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Δξωηεπικό εμπόπιο οςηδίαρ
Η Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο
ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία
εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο
εκπόξην.
Η αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο
θαηά ην 2011 αλήιζε ζε 1,21 ηξηζ.
θνξόλεο Σνπεδίαο (134,4 εθαη.
επξώ), παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 6,6% ζε ζρέζε κε ην 2010, ελώ ην
ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ ηεο
ηάμεσο ηνπ 1,13 ηξηζ. θνξόλεο (125,8
εθαη. επξώ), δειαδή ππήξμε αύμεζε
θαηά 6,5% ζπγθξηηηθά κε ην 2010.
Τν 2011, ην πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο έθζαζε ηα
77,5 δηζ. θνξόλεο (8,6 εθαη. επξώ),
εκθαλίδνληαο αύμεζε θαηά 19,4% ζε
ζρέζε κε ην πιεόλαζκα ηνπ 2010.
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
θαη ηε Νόηηα Κνξέα. Η Αζία απνξξνθά ζήκεξα ζεκαληηθό κέξνο ησλ
ζνπεδηθώλ εμαγσγώλ, απνηειώληαο
σο γεσγξαθηθή δώλε ηνλ πην ζεκαληηθό, εθηόο Δπξώπεο, εκπνξηθό
εηαίξν ηεο Σνπεδίαο.
Σε άλνδν είλαη επίζεο ην εκπόξην κε
ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, πνπ πξνεγνπκέλσο
είραλ θεληξηθά ειεγρόκελε νηθνλνκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Βαιηηθώλ ρσξώλ.
Με ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο γίλεηαη ιηγόηεξν από ην έλα δέθαην ηνπ
ζνπεδηθνύ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, αιιά γηα ηηο εγθαηεζηεκέλεο ζηε Σνπεδία εηαηξίεο, νη ρώξεο απηέο έρνπλ
κεγάιε ζεκαζία.
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Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί
σο κηθξή αιιά αλνηθηή νηθνλνκία, εμαξηώκελε
ζεκαληηθά από ην εμσηεξηθό εκπόξην. Οη κεγάινη
βηνκεραληθνί όκηινη ηεο Σνπεδίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκό δηεζλέο δίθηπν θαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο
παξαγσγήο ηνπο γίλεηαη ζην εμσηεξηθό, θπξίσο
ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ ιεθζεί
ππόςε ν κηθξόο πιεζπζκόο ηεο, ε ζπκκεηνρή ηεο
ρώξαο ζην δηεζλέο εκπόξην είλαη εληππσζηαθά
κεγάιε.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο
ηεο Σνπεδίαο (SCB), θαηά ην 2011, ε Γεξκαλία
εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο
κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 208,4 δηζ. θνξόλεο
(πεξίπνπ 23,07 δηζ. επξώ), ε Ννξβεγία βξίζθεηαη
ζηε δεύηεξε ζέζε κε 96,3 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ
10,6 δηζ. επξώ), ε Γαλία ζηελ ηξίηε κε 93,1 δηζ.
θνξόλεο (πεξίπνπ 10,31 δηζ. επξώ), ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (70,7 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 7,8 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ην
Ηλσκέλν Βαζίιεην (67,4 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 7,4
δηζ. επξώ). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα θαηά ην
2011 αλήιζαλ ζε 1,4 δηζ. θνξόλεο (155 εθαη.
επξώ).
Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο Σνπεδίαο, ε
Γεξκαλία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ην 2010 κε
119,62 δηζ. θνξόλεο (πεξίπνπ 13,2 δηζ. επξώ) θαη
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ε Ννξβεγία πνπ ήηαλ ζηελ πξώηε ζέζε ην 2009,
βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε ην 2011 (114,8 δηζ.
θνξόλεο πεξίπνπ 12,7 δηζ. επξώ). Σηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην
(84,7 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 9,38 δηζ. επξώ), ζηελ
ηέηαξηε νη ΗΠΑ (76,7 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,5 δηζ. επξώ) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ε
Γαλία (74,4 δηζ. θνξόλεο, δειαδή πεξίπνπ 8,2
δηζ. επξώ). Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα θαηά ην
εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 3,24 δηζ. θνξόλεο (359,3 εθαη. επξώ).
Tα θπξηόηεξα πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από ηε
Σνπεδία ην 2011 ήηαλ κεραλνθίλεηα νρήκαηα,
πξντόληα δηύιηζεο πεηξειαίνπ, εμνπιηζκόο
ηειεπηθνηλσληώλ, ραξηί θαη ραξηόληα,
θαξκαθεπηηθά παξαζθεπάζκαηα, ζίδεξνο,
ράιπβαο θαη ζηδεξνθξάκαηα, κεραλήκαηα γηα
εμνπιηζκό νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, πξντόληα μπιείαο, κεηαιιεύκαηα ζηδήξνπ θ.ά. Μεηαμύ ησλ
βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζαγσγέο 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 παξαζθεπάζκαηα, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θ.ά.

Δξωηεπικό εμπόπιο ηηρ οςηδίαρ ηα ηελεςηαία πένηε έηη
(Ποζά ζε διζ. SEK. Δνηόρ παπένθεζηρ ηο ποζό καηά πποζέγγιζη ζε διζ. εςπώ )
2007

2008

2009

2010

2011*

Όγκορ εμποπίος

2174,0 (235,0)

2292,3 (238,8)

1909,4 (180,1)

2203,0 (230,9)

2349,7 (260,2)

Δξαγωγέρ

1140,0 (123,2)

1194,4 (124,4)

996,7 (94,0)

1136,0 (119,0)

1213,6 (134,4)

Διζαγωγέρ

1034,0 (111,8)

1097,9 (114,4)

912,9 (86,1)

1067,1 (111,9)

1136,1 (125,8)

Δμποπικό ιζοζύγιο

105,2 (11,4)

96,5 (10,1)

83,6 (7,9)

Πεγή: Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο (Statistics Sweden - SCB)
* Τν 2011, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 9,03 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK)

68,9 (7,2)

77,5 (8,6)
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Ο κλάδορ ηων οινοπαπαγωγών και ο πόλορ ηος
μονοπωλίος αλκοολούσων ποηών ζηην αγοπά
ηηρ οςηδίαρ
Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θιάδνπ ηνπ νίλνπ
θαη αζθαιώο θαη ησλ ινηπώλ νηλνπλεπκαησδώλ
πνηώλ ζηε Σνπεδία είλαη ην θξαηηθό κνλνπώιην
αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ, πνπ νλνκάδεηαη
Systembolaget θαη έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ιηαληθήο πώιεζεο νίλνπ, κπύξαο θαη ινηπώλ
αιθννινύρσλ πνηώλ κε πεξηεθηηθόηεηα νηλνπλεύκαηνο κεγαιύηεξε από 3,5%.
Παξόιν πνπ ε ΔΔ ζεσξεί όηη απηό αληηβαίλεη
ζηελ αξρή ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, ε Σνπεδία επηθαιείηαη ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο γηα λα
εμεγήζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ
δηαλνκήο νηλνπλεπκαησδώλ.
Τν κνλνπώιην Systembolaget, σο αγνξαζηήο,
νθείιεη λα ελεξγεί, ρσξίο λα θάλεη θακία δηάθξηζε γηα ηνλ νπνηνδήπνηε πξνκεζεπηή. Σύκθσλα
κε ηνπο ηζύλνληεο ηνπ ελ ιόγσ κνλνπσιίνπ,
θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αγνξά νηλνπλεπκαησδώλ είλαη ε πνηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, ελώ ππνζηεξίδνπλ όηη αθόκα θαη
πνιύ κηθξέο εηαηξείεο δύλαληαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζην κνλνπώιην σο πξνκεζεπηέο. νίλσλ θαη
ινηπώλ αιθννινύρσλ πνηώλ.
Τν Systembolaget δηαζέηεη έλα δίθηπν κε 418
θαηαζηήκαηα, πεξηζζόηεξνπο από 500 αληηπξνζώπνπο ζε κηθξέο θνηλόηεηεο θαη 433 πξνκεζεπηέο. Τν 2010, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνηώλ ζε
νιόθιεξε ηε ρώξα αλήιζαλ ζε 2,5 δηζ. επξώ.
Η κπύξα ήηαλ ην πνζό κε ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο, ζρεδόλ 50% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ,
αθνινπζνύλ ηα θξαζηά κε 41% θαη έπνληαη ηα
ππόινηπα αιθννινύρα πνηά.

Πεγή:www.systembolaget.se

Πεγή:www.systembolaget.se

Η δηαδηθαζία πξνκήζεηαο νίλσλ θαη ινηπώλ αιθννινύρσλ πνηώλ είλαη ε εμήο:
Όινη νη εγγεγξακκέλνη πξνκεζεπηέο (433)
θαινύληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα λα έρεη κηα επηρείξεζε ην
δηθαίσκα λα θαηαρσξεζεί ζην κεηξών πξνκεζεπηώλ ηνπ Systembolaget, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί απαξαηηήησο ε εγγξαθή ηεο ζην Μεηξών Καηαρώξηζεο Δηαηξεηώλ (Bolagsverket)
θαζώο θαη ζηελ αξκόδηα Φνξνινγηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο (Skatterveket).
Πξαγκαηνπνηείηαη γεπζηγλσζία από αξκόδηα
θξηηηθή επηηξνπή θαη ελ ζπλερεία αμηνιόγεζε
ησλ δεηγκάησλ ησλ πξντόλησλ. Δπηζεκαίλεηαη
όηη, πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ηπθιή γεπζηγλσζία, θαζώο ηα θξαζηά δνθηκάδνληαη ππό
θαζεζηώο αλσλπκίαο.
Τα θξαζηά πνπ ζα αγνξαζηνύλ κεηά ηε γεπζηγλσζία, ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζην εξγαζηήξην ηνπ Systembolaget, πξηλ ηνπνζεηεζνύλ
ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ.
Πξηλ ηελ πώιεζε ησλ νίλσλ ζηα θαηαζηήκαηα, ην Systembolaget πξνζθαιεί γλσζηνύο
Σνπεδνύο δεκνζηνγξάθνπο νίλνπ πξνθεηκέλνπ
λα δνθηκάζνπλ ηα λέα θξαζηά.
Δλ ζπλερεία, όηαλ ηα θξαζηά έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα ξάθηα, πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ γεπζηγλσζία ησλ ελ ιόγσ νίλσλ από ηνπο ηζύλνληεο ηνπ Systembolaget, νύησο ώζηε δηαπηζησζεί όηη ηα θξαζηά ζηα ξάθηα είλαη αθξηβώο ηα
ίδηα κε εθείλα πνπ είραλ δεκνπξαηεζεί πξνγελέζηεξα.
Η γθάκα ησλ πξντόλησλ ειέγρεηαη κία θνξά ην
ρξόλν, ελώ ην εξγαζηήξην ηνπ Systembolaget
αμηνινγεί επίζεο θαηαγγειίεο θαη παξάπνλα
ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα θξαζηά πνπ πσινύληαη
ζηα θαηαζηήκαηα.
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ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ
Γιεθνήρ Έκθεζη Σοςπιζμού «TUR 2012»
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 22 έσο 25
Μαξηίνπ 2012, ελώ ην
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ
νη επαγγεικαηίεο ηνπ
θιάδνπ γηα ηελ ελ ιόγσ έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ
κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ ζε νιόθιεξε ηε
Σθαλδηλαβία.
Πεξηζζόηεξνη από 36.000 επηζθέπηεο παξεπξέζεθαλ ζηελ έθζεζε ηνπξηζκνύ ζην Γθέηεκπνξγθ,
ελώ εμαηξεηηθή ήηαλ ε παξνπζία ηνπ Γξαθείνπ
ΔΟΤ Σθαλδηλαβίαο κε ζπκκεηνρή δηαθόξσλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο καο.

ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ
Αύξηζη ηος απιθμού ηων μεηαναζηών από ηιρ
σώπερ ηηρ Νόηιαρ Δςπώπηρ
Σύκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Svenska
Dagbladet», θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έρεη
απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ
από ρώξεο ηεο Νόηηαο Δπξώπεο, νη νπνίνη επηιέγνπλ λα έξζνπλ ζηε Σνπεδία ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηηο ρώξεο ηνπ λόηνπ.
Ο αξηζκόο ησλ Διιήλσλ, ζηνπο νπνίνπο δόζεθε
άδεηα παξακνλήο ζηε Σνπεδία απμήζεθε ζεκαληηθά (από 400 άηνκα πεξίπνπ ην 2010 ζε 800
ηo 2011, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο
Μεηαλάζηεπζεο). Δπίζεο, απμάλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζόηεξν ν αξηζκόο ησλ Ιζπαλώλ, Ιηαιώλ θαη
Πνξηνγάισλ πνπ έξρνληαη ζηε Σνπεδία κε ζθνπό
ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ
θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
Έκθεζη για ηην οικονομική ελεςθεπία
Σε έθζεζε ηνπ ακεξηθαληθνύ think tank «Heritage
Foundation» κε ζέκα «Index of Economic Freedom 2012», ε Σνπεδία θαηαηάζζεηαη 21ε πην
ειεύζεξε νηθνλνκία ζηνλ θόζκν θαη 10ε ζηελ
Δπξώπε. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε Σνπεδία, ε
νπνία θάπνηε θεκηδόηαλ γηα ην ζνζηαιδεκνθξαηηθό κνληέιν ηεο, πξνρώξεζε πεξηζζόηεξν από
πνιιέο άιιεο ρώξεο ζρεηηθά κε ηδησηηθνπνηήζεηο
πνιιώλ νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο.
Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη, απηή ηελ πνιηηηθή αθνινύζεζαλ νη θπβεξλήζεηο ηόζν από ηελ θεληξνδεμηά όζν θαη από ηελ ζνζηαιηζηηθή παξάηαμε. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ ζεσξείηαη σο ε πην αλνηθηή από θάζε
αλεπηπγκέλε δπηηθή ρώξα (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ
θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Event: Bilsport Performance & Custom Motor Show
Duration: 6-9 April 2012
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 36152000
Fax: 0046 36164692
E-mail: info@custommotorshow.se
Website: www.custommotorshow.se
Event: Nordic Gardens 2012
Duration: 12-15 April 2012
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 08-749 41 00
Fax: 08-749 61 78
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.nordiskatradgardar.se
Event: Vitalis (Exhibition and conference on IT solutions for the health, care and welfare sectors)
Duration: 17-19 April 2012
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
Event: GastroNord (Trade fair for hotels, restaurants, kitchens and fast food)
Duration: 24-27 April 2012
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 08-749 41 00
Fax: 08-749 61 78
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.gastronord.se
Event: Vinordic (Beverage trade show)
Duration: 25-27 April 2012
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 08-749 41 00
Fax: 08-749 61 78
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.vinordic.se

