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ΣΟΥΗΔΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γενική Εικόνα
Το Βασίλειο της Σουηδίας, με πληθυσμό σχεδόν 10 εκ.κατοίκους, αποτελεί
την πολυπληθέστερη από τις Σκανδιναβικές Χώρες και παράλληλα την
τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ΕΕ.
Η ανοικτή και ανταγωνιστική οικονομία της Σουηδίας συνέχισε να
αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και κατά το 2018.
Η Σουηδία κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ, με βάση το
μέγεθος του ονομαστικού ΑΕΠ και 5η με βάση το μέγεθος του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ΄΄Doing Business
2018- Reforming to Create Jobs΄΄, στην οποία εξετάζονται 190 οικονομίες
παγκόσμια όσον αφορά στο περιβάλλον/΄΄ευκολία΄΄ δραστηριοποίησης
επιχειρήσεων στο έδαφός τους, η Σουηδία κατατάσσεται στην 10η
θέση.
Παράλληλα η Σουηδία είναι χώρα πρωτοπόρος στην ανακύκλωση
απορριμμάτων, το 66% του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας
προέρχεται από ΑΠΕ (υδροηλεκτρική, γεωθερμική και βιομάζα), ενώ
παραμένει επίσης πρωτοπόρος και στον τομέα της καινοτομίας
μεταξύ όλων των Κ-Μ της ΕΕ (Innovation Union Scoreboard 2017) αλλά και
στις ψηφιακές τεχνολογίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, start ups,
δίκτυα κινητής 5G κλπ).



Η δομή της οικονομίας

• Η σύνθεση του ΑΕΠ για το 2017 αποτιμάται ως εξής : οι Υπηρεσίες αποτελούν το  65,4 
% , η Βιομηχανία το 33% και η Γεωργία το 1,6 %  (CIA World Factbook). 

• Η Σουηδία διαθέτει ισχυρό τομέα υπηρεσιών, στον οποίο απασχολείται άνω του 1/3 
του εργατικού δυναμικού, τομέας που αναπτύσσεται ταχύτατα και πρωτοπορεί 
διεθνώς σε πολλούς κλάδους που σχετίζονται ιδιαίτερα με Υπηρεσίες Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών(π.χ. υπηρεσίες Skype και Spotify), Φαρμακευτικής και 
Ιατρικής. 

• Την βάση της βιομηχανίας αποτελούν οι τομείς της ξυλείας, υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σιδηρομεταλλευμάτων και ορυκτών πόρων. Οι κυριότερες βιομηχανίες είναι των 
μηχανοκίνητων οχημάτων, τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, 
βιομηχανικών μηχανημάτων, ειδών σπιτιού και ηλεκτρικών συσκευών, δασοκομίας, 
βιομηχανίες εξόρυξης, σιδήρου και χάλυβα, οι οποίες επιτυγχάνουν εξαιρετικά ισχυρές 
εξαγωγές. Ενδεικτικές εταιρείες, ανταγωνιστικές παγκόσμια, αναφέρονται οι : Volvo, 
Ericsson, ASEA/ABB, Astra Zeneca, SKF, Alfa Laval, AGA, Dyno Nobel, IKEA κλπ. 

• Ως προς τον αγροτικό τομέα, λιγότερο από 10% αποτελεί καλλιεργήσιμη γη, ενώ 
παράγονται κυρίως κριθάρι, βρώμη, σιτάρι και ζαχαρότευτλα. Η κτηνοτροφία 
(παραγωγή γάλακτος και κρέατος) αποτελεί επίσης σημαντική πτυχή της οικονομίας . 



• Σημαντικό ρόλο στη σουηδική οικονομία, διαδραματίζουν :

-οι σουηδικές πολυεθνικές εταιρείες, με προεξέχοντα ρόλο στους κλαδικούς τους τομείς 
παγκόσμια, πιστοποιώντας την δυναμικότητα και εξωστρέφεια της οικονομίας, όπως 
δειγματοληπτικά αναφέρονται, η Volvo στα αυτοκίνητα, ο Όμιλος ABB, η AstraZeneca στο 
φαρμακευτικό κλάδο, η IKEA στα είδη σπιτιού, η Electrolux στις ηλεκτρικές συσκευές, η Nordea
Bank στον τραπεζικό κλάδο, η Ericsson στις τηλεπικοινωνίες, η H&M στο ρουχισμό, η Skype στις 
τηλεφωνικές κλήσεις μέσω internet, η Tetrapak στις συσκευασίες, η SCA-Svenska Cellulosa στα 
οικιακά και είδη υγιεινής, η Alfa Laval στα μηχανήματα, η Solvatten στα φορητά συστήματα 
καθαρισμού νερού, η Skanska στις κατασκευές, η Spotify στη μουσική μέσω internet, η Peepoople
στα συστήματα υγιεινής, η Wrapp στα ηλεκτρονικά δώρα μέσω διαδικτύου.

-και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις/εταιρείες, για τις οποίες σημειώνεται ότι οι 100 πρώτες σε 
μέγεθος, απασχολούν περίπου 100.000 εργαζομένους, ενώ ο ετήσιος τζίρος τους ανέρχεται σε άνω 
από 400 δισ.SEK –περίπου 42 δισ.Ευρώ-.  Κυριότερες από αυτές αναφέρονται οι : Federation of 
Swedish Farmers (LRF), Swedish Cooperative Union (KF, η οποία αποτελείται από 41 
συνεταιρισμούς), HSB Cooperative housing association, KFO Employers’ association, οι οποίες 
μάλιστα τον Μάιο του 2017, ξεκίνησαν την λειτουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης για γενικότερα 
θέματα του Σ/Συνεταιριστικού κινήματος, https://svenskkooperation.se/about-swedish-
cooperation/. Παράλληλα ενδεικτικά αναφέρονται και οι Fonus (δραστηριότητα σε κλάδο κηδειών), 
η Riksbyggen (κλάδος κτηματαγοράς), η Södra (δασικός συνεταιρισμός), η Arla (γαλακτοκομικά), η 
Lantmännen (αγροτικός), η Folksam (κλάδος ασφαλειών) και η OKEF (κλάδος αυτοκινήτου/σταθμοί 
βενζίνης-γκαράζ-κέντρα ελαστικών-ενοικιάσεις αυτοκινήτων). 

• Σημειώνεται παράλληλα ότι, η χώρα είναι το οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της 
Σκανδιναβίας, μιας αγοράς με πάνω από 25 εκατ. καταναλωτές, αλλά και της Βαλτικής από την 
οποία προστίθενται επίσης οι αγορές της Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, ΒΔ Ρωσίας (με κέντρο την 
Αγία Πετρούπολη), Βορ. Πολωνίας, Βορ. Γερμανίας και ανατολικής πλευράς του Ηνωμ. Βασιλείου. 

https://svenskkooperation.se/about-swedish-cooperation/


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών  Σουηδίας

1. Γερμανία, 10,9%, 2. Νορβηγία 10,2%, 3.Φινλανδία 6,9% 4. ΗΠΑ 6,9%

5. Δανία 6,8%, 6. Ην.Βασίλειο 6,22% και 7. Κάτω Χώρες 5,44%.

Σημαντικότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών Σουηδίας

1. Γερμανία, 18,8%, 2. Κάτω Χώρες 8,9%, 3.Νορβηγία 8,1% 4. Δανία 7,2%

5. Ην.Βασίλειο 5,1%, 6. Βέλγιο 4,9% και 7. Φινλανδία 4,7%.



Δομή Λιανεμπορίου

• Η σουηδική λιανική αγορά είναι ώριμη, αναπτυγμένη  και ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
αγορά, η οποία σε γενικές γραμμές, κυριαρχείται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων 
αλυσίδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για το εμπόριο όγκων ενδυμάτων, επίπλων και 
τροφίμων, όπου είναι σύνηθες πολλές διαφορετικές αλυσίδες να έχουν τους ίδιους 
ιδιοκτήτες.

Αναφέρονται δειγματοληπτικά τα παραδείγματα της εταιρείας ένδυσης H & M η οποία 
και είναι τρίτη σε παγκόσμιο επίπεδο αλυσίδα λιανικής πώλησης ενδυμάτων στον 
κόσμο, ενώ παράλληλα η IKEA είναι ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής επίπλων στον κόσμο. 

Η σουηδική αγορά τροφίμων –ποτών μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις

κατηγορίες:

• λιανική , χονδρική πώληση

• τροφοδοσία  ξενοδοχείων, εστιατορίων, Catering (HO.RE.CA.) 

• διακίνηση φρούτων- λαχανικών

• κρατικό μονοπώλιο αλκοολούχων ποτών στη λιανική πώληση



• Η  λιανική  αγορά   τροφίμων  έχει  οιονεί ολιγοπωλιακή μορφή  καθώς οι 3  μεγαλύτερες  αλυσίδες  
super-markets ελέγχουν το 85-90% της σουηδικής αγοράς. Είναι κατά σειρά η ICA, η COOP και η   
Axfood. Μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης είναι  η ICA με μερίδιο αγοράς 50-55% και 
περισσότερα από 1.350 καταστήματα στη Σουηδία. Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα  super-markets
είναι η Coop, με μερίδιο αγοράς  15-18%,  ενώ στην τρίτη θέση είναι η αλυσίδα λιανικής πώλησης 
Axfood με μερίδιο αγοράς επίσης 15-18%, η οποία διαθέτει καταστήματα με τις επωνυμίες Willys και 
Hemköp. Επίσης παρουσία στη σουηδική  αγορά έχει η Bergendahls με μερίδιο αγοράς, τα Lidl με 
περισσότερα από 80 καταστήματα στη χώρα καθώς επίσης τα  Seven Eleven και Pressbyrån. 

• Υπάρχουν επίσης μικρότερες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, ενώ σημειώνουν άνοδο τα μικρά 
καταστήματα σε γειτονιές με μεγάλη συγκέντρωση οικονομικών μεταναστών που αναζητούν 
παραδοσιακά εισαγόμενα τρόφιμα από τις χώρες τους. Επίσης, εστιατόρια διεθνούς κουζίνας έχουν 
προκαλέσει ζήτηση για πολλά εισαγόμενα τρόφιμα και μαζί με τα παραπάνω μικρά καταστήματα 
έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό δίαυλο διανομής εισαγόμενων τροφίμων. 

• Σχετικά με τον κλάδο των ποτών, το κρατικό μονοπώλιο αλυσίδας καταστημάτων στη Σουηδία, 
που ονομάζεται Systembolaget έχει  το αποκλειστικό δικαίωμα λιανικής πώλησης οίνου, μπίρας και 
λοιπών αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα  οινοπνεύματος μεγαλύτερη από 3,5%.  Παρόλο που 
η ΕΕ θεωρεί ότι αυτό αντιβαίνει στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, η Σουηδία επικαλείται 
λόγους δημόσιας υγείας για να εξηγήσει τη διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου πώλησης 
οινοπνευματωδών. 

• Η αγορά των καλλυντικών είναι αρκετά διασπασμένη (μεγάλα πολυκαταστήματα, supermarkets, 
κέντρα health and spa, κομμωτήρια). Σημαντική είναι η αλυσίδα διανομής μέσω των φαρμακείων 
(APOTEKET). Η φαρμακευτική αγορά απελευθερώθηκε στο 2009. Από τότε, έχουν ορισμένοι νέοι 
παίκτες εισήλθαν στην αγορά και περισσότερα φαρμακεία άνοιξαν, όπως το Celecio με το 
LloydsApotek.



Οικονομικές  & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος – Σουηδίας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων από τη Σουηδία στην Ελλάδα ανήλθαν το 2017 στα περίπου 3 εκατ. Ευρώ, ενώ το 2016 
είχαν φθάσει στα  5 εκατ.Ευρώ.

• Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 40 σουηδικές εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι : IKEA, VOLVO, VOLVO PENTA, SCA, SKF, ERICSSON, ABB, ASTRAZENECA, SCANIA, HUSGVARNA, 
ATLASCOPCO, TETRAPACK, SAS, DUXIANA, ELEKTA, H&M, ELECTROLUX, GETINGE, COMBITRANS, 
UDDEHOLM, HIAB, BENTONE, EOLVENT, TURBOGENERAL, JENSEN VENTILATION, THERMIA 
VARMEPUMP, ESBE, EUROPAFILTER, ALFALAVAL, SPXFLOW, ORIFLAME, CONSILIUM, HOSPITECNICA 
κλπ. 

• Οι τομείς στους οποίους οι σουηδικές εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα παρουσιάζονται παρακάτω, 
με βάση στοιχεία από μελέτη του 2017 από το Business Sweden και το Ελληνο-Σουηδικό  
Επιμελητήριο, για το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα, μελέτη η οποία και διεξήχθη υπό την αιγίδα 
της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα :

• -Οχήματα, Mεταφορές και Aποθήκευση (25%), 
• -Μηχανολογικός εξοπλισμός και Μεταποίηση (22%), 
• -Κλάδος Υγείας (13%), 
• -Κλάδος Λιανικού Εμπορίου (13%), 
• -Κλάδος Ενέργειας και Περιβάλλοντος (9%), 
• -Λοιποί τομείς (22%). 

• Σύμφωνα επίσης με την παραπάνω έρευνα, προκύπτει ότι περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς 
οικονομικής συνεργασίας δύναται να υπάρξει σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές 
ενέργειας,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Επιστήμες Υγείας, Logistics, Αγρο-
διατροφικός τομέας. 



ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το σύνολο του εμπορικού 
ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, ανήλθε σε αξία το 2018 στα 
περίπου 660 εκ.Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 42 εκ.Ευρώ ή 
περίπου 7% σε σχέση με το 2017. 

• Όπως αναφέρεται στα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, οι εξαγωγές 
προς Σουηδία –ακολουθώντας και την γενικότερη αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών- σημείωσαν αξία ρεκόρ φθάνοντας για 
πρώτη φορά στο ύψος των 225,7 εκ.Ευρώ (+15,3%). 

• Παράλληλα όμως και οι εισαγωγές από τη Σουηδία αυξήθηκαν κατά 
περίπου 2,8%.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Αξίες σε Ευρώ

2016 2017 2018

Εξαγωγές στη Σουηδία
185.371.438 195.741.109 225.667.504

Εισαγωγές από Σουηδία 359.148.763 422.131.188 434.032.575

Σύν. Εμπορ.Ισοζυγίου 544.520.201 617.872.297 659.700.079

Έλλειμμα Εμπ.Ισοζυγίου -173.777.325 -226.390.079 -208.365.071



Αναλυτικότερα και όσον αφορά στις Εξαγωγές, αναφέρονται τα εξής :

Η Σουηδία αποτελεί τον 31ο κυριότερο προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα, ενώ τα
κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα, σε 4ψήφιο κωδικό (προϊόντα που υπερβαίνουν την αξία
εξαγωγής του 1 εκ.Ευρώ), φθάνουν στον αριθμό των 18, εκ των οποίων τα 11
αποτελούν προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ παράλληλα τα 2 κυριότερα
εξαγόμενα προϊόντα είναι τα Λάδια πετρελαίου και τα Τυριά, τα οποία και φθάνουν στο
ποσοστό του περίπου 28% των συνολικών εξαγωγών προς Σουηδία.



2017 2018

Κωδ. Περιγραφή Ευρώ Ευρώ

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά 22.637.588 36.834.030

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 24.478.760 26.114.799

3903 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές 12.911.324 12.423.352

3004 Φάρμακα 6.812.008 11.722.150

2005

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

χωρίς ξίδι, 11.218.033 11.523.663

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι. 10.061.063 11.232.926

8544

Σύρματα και καλώδια  για ηλεκτροτεχνική 

χρήση, 4.085.292 9.205.908

8431 Μέρη για  μηχανές και συσκευές 2.406.219 6.074.663

7411 Σωλήνες από χαλκό 4.384.780 5.874.730

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, 5.875.173 5.823.448

5603 Υφάσματα 4.532.767 4.729.788

0807 Πεπόνια, καρπούζια, 2.040.605 3.722.355

842' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, 2.236.700 3.699.280

8516 Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές 8.048.062 3.475.659



0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 4.004.552 3.405.683

2001'

Λαχανικά, καρποί και φρούτα 

παρασκευασμένα 3.030.691 3.383.560

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 1.658.397 2.822.219

2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2.151.420 2.784.876

2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 2.008.048 2.237.006

2008

Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, 1.803.408 2.029.272

6104

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, 

φορέματα, 1.749.422 1.830.531

0403 Γιαούρτι,βουτυρόγαλα, 1.349.027 1.611.393

9405 Συσκευές φωτισμού 1.930.867 1.599.760

1901 Εκχυλίσματα βύνης, 1.765.661 1.581.618

2519 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. 1.553.264 1.246.453

3304

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος 

(μακιγιάζ) 1.308.690 1.219.018

9018 Όργανα και συσκευές για ιατρική χρήση, 1.188.336 1.171.192



6106

Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, 

πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια 1.164.313 1.062.012

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 1.462.225 1.035.984

7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, 1.386.114 1.014.026

Σύνολο Ανωτέρω Προϊόντων 151.242.809 182.491.354

Ποσοστό Αν. Προϊόντων στο Σύνολο 78,5 80,9

Συνολικές Εξαγωγές 192.787.030 225.667.504



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018

Ευρώ Ευρώ

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 24.478.760 26.114.799

2005

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

χωρίς ξίδι, 11.218.033 11.523.663

1509 Ελαιόλαδο 5.875.173 5.823.448

0807 Πεπόνια, καρπούζια, 2.040.605 3.722.355

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 4.004.552 3.405.683

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα παρασκευασμένα 

ή διατηρημένα με ξίδι 3.030.691 3.383.560

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 1.658.397 2.822.219

2106 Παρασκευάσματα διατροφής 2.151.420 2.784.876

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 

χωρίς ξίδι 2.008.048 2.237.006

2008

Καρποί και φρούτα, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης 1.803.408 2.029.272



0403

Γιαούρτι,βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και 

πηγμένη κρέμα,  κεφίρ 1.349.027 1.611.393

1901

Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα 

διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα 1.765.661 1.581.618

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 714.759 1.244.037

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή 

μπισκοτοποιίας, 942.379 1.215.996

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, 884.720 1.141.616

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 1.462.225 1.035.984

2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, 656.727 642.096

1902 Ζυμαρικά 51.253 622.109

0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, 454.111 515.655

0209 Λαρδί χωρίς κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) 684.154 503.402

1602 Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, 202.359 420.215

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 

ψύξη 187.890 363.934



1510 Λάδια και τα κλάσματά τους, 410.431 352.462

1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού 1.004 338.684

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες 

παρασκευασμένες. 400.139 322.937

0302

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη 147.886 311.057

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, 290.734 288.861

2203 Μπίρα από βύνη 174.922 247.682

1006 Ρύζι 335.535 246.352

1904

Τρόφιμα που λαμβάνονται από τη διόγκωση 

όπως π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, 

καθώς και δημητριακά σε κόκκους 145.886 131.104

0409 Μέλι φυσικό 69.077 97.580

Σύνολο Ανωτέρω Προϊόντων 69.599.966 77.081.655

Ποσοστό Αν.Προϊόντων στο Σύνολο 36,1 34,2

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 192.787.030 225.667.504



Παράλληλα αναφέρεται ότι η Σουηδία αποτελεί για τα παρακάτω 9 
αγροτικά προϊόντα, έναν από τους κυριότερους προορισμούς, παγκόσμια : 

0406’ Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί, 4ος

0807’ Πεπόνια,  καρπούζια, 4ος

0806’ Σταφύλια, νωπά ή ξερά, 5ος

2001’ Λαχανικά, καρποί και φρούτα παρασκευασμένα, 6ος

2002’ Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, 7ος

1901’ Εκχυλίσματα βύνης και παρασκευάσμ. διατροφής από αλεύρια, 11ος

2005’ Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, 11ος

1509’ Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, 12ος

0403’ Γιαούρτι, βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα,  κεφίρ, 12ος



Όσον αφορά στις Εισαγωγές από τη Σουηδία, αναφέρεται ότι 

εισάγονται κυρίως, έλαια πετρελαίου, βιομηχανικά προϊόντα, χαρτιά 
και ξυλεία, ενώ από το σύνολο των κυριοτέρων 18 προϊόντων (με αξία 
άνω των 3,6 εκ.Ευρώ) που φθάνουν στο περίπου 71% των συνολικών 
εισαγωγών, μόλις 2 εξ αυτών είναι προϊόντα του αγροτοδιατροφικού
τομέα.



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

2017 2018

Κωδ. Περιγραφή Ευρώ Ευρώ

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά 58.296.296 94.169.964

3004' Φάρμακα 38.763.901 37.039.401

8703' Επιβατικά αυτοκίνητα 26.433.866 29.233.233

8517'

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη 

τηλεφωνία 14.684.012 14.132.680

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, 1.840.594 12.600.570

4802'

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή 

επάλειψη, 12.573.636 12.402.482

3901' Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 4.971.743 11.796.239

4407'

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά 

μήκος, 8.925.699 10.687.979

4804' Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, 9.780.457 10.353.147

0305' Ψάρια, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 8.932.109 10.140.519

4810' Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη 8.680.242 9.272.333

8504'

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί 

μετατροπείς 1.361.358 8.597.585



2017 2018

8431' Μέρη που προορίζονται για μηχανές και συσκευές 3.112.031 7.236.763

8427' Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. 6.866.375 7.065.331

7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό 0 4.887.318

4811' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας 6.383.572 4.575.532

8429' Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες), 575.242 4.411.231

4805' Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση 8.569.716 4.345.863

2905' Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, 5.296.367 4.074.344

8479' Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα 2.340.073 3.851.431

2208' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, 3.385.800 3.691.655

8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού, 2.554.904 3.669.762

Σύνολο Ανωτέρω Προϊόντων 234.327.993 308.235.362

Ποσοστό Αν.Προϊόντων στο Σύνολο 55,5 71,0

Συνολικές Εισαγωγές 422.131.188 434.032.575



Στοιχεία Αγοράς – Καταναλωτικές Συνήθεις- Προοπτικές αύξησης των εξαγωγών 

Λαμβάνοντας υπόψη, το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο των σουηδών καταναλωτών όσο και την 
καταγεγραμμένη προτίμησή τους σε πιστοποιημένα τρόφιμα και στην υγιεινή διατροφή, εκτιμούμε 
ότι υπάρχει σαφές περιθώριο βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στα αγροδιατροφικά προϊόντα και καθώς αυτά αποτελούν περίπου το 35% 

των συνολικών εξαγωγών, σημειώνονται τα εξής :
• ότι η κατανάλωση των Σουηδών κατ’αρχήν σε βιολογικά/οργανικά τρόφιμα (γάλα, γιαούρτι, 

γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, επεξεργασμένα λαχανικά, χυμοί φρούτων/λαχανικών, και φυτικά 
έλαια,) είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην 
εδώ αγορά, απαιτεί πλήρη εφαρμογή των φυτο-υγειονομικών κανόνων/κανονισμών με την 
πιστοποίηση των προϊόντων να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

• την απουσία ικανού αριθμού ελληνικών εστιατορίων στη Σουηδία (υπολογίζονται περίπου στα 40), 
τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης. 

• την απουσία ικανού αριθμού, καταστημάτων λιανικής πώλησης ελληνικών προϊόντων 
(υπολογίζονται σε περίπου 25 σε όλη τη Σουηδία) καθώς και την απουσία μεγάλου καταστήματος με 
ελληνικά προϊόντα, στο οποίο θα μπορούσαν να διενεργηθούν και ενημερωτικές 
εκδηλώσεις/γευσιγνωσίες.

• τη σταδιακή αύξηση της θετικής αποδοχή της ελληνικής κουζίνας από τους σουηδούς καταναλωτές, 
σε σχέση και με τον μεγάλο αριθμό σουηδών τουριστών που επισκέπτονται ετησίως τη χώρα μας. 

• τη μη εύκολη αποδοχή από τους σουηδούς αγοραστές/χονδρεμπόρους των B2B εκδηλώσεων, οι 
οποίοι αγοραστές επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, δίνουν ιδιαίτερη σημασία, στη σταθερή και 
μακροχρόνια συνεργασία, αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών, δυνατότητα τροφοδοσίας μεγάλων 
ποσοτήτων και σύντομο χρόνο παράδοσης. 

• την μεγάλη σημασία που δίδεται σε άρθρα διαμορφωτών κοινής γνώμης ή bloggers σελίδων 
τροφίμων/φαγητού.

• την ιδιαίτερη σημασία που δίδεται από τους σουηδούς καταναλωτές στο σχήμα ‘’πρώτα 
πληροφορούμαι, μετά δοκιμάζω, μετά συγκρίνω και μετά αγοράζω΄΄.

• την δυνατότητα που δίδεται από τις εδώ Διεθνείς Εκθέσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά η 
΄΄Stockholm Food & Wine΄΄, πώλησης των προϊόντων των εκθετών στο χώρο της Έκθεσης και 
παράλληλα διοργάνωσης Ενημερωτικών Εκδηλώσεων στο χώρο της Έκθεσης

• τη χρηματοδότηση για συνεχείς δράσεις στη σουηδική αγορά από τις δύο κυριότερες 
ανταγωνίστριες χώρες, Ιταλία και Ισπανία. 



• Με δεδομένο την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών τροφίμων, εκτιμούμε ότι οι 
παρακάτω τρόποι προβολής, θα ήταν οι αποδοτικότεροι για την αύξηση των μεριδίων 
αγοράς στη σουηδική αγορά, 

• προγράμματα προβολής ή γευσιγνωσίας, 

-είτε μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συμμετοχή 
Διεπαγγελματικών Φορέων στα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης αγροτικών 
προϊόντων -Κανονισμός (ΕΚ) 1144/2014-

-είτε μέσω του Enterprise Greece

- είτε αυτόνομα προγράμματα

• συμμετοχή σε επιλεγμένες Διεθνείς Εκθέσεις. Σημειώνεται μάλιστα ότι στην φετινή 
Nordic Organic Expo, που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018 στο Μάλμε, και αφορά 
βιολογικά τρόφιμα-ποτά, συμμετείχαν μέσω του Enterprise Greece, περίπου 50 
ελληνικές εταιρείες.

• Πρόσκληση αγοραστών/διαμορφωτών κοινής γνώμης στην Ελλάδα, είτε στις 
παραγωγικές Περιφέρειες της χώρας μας, είτε σε Διεθνείς Εκθέσεις π.χ. 
Πελοπόννησος, Χαλκιδική, Αγρίνιο για ελιές, Κρήτη, Καλαμάτα, Λέσβος για ελαιόλαδο 
κλπ.

• Ίδρυση/λειτουργία καταστήματος λιανικής με επιλεγμένα ελληνικά τρόφιμα στο 
κέντρο της Στοκχόλμης.

• Δράσεις προβολής/γευσιγνωσίας στην Ελλάδα, απευθυνόμενες σε ξένους 
επισκέπτες/τουρίστες.



ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Οι δημοφιλέστερες κουζίνες παγκοσμίως

Σε διεθνή έρευνα του YouGov ζητήθηκε από περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε 24 
χώρες, να πουν ποιες από τις 34 εθνικές κουζίνες που δοκίμασαν τους άρεσαν. 

Οι αριθμοί έδειξαν ότι η πίτσα και τα ζυμαρικά ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών πιάτων 
στον κόσμο, 

• με την ιταλική κουζίνα να έχει μέσο όρο δημοτικότητας 84% σε όλες τις χώρες που 
συμμετείχαν στην έρευνα.

• δεύτερη δημοφιλέστερη κουζίνα, είναι η κινεζική, η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 78%.

• τρίτη δημοφιλέστερη κουζίνα είναι η ιαπωνική με ποσοστό 71%. 

Ενώ ακολουθούν οι : 

• ταϊλανδέζικη με 70%, 

• γαλλική με 70%, 

• ισπανική με 68%,  

• αμερικανική με 68%,

• μεξικανική, με 67%,

• ινδική, με 62%,

• τουρκική, με 57%,

• Ενώ η ελληνική και η κορεατική κουζίνα βρίσκονται στη 10η θέση με ποσοστό 56%.

https://yougov.co.uk/topics/food/articles-reports/2019/03/12/italian-cuisine-worlds-most-popular


Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το εξαγωγικό εμπόριο

• Προϊόντα κατασκευασμένα σε εκτυπωτή, μονάδες παραγωγής στελεχωμένες με ρομπότ, ενέγγυες πιστώσεις που 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά σε λίγα λεπτά, αγοραπωλησίες σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ομάδες εργασίας με 
στελέχη που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους: η έλευση των νέων τεχνολογιών αλλάζει τον χάρτη του 
εξαγωγικού εμπορίου.

• Τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθίστανται πλέον η τεχνολογία και το καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό ενώ ο χρόνος που απαιτείται για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές μειώνεται δραματικά. Παράλληλα, οι 
μικρές και μεσαίες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν στις αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερη ευκολία 
και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Στα 207 δισ. δολάρια η αγορά του κρασιού παγκοσμίως

• Τα 207 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα αγγίξει η διεθνής αγορά οίνου το 2022, σύμφωνα με εκτίμηση του International
Wine and Spirit Research (IWSR). Παράλληλα, οι όγκοι κρασιού προβλέπεται να φτάσουν τα 2,7 δισ. κιβώτια των 9 
λίτρων.

• Σύμφωνα με το IWSR, η αγορά του κρασιού αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 2,15% μεταξύ 2017 και 2022, 
κάτι που καταδεικνύει την παγκόσμια τάση οι καταναλωτές να αγοράζουν λιγότερα αλλά ποιοτικότερα 
κρασιά. Μία τάση που επηρεάζει ιδιαίτερα την Αμερική και την Ασία.

• Η αξία της αμερικανικής αγοράς για το 2017 ανήλθε σε 34,8 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση 
παγκοσμίως. Ακολουθεί η αγορά της Γαλλίας με 16,7 δισ. δολάρια, ενώ την πρώτη τριάδα στις πολυτιμότερες αγορές 
συμπληρώνει η Κίνα με 16,5 δισ. ευρώ.

• Πάντως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2020 η Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τη Γαλλία και να βρεθεί στη 
δεύτερη θέση, με την κινεζική αγορά να υπολογίζεται ότι θα αξίζει 19,5 δισ. δολάρια.

• Σχετικά με τον όγκο, την πρώτη θέση, για το 2017, διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 318 εκατ. κιβώτια, 
με την Ιταλία να ακολουθεί «κατά πόδας» με 266 εκατ. κιβώτια. Ακολουθούν η Γαλλία με 250 εκατ. κιβώτια, η 
Γερμανία με 224 εκατ. κιβώτια και η Κίνα με 156 εκατ. κιβώτια.

• Σημειώνεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι αντιστοίχως στην τρίτη και τέταρτη θέση των κυριότερων 
χωρών εισαγωγής, πίσω από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με ανοδικές τάσεις.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ, ΧΩΡΙΣ GMO, 

ΧΩΡΙΣ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ, ΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΠΌ ΟΣΠΡΙΑ, ΜΕΛΙ ΣΕ ΚΆΨΟΥΛΕΣ, 
ΓΑΛΑ ΑΠΌ ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ Κ.Λ.Π. 



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ  ΠΡΩΪΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  (ΚΑΙ) ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αναφέρονται δειγματοληπτικά : 

Greek yoghurt, greek salad, φέτα, ελιές καλαμών, γύρος, Swedish meatballs, Swedish 
bread, πατάτες Κύπρου, πορτοκάλια Valencia, Korean kimchi, ναπολιτάνικη πίτσα, 
Kentucky fried chicken, βρεττανικά fish & chips, αμερικανικό burger, πολωνικά pierogi, 
Belgian fries, τουρκικό κεμπάπ, καφές Βραζιλίας, μπανάνες Ecuador, ιταλικό προσιούτο, 
ολλανδική gouda, γαλλική σαμπάνια, μεξικανική Enchilada, ταϋλανδικό ρύζι, λιβανικό 
χούμους, ρωσικά pelmeni, γερμανική μπίρα, νορβηγικός σολωμός, ινδικό τσάϊ κλπ .



ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΣΟΥΗΔΙΑ

Αναφέρονται δειγματοληπτικά οι περιπτώσεις : 

• Ένας από τους κυριότερους πρεσβευτές της σουηδικής κουζίνας στο εξωτερικό, αποτελεί η 
αλυσίδα επίπλων και οικιακών προϊόντων ΙΚΕΑ, καθώς στα περίπου 340 καταστήματα της 
παγκοσμίως, πωλούνται –μεταξύ άλλων τροφίμων- ημερησίως 2 εκ.τεμάχια swedish
meatballs.

• Παράλληλα και πέρα των διεθνών αλυσίδων fast food που βρίσκονται σε κάθε σημείο των 
σουηδικών πόλεων, και των λίγων καταστημάτων delicatessen/βιολογικών προϊόντων, 

ιδιαίτερα αισθητή έχουν κάνει την παρουσία τους, 

• η γαλλικών συμφερόντων αλυσίδα κατεψυγμένων προϊόντων Picard,
http://www.picard.se/ , με άνω των 900 καταστημάτων στη Γαλλία και παρουσία στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με κάθε είδους τρόφιμα από φρούτα έως πίτσες και 
παγωτά, και από κοτόπουλο μασάλα έως και μουσακά.

• η ιταλικών συμφερόντων αλυσίδα Eataly, https://www.eataly.se/en/ (There are 40 Eataly
stores around the world, with the majority concentrated in Italy. The Italian stores include: 
Torino, Milano and Rome among other Italian cities, and locations worldwide in Japan, South 
Korea, the USA, Brazil, Turkey, the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Russia, Germany, Sweden). 
Σημειώνεται παράλληλα ότι το μέγεθος των καταστημάτων κυμαίνεται κατά μ.ο. άνω των 4.000 
τ.μ., πέραν της πώλησης τροφίμων (τα προϊόντα παράγονται αποκλειστικά για το Eataly), 
περιλαμβάνονται εστιατόρια, πιτσαρία, αρτοποιείο και καφέ.

• ενώ παράλληλα σημειώνεται και η παρουσία –προ διετίας- της τουρκικής αλυσίδας Simit Sarayi –
με παρουσία σε 22 χώρες- σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Σουηδίας 
https://www.mallofscandinavia.se/restaurant/simit-sarayi . 

http://www.picard.se/
https://www.eataly.se/en/
https://www.mallofscandinavia.se/restaurant/simit-sarayi


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΣΟΥΗΔΙΚΑ SUPER MARKETS
ΠΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΣΟΥΗΔΙΚΑ SUPER MARKETS
ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΣΟΥΗΔΙΚΑ SUPER MARKETS
ΓΛΥΚΑ 



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΣΟΥΗΔΙΚΑ SUPER MARKETS
ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ ΚΛΠ



Αναλυτικότερες πληροφορίες όχι μόνο για την σουηδική, αλλά και για τις 
αγορές ακόμη 53 περίπου χωρών,  μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr

Ενώ παράλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου ΟΕΥ Στοκχόλμης είναι 
τα εξής :

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Τηλ. +46-8-545-66016

E-mail : commerce.stockholm@mfa.gr

http://www.agora.mfa.gr/
mailto:commerce.stockholm@mfa.gr


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΌΤΙ :


