επξψ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,1%
ζε ζρέζε κε ην 2013.
Σν ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 1.113,3 δηζ. θνξφλεο (122,3 δηζ. επξψ). Σν 2014, ην
πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 75% ζπγθξηηηθά κε ην
πξνεγνχκελν έηνο θαη έθζαζε ηηο 12,3 δηζ. θνξφλεο (1,4 δηζ. επξψ).
Πίλαθαο 2: Δμωηεξηθό εκπόξην ηεο νπεδίαο ηα ηειεπηαία ηξία έηε*
(Πνζά ζε δηζ. SEK. Δληφο παξέλζεζεο ην πνζφ θαηά πξνζέγγηζε ζε δηζ. επξψ)
2012
2013
2014
Όγθνο εκπνξίνπ
2.222,8 (257,5)
2.133,0 (246,6)
2.238,9 (246,0)
Δμαγσγέο
1.154,6 (132,5)
1.092,0 (126,2)
1.125,6 (123,7)
Δηζαγσγέο
1.068,2 (125,0)
1.041,0 (120,4)
1.113,3 (122,3)
Δκπνξηθφ ηζνδχγην
86,4 (7,5)
51,0 (5,9)
12,3 (1,4)
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK
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Πίλαθαο 3: Κύξηεο νκάδεο εμαγόκελωλ/εηζαγόκελωλ πξνϊόληωλ νπεδίαο, 2014
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληφο παξέλζεζεο ην πνζφ θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξψ )
10 ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελωλ πξνϊόληωλ
α/α

Πξνϊόληα

1

Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο
ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο & κεραλέο, ζπζθεπέο
αλαπαξαγσγήο ήρνπ, ειεθηξηθά πιηθά θ.α.
Απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, νρήκαηα γηα
ρεξζαίεο κεηαθνξέο
Οξπθηά ιάδηα θαη θαχζηκα, αζθαιηψδεηο χιεο,
θεξηά νξπθηά
Υαξηί θαη ραξηφληα, ηερλνπξγήκαηα απφ
θπηηαξίλε, ραξηί ή ραξηφλη
Φαξκαθεπηηθά πξντφληα, παξαζθεπάζκαηα
αλαιψζηκα θ.α.
Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αμία

187.081
(20.558)
122.286
(13.438)
116.317
(12.782)
91.110
(10.012)
70.314
(7.727)
52.141
(5.730)
47.762
(5.249)
Πιαζηηθέο χιεο θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο
41.501
χιεο απηέο
(4.561)
Ξπιεία, μπινθάξβνπλα θαη ηερλνπξγήκαηα απφ
32.247
μχιν
(3.544)
Όξγαλα & ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο
31.523
εξγαιεία ηαηξνρεηξνπξγηθήο, σξνινγνπνηία
(3.464)
10 ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγόκελωλ πξνϊόληωλ

α/α

Πξνϊόληα

Αμία

1

Οξπθηά ιάδηα θαη θαχζηκα, αζθαιηψδεηο χιεο,
θεξηά νξπθηά
Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλέο
ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο & κεραλέο, ζπζθεπέο
αλαπαξαγσγήο ήρνπ, ειεθηξηθά πιηθά θ.α.
Απηνθίλεηα νρήκαηα, ειθπζηήξεο, νρήκαηα γηα
ρεξζαίεο κεηαθνξέο
Πιαζηηθέο χιεο θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ηηο
χιεο απηέο
Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο

152.633
(16.773)
149.691
(16.450)
132.098
(14.516)
113.859
(12.512)
41.696
(4.582)
30.369
(3.337)
30.263
(3.325)
30.154
(3.314)
28.839
(3.169)
24.552
(2.698)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

% ζην ζύλνιν
ηωλ εμαγωγώλ

Φάξηα θαη καιαθφζηξαθα, δηάθνξα αζπφλδπια
πδξφβηα
Φαξκαθεπηηθά πξντφληα, παξαζθεπάζκαηα
αλαιψζηκα θ.α.
Όξγαλα & ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο
εξγαιεία ηαηξνρεηξνπξγηθήο, σξνινγνπνηία
Σερλνπξγήκαηα απφ ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή
ράιπβα

16,6%
10,9%
10,3%
8,1%
6,2%
4,6%
4,2%
3,7%
2,9%
2,8%
% ζην ζύλνιν
εηζαγωγώλ

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK).
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13,7%
13,5%
11,9%
10,2%
3,7%
2,7%
2,7%
2,7%
2,6%
2,2%

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο νπεδίαο (SCB), θαηά ην 2014, ε
Γεξκαλία εκθαλίδεηαη σο πξψηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρψξαο κε αμία πξντφλησλ πεξίπνπ 182,6 δηζ.
θνξφλεο, ε Ννξβεγία βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε πεξίπνπ 92 δηζ. θνξφλεο, ε Οιιαλδία ζηελ
ηξίηε κε 84,9 δηζ. θνξφλεο, ελψ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαλία (76,6 δηζ. θνξφλεο) θαη
ζηελ πέκπηε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (65,5 δηζ. θνξφλεο). Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα θαηά ην
εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε 1,23 δηζ. θνξφλεο (135 εθαη. επξψ).
Μεηαμχ ησλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ ηεο νπεδίαο, ε Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ηελ
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2014 κε 118,2 δηζ. θνξφλεο, ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηε
δεχηεξε ζέζε ην 2014 (109,9 δηζ. θνξφλεο). ηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην (79,3 δηζ. θνξφλεο), ζηελ ηέηαξηε ε Φηλιαλδία (76,2 δηζ. θνξφλεο) θαη ζηελ πέκπηε
ζέζε είλαη νη ΖΠΑ (75,8 δηζ. θνξφλεο). Οη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ην
εμεηαδφκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 2 δηζ. θνξφλεο (228 εθαη. επξψ).
Πίλαθαο 4: Δηζαγωγέο θαη εμαγωγέο ηεο νπεδίαο αλά ρώξα (2012- 2014)*
(πνζά ζε εθαη. SEK)
10 ζεκαληηθόηεξνη πξννξηζκνί εμαγωγώλ
α/α
Υώξα
2012
2013
2014
1 Ννξβεγία
120.457
116.710
118.216
2 Γεξκαλία
114.579
107.066
109.994
3 Ζλσκέλν Βαζίιεην
90.066
70.324
79.342
4 Φηλιαλδία
74.463
74.068
76.221
5 ΖΠΑ
74.998
67.859
75.853
6 Γαλία
74.622
70.400
74.720
7 Οιιαλδία
61.260
56.884
55.367
8 Βέιγην
55.384
53.731
49.082
9 Γαιιία
53.367
48.864
48.711
10 Κίλα
37.765
39.544
39.845
10 ζεκαληηθόηεξνη πξνκεζεπηέο
α/α
Υώξα
2012
2013
2014
1 Γεξκαλία
190.555
173.627
182.691
2 Ννξβεγία
100.689
92.476
91.997
3 Οιιαλδία
72.326
78.124
84.951
4 Γαλία
93.217
79.698
76.610
5 Ζλσκέλν Βαζίιεην
72.168
60.019
65.555
6 Ρσζία
58.031
45.541
54.842
7 Φηλιαλδία
55.860
55.180
53.141
8 Κίλα
44.786
43.754
49.894
9 Γαιιία
45.787
41.287
47.212
10 Βέιγην
41.050
39.389
42.239
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK
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Πίλαθαο 5: Δηζαγωγέο θαη εμαγωγέο ηεο νπεδίαο αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
(πνζά ζε εθαη. SEK)
πλνιηθέο εμαγωγέο αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
α/α
Πεξηνρή
2012
2013
2014
1
Δπξψπε
834.982
804.667
830.100
2
- Δπξσπατθή Έλσζε
653.378
629.273
656.499
3
- Δπξσδψλε
432.620
427.857
436.353
4
Ακεξηθή
116.178
102.638
108.884
5
- Βφξεηα Ακεξηθή
85.679
76.800
84.593
6
- Νφηηα θαη Κεληξηθή
30.499
25.839
24.291
Ακεξηθή
7
Αζία
141.487
135.495
135.193
8
Αθξηθή
35.829
28.895
32.689
9
Χθεαλία
16.242
13.852
12.570
πλνιηθέο εηζαγωγέο αλά γεωγξαθηθή πεξηνρή
α/α
Πεξηνρή
2012
2013
2014
1
Δπξψπε
904.690
883.356
937.701
2
- Δπξσπατθή Έλσζε
723.757
726.474
770.909
3
- Δπξσδψλε
499.437
513.105
548.681
4
Ακεξηθή
53.310
44.873
44.837
5
- Βφξεηα Ακεξηθή
39.053
31.183
30.788
6
- Νφηηα θαη Κεληξηθή
14.257
13.691
14.049
Ακεξηθή
7
Αζία
107.488
100.201
110.549
8
Αθξηθή
12.158
14.826
16.760
9
Χθεαλία
2.662
2.766
2.450
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
*Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK

4. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Σν δεκφζην ρξένο ηεο νπεδίαο αλεξρφηαλ ζε 1,39 ηξηζ. θνξφλεο (153 δηζ. επξψ) ζην ηέινο ηνπ
2014, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ
ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη αξθεηά πςειφ θαη αλέξρεηαη ζε 240% ηνπ ΑΔΠ.
5. Οηθνλνκηθφ-Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ
Ζ νπεδία ζεσξείηαη κηα αλαπηπγκέλε βηνκεραληθή ρψξα, κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, πνηνηηθέο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαλνκψλ, πνιχ θαιέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
ζπγθνηλσλίεο θαη θαιά θαηαξηηζκέλν θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ ζνπεδηθή
νηθνλνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κηθξή αιιά αλνηθηή νηθνλνκία, εμαξηψκελε ζεκαληηθά
απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Οη κεγάινη βηνκεραληθνί φκηινη ηεο νπεδίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
δηεζλέο δίθηπν θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο γίλεηαη ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζε
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ ιεθζεί ππφςε ν κηθξφο πιεζπζκφο ηεο, ε ζπκκεηνρή ηεο
ρψξαο ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη εληππσζηαθά κεγάιε.
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νπεδία θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζην «Γείθηε αληίιεςεο
δηαθζνξάο» ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο (Transparency International) αλάκεζα ζε 175 ρψξεο. Ζ
έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ην 2014 ηαμηλνκεί ηηο 175 ρψξεο ζε κηα θιίκαθα απφ ην 0
έσο ην 100, αξρίδνληαο απφ ηε ρψξα πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε δηαθζνξά. Σα ηειεπηαία
ηξία έηε, ε νπεδία βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε ηηο ιηγφηεξν
δηεθζαξκέλεο ρψξεο.
Ζ θπβέξλεζε ηεο νπεδίαο κείσζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014, ηνλ εηαηξηθφ θφξν ζε 22% απφ
26,3% πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ απνθπγή εμφδνπ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ρψξα. ε αλαθνίλσζή ηεο, ε
ζνπεδηθή Κπβέξλεζε είρε αλαθέξεη φηη «ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ αλακέλεηαη
λα εληζρχζεη ην επελδπηηθφ θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε ζηε νπεδία δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα δελ
βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο θαη ζπλεπψο νη θφξνη ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν
αληαγσληζηηθνί». H ηειεπηαία κείσζε εηαηξηθνχ θφξνπ ζηε νπεδία είρε γίλεη ην 2010, φηαλ ν
ζπληειεζηήο κεηψζεθε ζε 26,3% απφ 28 % πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη κεηψζεηο απηέο, θαηά
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαηνδνηνχλ κηα αμηνζεκείσηε αιιαγή θαζψο ε πςειή θνξνιφγεζε πνπ
ππήξρε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο είρε ππνρξεψζεη αξθεηέο εηαηξείεο λα εγθαηαιείςνπλ ηε
νπεδία.
Δπίζεο, ην πνζνζηφ ΦΠΑ ζηε νπεδία είλαη γεληθά 25%, σζηφζν ζηα ηξφθηκα, ζε ππεξεζίεο
εζηίαζεο θαη μελνδνρεία είλαη 12%, ελψ ζε εθεκεξίδεο, βηβιία, δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θηι. ν ΦΠΑ είλαη 6%.
Δμαηξεηηθέο είλαη νη ζπλζήθεο γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηε ζνπεδηθή πξσηεχνπζα,
θαζψο ε ηνθρφικε βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Καηαηαζζφκελε παγθνζκίσο ζηηο δέθα πξψηεο ζέζεηο ηνπ «δείθηε
πφιεσλ επθαηξίαο» (Cities of Opportunity index), ε ηνθρφικε παξακέλεη κία απφ ηηο πην
ειθπζηηθέο πφιεηο ηνπ θφζκνπ ηφζν γηα επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα πνιίηεο πνπ αλαδεηνχλ
εξγαζία. Ζ ηνθρφικε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηξεηο πξψηεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ ζε επίπεδν
ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο, μεπεξλψληαο ην Υφλγθ Κφλγθ θαη ηε Νέα Τφξθε. Όζνλ αθνξά ην
δείθηε ηερλνινγίαο, ε ζνπεδηθή πξσηεχνπζα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε γηα ηελ ςεθηαθή ηεο
νηθνλνκία, ελψ ζπλερψο απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο πνπ είλαη πξφζπκν λα
δνθηκάζεη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. Ζ ηνθρφικε αλέβεθε θαηά πέληε ζέζεηο ζην δείθηε
βησζηκφηεηαο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηελ θνξπθή ηνπ ζρεηηθνχ
δείθηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα πγείαο θαη
αζθάιεηαο, παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο
πφιεο.
6. Σξαπεδηθφο Σνκέαο
εκεηψλεηαη φηη, νη ηξάπεδεο ηεο νπεδίαο δίλνπλ έκθαζε πξσηίζησο ζηελ θεθαιαηαθή
επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα, σζηφζν ε Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο, Riksbank έρεη
επηζεκάλεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ζηε δνκή ηνπ ζνπεδηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα
καθξνπξφζεζκα. Ζ Riksbank ζεσξεί φηη νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη
δηαζέηνπλ επαξθή θεθάιαηα θαη ξεπζηφηεηα. Οη κεγάιεο ζνπεδηθέο ηξάπεδεο Handelsbanken,
Nordea, SEB θαη Swedbank πξαγκαηνπνηνχλ ζεκαληηθά θέξδε θαη ε ηζρπξή ηνπο ζέζε
δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή πξφζβαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο.
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εκεηψλεηαη φηη, απμάλεηαη νινέλα ν αξηζκφο ησλ νπεδψλ πνιηηψλ πνπ πξνηηκνχλ πιένλ
ζπλαιιαγέο κε ηελ ηξάπεδά ηνπο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ παξά ηελ επίζθεςε ζε
θάπνην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο επηβεβαηψλνπλ πσο ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επηιέγνπλ λα έρνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ «έμππλσλ
θηλεηψλ» είλαη κεγαιχηεξνο αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ην δηαδίθηπν.
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ ησλ ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ αλεξρφηαλ
ζε 3,06 ηξηζ. θνξφλεο (325 δηζ. επξψ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν. Ζ αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
απμαλφκελε δήηεζε γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ πνπ δαλείζηεθαλ νπεδνί
πνιίηεο γηα λα πξνβνχλ ζε αγνξά θαηνηθίαο απμήζεθε θαηά 148 δηζ. θνξφλεο ζηε δηάξθεηα ηνπ
2014 (αχμεζε 6,4% ζπγθξηηηθά κε ην 2013), ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζην
ηέινο ηνπ 2014 εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 2,5 ηξηζ. θνξφλεο (264 δηζ. επξψ).
7. Τπνδνκέο-Μεηαθνξέο
Ζ ζνπεδηθή θπβέξλεζε έρεη εγθξίλεη εζληθφ ζρέδην κεηαθνξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2025, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ηα δίθηπα ηνπ ηξακ θαη ηνπ κεηξφ, ηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ηελ νδηθή θπθινθνξία, ηηο γέθπξεο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηνπο
ιηκέλεο, ηελ αεξνπνξία θαζψο επίζεο ηελ έξεπλα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο
επηθνηλσλίαο.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ ζρεδίνπ απηνχ είλαη ε θαηαπνιέκεζε
αλεξγίαο θαζψο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη
απαζρφιεζε ζηε ρψξα. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ κεηαθνξψλ αλέξρεηαη ζε
δηζ. θνξφλεο, εθ ησλ νπνίσλ 241 δηζ. θνξφλεο αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ππάξρνληνο δηθηχνπ κεηαθνξψλ, ελψ 281 δηζ. θνξφλεο ζα επελδπζνχλ ζηελ αλάπηπμε
δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ.

ηεο
ηελ
525
ηνπ
θαη

ην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ κεηαθνξψλ, πεξηζζφηεξα απφ 150 επελδπηηθά ζρέδηα ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φιε ηε ρψξα, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ζην θέληξν θαη ζε πξνάζηηα ηεο
ηνθρφικεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ην Ννέκβξην ηνπ 2013, ππήξμε ζπκθσλία ηνπ ζνπεδηθνχ
θξάηνπο γηα ζπλεξγαζία κε ην δήκν ηνθρφικεο θαη ηνπο γεηηνληθνχο δήκνπο Nacka, Solna θαη
Järfälla ζρεηηθά κε επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελλέα λέσλ ζηαζκψλ
κεηξφ θαη ηελ θαηαζθεπή 78.000 λέσλ θαηνηθηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηνθρφικεο. Ζ ελ
ιφγσ επέλδπζε ζα αλέιζεη ζε 25,7 δηζ. θνξφλεο (2,9 δηζ. επξψ) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ
ζα πξνέξρεηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. εκεηψλεηαη φηη,
ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νπεδίαο βξίζθεηαη ζηε ηνθρφικε θαη ηα πξνάζηηα θαη κάιηζηα
ππνινγίδεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζα απμεζεί ζε 2,6 εθαη. θαηνίθνπο κέρξη ην 2030, απφ 2
εθαη. πνπ είλαη ζήκεξα.
8. Καλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ
8.1 Ίδξπζε εηαηξείαο ζηε νπεδία – Franchising & direct marketing
Ζ ίδξπζε εηαηξείαο ζηε νπεδία απνηειεί, ζε γεληθέο γξακκέο, απιή δηαδηθαζία. Ζ φιε
δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζε έλα απφιπηα δηαθαλέο ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε
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δηεπθφιπλζε ηεο ίδξπζεο κηαο λέαο επηρείξεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο αιινδαπέο εηαηξείεο, νη νπνίεο
επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε έλαξμε εξγαζηψλ ζηε νπεδία επηιέγνπλ είηε ηελ δεκνζίαο ή
ηδησηηθήο κνξθήο εηαηξεία (Aktiebolag, ΑΒ) είηε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. χκθσλα κε
ηνλ νπεδηθφ Νφκν Πεξί Δηαηξηψλ (Aktiebolagslagen), ην ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην κηαο
ηδησηηθήο κνξθήο εηαηξίαο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 50.000 θνξφλεο (πεξίπνπ 5.500 επξψ) θαη ηεο
δεκφζηαο ζηηο 500.000 θνξφλεο (πεξίπνπ 55.000 επξψ). Γελ απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην γηα
ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο.
Όπνηα θαη λα είλαη ε κνξθή ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλεη ε θαηαρψξηζε ηεο
ζην Μεηξψν Καηαρψξηζεο Δηαηξηψλ (Bolagsverket, www.bolagsverket.se) θαη ζηελ αξκφδηα
Φνξνινγηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Skatterveket, www.skatteverket.se).
Ζ δεκνζίαο ή ηδησηηθήο κνξθήο εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ελψ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ζεσξείηαη δεκφζηα, ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη θαη δηεπζχλσλ
ζχκβνπιν. Μία ζπγαηξηθή εηαηξεία πξέπεη επίζεο λα έρεη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν. Ζ δεκνζίαο ή
ηδησηηθήο κνξθήο επηρείξεζε νθείιεη, θάζε ρξφλν, λα ππνβάιιεη ηελ εηήζηα έθζεζε εζφδσλεμφδσλ πξνο ηελ Τπεξεζία «Bolagsverket» ελψ ε ζπγαηξηθή ζα πξέπεη λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο
αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ρψξα.
ρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε εηαηξεηψλ, δελ ππάξρεη δηάθξηζε γηα ην αλ πξφθεηηαη δεκνζίαο ή
ηδησηηθήο κνξθήο επηρείξεζε ή ζπγαηξηθή εηαηξεία. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζε ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο, ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ κεξηθέο θνξνειαθξχλζεηο γηα κία κεηαβαηηθή πεξίνδν θαηά
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγαηξηθήο.
Οη μέλνη επελδπηέο ζηε νπεδία έρνπλ πξνηηκήζεη απφ ην παξειζφλ ηελ, δεκνζίαο κνξθήο,
εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηε κφλε κνξθή εηαηξίαο ρσξίο πξνζσπηθή επζχλε ησλ κεηφρσλ.
Ννκηθά δελ πθίζηαηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ειέγρνληαη
κεξηθψο ή νιηθψο απφ αιινδαπνχο θαη εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε νπεδνχο.
8.2 Δκπνξηθνί θνξείο
ηε νπεδία ππάξρνπλ δηάθνξνη νξγαληζκνί, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη
εμαγσγείο θαη λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαθή
ηνπο κε ζνπεδηθέο εηαηξίεο. Οη θπξηφηεξνη εκπνξηθνί νξγαληζκνί είλαη νη αθφινπζνη:
νπεδηθφο Δκπνξηθφο χιινγνο (Svensk Handel - Swedish Federation of Trade,
www.svenskhandel.se): Πξφθεηηαη γηα ηνλ θεληξηθφ νξγαληζκφ εηζαγσγέσλ ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο πψιεζεο ελψ ην πκβνχιην Δηζαγσγψλ απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 15.000
εηζαγσγηθέο θαη δηαλεκεηηθέο εηαηξείεο θαη παξέρεη ζε ελδηαθεξφκελνπο εμαγσγείο
πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηεισλεηαθνχο θαη άιινπο θαλνληζκνχο θαη δέρεηαη λα εγγξάςεη ην
εμαγσγηθφ ελδηαθέξνλ κηαο ειιεληθήο εηαηξίαο πξνο γλψζε ησλ κειψλ ηνπ.
Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (Swedish Chambers of Commerce and Industry): Ζ
εγγξαθή ησλ ζνπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα θαηά ηφπνπο εκπνξηθά-βηνκεραληθά
επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο είλαη πξναηξεηηθή. Τπάξρνπλ έλδεθα επηκειεηήξηα κε 11.000 κέιε
ζπλνιηθά. Σα επηκειεηήξηα δεκνζηεχνπλ αλαθνηλψζεηο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε
ελεκεξσηηθά δειηία ζην Internet (www.sverigeshandelskamrar.se). Σα επηκειεηήξηα
πξαγκαηνπνηνχλ επίζεο έξεπλεο ηεο ζνπεδηθήο αγνξάο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. ηνπο
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εμαγσγείο ζπληζηάηαη, φηαλ επηζθέπηνληαη ηε ηνθρφικε, λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα
εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο γηα λα ιάβνπλ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο
γηα ηε ζνπεδηθή αγνξά.
Έλσζε Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ νπεδίαο (Agenturföretagen - Swedish Association of
Agents, www.agenturforetagen.se). Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη ζηε
ζνπεδηθή αγνξά κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αξσγή εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ, πνιινί απφ
ηνπο νπνίνπο είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ νπεδίαο. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ εηαηξηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ζπλήζσο κε ιηγφηεξνπο
απφ 10 ππαιιήινπο). Ζ Έλσζε Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ εθδίδεη ελεκεξσηηθφ δειηίν κε
δηαθεκηζηηθφ έλζεην, ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα δεκνζηεχζεη αγγειίεο γηα λα έιζεη ζε
επαθή κε νπεδνχο αληηπξνζψπνπο, εηζαγσγείο ή εκπφξνπο ρνλδξηθήο. Σν δειηίν
δηαλέκεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.
Δζληθφ Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (Konjunkturinstitutet - National Institute of
Economic Research, www.konj.se). Σν ελ ιφγσ ηλζηηηνχην κπνξεί λα παξάζρεη ζηνλ μέλν
εμαγσγέα πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο. Σα παξερφκελα ζηνηρεία
αθνξνχλ θαζνξηζκέλνπο ηνκείο θαη ζέκαηα, φπσο π.ρ. ζηαηηζηηθή ηεο αγνξάο ππνδεκάησλ,
πφζεο εηαηξίεο ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, επσλπκίεο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ,
θχθινο εξγαζηψλ ηνπο, αξηζκφο θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. Σν Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ
εθπνλεί θαη έξεπλεο αγνξάο πνπ ηνπ παξαγγέιινληαη, ελψ παίδεη επίζεο ην ξφιν ελφο
δσηηθήο ζεκαζίαο θφξνπκ έξεπλαο ζε ζέκαηα ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ αιιά θαη ζε
άιινπο ηνκείο.
9. πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο
Σν εζληθφ λφκηζκα είλαη ε ζνπεδηθή θνξφλα (SEK) πνπ ππνδηαηξείηαη ζε 100 öre. Λνγαξηαζκνί
θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ ζε ζνπεδηθέο ηξάπεδεο έρνπλ κεηαηξεςηκφηεηα θαη κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πιεξσκέο εληφο νπεδίαο, κεηαθνξά πνζψλ ζε άιιεο ρψξεο ή αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο. Ζ κέζε εηήζηα ηζνηηκία θαηά ην πεξαζκέλν έηνο ήηαλ 1 επξψ = 9,10 SEK θαη
1 δνι. ΖΠΑ = 6,86 SEK.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
1. Σειεπηαίεο εμειίμεηο θαη πξνβιέςεηο γηα ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία
Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζνπεδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο πνπ έιαβε ρψξα ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2014, ε Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο νπεδίαο, θα Magdalena Andersson,
αλέθεξε φηη, ε ζνπεδηθή νηθνλνκία είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε νπεδία ε θαηάιιειε δεκνζηνλνκηθή
πνιηηηθή, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε, ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
πξφιεςε ηεο αλεξγίαο. Σν ζνπεδηθφ θξάηνο επηζπκεί ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο αθφκα θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθά
κέηξα ζα ιεθζνχλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015
ζα αλέιζνπλ ζε 25,35 δηζ. θνξφλεο (πεξίπνπ 2,7 δηζ. επξψ) θαη αλακέλεηαη αχμεζε ζε 35,03 δηζ.
θνξφλεο ην 2016.
Ζ ζνπεδηθή θπβέξλεζε αλέθεξε επίζεο, φηη ζα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηνπ θιίκαηνο θ.α.
ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο SEB αλαθέξεηαη φηη, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πξφθεηηαη λα απμεζεί ηα επφκελα δχν ρξφληα, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ην
ΑΔΠ ζηηο 34 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)
αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,9% ην 2015 θαη 2,7% ην 2016. ρεηηθά κε ηελ επξσδψλε, πνπ
απνηειεί ηε βαζηθή εμαγσγηθή αγνξά γηα ηε νπεδία, ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη ζα ζπλερίζεη λα
ζηαζεξνπνηείηαη, σζηφζν νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ην πςειφ δεκφζην
ρξένο θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο.
Όζνλ αθνξά ζηε ζνπεδηθή νηθνλνκία, ε ηξάπεδα SEB εθηηκά φηη ζα ππάξμεη αλάπηπμε ηεο
ηάμεσο ηνπ 3% ην ηξέρνλ έηνο θαη 2,7% ην 2016. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο βειηίσζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηε ρψξα είλαη ε άλνδνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θαη ε αχμεζε ηεο
εγρψξηαο θαηαλάισζεο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κηζζνινγηθέο απμήζεηο, θνξνινγηθέο
ειαθξχλζεηο, ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θα. Σα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά ζα επσθειεζνχλ απφ ηα
ρακειά επηηφθηα, ηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ
θαηνηθηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνηίκεζε ηεο ζνπεδηθήο θνξφλαο, ηελ αλάπηπμε πνπ
ζεκεηψλεηαη ζηε Γεξκαλία, ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο νπεδίαο,
αλακέλεηαη λα ππάξμεη αλάθακςε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο.
Γεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε
ζνπεδηθή θνξφλα πξφθεηηαη λα δερζεί ηζρπξή πίεζε ην πξνζερέο δηάζηεκα θαη ελδερνκέλσο λα
ππνηηκεζεί ζεκαληηθά έλαληη ηνπ επξψ θαη ηνπ δνιαξίνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ- ΟΤΖΓΗΑ
1. Γηκεξέο Δκπφξην
χκθσλα κε ηε ζνπεδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε νπεδία
δηαηεξνχληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2013, νη ειιεληθέο
εμαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5-6% θαη αλήιζαλ ζε 1,3 δηζ. θνξφλεο (150,6
εθαη. επξψ), ελψ ην 2014 παξνπζηάζηεθε, κείσζε θαηά 4% ζηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε
νπεδία θαη αλήιζαλ ζε 1,23 δηζ. θνξφλεο (135,2 εθαη. επξψ).
Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο απφ ηε νπεδία, παξαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπλερήο κείσζε
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν πεξαζκέλν έηνο, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο απφ ηε νπεδία ήηαλ
2,07 δηζ. θνξφλεο (228,1 εθαη. επξψ) θαη εκθάληζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,9% ζε ζχγθξηζε
κε ην 2013, πνπ είραλ αλέιζεη ζε 237,5 εθαη. επξψ. Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ην 2014
ήηαλ 845,6 εθαη. θνξφλεο (92,9 εθαη. επξψ) θαη ζεκείσζε κηθξή αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην
2013 (βι. πίλαθα 6).
Πίλαθαο 6: Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-νπεδίαο ηα ηειεπηαία ηξία έηε
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληφο παξέλζεζεο ην πνζφ θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξψ)

Δμαγωγέο (πξνο νπεδία)
Δηζαγωγέο (από νπεδία)
Όγθνο εκπνξίνπ
Δκπνξηθό ηζνδύγην

2012

2013

2014

1216,2 (139,6)
2184,5 (250,8)
3400,7 (390,4)
-968,3 (-111,2)

1303,4 (150,6)
2054,6 (237,5)
3358,0 (388,1)
-750,6 (-86,9)

1230,4 (135,2)
2076,0 (228,1)
3306,4 (363,3)
-845,6 (-92,9)

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK

Σα θπξηφηεξα ειιεληθά πξντφληα πνπ εμήρζεζαλ ζηε νπεδία ην 2014 ήηαλ ηπξνθνκηθά
πξντφληα, δηάθνξεο άξγηινη (κπεληνλίηεο), πιαζηηθέο χιεο (πνιπζηπξφιην), δηφπηξεο,
ζηδεξνθξάκαηα (ζηδεξνληθέιην), ειηέο, παξαζθεπαζκέλα ιαραληθά, δηάθνξα θξνχηα (θπξίσο
ζηαθχιηα θαη πνξηνθάιηα), ελδχκαηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θ.ά.
Καηά ην πεξαζκέλν έηνο, ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα (ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, θέηα), απνηέιεζαλ
ην ζεκαληηθφηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο ζηε νπεδία κε κεξίδην 17,4% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν κπεληνλίηεο κε κεξίδην 8,4%,
ελψ νη δηφπηξεο πνπ απνηεινχζαλ ην δεχηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο ηα πξνεγνχκελα
έηε, είλαη πιένλ ζηελ πέκπηε ζέζε θαη έρνπλ πνζνζηφ 6,2%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη
εμαγσγέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ηνπ πνιεκηθνχ απηνχ πιηθνχ θαηά ηα δχν-ηξία ηειεπηαία
ρξφληα νθείινληαη ζε ζπκθσλία πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ ζνπεδηθνχ ζηξαηνχ θαη ηεο
ειιεληθήο εηαηξείαο «Θέσλ Αηζζεηήξεο», θαηφπηλ δηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. Μεηαμχ
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμαγσγηθψλ αγαζψλ ηεο Διιάδαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο πιαζηηθέο χιεο
(πνζνζηφ 7,9%) θαη ειηέο (6,3%).

19

Πίλαθαο 7: Βαζηθά εμαγόκελα πξνϊόληα ηεο Διιάδνο ζηε νπεδία
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληφο παξέλζεζεο ην πνζφ θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξψ )
2012

2013

2014

Πξνϊόληα-Κωδηθόο
% ζην
% ζην
% ζην
Αμία
Αμία
πλδπαζκέλεο
Αμία
ζύλνιν
ζύλνιν
ζύλνιν
Ολνκαηνινγίαο
εμαγωγώλ
εμαγωγώλ
εμαγωγώλ
04.06 Σπξνθνκηθά
249,7 (28,7)
20,5%
221,7 (25,6)
17,3%
213,4 (23,5)
17,4%
πξντφληα (Φέηα)
25.08 Γηάθνξεο άξγηινη
90.6 (10,4)
7,4%
78,6 (9,1)
6,1%
102,9 (11,3)
8,4%
(Μπεληνλίηεο)
39.03 Πνιπκεξή ηνπ ζηπ14,1 (1,6)
1,2%
105,1 (12,1)
8,2%
97,8 (10,7)
7,9%
ξνιίνπ (Πνιπζηπξφιην)
20.05 Λαραλ. δηαηεξεκέλα
67,8 (7,8)
5,6%
75,9 (8,8)
5,9%
77,5 (8,5)
6,3%
(θπξίσο ειηέο)
90.05 Γηφπηξεο κε δχν
104,9 (12,1)
8,6%
150,6 (17,4)
11,7%
77,3 (8,4)
6,2%
νπηηθά πεδία
30.04 Φαξκαθεπηηθά
54,2 (6,2)
4,5%
63,0 (7,3)
4,9%
56,7 (6,2)
4,6%
πξντφληα
08.06 ηαθχιηα, λσπά ή
27,4 (3,2)
2,5%
48,9 (5,7)
3,8%
51,7 (5,7)
4,2%
μεξά
72.02 ηδεξνθξάκαηα
77,7 (8,9)
6,4%
79,9 (9,2)
6,2%
45,3 (4,9)
3,7%
(ηδεξνληθέιην)
61.04 Γηάθνξα ελδχκαηα
32,1 (3,7)
2,6%
33,1 (3,8)
2,6%
34,3 (3,8)
2,8%
(θνπζηνχκηα, δαθέηεο θ.α.)
89.04 Πινία ξπκνπιθά θαη
35,5 (4,1)
2,9%
27,4 (3,2)
2,1%
31,5 (3,5)
2,6%
πινία πξνσζεηηθά
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK

Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ πξντφλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο απφ ηε νπεδία, γηα ην ίδην
πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, πξντφληα απφ ραξηί θαη ραξηφλη,
πξντφληα μπιείαο, ςάξηα παζηά, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, κεραλήκαηα, θξέκα γάιαθηνο, ραξηί
εθεκεξίδσλ, ρεκηθνί πνιηνί απφ μχιν θηι.
Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ πνπ εηζάγεη ε Διιάδα απφ ηε
νπεδία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξφιν πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά ζε ζρέζε κε ην
2013 παξακέλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε θαη έρνπλ πνζνζηφ 14,5% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
εηζαγσγψλ γηα ην πεξαζκέλν έηνο. ηε δεχηεξε ζέζε ην 2014 βξίζθνληαη, φπσο θαη ην
πξνεγνχκελν έηνο, πξντφληα ράξηνπ.
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Πίλαθαο 8: Βαζηθά εηζαγόκελα πξνϊόληα ηεο Διιάδνο από ηε νπεδία
(Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληφο παξέλζεζεο ην πνζφ θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξψ )
2012

2013

2014

Πξνϊόληα-Κωδηθόο
% ζην
% ζην
% ζην
πλδπαζκέλεο
Αμία
ζύλνιν
Αμία
ζύλνιν
Αμία
ζύλνιν
Ολνκαηνινγίαο
εηζαγωγώλ
εηζαγωγώλ
εηζαγωγώλ
30.04 Φαξκαθεπηηθά
343,1 (39,4)
15,7%
315,7 (36,5)
15,4%
301,9 (33,1)
14,5%
πξντφληα
48.02 Υαξηί θαη ραξηφληα,
127,6 (14,7)
5,8%
144,0 (16,7)
7,0%
126,7 (13,9)
6,1%
ρσξίο επίρξηζε ή επάιεηςε
44.07 Ξπιεία πξηνληζκέλε
ή πειεθεκέλε θαηά
88,6 (10,2)
4,1%
82,5 (9,5)
4,0%
76,1 (8,4)
3,7%
κήθνο, πάρνπο > 6 mm
03.05 Φάξηα απνμεξακέλα,
81,4 (9,3)
3,7%
50,9 (5,9)
2,5%
55,8 (6,1)
2,7%
αιαηηζκέλα & θαπληζηά
48.10 Υαξηί θαη ραξηφληα
επηρξηζκέλα κε θανιίλε ή
29,7 (3,4)
1,4%
41,8 (4,8)
2,0%
53,0 (5,8)
2,6%
κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο
22.08 Απνζηάγκαηα, ινηπά
68,2 (7,8)
3,1%
61,7 (7,1)
3,0%
44,1 (4,8)
2,1%
νηλνπλεπκαηψδε πνηά
72.20 Πιαηέα πξντφληα
έιαζεο απφ αλνμείδσην
25,5 (2,9)
1,2%
47,1 (5,4)
2,3%
42,4 (4,7)
2,0%
ράιπβα, πιάηνπο < 600mm
04.02 Γάια & θξέκα
γάιαθηνο, ζπκππθλσκέλα
39,5 (4,5)
1,8%
42,7 (4,9)
2,1%
32,3 (3,6)
1,6%
ή κε πξνζζήθε δάραξεο
48.01 Υαξηί εθεκεξίδσλ,
69,1 (7,9)
3,2%
67,8 (7,8)
3,3%
28,1 (3,1)
1,4%
ζε θπιίλδξνπο ή θχιια
47.03 Υεκηθνί πνιηνί απφ
103,3 (11,9)
4,7%
72,3 (8,4)
3,5%
9,8 (1,1)
0,5%
μχιν
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Σν 2014, ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε
κέζε ηζνηηκία ήηαλ γηα ην θαη ηo 2012: 1 επξψ = 8,71 SEK, 2013: 1 επξψ = 8,65 SEK

1.2 Δληνπηζκφο ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννπηηθέο αχμεζεο εμαγσγψλ
Ζ ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ ζηε νπεδία έρεη νιηγνπσιηαθή κνξθή, θαζψο νη 3 κεγαιχηεξεο
αιπζίδεο super-markets ειέγρνπλ ην 85-90% ηεο ζνπεδηθήο αγνξάο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί
φηη, ε νπεδία εηζάγεη πεξίπνπ ην 50% ησλ ηξνθίκσλ ηεο θαη νη δπλαηφηεηεο αχμεζεο ησλ
εμαγσγψλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. ηα ξάθηα ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ
παξαηεξείηαη ζεκαληηθή παξνπζία θέηαο, ειαηψλ θαη ειαηνιάδνπ απφ ηελ Διιάδα.
ρεηηθά κε θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζηε νπεδία, ζεκεηψλεηαη φηη
ππάξρνπλ θαιέο πξννπηηθέο γηα ηξφθηκα θαη πνηά βηνινγηθήο παξαγσγήο, θαζψο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε νπεδία πνπ πξνηηκνχλ βηνινγηθά
θαζψο επίζεο θαη άιια αγξνηηθά πξντφληα, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ζε θπζηθέο
δηεξγαζίεο. εκαληηθφο είλαη ν θιάδνο ηεο ζνθνιαηνπνηίαο θαη ινηπψλ δαραξσδψλ θαζψο ηφζν
ζε κεγάια φζν θαη ζε φια ηα κηθξά θαηαζηήκαηα, κπνξεί πάληνηε λα βξεη θάπνηνο εηδηθφ ηκήκα
φπνπ δηαηίζεληαη ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα. Δπίζεο, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ρπκψλ.
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ε φηη αθνξά ζηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ, παξακέλεη πξφβιεκα ε ρακειή παξνπζία ειιεληθψλ
θξαζηψλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά, θπξίσο ιφγσ ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. ρεηηθά κε ηνλ θιάδν
ησλ πνηψλ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη αζθαιψο ην θξαηηθφ κνλνπψιην αιπζίδαο
θαηαζηεκάησλ ζηε νπεδία, πνπ νλνκάδεηαη Systembolaget θαη έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
ιηαληθήο πψιεζεο νίλνπ, κπχξαο θαη ινηπψλ αιθννινχρσλ πνηψλ κε πεξηεθηηθφηεηα
νηλνπλεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 3,5%. Γηαζέηεη έλα δίθηπν κε 426 θαηαζηήκαηα, πεξηζζφηεξνπο
απφ 500 αληηπξνζψπνπο ζε κηθξέο θνηλφηεηεο θαη πνιπάξηζκνπο πξνκεζεπηέο απφ φιν ηνλ
θφζκν. Τπνινγίδεηαη φηη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ηα 3,6 δηζ. επξψ. Σα
θξαζηά έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην κε 53% επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, αθνινπζνχλ νη
κπχξεο κε 23% θαη έπνληαη ηα ππφινηπα αιθννινχρα πνηά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2014,
ζε βξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ νίλσλ ζηε νπεδία πνπ δηνξγάλσζε ην θιαδηθφ πεξηνδηθφ «Allt
om Vin», απνλεκήζεθε ζην ειιεληθφ θξαζί «2010 Ramnista Xinomavro» ην βξαβείν ηνπ
θαιχηεξνπ νίλνπ, ζηελ θαηεγνξία ησλ λεναθηρζέλησλ εξπζξψλ νίλσλ.
Όζνλ αθνξά ζηα βηνινγηθά πξντφληα, ππνινγίδεηαη φηη νη εηζαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ
ην 50% ησλ πσιήζεσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε νπεδία θαη αλακέλεηαη ην πνζνζηφ απηφ λα
απμεζεί, δεδνκέλνπ φηη ε εγρψξηα δήηεζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ
πξντφλησλ ζηε ρψξα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο, ν θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαζψο νη πσιήζεηο
θπκαίλνληαη ζε πςειφ επίπεδν. εκεηψλεηαη φηη, ζηε ζνπεδηθή αγνξά θπθινθνξνχλ ειάρηζηα
θαιιπληηθά πξντφληα απφ ηελ Διιάδα θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληζρπζεί πεξεηαίξσ ε ειιεληθή
παξνπζία ζηνλ θιάδν απηφ.
2. Δπελδχζεηο
χκθσλα κε ηελ ζνπεδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ππήξμε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα ην
2014. Τπνινγίδεηαη φηη, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζην ηέινο ηνπ 2014 αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 52
δηζ. θνξφλεο, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο
φηαλ νη επελδχζεηο ήηαλ 54,5 δηζ. θνξφλεο. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο θαζψο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κε 21%, ελψ ζεκαληηθή πηψζε ησλ
επελδχζεσλ παξνπζίαζε επίζεο ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ε βηνκεραλία ραξηηνχ κε κείσζε
18% (επελδχζεηο 6,6 δηζ. θνξφλεο) θαη 12% (6,3 δηζ. θνξφλεο) αληίζηνηρα. Αληίζεηα, αχμεζε
ησλ επελδχζεσλ θαηά 6% παξαηεξείηαη ηφζν ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ φζν θαη ηε
βηνκεραλία ράιπβα θαη ζηδήξνπ.
Όζνλ αθνξά ζην 2015, πξνβιέπεηαη εθ λένπ αχμεζε θαζψο νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο αλακέλεηαη
λα αλέιζνπλ ζε 54,3 δηζ. θνξφλεο πξνο ηα ηέιε ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζα αγγίμεη ην 13%, ελψ
αχμεζε 8% ζα ππάξμεη ζηνλ ηνκέα ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο έπεηηα απφ κηα ζεκαληηθή
πηψζε πνπ θαηαγξάθεηαη ην ηξέρνλ έηνο.
Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εηζάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηαθφξσλ πξντφλησλ. Δπίζεο θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ Διιήλσλ γηα ίδξπζε εηαηξείαο (θπξίσο
ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο) ζηε νπεδία.
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2.1 Πξνηάζεηο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ
εκαληηθφ πεδίν δξάζεο αλαδεηθλχεηαη επίζεο ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. Ζ ππεξηίκεζε ηεο
θηεκαηνκεζηηηθήο αγνξάο ζηε νπεδία είλαη, πιένλ, αληηθείκελν ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ. Σν
γεγνλφο ηνχην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνηηκεκέλε θηεκαηνκεζηηηθή αγνξά ρψξαο καο
πξνζθέξεη λέν πεδίν ζπλεξγαζίαο.
Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηε ζηαζεξή ξνή ηνπ ζνπεδηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο Διιάδα, ην απμαλφκελν
πνζνζηφ εππφξσλ νπεδψλ ηξίηεο ειηθίαο, ηελ αχμεζε ησλ αεξνπνξηθψλ δξνκνινγίσλ κεηαμχ
νπεδίαο θαη Διιάδαο θαη ηελ θιηκαηνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, αμίδεη λα
δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ
αθνξά ζηελ αγνξά εμνρηθήο θαηνηθίαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. Ζ ζπλεξγαζία απηή
ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί κε ηε ζνπεδηθή πιεπξά λα αλαιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ
πψιεζε ησλ θαηνηθηψλ θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά ηελ θαηαζθεπή. Πέξαλ ηνπ πξνθαλνχο
επελδπηηθνχ νθέινπο, πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηνπο,
επί καθξνχ δηακέλνληνο, νπεδνχο επηζθέπηεο.
3. Υξεκαηηζηήξηα
Σν Υξεκαηηζηήξην ηεο ηνθρφικεο (Stockholmsbörsen) ηδξχζεθε ην 1863 θαη απνηειεί ην θχξην
ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη, πεξηζζφηεξεο απφ 300
εηαηξείεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ελ ιφγσ ρξεκαηηζηήξην. Απφ ην 2008, ην Υξεκαηηζηήξην ηεο
ηνθρφικεο απνηειεί κέξνο ηνπ νκίινπ NASDAQ OMX.
4. Σνπξηζκφο
χκθσλα κε ην ζνπεδηθφ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Swedish
Agency for Economic and Regional Growth - www.tillvaxtverket.se), ε Διιάδα απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο ησλ νπεδψλ θαζψο πεξηζζφηεξα απφ 600.000 άηνκα
επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο ζε εηήζηα βάζε.
ε δεκνζίεπκα θαηά ην πεξαζκέλν έηνο, ε ζνπεδηθή εθεκεξίδα Svenska Dagbladet είρε
αλαθέξεη φηη α αξηζκφο ησλ ηαμηδησηηθψλ θξαηήζεσλ κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά
25% ην θαινθαίξη ηνπ 2014, ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο Ticket, πνπ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ηαμηδησηηθψλ
πξαθηνξείσλ.
εκεηψλεηαη φηη, ν νπεδφο δεκνζηνγξάθνο, θ. Mikael Persson, ηνπ ηνπξηζηηθνχ πεξηνδηθνχ
Vagabond
βξαβεχζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ Antor (Association of National Tourism
Organisations in Sweden) γηα αθηέξσκα πνπ είρε δεκνζηεχζεη κε ζέκα ηελ Διιάδα. Σν ελ ιφγσ
αθηέξσκα κε ηνλ ηίηιν «Διιάδα – απφ αθηή ζε αθηή» επηιέρζεθε σο ην θαιχηεξν άξζξν,
ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα ην 2014. Σν αθηέξσκα αθνξνχζε νδηθφ ηαμίδη ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Πάξγα κέρξη ην Πήιην, κε πξνβνιή δηαθφξσλ πξννξηζκψλ
πνπ δελ είλαη θαη ηφζν δεκνθηιείο γηα ηνπο νπεδνχο ηνπξίζηεο. ηνλ νξγαληζκφ Antor,
ζπκκεηέρνπλ ρψξεο πνπ έρνπλ εζληθά γξαθεία ηνπξηζκνχ ζηε νπεδία, κεηαμχ απηψλ θαη ην
Γξαθείν ΔΟΣ θαλδηλαβίαο. ηα ηέιε θάζε έηνπο, ν Antor πξαγκαηνπνηεί εθδήισζε, ζηελ
νπνία βξαβεχεηαη ην θαιχηεξν αθηέξσκα πνπ δεκνζηεχηεθε ζε ζνπεδηθά έληππα ΜΜΔ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
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4.1 Πξνηάζεηο ελίζρπζεο ηνπξηζηηθψλ ξνψλ πξνο ηε ρψξα καο
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο νπεδίαο (9,65 εθαη. θάηνηθνη), ην ηνπξηζηηθφ
ξεχκα πνπ θαηεπζχλεηαη, ζε εηήζηα βάζε, πξνο ηε ρψξα καο απφ ηε νπεδία είλαη αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφ. Δλ ηνχηνηο, ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
νπεδψλ επηζθεπηψλ πξνο ηε ρψξα καο. Τπάξρνπλ ζαθψο δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ
θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο δεδνκέλνπ φηη νη νπεδνί ηαμηδεχνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ελψ πνιινί εμ’ απηψλ επηιέγνπλ έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα
ελαζρφιεζήο ηνπο κε αγαπεκέλεο ηνπο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Κξίλεηαη ζθφπηκν επίζεο λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ απεπζείαο πηήζεηο απφ ηε νπεδία πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο, φπσο παξαηείλνπλ ηηο πηήζεηο ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο ή εαξηλήο
πεξηφδνπ, θαζψο απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Όζνλ αθνξά
ζε επηκέξνπο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:
Θεκαηηθφο Σνπξηζκφο: Γεδνκέλσλ ησλ άθζνλσλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο, ζα
κπνξνχζαλ λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο π.ρ. ηνπ
αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ γαζηξνλνκηθνχ θαη νηληθνχ ηνπξηζκνχ.
Αγξνηηθφο ηνπξηζκφο: Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
εμαηξεηηθψλ πξννπηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη ν αγξνηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο.
Γθνιθ: Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ γθνιθ ζηελ Διιάδα είλαη κεγάιεο. Μεγάινο αξηζκφο
νπεδψλ πνιηηψλ αζρνιείηαη ελεξγά κε ην γθνιθ θαη ζπρλά επηιέγεη πξννξηζκφ δηαθνπψλ
φπνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί κε ην αγαπεκέλν ηνπ άζιεκα. Θεσξείηαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ
απφ ηε νπεδία θαζψο ν ηνπξηζκφο γθνιθ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Ζ Πξεζβεία ζπκκεηείρε
ζην παξειζφλ ζε ηνπξλνπά γθνιθ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ γθνιθ
ζηε ζνπεδηθή αγνξά.
Ηζηηνπινΐα: Πνιπάξηζκνη νπεδνί αζρνινχληαη κε ηελ ηζηηνπινΐα θαη ε ρψξα καο δηαζέηεη
εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα ην ιφγν απηφ.
City Breaks: Θα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλάληεζε κε Σour Operators, ε αλάπηπμε
ηνπξηζκνχ πφιεσλ ζηα ζεκαληηθφηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, π.ρ. Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε.
5. Σνκείο πλεξγαζίαο
Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη νπεδίαο δχλαηαη λα ππάξμεη ζε
πνιινχο ηνκείο, φπσο π.ρ. ηνπξηζκφο, θηεκαηνκεζηηηθφο ηνκέαο, δηάθνξεο ππεξεζίεο, θιάδνο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ηερλνινγίεο αηρκήο θαη
θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ξαγδαίσο ζηε ρψξα καο
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα ηερλνινγίαο αηρκήο, ελψ
επίζεο ε νπεδία ζεσξείηαη απφ ηηο πην θαηλνηφκεο ρψξεο ζηνλ θφζκν.
6. Έξγα-Πξνθεξχμεηο
Ζ ζνπεδηθή Τπεξεζία Αληαγσληζκνχ (Swedish Competition Authority - Konkurrensverket)
είλαη κηα θξαηηθή αξρή κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ επνπηεία
δηαγσληζκψλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηε
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νπεδία. Ζ Τπεξεζία Αληαγσληζκνχ επηζπκεί ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα θαζψο επίζεο ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ
αθνξνχλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
δηέπνληαη απφ ην ζνπεδηθφ λφκν πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (2007:1091 - LOU), πνπ ζε κεγάιν
βαζκφ βαζίδεηαη ζε νδεγίεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
7. Γξάζεηο Οηθνλνκηθήο Γηπισκαηίαο
Tν Γξαθείν ΟΔΤ ηνθρφικεο θαηά ην 2014 πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ
αγνξά γηα ηελ αγνξά ειαηψλ - ειαηνιάδνπ θαη γηα ηελ αγνξά ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
ζηε νπεδία. ην Γξαθείν ΟΔΤ, θαηά ην 2014, απεπζχλζεθαλ 245 θνξείο ή επηρεηξήζεηο απφ
ηελ Διιάδα, νη νπνίεο ππέβαιιαλ αηηήκαηα, θπξίσο γηα εχξεζε ζπλεξγαηψλ θαη επέθηαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Άιιεο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ην Γξαθείν ΟΔΤ είρε άκεζε ή έκκεζε
ζπκκεηνρή, θαηά ην πεξαζκέλν έηνο, ήηαλ νη αθφινπζεο:
χληαμε κεληαίνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ κε νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο απφ ηε
νπεδία, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ηφζν ζηελ Κεληξηθή ππεξεζία φζν θαη ζηα ζεκαληηθφηεξα
επηκειεηήξηα θαη νηθνλνκηθνχο-εκπνξηθνχο θνξείο ηεο Διιάδνο.
πζηεκαηηθή θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ νηθoλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr
Δπαθέο κε νκνγελείο - εηζαγσγείο νίλσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ
ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά.
Καηαγγειία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νπεδίαο (Livsmedelsverket National Food Agency of Sweden) θαηφπηλ εληνπηζκνχ παξάλνκεο ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο
«θέηα» ζε ηπξηά πνπ πσινχληαλ ζε ζπλνηθηαθφ super-market ηεο ηνθρφικεο.
πκκεηνρή ζε εθδήισζε πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο θξεηηθψλ πξντφλησλ πνπ έιαβε ρψξα ζε
θεληξηθφ Super-market ηεο αιπζίδαο ICA ζηε ηνθρφικε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014. ηελ
εθδήισζε ππήξμε παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Κξήηε, γεπζηγλσζία,
δηαλνκή θπιιαδίσλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξεηηθά ηξφθηκα.
πλδξνκή ζε ζηειέρε ειιεληθψλ θιηληθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηεζλέο ζπλέδξην ηαηξηθνχ
ηνπξηζκνχ ζηε ηνθρφικε, ζηηο 8-9 Μαΐνπ 2014 (ζπκκεηείραλ νη εμήο θιηληθέο: Δπεμία,
Τγεία, Ηαζψ, Euromedica, Athens Medical Group, Metropolitan Hospital).
πλδξνκή ζε εηαηξείεο θαη θνξείο απφ ηελ Διιάδα ζηελ έθζεζε ηξνθίκσλ «GastroNord»,
πνπ έιαβε ρψξα ζηε ηνθρφικε, ην δηάζηεκα 6-9 Μαΐνπ 2014. ην πιαίζην ηεο έθζεζεο
GastroNord, ππήξμε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ νξγάλσζε
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ελψ έιαβε επίζεο κέξνο, ε Παλειιήληα
Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ (Hellas Bio Net),
εθπξνζσπψληαο έμη θνξείο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα «Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο
θαη πξνψζεζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο
Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Οιιαλδία, νπεδία θαη Γεξκαλία».
πκκεηνρή ζε εθδήισζε πξνβνιήο ειιεληθψλ βηνινγηθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηε
ηνθρφικε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 2014. Καηά ηελ εθδήισζε, έγηλαλ
παξνπζηάζεηο απφ ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ Novacert (εηαηξεία ζπκβνχισλ
επηρεηξήζεσλ) θαη «Fresh Farm» (εηαηξεία παξαγσγήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ), ελψ
δηαηξνθνιφγνο απφ ηε νπεδία είρε αλαθεξζεί ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ βηνινγηθψλ
πξντφλησλ ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά πξντφληα. ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε είραλ πξνβεί ζε
παξνπζηάζεηο ε Πξέζβπο, θα Αιίθε Υαηδή, θαη ν η. ηαπξάθνο, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄, ελψ
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ, νη πξνζθεθιεκέλνη παξαθνινχζεζαλ επίδεημε
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καγεηξηθήο απφ Έιιελα ζεθ.
πκκεηνρή γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο θεζηηβάι κπχξαο πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βξεηαληθή
Πξεζβεία ζηε ηνθρφικε, ζηηο 23 Μαΐνπ 2014 θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Έλσζε
Γηπισκαηψλ νπεδίαο. ν ελ ιφγσ θεζηηβάι, ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα θαη πξνζειθχεη πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο, ζπκκεηείραλ Πξεζβείεο πνιιψλ θξαηψλ.
Μέζσ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο, πξνβιήζεθαλ νη κπχξεο Fix Hellas (Οιπκπηαθή
δπζνπνηία) θαη Μχζνο (Μχζνο δπζνπνηία).
πκκεηνρή ζε παξνπζίαζε ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε έθζεζε θσηνγξαθίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μεζνγεηαθφ κνπζείν ζηε ηνθρφικε, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2014. ην
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο, έιαβε επίζεο ρψξα παξνπζίαζε ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ δηαηξνθήο, φπνπ νη πξνζθεθιεκέλνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ηελ ειιεληθή θνπδίλα θαη λα γεπηνχλ δηάθνξα πξντφληα, φπσο π.ρ. απγνηάξαρν, ειαηφιαδν,
γηανχξηη, κέιη, παμηκάδηα θαζψο επίζεο ειιεληθά αιθννινχρα πνηά.
πλδξνκή ζε εηαηξείεο θαη αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεζλή έθζεζε
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ «Mitt Kök» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο
ηνθρφικεο, απφ 6 έσο 9 Ννεκβξίνπ 2014. εκεηψλεηαη φηη, ε έθζεζε «Mitt Kök» ζεσξείηαη
ε θνξπθαία έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε νιφθιεξε ηελ θαλδηλαβία θαη πξνζειθχεη
πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο θαη επαγγεικαηίεο απφ ηνπο ελ ιφγσ θιάδνπο.
πλέληεπμε ηνπ θ. η. ηαπξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄, ζην θιαδηθφ πεξηνδηθφ
«Φξνπηνλέα», θαηφπηλ επηζθέςεσο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ ήξζε ζηε
νπεδία, ην Ννέκβξην 2014, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο λσπψλ θξνχησλ.
Βξάβεπζε ηεο εηαηξείαο Folli Follie ζηε ηνθρφικε, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2014. Σν βξαβείν
«Discovery of the year» απνλεκήζεθε ζηελ εηαηξεία Folli Follie απφ ηνλ επελδπηηθφ φκηιν
East Capital, ελψ ζηελ εθδήισζε απνλνκήο βξαβείσλ παξαβξέζεθαλ ε Πξέζβπο ηεο
Διιάδνο ζηε νπεδία, θα Αιίθε Υαηδή θαη ν θ. η. ηαπξάθνο, Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α΄.
Δθδήισζε πξνβνιήο ειιεληθψλ νίλσλ ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014, ζηελ
Πξεζβεπηηθή θαηνηθία, κεηά απφ επίζθεςε νπεδψλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Διιάδα, κε
ζθνπφ ηελ έθδνζε ηεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ «Världens Viner» (Wines of the World),
αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθνχο νίλνπο. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεχρνπο, ην
νπνίν αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 2015, ζα ππάξμεη ηαπηφρξνλα
ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο καο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο, ππήξμε ζπλερήο ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ, ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη
Δπηθνηλσλίαο ηνθρφικεο θαζψο επίζεο ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ θαλδηλαβίαο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ησλ νπεδψλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο ζνπεδηθήο απνζηνιήο. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε
ζηε ρψξα καο, αθνινχζεζε γεπζηγλσζία ειιεληθήο θνπδίλαο, φπνπ νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ
επθαηξία λα γεπηνχλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρψξαο καο θαη λα δνθηκάζνπλ πνηθηιίεο
ειιεληθψλ θξαζηψλ.
πκκεηνρή ζε εηδηθή εθδήισζε ζην πιαίζην παξνπζίαζεο ησλ δηαθξηζέλησλ ηνπ δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ θαηλνηνκίαο «Smart Living Challenge», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10
Γεθεκβξίνπ 2014, ζην ζνπεδηθφ ηλζηηηνχην ζηε ηνθρφικε θαη κεηαμχ ησλ ληθεηψλ ηνπ ελ
ιφγσ δηαγσληζκνχ ήηαλ ν θ. Παχινο Γεσξγηάδεο, ζπληδξπηήο ηνπ start-up «We Deliver
Taste». ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ επηρεηξεκαηηθνί θνξείο θαη εθπξφζσπνη Πξεζβεηψλ,
ελψ ηελ Πξεζβεία Διιάδνο ζηε νπεδία εθπξνζψπεζαλ ν θ. η. ηαπξάθνο, Γξακκαηέαο
ΟΔΤ Α΄, θαη ε θα Διεπζεξία πειησηαθνπνχινπ, πξντζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ &
Δπηθνηλσλίαο ηνθρφικεο.
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8. Πξνηάζεηο εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ζηε ζνπεδηθή αγνξά
Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηα εθαηνληάδεο αηηήκαηα
πνπ ιακβάλεη ην Γξαθείν πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ θαηά
ηελ αλαδήηεζε εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε
ζεκεησκάησλ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα θαη ε απνζηνιή κεληαίσλ
ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ζε επηκειεηήξηα θαη επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο καο.
Πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πξνο ηε νπεδία θαζψο
επίζεο ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε
ρψξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ειιεληθέο εηαηξείεο λα έρνπλ άκεζε επαθή
κε ζνπεδηθέο εηαηξείεο θαη ζπλεπψο απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο.
Δπίζεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο
δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ζεκαληηθή επθαηξία πξνβνιήο ειιεληθψλ πξντφλησλ.
Γεδνκέλνπ φηη ην Γξαθείν ΟΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο
ηνθρφικεο θαζψο επίζεο ην Γξαθείνπ ΔΟΣ θαλδηλαβίαο ζπλέβαιιαλ ηα κέγηζηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ησλ νπεδψλ δεκνζηνγξάθσλ ηνπ θιαδηθνχ πεξηνδηθνχ
«Världens viner» (Wines of the World) κε ζθνπφ ηελ έθδνζε ηεχρνπο απνθιεηζηηθά γηα νίλνπο
απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλάιεςε παξφκνηαο δξάζεο θαη ζην
άκεζν κέιινλ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ελδέρεηαη λα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα
ηελ πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ νίλσλ ζε κηα πνιχ δχζθνιε αγνξά φπνπ ην θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη
ην θξαηηθφ κνλνπψιην αιθννινχρσλ πνηψλ.
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9. Γηεζλείο Δθζέζεηο
Οη ζεκαληηθφηεξνη εθζεζηαθνί θνξείο ζηε νπεδία είλαη νη θάησζη:
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
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ1
ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ
1. Τπνδνρή ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη αληηκεηψπηζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο νπεδίαο
Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νπεδψλ πνιηηψλ, ε Διιάδα ζεσξείηαη σο ρψξα-παξαγσγφο πςειήο
πνηφηεηαο εδψδηκσλ πξντφλησλ. Ζ ειιεληθή δηαηξνθή ηπγράλεη ζεκαληηθήο εθηίκεζεο εθ
κέξνπο ησλ νπεδψλ θαηαλαισηψλ, ελψ γηα πνιινχο πνιίηεο ηεο ρψξαο ηα ειιεληθά ηξφθηκα
είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλα κε ηελ απνδνρή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο πγηεηλήο κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο.
Τπάξρνπλ πνιιά παξαδνζηαθά ειιεληθά εζηηαηφξηα ηφζν ζηε ηνθρφικε φζν θαη ζε άιιεο
πφιεηο ηεο νπεδίαο θαζψο επίζεο αξθεηέο εηαηξείεο, ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζνπεδηθή αγνξά θαη εηζάγνπλ πνιιά ηξφθηκα απφ ηελ Διιάδα. ηα
super markets ηνπ νιηγνπσιίνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή παξνπζία ησλ παξαδνζηαθψλ
ειιεληθψλ ηξνθίκσλ, σζηφζν πνιχ ζπρλά αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα
παξαπιαλήζνπλ ην ζνπεδηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδή εληχπσζε φηη ηα
πξντφληα ηνπο είλαη ειιεληθά (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ζηξαγγηζηφ γηανχξηη, δεδνκέλνπ
φηη θπθινθνξνχλ ζπλαθή πξντφληα κε ηελ έλδεημε «Greek style yogurt», ελψ έρνπλ ππάξμεη
θξνχζκαηα παξαπιαλεηηθήο ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο θέηα).
Οη πεξηζζφηεξνη νπεδνί πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ φηη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμαγσγηθψλ
ειιεληθψλ αγαζψλ πξνο ηε νπεδία ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο δηάθνξα αγαζά θαη πξψηεο
χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία ηεο ρψξαο θαζψο ζεσξνχλ φηη νη εμαγσγέο ηεο
Διιάδαο πξνο ηε νπεδία εμαληινχληαη ζηα παξαδνζηαθά ειιεληθά ηξφθηκα (π.ρ. ειαηφιαδν,
ειηέο, γηανχξηη, θέηα, μεξνί θαξπνί θ.α.).
2. Ζ Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο
Ζ Διιάδα απνηειεί αλακθηζβήηεηα εμαηξεηηθά δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο νπεδνχο
ηνπξίζηεο θαζψο ε ρψξα καο εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ νπεδψλ.
Παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα (αθφκα θαη
θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2012 παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε, απφ κεξίδα ηνπ ζνπεδηθνχ Σχπνπ,
αξλεηηθή δεκνζηφηεηα γηα ηε ρψξα καο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο). Μεηαμχ ησλ
δεκνθηιέζηεξσλ ειιεληθψλ πξννξηζκψλ γηα ηνπο νπεδνχο ηνπξίζηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε
Ρφδνο, ε Κξήηε, ε άκνο θαη ε Κέξθπξα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
1. Γεληθά γηα ηελ αγνξά ηεο νπεδίαο
Όζνη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ λα εμάγνπλ ζηε νπεδία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δχν
πξνβιήκαηα: αθελφο ηελ είζνδν θαη αθεηέξνπ ηελ παξακνλή ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ αγνξά. Ζ
ζηξαηεγηθή πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιάζε πνπ
κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο πσιήζεσλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, κε δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ε θαζεκηά. Δάλ
απνθιεηζζεί ε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ή γξαθείνπ σο πνιχ δαπαλεξή ιχζε, ηφηε ε
πψιεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε απεπζείαο επαθέο κε ηνπο εηζαγσγείο ή ρνλδξεκπφξνπο είηε
κέζσ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ.
Πάλησο, ε βέιηηζηε ιχζε πνηθίιιεη θαηά πεξίπησζε. Όια εμαξηψληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο ηνπ εμαγσγέα, απφ ην πξντφλ, απφ ην πξνθίι πνπ ν εμαγσγέαο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη
ζηε ζνπεδηθή αγνξά, αιιά θαη απφ ην πνηνο είλαη ν επηζπκεηφο θαη ν δπλαηφο βαζκφο ειέγρνπ
ηεο φιεο εκπνξηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηηπρία ησλ πσιήζεσλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά δελ εμαξηάηαη
κφλνλ απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ εηζαγσγέα ή αληηπξνζψπνπ. Ο εμαγσγέαο νθείιεη
λα είλαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ εηζαγσγέα ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε νπεδία θαη λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθήο πξνβνιήο, κάξθεηηλγθ θαη πηζαλήο
ηξνπνπνίεζεο ή βειηίσζεο ηνπ πξντφληνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.
Πεξίπνπ ην 80% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε νπεδία αλήθνπλ ζε θάπνην ζπλδηθάην. Σν πνζνζηφ ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ είλαη αιινδαπνί απμάλεη, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη δηαθξίζεηο ζε
ζέκαηα θαηνηθίαο, εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο επηβάιιεη ηελ
εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ νπνηαζδήπνηε εηαηξίαο κε πάλσ απφ 25 εξγαδνκέλνπο.
Γεληθά, ε εξγαηηθή λνκνζεζία θαζηζηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο κάιινλ
δαπαλεξέο, παξφιν πνπ ε ρψξα είλαη αλνηθηή ζε νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, κε απνηέιεζκα ε
δηαδηθαζία franchising λα είλαη δχζθνιε ππφζεζε. Αληίζεηα, ν ζρεδηαζκφο, ε έξεπλα θαη ε
αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ζρεηηθά κε δαπαλεξέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άθξσο
αληαγσληζηηθέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ κεραληθψλ θαη ησλ
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο.
ηε νπεδία εδξεχνπλ θαηά θεθαιή πεξηζζφηεξεο δηεζλείο εηαηξείεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε
ρψξα. Ζ ρψξα είλαη ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο θαλδηλαβίαο, κηαο
αγνξάο κε πάλσ απφ 25 εθαη. θαηαλαισηέο, αιιά θαη ηεο Βαιηηθήο απφ ηελ νπνία πξνζηίζεληαη
επίζεο νη αγνξέο ηεο Δζζνλίαο, Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο, ΒΓ Ρσζίαο (κε θέληξν ηελ Αγία
Πεηξνχπνιε), Βνξ. Πνισλίαο, Βνξ. Γεξκαλίαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ζλσκ. Βαζηιείνπ.
Δηδηθά κεηαμχ νπεδίαο, Γαλίαο, Ννξβεγίαο θαη Φηλιαλδίαο ππάξρεη έλαο ηδηφηππνο
θαηακεξηζκφο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ρακειή δηαθζνξά.
Γελ παξαηεξείηαη φκσο κεγάιε παξνπζία κε θαλδηλαβψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ
θπθινθνξνχλ μελφγισζζεο εθεκεξίδεο ή άιια μελφγισζζα έληππα. Δλ ηνχηνηο, ζεκαληηθή
πιεξνθφξεζε δχλαηαη λα παξέρεηαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο αγγιφθσλεο εθεκεξίδεο «The local»
(www.thelocal.se) θαη «The Swedish Wire» (www.swedishwire.com). Οη νπεδνί βέβαηα είλαη
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ιάηξεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη πξσηνπφξνη ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, αιιά νη παξερφκελεο
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη γεληθφινγεο, ψζηε νπνηαδήπνηε
αλάιπζε εηο βάζνο απαηηεί πξνζσπηθή επαθή θαη ρξήζε ηεο ζνπεδηθήο γιψζζαο.
Ζ νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλψο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηνπο Ζ/Τ, ηα ειεθηξνληθά, θαξκαθεπηηθά,
ηαηξηθά θαη βηνηερλνινγηθά πξντφληα, αιιά θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ ρψξα
βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θιίκαθαο απνδνρήο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη νη ηνκείο ηεο
λαλνηερλνινγίαο θαη έξεπλαο εκβξπνληθψλ θπηηάξσλ αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. Ζ εγρψξηα
βηνκεραλία απηνθηλήησλ θαη αεξνζθαθψλ, αλαπηχζζεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη κε ηελ
νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ.
Παξφιν πνπ είλαη ζρεηηθά αθξηβή, ε ζνπεδηθή αγνξά απνηειεί ηδεψδεο πεδίν δνθηκήο λέσλ
πξντφλησλ, θαηλνηνκηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη δε πξνέιεπζεο ΖΠΑ, πξηλ ελ ζπλερεία πξνσζεζνχλ
ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο αγνξέο. Οη νπεδνί πηνζεηνχλ γξήγνξα θάηη ην λέν θαη
πξσηνπνξηαθφ. Δπίζεο, νη νπεδνί είλαη επαίζζεηνη ζηε δηάζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο
ρξφλνπ. Γελ ζα ζπκθσλήζνπλ πνηέ γηα κηα ζπλάληεζε εάλ δελ πθίζηαηαη ζαθήο αληηθεηκεληθφο
ζθνπφο θαη δελ αλακέλνπλ θάπνην θέξδνο απφ απηή ηελ επέλδπζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο.
2. Κέληξα θαη δίθηπα δηαλνκήο
Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, φπσο έρεη εμειηρζεί ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα. ρεδφλ δχν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ δηαθηλνχληαη απφ ηνπο
εηζαγσγείο-ρνλδξεκπφξνπο. Σα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη νη βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο
εηζάγνληαη ζπλήζσο κε ηνλ ηξφπν απηφ. Σα θχξηα θέληξα δηαλνκήο είλαη ε ηνθρφικε, ην
Γθέηεκπνξγθ, ην Μάικε θαη ην Υέιζηλγθκπνξγθ.
ηε ηνθρφικε (1,9 εθαη. θάηνηθνη καδί κε ηα πξνάζηεηα), πξσηεχνπζα θαη επηρεηξεκαηηθφ
θέληξν ηεο ρψξαο, έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη πεξηζζφηεξνη κεγάινη θνξείο θαη νξγαληζκνί θαζψο
θαη πνιιέο πνιπεζληθέο πνπ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο βφξεηεο θαη ηηο Βαιηηθέο ρψξεο.
εκεηψλεηαη φηη ε ηνθρφικε ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο αθξηβφηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ θαη
πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα πσιήζεηο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη έλαξμε επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα.
Σν Γθέηεκπνξγθ (Göteborg, 800.000 θάηνηθνη) πνπ είλαη δηεζλέο ζαιάζζην δηακεηαθνκηζηηθφ
θαη βηνκεραληθφ θέληξν είλαη ην θπξηφηεξν ιηκάλη δηεζλνχο εκπνξηθήο ζχλδεζεο ηεο ρψξαο.
Βξίζθεηαη ζηα λνηηνδπηηθά παξάιηα θαη είλαη επίζεο κεγάιν βηνκεραληθφ θέληξν κε επξχ θάζκα
παξαγσγήο, απφ νρήκαηα κέρξη πεηξνρεκηθά.
Σν Μάικε (Malmö) θαη ην Υέιζηλγθκπνξγθ (Helsingborg) είλαη πφιεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε
λφηηα νπεδία, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε γεηηνληθή Γαλία. Απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθά
ιηκάληα εκπνξηθήο δηαθίλεζεο πξνο ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, ε δε γέθπξα κεηαμχ Μάικε θαη
Κνπεγράγεο πνπ ζπλδέεη ηε νπεδία κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε δφζεθε ζηελ θπθινθνξία ην
θαινθαίξη ηνπ 2000.
Μνινλφηη ηα δχν ηξίηα ηνπ εδάθνπο ηεο νπεδίαο ζην βνξξά είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα, ππάξρνπλ
εθεί πνιιέο βηνκεραλίεο δαζηθψλ πξντφλησλ, εμφξπμεο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ηα
ζπνπδαηφηεξα αζηηθά θέληξα είλαη νη πφιεηο Sundsvall, Umeå, Skellefteå θαη Luleå.
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Ζ ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζηελ αγνξά πνηθίιιεη αλά πξντφλ θαη ηνκέα. Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη
(agents) θαη απνθιεηζηηθνί δηαλνκείο (sole distributors) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο
ζηελ αξρηθή θάζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά. H αξρηθή επίζθεςε ηνπ Έιιελα επηρεηξεκαηία ζηε
νπεδία ζεσξείηαη απαξαίηεηε, ή θαη ηνπ νπεδνχ ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη νη νπεδνί
βαζίδνληαη ζηελ θαηά πξφζσπν εληηκφηεηα θαη γηα λα θιείζνπλ ζπκθσλία πξνηηκνχλ «λα
δψζνπλ ηα ρέξηα» ζηελ αξρή. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ζηε νπεδία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο νκνθσλίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
θαη ελ ζπλερεία ζηελ εθαξκνγή πξνζεθηηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίο απφηνκεο αιιαγέο. Απηφ ζα
έρεη σο απνηέιεζκα γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά λα παξνπζηαζζνχλ αξρηθά κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο
θαη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ή ακεξηθαληθέο ζπλεξγαζίεο (longer
up-front sales cycle).
Καηαλαισηέο θαη επηρεηξεκαηίεο ζηε νπεδία ελδηαθέξνληαη εμίζνπ θαη έληνλα γηα εηζαγσγέο.
Ζ ρψξα πξνζθέξεη αξθεηέο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ δηαλνκή θαη πψιεζε
εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ.
Λφγσ ηνπ φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ζνπεδηθνχ πιεζπζκνχ είλαη δηαδηθηπσκέλν, απμάλνληαη
ζπλερψο νη πσιήζεηο κέζσ ηνπ Internet θαη αληηζηνηρνχλ ζε 7-7,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ. Μηα εμαγσγηθή εηαηξία πνπ ελδηαθέξεηαη λα μεθηλήζεη ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηε
νπεδία ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Καηαρψξηζεο Δηαηξηψλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε
φιεο ηηο άιιεο εηαηξίεο πνπ αζθνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε νπεδία. Τπάξρνπλ 3 κνξθέο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απφ εηαηξία ζε εηαηξία, απφ εηαηξεία ζε
θαηαλαισηή θαη απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή. Απφ ην ζπλνιηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην κφιηο
ην 5% αθνξά ζε αγνξέο απφ ην εμσηεξηθφ, θπξίσο επξσπατθέο.
Οη ηερληθέο αλάπηπμεο πσιήζεσλ ζηε νπεδία δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο
αγνξέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γπη. Δπξψπεο. Απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο είλαη ε ηηκή, ε πνηφηεηα θαη
ε αθξίβεηα ζηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη ζνπεδηθέο εηαηξείεο δελ αιιάδνπλ εχθνια
πξνκεζεπηέο θαη πνιιέο εκπνξηθέο ζρέζεηο δηαηεξνχληαη γηα δεθαεηίεο. Ζ δηαθήκηζε παίδεη
κεγάιν ξφιν ζηε νπεδία θαη φισλ ησλ ηχπσλ ηα κέζα είλαη δηαζέζηκα. Καζεκεξηλέο
εθεκεξίδεο ή εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο πφιεο θαη άιια
έληππα θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 50% ησλ δαπαλψλ δηαθήκηζεο. Ζ ηαρπδξφκεζε ή δηαλνκή ζε
θάζε πφξηα δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ είλαη ε δεχηεξε πην πξνζθηιήο κέζνδνο θαη αθνινπζεί ην
ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε. Δπίζεο ε δηαθήκηζε εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε εμσηεξηθφ
ρψξν κέζσ κηθξψλ ή κεγάισλ αθηζψλ είλαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
3. Γνκή ηεο ιηαληθήο αγνξάο ηεο νπεδίαο
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί αξρηθά φηη ε νπεδία εηζάγεη πεξίπνπ ην 50% ησλ ηξνθίκσλ ηεο θαη
νη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο.
Ζ ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ έρεη νιηγνπσιηαθή κνξθή θαζψο νη 3 κεγαιχηεξεο αιπζίδεο
super-markets ειέγρνπλ ην 85-90% ηεο ζνπεδηθήο αγνξάο. Δίλαη θαηά ζεηξά ε ICA, ε COOP θαη
ε Axfood. Μεγαιχηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πψιεζεο είλαη ε ICA κε κεξίδην αγνξάο 40-45% θαη
πεξηζζφηεξα απφ 1.350 θαηαζηήκαηα ζηε νπεδία. Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε αιπζίδα supermarkets είλαη ε Coop, κε κεξίδην αγνξάο 21-23%, ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε αιπζίδα
ιηαληθήο πψιεζεο Axfood κε κεξίδην αγνξάο 18%, ε νπνία δηαζέηεη θαηαζηήκαηα κε ηηο
επσλπκίεο Willys θαη Hemköp. εκαληηθή παξνπζία ζηε ζνπεδηθή αγνξά έρεη επίζεο ε
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Bergendahls κε κεξίδην αγνξάο 5-6%, ηα Lidl κε πεξηζζφηεξα απφ 80 θαηαζηήκαηα ζηε ρψξα
θαζψο επίζεο ηα Seven Eleven θαη Pressbyrån.
Τπάξρνπλ επίζεο κηθξφηεξεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, ελψ ζεκεηψλνπλ ζπλερψο
άλνδν κηθξά θαηαζηήκαηα ζε γεηηνληέο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ
αλαδεηνχλ παξαδνζηαθά εηζαγφκελα ηξφθηκα απφ ηηο ρψξεο ηνπο. Δπίζεο, εζηηαηφξηα δηεζλνχο
θνπδίλαο έρνπλ πξνθαιέζεη δήηεζε γηα πνιιά εηζαγφκελα ηξφθηκα θαη καδί κε ηα παξαπάλσ
κηθξά θαηαζηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δηαθνξεηηθφ δίαπιν δηαλνκήο εηζαγφκελσλ
ηξνθίκσλ.
4. Σξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο νπεδίαο
Οη ζνπεδηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα ιακβάλνπλ δάλεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ
εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (SEK-Swedish Export Credit Corporation), ν νπνίνο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη αζρνιείηαη, θαηά θχξην ιφγν, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
εμαγσγψλ ησλ ζνπεδηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ηξάπεδεο. ηνλ
Οξγαληζκφ SEK απαζρνινχληαη 250 εξγαδφκελνη, ελψ ρξεκαηνδνηεί, ζε εηήζηα βάζε, πεξίπνπ
55 δηζ. θνξφλεο νπεδίαο.
Ο SEK δαλείδεη ρξήκαηα απεπζείαο ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο νχησο ψζηε αλαπηχμνπλ
δξαζηεξηφηεηεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν
δηάζηεκα. Δπίζεο ζπλδξάκεη ηηο ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο. Δπηπξφζζεηα, δαλείδεη ρξεκαηηθά θεθάιαηα ζε νπεδνχο εμαγσγείο θαη ζηνπο
πειάηεο ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο
ηνπ SEK, δηεζλείο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δάλεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ αγαζά
θαη ππεξεζίεο απφ ηε νπεδία, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη
δπζρεξέο.
Ο SEK ζπλεξγάδεηαη κε ζνπεδηθέο θαη δηεζλείο ηξάπεδεο θαζψο επίζεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,
δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο δχλαηαη λα παξέρεη ζηνπο εμαγσγείο πην απνηειεζκαηηθέο
ππεξεζίεο. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ ελ ιφγσ Οξγαληζκνχ κε ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
θαη ηε ζνπεδηθή ππεξεζία εγγπήζεσλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ δηαζθαιίδεη ξεπζηφηεηα γηα ηηο
επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην εμσηεξηθφ. Ο SEK είλαη επίζεο
ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε ζπλάιιαγκα, αθφκα θαη γηα ρψξεο κε ηδηαηηεξφηεηεο φπνπ πνιιέο
επηρεηξήζεηο έρνπλ δπζθνιία πξφζβαζεο ζην λφκηζκα ηεο ρψξαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, φπσο γηα
παξάδεηγκα εμαγσγηθέο πηζηψζεηο, ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ, πξνεμφθιεζε απαηηήζεσλ,
εγγπήζεηο ζπκβάζεσλ θαη δηαζπλνξηαθή κίζζσζε/πίζησζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη ε ζνπεδηθή
νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη, ην 56% ησλ εμαγσγψλ ηεο νπεδίαο θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ην 38% πξνο ηελ επξσδψλε.
Σν δεκφζην ρξένο ηεο νπεδίαο αλεξρφηαλ ζε 1,39 ηξηζ. θνξφλεο (153 δηζ. επξψ) ζην ηέινο ηνπ
2014, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ
ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη αξθεηά πςειφ θαη αλέξρεηαη ζε 240% ηνπ ΑΔΠ.
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ε αλεξγία ζηε νπεδία θπκαηλφηαλ ζε 8,1 %, ελψ ην πνζνζηφ ηεο
κέζεο εηήζηαο αλεξγίαο γηα νιφθιεξν ην 2014 ήηαλ 7,9%. Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015, ζην Κνηλνβνχιην ηεο ρψξαο, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε είρε αλαθέξεη
φηη, ζα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ νπεδία πξσηνπνξεί δηεζλψο σο ρψξα ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ηεο
νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο εκπφξην. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαηά ην
2014 αλήιζε ζε 1.125,6 δηζ. θνξφλεο νπεδίαο (123,7 δηζ. επξψ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,1%
ζε ζρέζε κε ην 2013. Σν ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 1.113,3 δηζ. θνξφλεο (122,3 δηζ.
επξψ). Σν 2014, ην πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά 75%
ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη έθζαζε ηηο 12,3 δηζ. θνξφλεο (1,4 δηζ. επξψ).
χκθσλα κε ηε ζνπεδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε νπεδία
δηαηεξνχληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2013, νη ειιεληθέο
εμαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5-6% θαη αλήιζαλ ζε 1,3 δηζ. θνξφλεο (150,6
εθαη. επξψ), ελψ ην 2014 παξνπζηάζηεθε, κείσζε θαηά 4% ζηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε
νπεδία θαη αλήιζαλ ζε 1,23 δηζ. θνξφλεο (135,2 εθαη. επξψ).
Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο απφ ηε νπεδία, παξαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπλερήο κείσζε
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν πεξαζκέλν έηνο, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο απφ ηε νπεδία ήηαλ
2,07 δηζ. θνξφλεο (228,1 εθαη. επξψ) θαη εκθάληζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,9% ζε ζχγθξηζε
κε ην 2013, πνπ είραλ αλέιζεη ζε 237,5 εθαη. επξψ. Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ην 2014
ήηαλ 845,6 εθαη. θνξφλεο (92,9 εθαη. επξψ) θαη ζεκείσζε κηθξή αχμεζε.
Σα θπξηφηεξα ειιεληθά πξντφληα πνπ εμήρζεζαλ ζηε νπεδία ην 2014 ήηαλ ηπξνθνκηθά
πξντφληα, δηάθνξεο άξγηινη (κπεληνλίηεο), πιαζηηθέο χιεο (πνιπζηπξφιην), δηφπηξεο,
ζηδεξνθξάκαηα (ζηδεξνληθέιην), ειηέο, παξαζθεπαζκέλα ιαραληθά, δηάθνξα θξνχηα (θπξίσο
ζηαθχιηα θαη πνξηνθάιηα), ελδχκαηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θ.ά. Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ
πξντφλησλ ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο απφ ηε νπεδία, γηα ην ίδην πάληα έηνο,
ζπγθαηαιέγνληαη θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, πξντφληα απφ ραξηί θαη ραξηφλη, πξντφληα
μπιείαο, ςάξηα παζηά, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, κεραλήκαηα, θξέκα γάιαθηνο, ραξηί εθεκεξίδσλ,
ρεκηθνί πνιηνί απφ μχιν θηι.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΗ ΓΗΑ ΔΛΛΖΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ
1. Διιεληθέο Αξρέο
Διιεληθή Πξεζβεία

Σει. (+46-8) 545 660 10 www.mfa.gr/stockholm

Γξαθείν ΟΔΤ

Σει. (+46-8) 545 660 16 commerce.stockholm@mfa.gr

Γξαθείν Σχπνπ

Σει. (+46-8) 660 24 80

grpress@comhem.se

Διιεληθή Οκνζπνλδία (ΟΔΚ)

Σει. (+46-8) 627 00 27

www.grekiskariksforbundet.se

2. νπεδηθνί Δκπνξηθνί Φνξείο
Swedish Trade Federation

Σει. (+46-10) 471 85 00 www.svenskhandel.se

Business Sweden

Σει. (+46-8) 588 660 00 www.business-sweden.se

Confederation of Swedish Enterprise

Σει. (+46-8) 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se

Swedish Association of Agents

Σει. (+46-8) 411 00 22

www.agenturforetagen.se

National Board of Trade

Σει. (+46-8) 690 48 00

www.kommers.se

3. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα
Stockholm Chamber of Commerce

Σει. (+46-8) 555 100 00 www.chamber.se

Chamber of Commerce of Southern Sweden

Σει. (+46-40) 690 24 00 www.handelskammaren.com

West Sweden Chamber of Commerce

Σει. (+46-31) 83 59 00

www.handelskammaren.net

Chamber of Commerce of East Sweden

Σει. (+46-11) 28 50 30

www.east.cci.se

Central Bank of Sweden

Σει. (+46-8) 787 00 00

www.riksbank.se

Nordea

Σει. (+46-771) 22 44 88 www.nordea.se

SEB

Σει. (+46-771) 365 365

Handelsbanken

Σει. (+46-8) 701 10 00 www.handelsbanken.se

Swedbank

Σει. (+46-771) 22 11 22 www.swedbank.se

Swedish Bankers' Association

Σει. (+46-8) 453 44 00

www.swedishbankers.se

Stockholm International Fairs

Σει. (+46-8) 749 41 00

www.stockholmsmassan.se

Swedish Exhibition & Congress Centre

Σει. (+46-31) 708 80 00 www.svenskamassan.se

Elmia

Σει. (+46-36) 15 20 00

4. Σξάπεδεο

www.seb.se

5. Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ
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www.elmia.se

6. Ξελνδνρεία
Grand Hotel Stockholm

Σει. (+46-8) 679 35 00

Radisson SAS Strand Hotel

Σει. (+46-8) 506 640 00 www.radissonblu.com

Scandic Continental Hotel Stockholm

Σει

Sheraton Stockholm Hotel

Σει. (+46-8) 412 34 00

Hilton Stockholm Slussen Hotel

Σει. (+46-8) 517 353 00 www.hilton.com

-

www.grandhotel.se

www.scandichotels.com
www.sheratonstockholm.com

7. Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο (κεγαιπηέξσλ ρσξψλ)
Δκπνξ.Γξαθείν Πξεζβείαο Γεξκαλίαο

Σει. (+46-8) 670 15 22

Δκπνξ.Γξαθείν Πξεζβείαο Γαιιίαο

Σει. (+46-8) 545 89 150 www.ambafrance-se.org

Δκπνξ.Γξαθείν Πξεζβείαο Ζλ. Βαζηιείνπ

Σει. (+46-8) 671 30 53

www.ukinsweden.fco.gov.uk

Δκπνξ.Γξαθείν Πξεζβείαο ΖΠΑ

Σει. (+46-8) 783 53 46

http://stockholm.usembassy.gov

Italian Chamber of Commerce in Sweden

Σει. (+46-8) 611 25 40

www.italchamber.se

Δκπνξ.Γξαθείν Πξεζβείαο Ηζπαλίαο

Σει. (+46-8) 24 66 10

www.spaininformation.org

www.stockholm.diplo.de

8. νπεδηθνί Οηθνλνκηθνί Φνξείο-Ηλζηηηνχηα
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νπεδίαο

Σει. (+46-8) 405 10 00

www.regeringen.se

National Institute of Economic Research

Σει. (+46-8) 453 59 00

www.konj.se

Swedish Agency for Economic & Regional Growth Σει. (+46-8) 681 91 00

www.tillvaxtverket.se

Swedish National Financial Management Authority

Σει. (+46-8) 690 43 00

www.esv.se

Swedish Financial Supervisory Authority

Σει. (+46-8) 787 80 00

www.fi.se

9. Άιινη νπεδηθνί Φνξείο (ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα)
Statistics Sweden

Σει. (+46-8) 506 940 00 www.scb.se

Swedish Agency for Innovation Systems

Σει. (+46-8) 473 30 00
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www.vinnova.se

