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Εξωτερικό εμπόριο της Σουηδίας
Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς ως
χώρα ελεύθερου εμπορίου και περισσότερη από τη μισή της οικονομία
εξαρτάται από το εξωτερικό της εμπόριο. Η αξία των εξαγωγών της
χώρας κατά το 2015 ανήλθε σε
1.181,2 δισ. κορόνες Σουηδίας
(126,2 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με το 2014.
Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν
1.163,8 δισ. κορόνες (124,3 δισ. ευρώ). Το 2015, το πλεόνασμα στο
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε κατά 41% συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος και έφθασε τις
17,4 δισ. κορόνες (1,9 δισ. ευρώ).
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Σουηδίας (SCB), η
Γερμανία εμφανίζεται ως πρώτος
προμηθευτής της χώρας με προϊόντα
συνολικής αξίας 209 δισ. κορονών, η
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Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 96,5 δισ. κορόνες, η Νορβηγία
στην τρίτη με 95,6 δισ. κορόνες, ενώ
στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Δανία
(89,5 δισ. κορόνες) και στην πέμπτη
το Ηνωμένο Βασίλειο (64,2 δισ. κορόνες). Οι εισαγωγές από Ελλάδα
κατά το ίδιο έτος ανήλθαν σε 1,14
δισ. κορόνες (122,6 εκατ. ευρώ).
Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της
Σουηδίας, η Νορβηγία κατέχει την
πρώτη θέση το 2015 με 121,7 δισ.
κορόνες και η Γερμανία βρίσκεται
στη δεύτερη θέση (121,1 δισ. κορόνες). Στην τρίτη θέση είναι οι ΗΠΑ
(90,5 δισ. κορόνες), στην τέταρτη το
Ην. Βασίλειο (84,8 δισ. κορόνες) και
στην πέμπτη θέση η Δανία (80,7 δισ.
κορόνες). Οι σουηδικές εξαγωγές
προς Ελλάδα κατά το εξεταζόμενο
διάστημα ανήλθαν σε 2,62 δισ. κορόνες (280 εκατ. ευρώ).
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Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας, το 2015 υπήρξε μείωση κατά 6,5% των ελληνικών εξαγωγών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, αύξηση κατά 26% σημείωσαν οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Σουηδία (οι
εξαγωγές προς Σουηδία ήταν 122,6 εκατ. ευρώ
και οι εισαγωγές 280 εκατ. ευρώ). Το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος-Σουηδίας
ανήλθε σε 1,47 δισ. κορόνες (157,4 εκατ. ευρώ)
κατά το εξεταζόμενο διάστημα.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Σουηδία το 2015
ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,68%.
Το 2015, τα τυροκομικά προϊόντα (σε πολύ μεγάλο ποσοστό, φέτα), αποτέλεσαν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία
με μερίδιο 18,6% επί του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μπεντονίτης με μερίδιο 8,3%, ενώ οι διόπτρες που αποτελούσαν το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας τα προηγούμενα έτη, είναι πλέον στην όγδοη
θέση και έχουν ποσοστό 6,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές σημαντικών ποσοτήτων του
πολεμικού αυτού υλικού κατά τα τελευταία χρόνια οφείλονται σε συμφωνία που είχε υπογραφεί
Οφε
ίλονται σε συμφωνία που είχε
Πίνακας 1: Βασικά εξαγόμενα προϊόντα της
Ελλάδας στη Σουηδία
Προϊόντα

μεταξύ του σουηδικού στρατού και της ελληνικής
εταιρείας «Θέων Αισθητήρες», κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού. Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών αγαθών της Ελλάδας συγκαταλέγονται επίσης οι ελιές (7,9%) και πλαστικές ύλες (ποσοστό 6,9%). Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι την περασμένη χρονιά, δεν υπήρξαν
καθόλου εξαγωγές σιδηρονικελίου, το οποίο επί
αρκετά έτη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά αγαθά της Ελλάδας προς τη Σουηδία.
Τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούσαν το σημαντικότερο προϊόν που εισάγει η Ελλάδα από τη
Σουηδία κατά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το
2015 αν και παρουσίασαν αύξηση βρίσκονται στη
δεύτερη θέση με ποσοστό 12,2% επί των συνολικών εισαγωγών από Σουηδία. Στην πρώτη θέση
της κατάταξης είναι πλέον τα ορυκτέλαια με
μερίδιο 17,5% στις ελληνικές εισαγωγές. Τα ορυκτέλαια παρουσίασαν πολύ μεγάλη αύξηση κατά
550% σε σύγκριση με το 2014 και για το λόγο
αυτό αυξήθηκαν γενικότερα οι σουηδικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σημείωναν σταθερά μείωση. Διάφορα προϊόντα χάρτου και ξυλείας καθώς επίσης ψάρια, οχήματα και τηλεφωνικές συσκευές συγκαταλέγονται
μεταξύ των βασικών εισαγωγικών αγαθών της
Ελλάδας από τη Σουηδία.
Πίνακας 2: Βασικά εισαγόμενα προϊόντα της
Ελλάδας από τη Σουηδία

%
Αξία
σε
σύνολο
σε εκατ. € εξαγωγών

Προϊόντα

Τυροκομικά προϊόντα
(Φέτα)
Διάφορες άργιλοι
(Μπεντονίτης)
Λαχαν. διατηρημένα
(κυρίως ελιές)
Πολυμερή του στυρολίου
(Πολυστυρόλιο)

22,9

18,6%

1

10,2

8,3%

2

9,6

7,9%

3

8,5

6,9%

4

5

Σταφύλια,
νωπά ή ξερά

5,1

4,1%

5

6

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα

5,0

4,0%

7

Διάφορα ενδύματα
(ανδρικά και γυναικεία)

4,6

3,8%

1
2
3
4

8

Διόπτρες

3,5

2,9%

9

Διάφορα υφάσματα

2,9

2,3%

2,2

1,8%

φυσικό μαγνήσιο
10 Ανθρακικό
(μαγνησίτης)
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7
8
9

Ορυκτέλαια (άλλα από ακατέργαστα λάδια)
Φαρμακευτικά προϊόντα και
λοιπά παρασκευάσματα
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς
επίχριση ή επάλειψη
Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών
Ξυλεία πριονισμένηκατά
μήκος, πάχους > 6 mm
Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα & καπνιστά
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή
Λοιπά είδη χαρτιού και χαρτονιών
Πλατέα προϊόντα έλασης
από χάλυβα, πλάτους <
600mm

10 Διάφορα οχήματα &
επιβατικά αυτοκίνητα

% σε
Αξία
σύνολο
σε εκατ. € εισαγωγών
49,0

17,5%

34,2

12,2%

11,3

4,0%

10,0

3,6%

8,8

3,1%

8,0

2,9%

6,1

2,2%

6,0

2,1%

5,1

1,8%

4,9

1,7%
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Επιπτώσεις ενδεχόμενης αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ για τις σουηδικές
εξαγωγές
Σε πρόσφατο δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας «Svenska Dagbladet», αναφέρονται οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν για τις εξαγωγές της
Σουηδίας σε ενδεχόμενη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ. Σύμφωνα με το εμπορικό επιμελητήριο της Στοκχόλμης, περισσότερες από
χίλιες σουηδικές θυγατρικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι
διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ισχυρές. Μολονότι η Γερμανία
και η Νορβηγία είναι οι δύο σημαντικότεροι
εμπορικοί εταίροι της Σουηδίας, η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί το σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό για εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης.
Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής οικονομολόγος του εμπορικού επιμελητηρίου της Στοκχόλμης, κ. Ανδρέας Χατζηγεωργίου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το ένα τρίτο των σουηδικών εξαγωγών προς τη Βρετανία, συνολικής αξίας 85 δισ.
σουηδικών κορονών (περίπου 9,1 δισ. ευρώ),
προέρχεται από την περιοχή της Στοκχόλμης, η
οποία αναμένεται να πληγεί περισσότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Σουηδίας,
σε περίπτωση «Brexit». Ο κ. Χατζηγεωργίου θεωρεί ότι, βραχυπρόθεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος
υποτίμησης της αγγλικής λίρας σε σχέση με την
κορόνα, γεγονός που δύναται να συμβάλλει στην
μείωση των σουηδικών εξαγωγών καθώς τα σουηδικά προϊόντα θα καταστούν ακριβότερα για
τους Βρετανούς καταναλωτές. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν μέτρα
προστατευτισμού εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των εξαγωγών της Σουηδίας.
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Συνεχής άνοδος στο λιανεμπόριο στη Σουηδία
Ο όγκος πωλήσεων του λιανικού εμπορίου στη
Σουηδία σημείωσε νέα αύξηση κατά 3,9% τον
Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, σε σχέση με τον
ίδιο μήνα το 2015.
Εξαγορά ορυχείου στη Φινλανδία από τη σουηδική εταιρεία Boliden
Η σουηδική μεταλλευτική εταιρεία Boliden προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση του
ορυχείου Kevitsa στη βόρεια Φινλανδία. Η τιμή
για την εξαγορά του συγκεκριμένου ορυχείου
εξόρυξης χρυσού, χαλκού και νικελίου ανέρχεται
σε 6 δισ. σουηδικές κορόνες (περίπου 645 εκατ.
ευρώ). Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Boliden, κ. Lennart Evrell, ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι «η εξαγορά αυτή είναι σύμφωνη με τη γενικότερη στρατηγική του επιχειρηματικού ομίλου και
αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για επέκταση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μέσω της
απόκτησης ενός υψηλής ποιότητας ορυχείου».
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αύξηση των προκρατήσεων στην Ελλάδα
«Οι Σουηδοί επιλέγουν Ελλάδα, παρά την προσφυγική κρίση», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος
στην εφημερίδα «Svenska Dagbladet», όπου αναφέρεται ότι το 2016 θα αποτελέσει σταθμό για
τον σουηδικό τουρισμό στην Ελλάδα. Σύμφωνα
με τους μεγάλους σουηδούς tour operators, οι
προκρατήσεις για Ελλάδα σημειώνουν αύξηση
10%-15% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.
Σχετικά με τη Λέσβο, προβλέπεται μείωση της
ζήτησης, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το
2015 πολλοί Σουηδοί επισκέφτηκαν το νησί προκειμένου να βοηθήσουν τους πρόσφυγες (Πηγή:
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δεξίωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης
Μαρτίου, η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία
παρέθεσε δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην Πρεσβευτική κατοικία στο κέντρο της Στοκχόλμης. Στη δεξίωση είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν μέλη της σουηδικής κυβέρνησης και
άλλοι αξιωματούχοι της χώρας, εκπρόσωποι του
διπλωματικού σώματος, οικονομικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι, η ελληνική ομογένεια κα.
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Στο πλαίσιο της δεξίωσης, έλαβε επίσης χώρα
παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ελληνική κουζίνα και να γευτούν διάφορα προϊόντα
καθώς επίσης ελληνικά αλκοολούχα ποτά.
Η εταιρεία «Vita Delicious» αποτέλεσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βασικό χορηγό της
δεξίωσης, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των
εταιρειών «Meletis Mat & Dryck» και
«Oenoforos». Οι προαναφερθείσες
εταιρείες
δραστηριοποιούνται με εξαιρετική επιτυχία στη
σουηδική αγορά.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: Sci-Fi 2016 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)
Duration: 2-3 April 2016
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
Fax: 0046 31160330
E-mail: isbergentertainment@bredband.net
Website: www.scifiworld.se
Event: Vitalis (E-health, care and welfare sectors)
Duration: 5-7 April 2016
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
Fax: 0046 31160330
E-mail: vitalis@svenskamassan.se
Website: www.vitalis.nu
Event: Shop Nordic 2016
Duration: 13-14 April 2016
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25
E-mail: info@artexis.se
Website: www.easyfairs.com/events_216/shop-nordic-e-commerce-2016_72702
Event: Scandinavian Electronics Event
Duration: 19-21 April 2016
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25
E-mail: info@artexis.se
Website: www.see-event.se
Event: Nordiska Trädgårdar (Nordic Garden Fair)
Duration: 21-24 April 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: gunnel.hulden@stockholmsmassan.se
Website: www.nordiskatradgardar.se
Event: Gastronord & Vinordic (Food and beverage fair )
Duration: 26-29 April 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: eventservice@stockholmsmassan.se
Website: www.gastronord.se
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