
Η νπεδία ζηελ πξώηε ζέζε ηεο 

παγθόζκηαο θαηάηαμεο ησλ ςεθηα-

θά πξνεγκέλσλ νηθνλνκηώλ  

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα  ηνπ 

Γείθηε Δηνηκόηεηαο γηα Φξήζε Νέ-

σλ Τερλνινγηώλ (Networked Readi-

ness Index –NRI) γηα ην 2012, ε 

Σνπεδία βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε 

ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο, ζε ζύλν-

ιν 142 ρσξώλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

Τν δείθηε ηερλνινγηθήο εηνηκόηεηαο 

ζπληάζζεη θαη δεκνζηεύεη ην «World  

Economic Forum», ζε ζπλεξγαζία κε 

ην «INSEAD» θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή κηαο ρώξαο θαη 

ηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία κε 

ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 

59ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε βαζκν-

ινγία 3.99, παξνπζηάδνληαο κηθξή 

άλνδν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

έξεπλα (64ε ην 2010-2011).    
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 

πνπ δείρλεη ηηο δέθα πξώηεο ρώξεο 

ηεο θαηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην δεί-

θηε εηνηκόηεηαο γηα ρξήζε λέσλ ηε-

ρλνινγηώλ γηα ην 2012.  

Καηάηαμε  
2012 

Υώξα Βαζκνινγία      

1 νπεδία 5.94 

2 ηγθαπνύξε 5.86 

3 Φηλιαλδία  5.81 

4 Γαλία 5.70 

5 Διβεηία 5.61 

6 Οιιαλδία 5.60 

7 Ννξβεγία 5.59 

8 ΗΠΑ 5.56 

9 Καλαδάο 5.51 

10 Ηλ.Βαζίιεην 5.50 



ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-νπεδίαο 

Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Σνπεδία απ-

μάλνληαλ ζηαζεξά από ην 2004 έσο ην 2007,   

ελώ παξνπζίαζαλ κείσζε ην δηάζηεκα 2008-

2009.  Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε πνζν-

ζηηαία κείσζε ηνπ ειιεληθνύ εκπνξηθνύ ειιείκ-

καηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ε νπνία νθεί-

ιεηαη αθελόο ζηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσ-

γώλ θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ 

από ηε Σνπεδία.    

Καηά ην 2010, ππήξμε ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 

14,5% ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο πξνο ηε Σνπε-

δία ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη από 1,23 δηζ. θνξό-

λεο (116,3 εθαη. επξώ) αλήιζαλ ζε 1,41 δηζ. θν-

ξόλεο (148  εθαη. επξώ). To 2011, νη εμαγσγέο 

θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην πξν-

εγνύκελν έηνο (1,40 δηζ. θνξόλεο, ήηνη 155,4  

εθαη. επξώ).  

Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο από ηε 

Σνπεδία, είρε ζεκεησζεί κηθξή πηώζε ην 2007, 

ελώ ππήξμε  αύμεζε ην 2008. Δλ ηνύηνηο, κεηά ην 

2009 παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε. Τν 2010, νη  

ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρώξα καο κεηώ-    

λνληαη θαηά 18,6% ελώ αθόκα κεγαιύηεξε κείσ-

ζε θαηαγξάθεηαη θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ησλ 

δύν ρσξώλ, όπνπ ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο κεηώ-

λεηαη θαηά 30% ζε ζρέζε κε ην 2009 ιόγσ θαη 

ηεο αύμεζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε 

Σνπεδία, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Τν 

2011, νη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα 

αλήιζαλ ζε 3,2  δηζ. θνξόλεο,  εκθαλίδνληαο πε-

ξαηηέξσ κείσζε θαηά 16% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

Σεκαληηθή κείσζε εκθάληζε θαη ην έιιεηκκα ηεο 

Διιάδαο θαηά 25% πεξίπνπ, ζε ζρέζε, πάληνηε, 

κε ην πξνεγνύκελν έηνο.  

Τα θπξηόηεξα ειιεληθά πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ 

ζηε Σνπεδία ην 2011 ήηαλ ζηδεξνθξάκαηα, ηπξν-

θνκηθά πξντόληα, ιαραληθά θαη θξνύηα, ιηπάζκα-

ηα, ελδύκαηα, πθάζκαηα θα.  

Μεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ πξντόλησλ ζηηο εηζα-

γσγέο ηεο Διιάδαο από ηε Σνπεδία, γηα ην ίδην 

πάληα έηνο, ζπγθαηαιέγνληαη πξντόληα από ραξηί, 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα, νξπθηέιαηα, κεραλήκα-

ηα, πξντόληα μπιείαο, ςάξηα παζηά θηι.  

ΔΛΙΓΑ 2                                ΑΠΡΙΛΙΟ    

 Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-νπεδίαο ηα ηειεπηαία πέληε έηε  
 (Πνζά ζε εθαη. SEK. Δληόο παξέλζεζεο ην πνζό θαηά πξνζέγγηζε ζε εθαη. επξώ )* 

 

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

*  Τν 2011, ην 1 επξώ, θαηά κέζν όξν, αληηζηνηρνύζε ζε 9,03 ζνπεδηθέο θνξόλεο (SEK)    

 

  

  
2007 2008 2009 2010 2011 

Δμαγσγέο (πξνο 

νπεδία) 

2051,7 (221,8) 1658,0 (172,7) 1232,6 (116,3) 1411,9 (148,0) 1403,4 (155,4) 

Δηζαγσγέο (από 

νπεδία) 

5344,6 (577,8) 5476,0 (570,4) 4740,5 (447,2) 3858,2 (404,4) 3244,5 (359,3) 

Όγθνο Δκπνξίνπ 7396,3 (799,6) 7134,0 (743,1)   5973,1 (563,5) 5270,1 (552,4) 4647,9 (514,7) 

Δκπνξηθό Ιζνδύ-

γην 

-3292,9 (-356,0) -3818,0 (-397,7)    -3507,0 (-330,9)  -2447,1 (-256,5)  -1841,1 (-203,9) 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

H νπεδία oδεύεη πξνο 

κηα νηθνλνκία ρσξίο κε-

ηξεηά 

Σηε Σνπεδία απμάλνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν 

νη ππνζηεξηθηέο κίαο   

αρξήκαηεο θνηλσλίαο, κε 

πιαζηηθέο θαη ειεθηξνλη-

θέο ζπλαιιαγέο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη  

ζε νξηζκέλεο  πεξηπηώ-

ζεηο, δελ είλαη εθηθηή ε 

ζπλαιιαγή κε θέξκαηα ή 

ραξηνλνκίζκαηα. Γηα πα-

ξάδεηγκα, ζηηο πεξηζζόηεξεο πόιεηο ηεο Σνπεδίαο, 

ηα δεκόζηα ιεσθνξεία δελ δέρνληαη κεηξεηά. Τα 

εηζηηήξηα πξνπιεξώλνληαη ή αγνξάδνληαη κε έλα 

γξαπηό κήλπκα από ην θηλεηό. Δπίζεο, έλαο κη-

θξόο αιιά απμαλόκελνο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ 

ιακβάλεη πιένλ κόλν θάξηεο, θαη κεξηθέο ηξάπε-

δεο – πνπ θάλνπλ ρξήκαηα γηα ειεθηξνληθέο ζπ-

λαιιαγέο - έρνπλ ζηακαηήζεη εληειώο λα ρεηξίδν-

ληαη κεηξεηά. Η κείσζε ηεο ρξήζεο κεηξεηώλ 

είλαη αηζζεηή αθόκα θαη ζε εθθιεζίεο, όπσο π.ρ. 

ε Δθθιεζία Carl Gustaf ζην Karlshamn ηεο λόηη-

αο Σνπεδίαο, όπνπ ν εθεκέξηνο Johan Tyrberg 

εγθαηέζηεζε πξόζθαηα έλα κεράλεκα αλάγλσ-

ζεο θαξηώλ γηα λα θαηαζηεί επθνιόηεξν γηα ηνπο 

πξνζθπλεηέο λα θάλνπλ πξνζθνξέο. 

Τα ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θέξκαηα αληηπξνζσ-

πεύνπλ κόιηο ην 3% ηεο νηθνλνκίαο ηεο Σνπεδίαο, 

ζε ζύγθξηζε κε ην κέζν όξν ηνπ 9% ζηελ επξσ-

δώλε θαη ηνπ 7% ζηηο ΗΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ 

Τξάπεδα Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ.  

Ο ζνπεδηθόο ζύλδεζκνο ηξαπεδηηώλ, αλαθέξεη 

όηη ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο κεηξεηώλ έρεη 

ήδε αληίθηππν ζηηο ζηαηηζηηθέο ηεο εγθιεκαηηθό-

ηεηαο. Ο αξηζκόο ησλ ιεζηεηώλ ζε ηξάπεδεο ζηε 

Σνπεδία κεηώζεθε από 110 ην 2008 ζε 16 ην 

2011 - πνπ απνηειεί θαη ην ρακειόηεξν επίπεδν 

από ηόηε πνπ άξρηζαλ 

λα ηεξνύληαη αξρεία 

πξηλ από 30 ρξόληα. 

"Τν λα θπθινθνξνύλ 

ιηγόηεξα κεηξεηά θά-

λεη ηα πξάγκαηα πην 

αζθαιή, ηόζν γηα ην 

πξνζσπηθό πνπ ηα δηα-

ρεηξίδεηαη όζν θπζηθά 

θαη γηα ην θνηλό», αλα-

θέξεη ν θ. Karlsson, εηδηθόο ζε ζέκαηα αζθαιείαο 

ηνπ ελ ιόγσ ζπλδέζκνπ.  

Η επηθξάηεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 

ζπκβάιιεη επίζεο ζηε κείσζε ησλ πεξηπηώζεσλ 

ρξεκαηηζκνύ ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο όπνπ ε 

ρξήζε κεηξεηώλ εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε.   

Γελ απνηειεί έθπιεμε όηη ε Σνπεδία θαη νη άιιεο 

ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο βξίζθνληαη ζηελ πξσηνπν-

ξία ησλ εμειίμεσλ απηώλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, ε Σνπεδία θαηέ-

ρεη ηελ πξώηε ζέζε ζην Global Information Tech-

nology Report πνπ θπθινθόξεζε ην Παγθόζκην 

Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ηνλ Ιαλνπάξην. Τν Global 

Information Technology Report επηζεκαίλεη ην 

βαζηθό ξόιν ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ σο θαηαιύηε γηα ην κεηαζρεκαηη-

ζκό ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ επό-

κελε δεθαεηία, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

(Πεγή: www.logioshermes.blogspot.se).  
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ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γηεζλήο Έθζεζε  «GastroNord 2012»  

Οινθιεξώζεθε επηηπρώο ε δηεζλήο  έθζεζε ηξν-

θίκσλ «GastroNord» ζην εθζεζηαθό θέληξν 

«Stockholmsmässan» ηεο Σηνθρόικεο, από 24 

έσο 27 Απξηιίνπ 2012, κε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ 

εηαηξεηώλ ππό ηελ νξγάλσζε  ηνπ Διιεληθνύ Οξ-

γαληζκνύ  Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο: ΦΑΓΔ,  

Αγξνβίκ, Garibaldi, Eurimac, Τζνύγηαο, Βηνκε-

ιηζζάλζε, θαζώο επίζεο ε Έλσζε Αγξνηηθώλ 

Σπλεηαηξηζκώλ Πεδώλ θαη ε Παλαηγηάιεηνο 

Έλσζε Σπλεηαηξηζκώλ.  

Αθνινύζεζε δεμίσζε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνη- 

θία πξνο ηηκήλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε «GastroNord».   
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Elmia Polymer (Trade show on plastics and rubber processing) 

Duration: 8-11 May 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: magnus.nying@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/polymer 

 

 

Event: Elmia Automation (Trade fair on industrial automation) 

Duration: 8-11 May 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: peter.scott@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/automation 

 

 

Event:  Astra Tech World Congress  

Duration: 9-12 May 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: infomaster@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se 

 

 

Event:  Logistics & Transport  

Duration: 22-25 May 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: infomaster@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se 

 

 

Event: World Bioenergy (Conference & Exhibition on Biomass for Energy) 

Duration: 29-31 May 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: worldbioenergy@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/worldbioenergy 
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