
Γηκεξέο εκπόξην κεηαμύ Διιάδαο 

θαη νπεδίαο 

Οη εμαγσγέο ηεο Ειιάδαο πξνο ηελ 

νπεδία απμάλνληαλ ζηαζεξά από ην 

2004 έσο ην 2007, ελώ κεηώζεθαλ ην 

2008 θαη ην 2009. Καηά ην 2010,  

ππήξμε ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 

14,5% ησλ εμαγσγώλ ηεο Ειιάδαο, 

ελώ ην 2011, νη εμαγσγέο θπκαίλν-

ληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, αλ θαη εκθαλίδε-

ηαη κηα κηθξή αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

5%, ππνινγίδνληαο ηηο ειιεληθέο  

εμαγσγέο ζε επξώ.  

Σν 2012, νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο 

ηε νπεδία αλήιζαλ ζε 1,27 δηζ. θν-

ξόλεο (146 εθαη. επξώ), παξνπζηάδν-

ληαο κείσζε 6% ζε ζρέζε κε ην 

2011. Η κείσζε ησλ ειιεληθώλ εμα-

γσγώλ ην 2012 ζε ζύγθξηζε κε ην 

2011 νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό 

ζηελ θαηαθόξπθε  κείσζε ησλ εμα-

γσγώλ ζηδεξνθξακάησλ πξνο ηε 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

νπεδία (10,6 εθαη. επξώ ην 2012 

έλαληη 34,1 εθαη. επξώ ην 2011). 

Μηθξή θάκςε είρε ζεκεησζεί ζηηο 

εηζαγσγέο ηεο Ειιάδαο από ηε νπε-

δία ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006, ην 

2008 απμήζεθαλ ειαθξά νη εηζαγσ-

γέο από ηε νπεδία, γηα λα απμεζνύλ 

εθ λένπ ην 2009 θαηά 13%. Ελ ηνύ-

ηνηο, ην 2010 παξαηεξείηαη ζεκαληη-

θή κείσζε ησλ ζνπεδηθώλ εμαγσγώλ 

πξνο  ηε ρώξα καο θαηά 18,6% ελώ 

αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε θαηαγξά-

θεηαη θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ησλ 

δύν ρσξώλ, όπνπ ην έιιεηκκα ηεο 

Ειιάδαο κεηώλεηαη θαηά 30% ζε ζρέ-

ζε κε ην 2009 ιόγσ θαη ηεο αύμεζεο 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε 

νπεδία.  

Σν 2011, νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο 

ηελ Ειιάδα αλήιζαλ ζε 3,2  δηζ. θν-

ξόλεο (359,3 εθαη. επξώ),  εκθαλίδν-

ληαο πεξαηηέξσ κείσζε θαηά 16% ζε 

ζρέζε κε ην 2010. εκαληηθή κείσζε  

Photo: http://urbandesignbth.blogspot.se/2010/11/hammarby-sjostad.html 



εκθάληζε θαη ην έιιεηκκα ηεο Ειιάδαο θαηά 25% 

πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην 2010.  

Σν 2012, νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Ειιάδα 

ήηαλ 2,26 δηζ. θνξόλεο (260,3 εθαη. επξώ), ελώ 

ην έιιεηκκα αλήιζε ζε 995,7 εθαη. θνξόλεο 

(114,3 εθαη. επξώ), παξνπζηάδνληαο πεξαηηέξσ 

κείσζε θαηά 46% ζπγθξηηηθά κε ην 2011(ην 2011 

ην έιιεηκκα αλήιζε ζε 1,8 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 204 

εθαη. επξώ).   

Σα θπξηόηεξα ειιεληθά πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ 

ζηε νπεδία ην 2012 ήηαλ ηπξνθνκηθά πξντόληα, 

ιαραληθά θαη θξνύηα, ιηπάζκαηα, ελδύκαηα θαη 

ζπκπιεξώκαηα ξνπρηζκνύ, δηόπηξεο, ζηδεξνθξά-

καηα, ειαηόιαδν θηι.   

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζα-

γσγέο ηεο Ειιάδαο από ηε νπεδία, γηα ην ίδην 

πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πξντόληα από ραξηί, 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα, νξπθηέιαηα, κεραλήκα-

ηα, πξντόληα μπιείαο, ςάξηα παζηά θηι.  

 

Πξννπηηθέο γηα ηα ειιεληθά πξντόληα  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί αξρηθά όηη ε νπεδία 

εηζάγεη πεξίπνπ ην 50% ησλ ηξνθίκσλ ηεο θαη νη 

δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ 

ειιεληθώλ ηξνθίκσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. 

Η  ιηαληθή  αγνξά   ηξνθίκσλ  έρεη  νιηγνπσιηαθή  

κνξθή θαζώο νη 3 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super-

markets ειέγρνπλ ην 85-90% ηεο ζνπεδηθήο αγν-

ξάο. Είλαη θαηά ζεηξά ε ICA, ε COOP θαη ε    

Axfood. Μεγαιύηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο 

είλαη  ε ICA κε κεξίδην αγνξάο 45-49% θαη πε-

ξηζζόηεξα από 1.350 θαηαζηήκαηα ζηε νπεδία. 

Η δεύηεξε κεγαιύηεξε αιπζίδα  super-markets 

είλαη ε Coop, κε κεξίδην αγνξάο  21-23%,  ελώ 

ζηελ ηξίηε ζέζε είλαη ε αιπζίδα ιηαληθήο πώιε-

ζεο Axfood κε κεξίδην αγνξάο 18%, ε νπνία δηα-

ζέηεη θαηαζηήκαηα κε ηηο επσλπκίεο Willys, 

Hemköp θαη PrisXtra.  εκαληηθή παξνπζία ζηε 

ζνπεδηθή αγνξά έρεη επίζεο ε Bergendahls κε 

κεξίδην αγνξάο 5-6%, ηα Lidl κε πεξηζζόηεξα 

από 80 θαηαζηήκαηα ζηε ρώξα θαζώο θαη ηα        

Seven Eleven θαη Pressbyrån.  

Τπάξρνπλ επίζεο κηθξόηεξεο αιπζίδεο θαηαζηε-

κάησλ ηξνθίκσλ, ηειεπηαία δε γλσξίδνπλ άλζεζε 

ηα κηθξά θαηαζηήκαηα ζηηο γεηηνληέο κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ πνπ αλα-

δεηνύλ παξαδνζηαθά εηζαγόκελα ηξόθηκα από 

ηελ Αλαη. Μεζόγεην. Επίζεο, ηα παξαδνζηαθά    

εζηηαηόξηα έρνπλ πξνθαιέζεη δήηεζε γηα εηζαγό-

κελα ηξόθηκα θαη καδί κε ηα παξαπάλσ κηθξά 

θαηαζηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δηαθνξε- 

ηηθό δίαπιν δηαλνκήο εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ.  

ΔΛΗΓΑ 2                                ΑΠΡΗΛΗΟ  

   Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε  

  (Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξώ) 

 
  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Statistics Sweden - SCB) 

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

 

  2008 2009 2010 2011 2012* 

Δμαγσγέο (πξνο    1658,0 (172,7)  1232,6 (116,3)  1411,9 (148,0)  1403,4 (155,4)  1272,0 (146,0)  

Δηζαγσγέο (από 

νπεδία)  
5476,0 (570,4)  4740,5 (447,2)  3858,2 (404,4)  3244,5 (359,3)   2267,7 (260,3)  

Όγθνο εκπνξίνπ 7134,0 (743,1)  5973,1 (563,5)  5270,1 (552,4)  4647,9 (514,7)    3539,7 (406,3)  

Δκπνξηθό ηζνδύγην -3818,0 (-397,7)  -3507, (-330,9)  -2447,1 (-256,5)  -1841,1 (-203,9)  - 995,7 (114,3)  

 Photo: http://www.panoramio.com/photo/50602964 

 Photo: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarby_sj%C3%B6stad 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Μείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηε βηνκεραλία ηεο 

νπεδίαο  

ύκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν 

Bloomberg, νη επελδύζεηο ζηε νπεδία αλακέλε-

ηαη λα πεξηνξηζηνύλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζώο ε 

εμαγσγηθή, θαηά βάζε, νηθνλνκία ηεο ρώξαο είλαη 

αληηκέησπε κε κείσζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο, 

κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ εμαγσγώλ πνπ πξαγ-

καηνπνηεί. Καηά ην 2012, είραλ επελδπζεί 56,9 

δηζ. θνξόλεο ζηε ζνπεδηθή βηνκεραλία, γεγνλόο 

πνπ ζπλεηέιεζε ζηε ζπλνιηθή  αύμεζε ηνπ όγθνπ 

ησλ επελδύζεσλ θαηά 10%, ζύκθσλα κε ηε    

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο. 

Τπνινγίδεηαη όηη,  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ν 

όγθνο ησλ επελδύζεσλ ζα παξνπζηάζεη κείσζε 

ζε ζύγθξηζε κε ην πεξαζκέλν έηνο θαη ζα αλέιζεη 

ζε 56,2 δηζ. θνξόλεο.  

Σν πξαθηνξείν Bloomberg αλέθεξε όηη, «ηα επελ-

δπηηθά ζρέδηα γηα ην ηξέρνλ έηνο δείρλνπλ κείσζε 

ηνπ όγθνπ ησλ επελδύζεσλ ζηε βηνκεραλία     

κεηαιιεπκάησλ, ε νπνία  είρε ζεκεηώζεη αύμεζε 

θαηά 69% ην πεξαζκέλν έηνο πνπ απνηεινύζε θαη 

ηελ πςειόηεξε  ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνύο  βηνκε-

ραληθνύο θιάδνπο.   

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Κέξδε γηα ηελ ηξάπεδα Nordea θαηά ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2013 

Η κεγαιύηεξε ζθαλδηλαβηθή ηξάπεδα Nordea, 

παξνπζίαζε αύμεζε θεξδώλ 2% ην πξώην ηξίκε-

λν ηνπ 2013,ηα νπνία αλήιζαλ ζε 794 εθαη. επξώ.  

Ελ ηνύηνηο, ζύκθσλα κε ηνλ δηεπζύλνληα ζύκ-

βνπιν ηεο  Nordea, θ. Christian Clausen, «ηα θα-

ζαξά έζνδα από ηόθνπο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά 

από ηα ρακειά επηηόθηα, γεγνλόο πνπ είρε αξλεηη-

θό αληίθηππν ζηα επίπεδα θαηαζέζεσλ ζηελ ηξά-

πεδα. Η δήηεζε γηα ρνξήγεζε δαλείσλ παξακέλεη 

ππνηνληθή, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζε-

σλ».  

Γηαηήξεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ από ηελ  

θεληξηθή  ηξάπεδα ηεο νπεδίαο  

Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο, Riksbank,  

αλαθνίλσζε όηη ην βαζηθό επηηόθην πνπ θπκαίλε-

ηαη ζε 1%, αλακέλεηαη λα  δηαηεξεζεί ζε απηό ην 

επίπεδν γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα από όηη αξρηθά 

ππνινγηδόηαλ. Σν κέηξν απηό δύλαηαη λα ζπκ-

βάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηόηεηαο θαη ηελ αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δα-

πάλεο ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ.   

ΔΛΗΓΑ 3                                ΑΠΡΗΛΗΟ  

 Photo: http://www.borealisgroup.com/about/production-sites/borealis

 Photo: http://www.borealisgroup.com/about/production-sites/borealis

Photo: http://nordic-fi.com/nordea-in-400m-senior-smn-nears-amid-

Photo: http://www.scancomark.com/Political-economy/Swedish-



ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Δπίζθεςε ηεο Τπνπξγνύ Σνπξηζκνύ, θαο 

Όιγαο  Κεθαινγηάλλε, ζηε νπεδία  

Επίζεκε επίζθεςε ζηε ηνθρόικε, από 24 έσο 

27 Απξηιίνπ, πξαγκαηνπνίεζε ε Τπνπξγόο Σνπ-

ξηζκνύ, θα Όιγα Κεθαινγηάλλε, κε ζθνπό ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο από ηε νπε-

δία πξνο ηελ Ειιάδα.  

Η ππνπξγόο Σνπξηζκνύ πξαγκαηνπνίεζε  ζπλα-

ληήζεηο κε πςειόβαζκα ζηειέρε κεγάισλ ηαμη-

δησηηθώλ νξγαληζκώλ, όπνπ ζπδεηήζεθαλ νη  

πξννπηηθέο αλάπηπμεο λέσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ.  

Η θα Κεθαινγηάλλε είρε επίζεο ζπλάληεζε κε 

ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζνπεδηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ-

ξηζκνύ «Visit Sweden», θ. Thomas Bruhl, ζηελ 

νπνία πξνέβεζαλ ζε ζπκθσλία γηα  πξνώζεζε 

ηνπ city break ηόζν ζηελ Αζήλα όζν θαη ζηε 

ηνθρόικε, από ην εξρόκελν θζηλόπσξν. Εηδηθή 

αλαθνξά έγηλε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ social media 

θαη ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο ζηε νπε- 

δία, ε Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ απεύζπλε επίζεο  

ραηξεηηζκό ζε εθδήισζε κε ζέκα «Η Ειιάδα ζηηο 

θαξδηέο καο», ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε      

Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ ηεο νπεδίαο, θα Lena    

Liljeroth.  

Σνπξηζηηθέο ηάζεηο ζηε νπεδία 
ηελ έληππε έθδνζε ηεο ζνπεδηθήο εθεκεξίδαο 

Dagens Nyheter, δεκνζηεύεηαη άξζξν, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη όηη «ν θξύνο θαη κεγάινο ζε δηάξθεηα 

ρεηκώλαο ηεο νπεδίαο δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία 

ζε πνιινύο πνιίηεο ηεο ρώξαο γηα αλαδήηεζε  

ειηόινπζησλ πξννξηζκώλ. Οη πσιήζεηο ηνπξηζηη-

θώλ παθέησλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ελόςεη 

ηνπ εξρόκελνπ θαινθαηξηνύ, ελώ έρνπλ ήδε αξρί-

ζεη νη θξαηήζεηο γηα ηα ηαμίδηα ηνπ επόκελνπ ρεη-

κώλα». 

ην ηνπξηζηηθό γξαθείν Resia, νη πσιήζεηο γηα ηα 

θαινθαηξηλά ηαμίδηα απμήζεθαλ θαηά 25% γηα ην 

πξώην ηξίκελν, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν πέξπζη. Πάλσ απ’ όια, νη πεξηζζόηεξεο 

πσιήζεηο αθνξνύλ ηηο πηήζεηο charter.  

Σν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν Ving έρεη παξαηεξήζεη 

κία κεγάιε αύμεζε ζηηο θξαηήζεηο ηόζν γηα ην 

θαινθαίξη, όζν θαη γηα ηνλ εξρόκελν ρεηκώλα. Οη 

θξαηήζεηο ζεκεηώλνπλ πεξίπνπ 20% αύμεζε ζε 

ζρέζε κε πέξπζη θαη ε Ειιάδα είλαη ν ηνπξηζηη-

θόο πξννξηζκόο πνπ ζεκεηώλεη ηελ κεγαιύηεξε 

άλνδν, ζύκθσλα κε ηελ ππεύζπλε ελεκέξσζεο, 

θα Magdalena Öhrn. 

Σν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν Fritidsresor έρεη ζε-

κεηώζεη κία αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζηα θα-

ινθαηξηλά ηαμίδηα. ύκθσλα κε ηελ θα Therese 

Wahlund, ππάξρεη ζεκαληηθή αύμεζε θξαηήζεσλ 

ηόζν γηα ην θαινθαίξη όζν θαη γηα ηνλ επόκελν 

ρεηκώλα. Η Ειιάδα μερσξίδεη, έρνληαο θάλεη 40% 

πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο – «πξόθεηηαη πξαγκαηηθά 

γηα ηελ ρξνληά ηεο Ειιάδαο!» – αλαθέξεη ραξα-

θηεξηζηηθά ε ίδηα. Σν άξζξν θαηαιήγεη, αλαθέξν-

ληαο όηη, ηα ειιεληθά λεζηά Κξήηε θαη Ρόδνο, ε 

Μαγηόξθα (Ιζπαλία), ε Σνπξθία, ε Κξναηία,    

+θαζώο θαη ε Κύπξνο πνπ έρεη πιεγεί από ηελ 

θξίζε, ζπλερίδνπλ λα είλαη αγαπεκέλνη ηνπξηζηη-

θνί πξννξηζκνί ησλ νπεδώλ (Πεγή: Γξαθείν 

Σύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο ηνθρόικεο).  

ΔΛΗΓΑ 4                                ΑΠΡΗΛΗΟ  



ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Nephrology Spring Meeting 

Duration: 12-14 May 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: snsf2013@mci-group.com 

Website: www.snsf.eu 

 

 

Event: Medica EXPO  

Duration: 14-15 May 2013 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se, scandinavia@easyfairs.com 

Website: www.kistamassan.se 

 

 

Event: IP EXPO (IP Networks, Virtualization, Cloud, Wireless, Storage and Security) 

Duration: 14-15 May 2013 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: tommy.carlsson@ipexpo.se 

Website: www.kistamassan.se 

 

 

Event: The Public Room 

Duration: 28-30 May 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: hans.haraldsson@jonkoping.se 

Website: www.offentligarummet.se 

 
 

Event: Clean Service & Supply (IT solutions for the health, care and welfare sectors) 

Duration: 29-30 May 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: helene.lindholm@mentoronline.se 

Website: www.serviceandsupply.se 
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