
Δξωηεπικό εμπόπιο οςηδίαρ 

Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηε-

ηηθή, ελ ηνύηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξ-

λεζε ζεσξεί όηη ε γεληθόηεξε νηθν-

λνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πνιιέο 

επξσπατθέο ρώξεο έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ην ξπζκό αλάπηπμεο ηεο 

Σνπεδίαο, δεδνκέλνπ όηη ε ζνπεδηθή 

νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζ-

κό από ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαην-

πνηεί.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ην 56% ησλ 

εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλε-

ηαη πξνο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ελώ ην 38% πξνο ηελ επξσ-

δώλε, ε νπνία πιήηηεηαη από ηελ νη-

θνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο, ε ζνπεδηθή 

θνξόλα εληζρύεηαη ζπλερώο ζε ζρέζε 

κε ην επξώ, γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη 

αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο Σνπεδίαο γηα αύμεζε ησλ εμαγσ-

γώλ ηεο.  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Η Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο 

ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζ-

ζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία 

εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο    

εκπόξην.  

Η αμία ησλ εμαγσγώλ  ηεο ρώξαο  

θαηά ην 2012 αλήιζε ζε 1,15 ηξηζ.    

θνξόλεο Σνπεδίαο (132,5 δηζ. επξώ), 

ελώ ην ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο 

αλήιζαλ ζε 1,06 ηξηζ. θνξόλεο (125 

δηζ. επξώ). Τν 2012, ην πιεόλαζκα 

ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο 

έθζαζε ηα  86,4 δηζ. θνξόλεο (7,5 

δηζ. επξώ).  

Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα  

ραξαθηεξηζζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία, 

εμαξηώκελε ζεκαληηθά από ην εμσ-

ηεξηθό εκπόξην θαη θπξίσο ηηο εμαγσ-

γέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Αλ ιεθζεί 

ππόςε ν κηθξόο ζρεηηθά πιεζπζκόο 

ηεο Σνπεδίαο, ε ζπκκεηνρή ηεο ρώ-

ξαο ζην δηεζλέο εκπόξην είλαη εληπ-

πσζηαθά κεγάιε.  
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Η Σνπεδία έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε 

άιιεο βηνκεραληθέο ρώξεο θαη πεξηζζόηεξν κε ηηο 

ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ. Παξ’ όια απηά, ζηελ Αζία 

ππάξρνπλ αγνξέο γξήγνξα εμειηζζόκελεο γηα ηηο 

ζνπεδηθέο εμαγσγέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Ιαπσλία, ηελ Κίλα, ην Φνλγθ Κνλγθ, ηε Νόηηα 

Κνξέα, ηε Μαιαηζία θαη ηε Σηγθαπνύξε.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο 

ηεο Σνπεδίαο (SCB), θαηά ην 2012, ε Γεξκαλία 

εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο 

κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 190,5 δηζ. θνξόλεο 

(πεξίπνπ 21,87 δηζ. επξώ), ε Ννξβεγία βξίζθεηαη 

ζηε δεύηεξε ζέζε κε  100,6 δηζ. θνξόλεο 

(πεξίπνπ 11,55 δηζ. επξώ), ε Γαλία ζηελ ηξίηε κε 

93,2 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 10,70 δηζ. επξώ), ελώ 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (72,3 

δηζ. θνξόλεο, ήηνη 8,30 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέ-

κπηε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (72,1 δηζ. θνξόλεο, 

ήηνη 8,28 δηζ. επξώ). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα 

θαηά ην 2012 αλήιζαλ ζε 1,27 δηζ. θνξόλεο (146 

εθαη. επξώ).  

Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο Σνπεδίαο, ε 

Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ην 2012 κε 

120,4 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 13,82 δηζ. επξώ) θαη 

ε Γεξκαλία πνπ ήηαλ ζηελ πξώηε ζέζε ην 2011,  

βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε ην 2012 (114,6 δηζ. 

θνξόλεο πεξίπνπ 13,16 δηζ. επξώ). Σηελ ηξίηε 

ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

(90 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 10,33 δηζ. επξώ), ζηελ ηέ-

ηαξηε νη ΗΠΑ (75 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 

8,6 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ε Γα-

λία (74,6 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,56 δηζ. 

επξώ). Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα θαηά ην εμεηα-

δόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 2,26 δηζ. θνξόλεο 

(260 εθαη. επξώ).  

Tα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από ηε 

Σνπεδία ην 2012 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

πξντόληα δηύιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκόο ηειε-

πηθνηλσληώλ, ραξηί θαη ραξηόληα, θαξκαθεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο, ράιπβαο θαη ζηδεξν-

θξάκαηα, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκα-

ηα, κεραλήκαηα γηα εμνπιηζκό νξπρείσλ θαη ια-

ηνκείσλ, πξντόληα μπιείαο, κεηαιιεύκαηα ζηδή-

ξνπ θ.ά.  

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζα-

γσγέο ηεο Σνπεδίαο από ην εμσηεξηθό, γηα ην 

ίδην πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πεηξειαηνεηδή 

πξντόληα, κεραλνθίλεηα νρήκαηα, εμνπιηζκόο 

ηειεπηθνηλσληώλ, εμαξηήκαηα γηα κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα, ζίδεξνο, ράιπβαο θαη ζηδεξνθξάκαηα, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαξκαθεπηηθά παξα-

ζθεπάζκαηα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά. 

ΔΛΙΓΑ 2                                ΜΑΡΣΙΟ   

    

    Δξωηεπικό εμπόπιο ηηρ οςηδίαρ ηα ηελεςηαία πένηε έηη   

   (Ποζά ζε διζ. SEK. Δνηόρ παπένθεζηρ ηο ποζό καηά πποζέγγιζη ζε διζ. εςπώ ) 

 
  Πεγή: Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο (Statistics Sweden - SCB) 

   * Τν 2012,  ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 8,71 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK) 

  2008 2009 2010 2011 2012* 

Όγκορ εμποπίος 2292,3 (238,8) 1909,4 (180,1) 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 2222,8 (257,5)  

Δξαγωγέρ 1194,4 (124,4) 996,7 (94,0) 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 1154,6 (132,5)  

Διζαγωγέρ 1097,9 (114,4) 912,9 (86,1) 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 1068,2 (125,0)  

Δμποπικό ιζοζύγιο    96,5 (10,1)   83,6 (7,9)    68,9 (7,2) 77,5   (8,6)   86,4   (7,5)  
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Η  Ericsson ανακοίνωζε πεπικοπέρ 1.399 θέζε-

ων επγαζίαρ ζηη οςηδία 

H ζνπεδηθή βηνκεραλία ηειεπηθνηλσληαθνύ εμν-

πιηζκνύ Ericsson αλαθνίλσζε πεξηθνπέο 1.399 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε Σνπεδία.  

Οη απνιύζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο γεληθόηεξσλ πεξηθνπώλ ηεο εηαη-

ξείαο  πνπ έρεη ήδε αλαθνηλσζεί.  

Η οςηδία ππωηοπόπορ ζηην καινοηομία  

Σύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Σνπε- 

δία θαηαηάζζεηαη ζηελ πξώηε ζέζε, κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ζηελ θαηλνηνκία θαη κάιη-

ζηα παξνπζηάδεη  πνιύ πςειόηεξεο επηδόζεηο από 

ηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ. Σηε δεύηεξε ζέζε ηεο    

θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε Γεξκαλία θαη αθνινπζεί 

ζηελ ηξίηε ζέζε ε Γαλία.  

Σε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθέξεηαη όηη «νη 

επηδόζεηο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ βειηηώλνληαη από 

έηνο ζε έηνο, παξά ηελ ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή 

θξίζε, αιιά ην θαηλνηνκηθό ράζκα κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ εμαθνινπζεί λα δηεπξύλεηαη.    

Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ 

απνηεινύλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ε 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαηλνηνκηώλ, θαζώο 

θαη ηα άξηζηα εξεπλεηηθά ζπζηήκαηα». 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Ππεμιέπα ηος ηηλεοπηικού ππογπάμμαηορ 

«Mästarnas Mästare» 
Τν ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ζνπεδηθώλ ΜΜΔ αλαθέξ-

ζεθε ζηελ πξεκηέξα ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο 

Mästarnas Mästare (Ο Πξσηαζιεηήο ησλ πξσηα-

ζιεηώλ) ζηε Sveriges Television, ηα γπξίζκαηα 

ηεο νπνίαο έρνπλ γίλεη ζηελ Πεινπόλλεζν θαη 

εηδηθόηεξα, ζηε Μεζζελία, ζπκβάιινληαο έηζη 

ηνπξηζηηθά ζηελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο. Σην πξώ-

ην επεηζόδην, παξαθνινπζεί θαλείο ηνπο ζπκκεηέ-

ρνληεο λα θζάλνπλ ζηελ Διιάδα, «ζην ιίθλν ηνπ 

αζιεηηζκνύ όπνπ γελλήζεθαλ νη Οιπκπηαθνί Α-

γώλεο».  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε ελ ιόγσ ζεηξά είλαη ηδηαίηε-

ξα αγαπεηή ζηνπο Σνπεδνύο θαη ζεκεηώλεη πάληα 

πςειή ηειεζέαζε. Τν εβδνκαδηαίν έλζεην ξαδην-

ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εθεκεξίδαο     

Dagens Nyheter είρε ηελ Πέκπηε νινζέιηδν εμώ-

θπιιν γηα ηελ ελ ιόγσ εθπνκπή. Δπίζεο, ζύκθσ-

λα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Aftonbladet κε ηίηιν 

«Mästarnas Mästare –επηηπρία ηειεζέαζεο», ε 

πξεκηέξα ηεο εθπνκπήο έζπαζε ξεθόξ ηειεζέα-

ζεο, κε 2.624.000 ηειεζεαηέο θέηνο- ζε ζύγθξηζε 

κε ηνπο 2.170.000 ηειεζεαηέο θαηά ηελ πεξαζκέ-

λε ρξνληά (Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο 

Σηνθρόικεο).  
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ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γιεθνήρ Έκθεζη  Σοςπιζμού «TUR 2013»  

Με κεγάιε επηηπρία,  νινθιεξώζεθε ε δηεζλήο  

έθζεζε ηνπξηζκνύ «TUR - Swedish International 

Travel & Tourism Trade Fair» ζην εθζεζηαθό   

θέληξν «Svenska Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ.  

Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 21 έσο 24 

Μαξηίνπ 2013, ελώ πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ ε     

παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε.   

Σεκεηώλεηαη όηη, ε έθζεζε TUR ζεσξείηαη ε κε-

γαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ  ζηε Σθαλδηλαβία.  

ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ε ζςνεσή άνοδο η αγοπά ακινήηων ζηη ηοκ-

σόλμη  

Η αγνξά αθηλήησλ ηεο Σηνθρόικεο ζεσξείηαη σο 

κία από ηηο πην ειθπζηηθέο ζηελ Δπξώπε, δεδνκέ-

λεο ηεο θαιήο ζρεηηθά νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο Σνπεδίαο θαη ηεο ζπλερνύο αύμεζεο ησλ   

θαηνίθσλ πνπ έξρνληαη ζηελ πόιε πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. 

Η εηαηξεία «Standard Life Investments» πνπ  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθό ηνκέα 

ζρεδηάδεη λα επελδύζεη πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα 

επξώ ζε εκπνξηθά αθίλεηα ζηε ζνπεδηθή πξσηεύ-

νπζα.  

Σύκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή επελδύζεσλ ηεο ελ 

ιόγσ εηαηξείαο, θ. Mark Meiklejon, «ε Σηνθρόι-

κε απνηειεί ελδερνκέλσο ηελ θνξπθαία επηινγή 

γηα όιεο ηηο δηεζλείο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηε Σνπεδία θαη γεληθόηεξα 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Σθαλδηλαβίαο, θαζώο  

νη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο δηαθξίλνληαη γηα ην πςε-

ιό βηνηηθό επίπεδν, ηε δηαθάλεηα, ηε ξεπζηόηεηα 

ζηελ αγνξά θαη έλα αξθεηά  ηζρπξό ηξαπεδηθό 

ζύζηεκα».    
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: The Angling Show  

Duration: 5-7 Arpil  2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.sportfiskemassan.se 

 

 

Event: Sci-Fi (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) 

Duration: 6-7 Arpil  2013 

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: Nordic Gardens (Garden show) 

Duration: 11-14 Arpil  2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.nordiskatradgardar.se 
 

 

Event: Vitalis (IT solutions for the health, care and welfare sectors) 

Duration: 16-18 Arpil  2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: eva.martinsson@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2013/vitalis-2013 
 

 

Event: Audio, Video and Lighting 

Duration: 23-25 Arpil  2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: llb@branschkansliet.se 

Website: www.llbmassan.se 
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