
Δμωηεξηθό εκπόξην νπεδίαο 

Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηε-

ηηθή. Αλακέλεηαη ζηαζεξή αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκίαο θπξίσο ιφγσ ηεο γε-

ληθφηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σχκθσλα κε 

πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηνπ Υπνπξ-

γείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο,  ην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα απμε-

ζεί θαηά 2,4% θέηνο θαη 2,5% ην  

επφκελν έηνο.  

Τν δεκφζην ρξένο ηεο Σνπεδίαο    

αλεξρφηαλ ζε 1,38 ηξηζ. θνξφλεο 

(148 δηζ. επξψ) ηνλ Μάξηην ηνπ 

2015, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 36% 

πεξίπνπ ηνπ ζνπεδηθνχ ΑΔΠ. Δληνχ-

ηνηο, ην πνζνζηφ ρξένπο ηνπ ηδησηη-

θνχ ηνκέα είλαη αξθεηά πςειφ θαη 

θπκαίλεηαη ζην 249% ηνπ ΑΔΠ. Ο 

θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ζα αλέιζεη ζε 1,4% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2015, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο πξν-
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

βιέπεηαη λα ηζνζθειηζηεί ην 2018.   

Η Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλψο σο 

ρψξα ειεχζεξνπ εκπνξίνπ δεδνκέλνπ  

φηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί. Πξέπεη λα ζεκεη-

σζεί φηη, ην 58% ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Σνπεδίαο θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ρψ-

ξεο ηεο   Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην 

39% πξνο ηελ επξσδψλε. Η ελίζρπζε 

ηνπ επξψ ζε ζρέζε κε ηε ζνπεδηθή 

θνξφλα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ  εμαγσ-

γψλ ησλ ζνπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα  

ραξαθηεξηζζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία, 

εμαξηψκελε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην θαη θπξίσο ηηο 

εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Αλ 

ιεθζεί ππφςε ν κηθξφο ζρεηηθά πιε-

ζπζκφο ηεο Σνπεδίαο, ε ζπκκεηνρή 

ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη   

εμαηξεηηθά κεγάιε.  
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Η αμία ησλ εμαγσγψλ  ηεο ρψξαο θαηά ην 2014 

αλήιζε ζε 1.125,6 δηζ. θνξφλεο Σνπεδίαο (123,7 

δηζ. επξψ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,1% ζε ζρέζε 

κε ην 2013. Τν ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 

1.113,3 δηζ. θνξφλεο (122,3 δηζ. επξψ). Τν 2014, 

ην πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο 

κεηψζεθε θαηά 75% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχ-

κελν έηνο θαη έθζαζε ηηο 12,3 δηζ. θνξφλεο (1,4 

δηζ. επξψ).  

Η Σνπεδία έρεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε 

άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο 

ηεο Σνπεδίαο (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 πεξί-

πνπ 92 δηζ. θνξφλεο, ε Οιιαλδία ζηελ ηξίηε κε 

84,9 δηζ. θνξφλεο, ελψ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξί-

ζθεηαη ε Γαλία (76,6 δηζ. θνξφλεο) θαη ζηελ πέ-

κπηε ην Ηλσκέλν 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 Σνπεδίαο, ε 

Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ηελ πεξίνδν 

Ιαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2014 κε 118,2 δηζ. θνξφ-

λεο, ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηε δεχηεξε ζέζε ην 

2014 (109,9 δηζ. θνξφλεο). Σηελ ηξίηε ζέζε ηεο 

θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (79,3 δηζ. 

θνξφλεο), ζηελ ηέηαξηε ε Φηλιαλδία (76,2 δηζ. 

θνξφλεο) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη νη ΗΠΑ 

(75,8 δηζ. θνξφλεο). Οη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο 

Διιάδα θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα αλήιζαλ 

ζε 2 δηζ. θνξφλεο (228 εθαη. επξψ). 

Tα θπξηφηεξα πξντφληα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηε 

Σνπεδία ην 2014 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκφο ηειε-

πηθνηλσληψλ, ραξηί θαη ραξηφληα, θαξκαθεπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο θαη ράιπβαο, εμαξηή-

καηα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα γηα 

εμνπιηζκφ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, πξντφληα μπ-

ιείαο, κεηαιιεχκαηα ζηδήξνπ, πιαζηηθέο χιεο, 

φξγαλα θαη ζπζθεπέο νπηηθήο θ.ά.  

Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ πξντφλησλ ζηηο εηζα-

γσγέο ηεο Σνπεδίαο απφ ην εμσηεξηθφ, γηα ην ίδην 

πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πεηξειαηνεηδή πξν-

τφληα, κεραλνθίλεηα νρήκαηα, εμνπιηζκφο ηειε-

πηθνηλσληψλ, ςάξηα,  εμαξηήκαηα γηα κεραλνθί-

λεηα νρήκαηα, ηερλνπξγήκαηα απφ ζίδεξν ή ρά-

ιπβα,  ειεθηξνληθνί  ππνινγηζηέο, θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά. 

ΔΛΙΓΑ 2                                ΑΠΡΙΛΙΟ   

   Δμωηεξηθό εκπόξην ηεο νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε   

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

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

* Τν 2014,  ην 1 επξψ, θαηά κέζν φξν, αληηζηνηρνχζε ζε 9,10 ζνπεδηθέο θνξφλεο (SEK). Τα πξνεγνχκελα ρξφληα  ε κέζε ηζνηη-

κία ήηαλ γηα ην 2010: 1 επξψ =  9,54 SEK, 2011: 1 επξψ = 9,03 SEK, 2012: 1  επξψ = 8,71 SEK θαη 2013: 1  επξψ = 8,65 SEK 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Όγθνο εκπνξίνπ 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 2222,8 (257,5)  2133,0 (246,6)  2238,9 (246,0)  

Δμαγωγέο 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 1154,6 (132,5)  1092,0 (126,2)  1125,6 (123,7)  

Δηζαγωγέο 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 1068,2 (125,0)  1041,0 (120,4)  1113,3 (122,3)  

Δκπνξηθό ηζνδύγην    68,9 (7,2) 77,5   (8,6)    86,4   (7,5)     51,0 (5,9)  12,3 (1,4)  

 Photo: http://www.globeimages.net/img-old-town-vasteras-sweden- Photo: http://www.globeimages.net/img-gamla-stan-stockholm-



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Ηκεξίδα ζρεηηθά κε θνξνινγηθέο κεηαξξπζκί-

ζεηο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (ηνθρόικε, 22 

Απξηιίνπ 2015) 
Σηηο 22 Απξηιίνπ 2015 δηεμήρζε ζηε Σηνθρφικε 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ζέκα «Δπαλεμέηαζε ησλ 

θνξνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», ε νπνία δηνξγα-

λψζεθε απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζηε Σνπεδία.  

Σηελ εκεξίδα, ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξν-

πήο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο 

ΔΔ, ελψ εκπεηξνγλψκνλεο απφ Σνπεδία, Γαλία 

θαη ηελ Τζερηθή Γεκνθξαηία. κεηέθεξαλ ηελ   

εκπεηξία ηνπο απφ θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ρψξεο ηνπο.   

 

Βειηίωζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο  

Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε Σνπεδία απμήζεθε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαηά 2% ζε ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014. Η κεγαιχηεξε αχ-

μεζε παξαηεξήζεθε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν 

(+9,5%), ελψ ε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο παξαγσ-

γήο ζεκεηψζεθε ζηνλ θιάδν ησλ νξπρείσλ θαη    

ιαηνκείσλ (-3,4%). 

 

Άλνδνο ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο ζηε νπεδία 

Άλνδν ζεκείσζε ν θιάδνο εζηίαζεο ζηε Σνπεδία  

ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, θαζψο απμήζεθε ν 

φγθνο εκπνξίνπ ηνπ θιάδνπ θαηά 4,5% ζε ζχ-

γθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2014. Η αχμεζε πνπ 

ππήξμε ζε εζηηαηφξηα μελνδνρείσλ θαηά ην εμεηα-

δφκελν δηάζηεκα ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξε θαη  

αλήιζε ζην 8,6%.  

 

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ απαζρνινπκέλωλ  

ζηε νπεδία 
Τνλ Μάξηην ηνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπ-

κέλσλ αηφκσλ, ειηθίαο 15-74 εηψλ,  ζηε Σνπεδία 

ήηαλ 4,8 εθαη. πνπ ηζνδπλακεί κε αχμεζε 

66.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζε  ζρέζε  κε  ηνλ αληί-

ζηνηρν κήλα ηνπ 2014. Τν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε 

ρψξα ήηαλ 8% θαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλεξ-

ρφηαλ ζε 414.000 άηνκα.  

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Αθηέξωκα ηνπ ζνπεδηθνύ πεξηνδηθνύ Vaga-

bond ζηα δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά λεζηά 

Tν ηνπξηζηηθφ πεξηνδηθφ Vagabond (188.000   

αλαγλψζηεο, 10 ηεχρε/έηνο), θαηφπηλ ζπλεξγαζί-

αο ηνπ κε ην Γξαθείν ΔΟΤ Σθαλδηλαβίαο παξνπ-

ζηάδεη δχν εθηελή άξζξα-αθηεξψκαηα γηα ηε ρψ-

ξα καο.  

Τν πξψην αθηέξσκα αθνξά ζε πιήξε ηαμηδησηηθφ 

νδεγφ γηα ηα ειιεληθά λεζηά πνπ επηκειήζεθε ε 

δεκνζηνγξάθνο ηνπξηζηηθνχ ξεπνξηάδ Helle 

Kikerpuu. Σηνλ ελ ιφγσ νδεγφ παξαηίζεληαη αλα-

ιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λεζησηηθά ζπ-

κπιέγκαηα ηεο Διιάδαο (λεζηά ηνπ Αξγνζαξσλη-

θνχ, Κπθιάδεο, Σπνξάδεο, Γσδεθάλεζα, 

Δπηάλεζα/Ιφλην) θαη πξνηάζεηο γηα κεηάβαζε ζηα 

λεζηά (αεξνπνξηθά θαη αθηνπιντθά εηζηηήξηα), 

ηηκέο, ρξήζηκεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, θσηνγξαθη-

θφ πιηθφ θνθ.  

Τν Vagabond δεκνζηεχεη επίζεο εθηελέο άξζξν 

ηεο δεκνζηνγξάθνπ Johanna Jackson, ζρεηηθά κε 

ηα θαιχηεξα κέξε γηα θαηαδχζεηο ζηελ Διιάδα.   

Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη  ηα λεζηά Κξήηε, 

Φίνο, Σαληνξίλε, Πάξνο, Νάμνο, Ακνξγφο, θαζψο 

επίζεο ε Πεινπφλλεζνο απνηεινχλ ηδαληθνχο 

πξννξηζκνχο γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ θαηαδχζεσλ, 

ελψ παξέρεηαη επίζεο πινχζην θσηνγξαθηθφ πιη-

θφ γηα ηνπο αλσηέξσ πξννξηζκνχο, θαζψο επίζεο 

ζηνηρεία ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ πνπ αζρνινχ-

ληαη κε ηηο θαηαδχζεηο θαη ινηπέο αζιεηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζε θάζε πεξηνρή (Πεγή: Γξαθείν Τχ-

πνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρφικεο). 

ΔΛΙΓΑ 3                                ΑΠΡΙΛΙΟ   
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Electricity Industry Fair 

Duration: 5-8 May 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: elfack@svenskamassan.se 

Website: www.elfack.com 

 

 

Event: Senior Tourism Fair  

Duration: 6-8 May 2015 

Organizer: Malmö International Fairs 

Address: Mässgatan 6, 21532 Malmö  

Tel : 0046 40 6311110  

E-mail: info@malmomassan.se  

Website: www.seniormassan.se/senior-malmo 

 

 

Event: Stockholm Truck Fair 

Duration: 8-9 May 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@sthlmtruckmeet.se 

Website: www.sthlmtruckmeet.se  

 

 

Event: Elmia Game Fair  

Duration: 14-16 May 2015 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: gamefair@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/gamefair 

 

 

Event: Logistics and Transport  

Duration: 19-21 May 2015 

Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: gabriel.borjesson@svenskamassan.se  

Website: www.logistik.to/en/ 
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