
Δπάιωηε ε ζνπεδηθή νηθνλνκία 

ζηελ θξίζε ρξένπο ηεο επξωδώλεο 

Σε έθζεζε ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηη-

θνύ Τακείνπ (ΔΝΤ) αλαθέξεηαη όηη ε 

νηθνλνκία ηεο Σνπεδίαο παξακέλεη 

επάισηε ζηελ θξίζε ρξένπο ηεο    

επξσδώλεο.  

Σε γεληθέο γξακκέο, ε ζνπεδηθή    

νηθνλνκία ζεσξείηαη αξθεηά ζηαζε-

ξή, εληνύηνηο ζύκθσλα κε έθζεζε 

ηνπ ΔΝΤ, ε Σνπεδία επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά από ηελ ζπλερηδόκελε θξί-

ζε ρξένπο πνπ πιήηηεη  ρώξεο ηεο 

επξσδώλεο, θαζώο ηα δύν ηξίηα ησλ 

εμαγσγώλ ηεο θαηεπζύλνληαη πξνο 

ηηο επξσπατθέο ρώξεο.    

Η Σνπεδία έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθή 

αλάπηπμε θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

ιόγσ ησλ ζπλερώλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ελ ηνύηνηο νη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο δελ είλαη ηδηαηηέξσο       

επνίσλεο, ζύκθσλα κε ην ΔΝΤ. Τν 

ΔΝΤ επηζεκαίλεη επίζεο, όηη νη  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

ζνπεδηθέο ηξάπεδεο έρνπλ δερζεί κε-

γάιεο πηέζεηο κεηά ην θζηλόπσξν ηνπ 

2011, όπσο άιισζηε έρεη ζπκβεί θαη 

ζε πνιιέο άιιεο ηξάπεδεο ηεο επξσ-

πατθήο επείξνπ. 

Η κεησκέλε δήηεζε γηα εμαγσγέο 

ελδέρεηαη λα ζπλερηζζεί, ελώ ζύκθσ-

λα κε  δειώζεηο ηνπ  Υπνπξγνύ   Οη-

θνλνκηθώλ  ηεο Σνπεδίαο, θ. Anders 

Borg, αλαζεσξνύληαη εθ λένπ νη  

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκό 

αύμεζεο ηνπ ΑΕΠ ηεο Σνπεδίαο γηα 

ην 2012, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα 

είλαη κόιηο 0,4% έλαληη 1,3% πνπ 

ήηαλ ε ηειεπηαία εθηίκεζε.  

Η Σνπεδία πξσηνπνξεί δηεζλώο σο 

ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζ-

ζόηεξε από ηε κηζή ηεο νηθνλνκία 

εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο    

εκπόξην. Η ζνπεδηθή νηθνλνκία κπν-

ξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κηθξή αιιά 

αλνηθηή νηθνλνκία, εμαξηώκελε ζε-

καληηθά από ην εμσηεξηθό εκπόξην.  



ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ύγρξνλν design γηα ηε λέα ζεηξά ραξηνλνκη-

ζκάηωλ ηεο νπεδίαο   

Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Σνπεδίαο 

(Sveriges Riksbank) πξνέβε ζε αλαζρεδηαζκό 

ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα εθδώζεη 

ηα επόκελα ρξόληα. Τν ζρεδηαζκό αλέιαβε ν γξα-

θίζηαο, θ. Göran Österlund, ελώ είλαη εληππσζηα-

θό όηη ζηα λέα ραξηνλνκίζκαηα δελ απεηθνλίδν-

ληαη κνλάξρεο.  

 

Μεηαμύ ησλ δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ από ηε 

Σνπεδία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα λέα ραξηνλνκί-

ζκαηα, ζπγθαηαιέγνληαη ν ζθελνζέηεο Ίλγθκαξ 

Μπέξγθκαλ, ε εζνπνηόο Γθξέηα Γθάξκπν, ε    

ζπγγξαθέαο παηδηθώλ βηβιίσλ Άζηξηλη Λίληγθξελ 

θαζώο επίζεο  ε ηξαγνπδίζηξηα Μπίξγθηη Νίιζνλ.   

Επηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο θαη πνηεηήο Έβεξη     

Τάνπκπε θαη ν πξώελ γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ 

ΟΗΕ θαη βξαβεπκέλνο κε Ννκπέι Εηξήλεο Νηαγθ 

Φάκαξζθγηνιλη ζπκπιεξώλνπλ ηνλ θαηάινγν κε 

ηνπο δηάζεκνπο Σνπεδνύο, ηα πξόζσπα ησλ    

νπνίσλ ζα θνζκνύλ ηα ραξηνλνκίζκαηα ηα νπνία 

ζα ηεζνύλ ζε θπθινθνξία ην 2014-2015. 

Τπνβάζκηζε ηξηώλ ζνπεδηθώλ ηξαπεδώλ από 

ηνλ νίθν αμηνιόγεζεο Moody's 

Σε ππνβάζκηζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ αμηνινγή-

ζεσλ ρξένπο θαη θαηαζέζεσλ ηξηώλ ζνπεδηθώλ 

ηξαπεδηθώλ νκίισλ πξνρώξεζε ε Moody’s.     

Σπγθεθξηκέλα, ν γλσζηόο νίθνο αμηνιόγεζεο   

ππνβάζκηζε θαηά κηα βαζκίδα ηηο ηξάπεδεο 

Nordea Bank θαη Svenska Handelsbanken, ελώ 

θαηά δπν βαζκίδεο ππνβαζκίζηεθε ε εμεηδηθεπκέ-

λε αγξoηηθή ηξάπεδα Landshypotek. Δελ κεηα-

βιήζεθε ε αμηνιόγεζε γηα ηηο ζνπεδηθέο ηξάπε-

δεο SEB θαη Swedbank. 

   

 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Παγθόζκην πλέδξην Βηνελέξγεηαο (Jönköping, 

29-31 Μαΐνπ 2012)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Jönköping ηεο Νόηηαο 

Σνπεδίαο, ζηηο 29-31 Μαΐνπ 2012, ην παγθόζκην 

ζπλέδξην βηνελέξγεηαο. Τν ελ ιόγσ ζπλέδξην   

πεξηιάκβαλε ζεκηλάξηα, εκπνξηθή έθζεζε,     

πξνθαζνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο 

κεηαμύ επηρεηξεκαηηώλ, επηζθέςεηο θ.α. 

Πεγή:www.elmia.se/en/worldbioenergy 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ε Σνπεδία είλαη πξσηνπόξνο ζηε 

ρξήζε ηεο βηνελέξγεηαο, ελώ ην 32 % ηεο ζπλνιη-

θήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηε Σνπεδία πξνέξρε-

ηαη από ηε βηνελέξγεηα, πνζνζηό πνπ είλαη από ηα 

πςειόηεξα ζηνλ θόζκν. Η Σνπεδία έρεη εθαξκό-

ζεη κηα απζηεξόηεξε πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα 

από όηη έρεη ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Επξσ-

πατθήο Έλσζεο. Πεξίπνπ 45% ηεο ζπλνιηθήο   

παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηε Σνπεδία πξνέξρεηαη 

από ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξ-

γεηαο, θαζηζηώληαο ηε Σνπεδία πξώηε ρώξα κε-

ηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ.  
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Οη κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super-markets ζηε 

νπεδία 

Σηε Σνπεδία ηξεηο αιπζίδεο ππεξθαηαζηεκάησλ 

θπξηαξρνύλ ζηε ιηαληθή αγνξά ηξνθίκσλ, κε πν-

ζνζηό κεξηδίνπ αγνξάο γύξσ ζην 85%. Είλαη θα-

ηά ζεηξά ε ICA, ε COOP θαη ε Axfood. Οη ηηκέο 

ησλ ηξνθίκσλ είλαη πςειόηεξεο από όηη ζε άιιεο 

ρώξεο ηεο ΕΕ. Σε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη 

πςειή ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο ιηαληθνύ εκπν- 

ξίνπ, πςειό εξγαηηθό θόζηνο, ζπρλνί έιεγρνη 

πνηόηεηαο θαη πςειόο ζπληειεζηήο  ΦΠΑ. 

Μεγαιύηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο είλαη  ε 

ICA κε κεξίδην αγνξάο 45-49%, ε νπνία δηαζέηεη 

πεξηζζόηεξα από  1.350 θαηαζηήκαηα ζηε Σνπε-

δία, 2.150 θαηαζηήκαηα ζε όιε ηε Σθαλδηλαβία 

θαη ηηο βαιηηθέο ρώξεο. Τα θαηαζηήκαηα ηεο   

ζπγθεθξηκέλεο αιπζίδαο έρνπλ δηαθνξεηηθό    

πξνθίι, αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία, ηε γθάκα ησλ 

πξντόλησλ θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Υπάξρνπλ ηα θαηαζηήκαηα ICA Nära, ζπλήζσο 

ζε γεηηνληέο,  ηα θαηαζηήκαηα ICA Supermarket, 

κεζαίνπ κεγέζνπο ζνύπεξ κάξθεη, ελώ ηα ICA 

Kvantum  θαη ηα MAXI ICA είλαη hypermarkets 

θαη βξίζθνληαη ζπλήζσο έμσ από ην θέληξν ησλ 

πόιεσλ θαη δηαζέηνπλ κεγάιε γθάκα πξντόλησλ, 

αθόκα θαη έπηπια θαη  είδε γηα ηνλ θήπν.   

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%  θαη πεξηζ- 

ζόηεξα από 230 θαηαζηήκαηα κε ηηο επσλπκίεο 

Willys, Hemköp θαη PrisXtra.  Σεκαληηθή παξνπ-

ζία ζηε ζνπεδηθή αγνξά έρνπλ επίζεο ε αιπζίδα 

Bergendahls κε κεξίδην αγνξάο 3-4%, ηα Lidl, κε 

πεξηζζόηεξα από 80 θαηαζηήκαηα ζηε ρώξα    

θαζώο θαη ηα 7 Eleven θαη Pressbyrån πνπ ηα  

ζπλαληά θαλείο ζε θάζε ζπλνηθία.  

Υπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο άιιεο κηθξόηεξεο αιπ-

ζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, ελώ ηειεπηαία  

γλσξίδνπλ άλζεζε ηα κηθξά θαηαζηήκαηα ζηηο 

γεηηνληέο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθώλ 

κεηαλαζηώλ πνπ αλαδεηνύλ παξαδνζηαθά εηζαγό-

κελα ηξόθηκα από ηελ Αλ. Μεζόγεην. Επίζεο, ηα 

παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα έρνπλ πξνθαιέζεη δήηε-

ζε γηα εηζαγόκελα ηξόθηκα θαη καδί κε ηα παξα-

πάλσ κηθξά θαηαζηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

έλα δηαθνξεηηθό δίαπιν δηαλνκήο εηζαγόκελσλ 

ηξνθίκσλ. Σε απηόλ ηνλ ηνκέα, ν εηζαγσγέαο   

ζπγθεληξώλεη πνιιέο κηθξέο παξαγγειίεο θαη ελ 

ζπλερεία, είηε ηηο επαλαζπζθεπάδεη ν ίδηνο θαη ηηο 

δηαλέκεη απεπζείαο, είηε ζπλεξγάδεηαη κε άιινλ 

ρνλδξέκπνξν.  

Οη πην πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηε Σνπεδί-

α δξνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, 

ζπλδπάδνληαο θαη εηζαγόκελα νηλνπλεπκαηώδε 

ζηελ ηξνθνδνζία εζηηαηνξίσλ. Ειάρηζηεο όκσο 

έρνπλ πξόζβαζε ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο ζνύπεξ-

κάξθεη θαη πεξηνξίδνληαη δηαζέηνληαο ζε απηέο 

κηθξέο ζπζθεπαζίεο ειαηνιάδνπ, θέηαο, γηανπξ-

ηηνύ, ρπκώλ, ειηώλ θαη ηνπξζηώλ, πνιιέο θνξέο 

ζε άκεζν αληαγσληζκό νκνεηδώλ πξντόλησλ ππό 

ηελ εηηθέηα ηεο ίδηαο ηεο αιπζίδαο.   
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ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΖΔΗ  

 

Δθδήιωζε ζηε ηνθρόικε γηα ηελ εκέξα ηεο 

Δπξώπεο  

Εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ εκέξα ηεο Επξώπεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηε Σηνθρόικε ζηηο 9 Μαΐνπ. 

Σπλαθείο εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε όια 

ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε   

ζθνπό ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη επαηζζεην-

πνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο πνιη-

ηηθέο ηεο Ε.Ε.  

 

Σην πιαίζην απηό, ε Αληηπξνζσπεία ηεο Επξσπα-

τθήο Επηηξνπήο ζηε Σνπεδία, ζε ζπλεξγαζία, κε 

Πξεζβείεο ρσξώλ κειώλ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά θαη νξηζκέλσλ ηξίησλ ρσξώλ, ζπκ-

κεηείραλ ζε ζεηξά εθδειώζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα 

ζην θέληξν ηεο Σηνθρόικεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην πάξθν  Kungsträdgården.  

Τα πεξίπηεξα ησλ Πξεζβεηώλ δηέζεηαλ δηαθεκη-

ζηηθό πιηθό, πιεξνθνξηαθνύο ράξηεο θαη πιήζνο 

ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ, ελώ παξέρνληαλ    

πιεξνθνξίεο θαη ηαμηδησηηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο 

πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο.  

Εμαηξεηηθή ήηαλ ε εκθάληζε ηεο ειιελνζνπεδη-

θήο ρνξσδίαο Σηνθρόικεο "Οξθέαο", πνπ ζπκ- 

κεηείρε ζηηο εθδειώζεηο ενξηαζκνύ γηα ηελ εκέ-

ξα ηεο Επξώπεο, εξκελεύνληαο ηξαγνύδηα ζύγ-

ρξνλσλ Ειιήλσλ ζπλζεηώλ.   

Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ εθπξόζσπνη  

Πξεζβεηώλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, 

ελώ έηπρε κεγάιεο πξνβνιήο θαη δεκνζηόηεηαο 

από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο Σνπεδίαο.  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event:  Volvo Adventure 2012 

Duration: 31 May-6 June 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.volvoadventure.org, www.svenskamassan.se 

 

 

Event: CINP (World Congress of Neuropsychopharmacology) 

Duration:  3-7 June 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.cinp2012.com 

 

 

Event: DreamHack Summer (The World's Largest Digital Festival) 

Duration: 16-19 June 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: magnus.nying@elmia.se, linda@elmia.se 

Website: www.elmia.se/Dreamhack 
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