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Α. Εξωτερικό εμπόριο της Σουηδίας 

Η οικονομία της Σουηδίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, βασιζόμενη σε προώθηση 

εξαγωγικής πολιτικής και την προγραμματισμένη προσπάθεια αύξησης της ζήτησης 

για τις εξαγωγές της. Η αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων αναμένεται να 

δώσουν την κύρια ώθηση στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Ταυτόχρονα, 

δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος αρνητικών επιδράσεων στη σουηδική οικονομία 

από τα προβλήματα των κρατικών ελλειμμάτων σε άλλες χώρες και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους.  

 

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 4,3% το 2011 ενώ υπάρχει εκτίμηση ότι για το 

2012 δεν θα υπερβεί το 1% αντί για 2-2,5%, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη,  

δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στη σουηδική οικονομία. Σημειώνεται ότι η ύφεση που παρουσιάστηκε κατά την 

περίοδο 2008-2009 ήταν μάλλον σύντομη δεδομένου ότι εφαρμόσθηκε η κατάλληλη 

νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Κύριοι λόγοι της παρατηρούμενης 

ανάκαμψης είναι η ακολουθούμενη  πολιτική προώθησης εξαγωγών που έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της  διεθνούς ζήτησης για τα σουηδικά προϊόντα. Οι 

ενθαρρυντικές αυτές εξελίξεις έχουν προκαλέσει αύξηση των δεικτών εμπιστοσύνης 

τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα μείωση της 

προληπτικής αποταμίευσης και αύξηση της πραγματικής καταναλωτικής δαπάνης. 

Εντούτοις, το ποσοστό χρέους του ιδιωτικού τομέα είναι αρκετά υψηλό και ανέρχεται 

σε 237% του ΑΕΠ.  

 

Η αξία των εξαγωγών  της χώρας κατά το 2011 ανήλθε σε  1,21 τρισ. κορόνες 

Σουηδίας (134,4 δισ. ευρώ), παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με το 

2010, ενώ το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν της τάξεως του 1,13 τρισ. κορόνες 

(125,8 δισ. ευρώ), δηλαδή υπήρξε αύξηση κατά 6,5% συγκριτικά με το 2010. Το 

2011, το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έφθασε τα  77,5 δισ. κορόνες 

(8,6 δισ. ευρώ), εμφανίζοντας αύξηση κατά 19,4% σε σχέση με το πλεόνασμα του 

2010.  

 

 

Εξωτερικό εμπόριο της Σουηδίας τα τελευταία πέντε έτη                                        

(Ποσά σε δισ. SEK. Εντός παρένθεσης το ποσό κατά προσέγγιση σε δισ. ευρώ )* 

                                      2007 2008 2009 2010 2011 

Όγκος 

εμπορίου 
2174,0 (235,0) 2292,3 (238,8) 1909,4 (180,1) 2203,0 (230,9) 2349,7 (260,2) 

Εξαγωγές  1140,0 (123,2) 1194,4 (124,4) 996,7 (94,0) 1136,0 (119,0) 1213,6 (134,4) 

Εισαγωγές  1034,0 (111,8) 1097,9 (114,4) 912,9 (86,1) 1067,1 (111,9) 1136,1 (125,8) 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 
  105,2 (11,4)    96,5 (10,1)   83,6 (7,9)    68,9 (7,2) 77,5 (8,6) 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

*  Το 2011,  το 1 ευρώ, κατά μέσο όρο, αντιστοιχούσε σε 9,03 σουηδικές κορόνες (SEK) 
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Β. Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία  

Οι προοπτικές της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία είναι πολύ καλές, 

δεδομένου ότι αυξάνεται ολοένα η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων ενώ συνεχώς 

κυκλοφορούν στην αγορά νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η αγορά των 

γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί δυναμική, ενώ 

στους κόλπους της υπάρχουν μερικές από τις πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές 

βιομηχανίες.  

Η ανάπτυξη της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων  αποδίδεται στην στροφή 

του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και στις 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεγάλες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην έρευνα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες «νέων καταναλωτών».  

Στον πίνακα που παρατίθεται, φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός  γαλακτοκομικών 

εταιρειών ανέρχεται σε 20, οι μονάδες επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων σε 

35, ενώ 5.193 είναι οι απασχολούμενοι στον τομέα της γαλακτοκομικής 

κτηνοτροφίας.  

Στοιχεία για τον γαλακτοκομικό κλάδο στη Σουηδία* 

 

Αριθμός γαλακτοκομικών εταιρειών  

 

20 

Μονάδες επεξεργασίας γαλακτοκομικών 

προϊόντων  

 

35 

Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί  7 

Μονάδες  ζωικής αναπαραγωγής   9 

Απασχολούμενοι στον τομέα της 

γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας  

 

 

 (Εκ των οποίων στη βιολογική κτηνοτροφία) 

 

5 193 

 

 

 

                       632 

Αριθμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 346 000 

Μέσος όρος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 

ανά κοπάδι 

 

66 

Πηγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

*  Τα εν λόγω στοιχεία ισχύουν τον Ιανουάριο του 2012 

 

Η ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζεται σημαντικά από την εξέλιξη 

των τιμών. Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των πωλήσεων του κλάδου αποτελεί 

επίσης η διαφήμιση. Ο σημαντικότερος ωστόσο προσδιοριστικός παράγοντας του 

κλάδου είναι το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2011,  η κατά κεφαλή 

κατανάλωση γάλακτος ήταν 92,9 kgr, γιαουρτιού 36,4 kgr και τυριών 19,0 kgr.  
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Kατά κεφαλήν κατανάλωση το 2011 

Προϊόντα Ποσότητες (σε kgr) 

Γάλα 92,9 

Γιαούρτια 36,4 

Κρέμα γάλακτος 12,7 

Βούτυρο 1,7 

Τυριά 19,0 

Πηγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

 

 

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία κατά το 2011 

Προϊόντα Ποσότητες (σε τόνους) 

Γάλα 876 872 

Γιαούρτια 262 567 

Κρέμα Γάλακτος 109 941 

Βούτυρο 17 328 

Τυριά 103 295 

Γάλα σε σκόνη  50 705 

Πηγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

 

 

 

Γ. Εισαγωγές – Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων  

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου είναι μικρότερη σε σύγκριση με τις 

εισαγόμενες ποσότητες. Η σημαντικότερη κατηγορία εξαγώγιμων προϊόντων είναι το 

γάλα, ενώ οι ποσότητες των εξαγόμενων τυριών, γιαουρτιού και βουτύρου 

εμφανίζονται αρκετά πιο χαμηλές. Οι εισαγόμενες  ποσότητες είναι σαφώς 

μεγαλύτερες των εξαγωγών, με μοναδική εξαίρεση το γάλα σε μορφή σκόνης.  Στην 

πρώτη θέση, όσον αφορά στις εισαγόμενες ποσότητες  βρίσκεται το γάλα ενώ και 

ακολουθούν οι εισαγωγές τυριών και γιαουρτιού.   
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Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Σουηδία κατά το 2011* 

Προϊόντα Ποσότητες (σε τόνους) 

Γάλα (συμπεριλαμβάνεται και η 

κρέμα γάλακτος) 

99 772 

Γιαούρτια 7 367 

Τυριά 15 326 

Βούτυρο 1 422 

Γάλα σε σκόνη 47 646 

Πηγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

*  Στις εξαγόμενες ποσότητες συμπεριλαμβάνεται και το ενδοκοινοτικό εμπόριο 

 

Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία κατά το 2011* 

Προϊόντα Ποσότητες (σε τόνους) 

Γάλα (συμπεριλαμβάνεται και η 

κρέμα γάλακτος) 

97 876 

Γιαούρτια 75 787 

Τυριά 90 387 

Βούτυρο  9 248 

Γάλα σε σκόνη  6 943 

Πηγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

*  Στις εισαγόμενες ποσότητες συμπεριλαμβάνεται και το ενδοκοινοτικό εμπόριο 

 

 

 

 

Δ. Η Φέτα στη σουηδική αγορά 

Η προτίμηση των Σουηδών για κατανάλωση φέτας γίνεται εντονότερη με την πάροδο 

του χρόνου, εντασσόμενη στη γενικότερη στροφή προς υγιεινότερες διατροφικές 

συνήθειες (μεσογειακή κουζίνα, ελαιόλαδο, κ.λπ.) και προς νέες κουζίνες και γεύσεις 

(π.χ. εξωτικά μη ευρωπαϊκά προϊόντα). Η εισαγωγή φέτας γίνεται κυρίως από τις 

ομογενειακές επιχειρήσεις εισαγωγής ελληνικών τροφίμων (π.χ. Fontana Food κ.ά.), 

ενώ η λιανική διακίνηση γίνεται κυρίως από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ στη 

Σουηδία (ICA, COOP, LIDL κ.λπ.). 
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Στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές φέτας στη Σουηδία (2007-2011) 

 
2007 2008 2009 2010 2011* 

Χώρα 
Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ελλάδα 2.654 124.454 2.789 145.083 2.628 152.899 2.748 158.089 3.006 167.238 

Γερμανία 1.155 42.976 920 40.112 638 33.960 546 25.664      434     20.786 

Δανία 1.751 63.939 391 17.632 205 10.794 205 9.417      177       7.694 

Φινλανδία 21 1.403 79 3.222 80 3.875 15 1.158        17       1.234 

Bέλγιο 1 99 0 0 39 1.326 16 457        52       1.115 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Σύνολα 5.659 237.061 4.194 206.963 3.601 203.583 3.547 195.583 3.701 198.669 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) 

*   Το 2011,  το 1 ευρώ, κατά μέσο όρο, αντιστοιχούσε σε 9,03 σουηδικές κορόνες (SEK). Τα 

προηγούμενα χρόνια η μέση ισοτιμία ήταν για το 2007:  1 ευρώ = 9,25 SEK, 2008:    ευρώ =  9,60 

SEK, 2009: 1 ευρώ = 10,60 SEK, 2010: 1 ευρώ = 9,54 SEK, 

 

 

 

Eισαγωγές φέτας στη Σουηδία την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2012 

 
ΙΑΝ. 2012 ΦΕΒΡ. 2012 ΜΑΡΤ. 2012 ΑΠΡ. 2012 ΜΑΪΟΣ 2012 

Χώρα 
Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ποσότ. 

(τόνοι) 

Αξία 

(χιλ.SEK) 

Ελλάδα 134 7.463 273 15.017 328 16.742 410 22.218 433 23.737 

Γερμανία 46 2.455 32 1.675 32 1.716 50 2.720 36 1.823 

Δανία 11 582 8 480 13 500 9 581 13 726 

Φινλανδία 1 88 1 72 2 112 11 83 2 133 

Bέλγιο 0 0 0 0 16 550 0 0 15 470 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Σύνολα 192 10.588 314 17.244 391 19.690 485 25.774 501 26.956 

 

 

 

Ε. Λιανική αγορά τροφίμων και ποτών  

Η λιανική αγορά τροφίμων έχει ολιγοπωλιακή μορφή καθώς Οι 3 μεγαλύτερες 

αλυσίδες super-markets ελέγχουν το 85-90% της σουηδικής αγοράς. Στη Σουηδία 

τρεις αλυσίδες υπερκαταστημάτων κυριαρχούν στη λιανική αγορά τροφίμων, με 

ποσοστό μεριδίου αγοράς γύρω στο 85%. Είναι κατά σειρά η ICA, η COOP και η 

Axfood.  
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Οι τιμές των τροφίμων είναι υψηλότερες από ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σε γενικές 

γραμμές παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση της αγοράς λιανικού εμπορίου, υψηλό 

εργατικό κόστος, συχνοί έλεγχοι ποιότητας και υψηλός συντελεστής  ΦΠΑ 

Μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης είναι  η ICA με μερίδιο αγοράς 45-49%, η 

οποία διαθέτει περισσότερα από  1.350 καταστήματα στη Σουηδία, 2.150 

καταστήματα σε όλη τη Σκανδιναβία και τις βαλτικές χώρες. Τα καταστήματα της 

συγκεκριμένης αλυσίδας έχουν διαφορετικό προφίλ, ανάλογα με την τοποθεσία, τη 

γκάμα των προϊόντων και το μέγεθος του καταστήματος. Υπάρχουν τα καταστήματα 

ICA Nära, συνήθως σε γειτονιές,  τα καταστήματα ICA Supermarket, μεσαίου 

μεγέθους σούπερ μάρκετ, ενώ τα ICA Kvantum  και τα MAXI ICA είναι 

hypermarkets και βρίσκονται συνήθως έξω από το κέντρο των πόλεων και διαθέτουν 

πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, ακόμα και έπιπλα και διάφορα είδη για τον κήπο.   

Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα super-markets είναι η Coop, με μερίδιο αγοράς      

21-23%,  ενώ στην τρίτη θέση είναι η αλυσίδα λιανικής πώλησης Axfood με μερίδιο 

αγοράς 18%  και περισσότερα από 230 καταστήματα με τις επωνυμίες Willys, 

Hemköp και PrisXtra.  Σημαντική παρουσία στη σουηδική αγορά έχουν επίσης η 

αλυσίδα Bergendahls με μερίδιο αγοράς 3-4%, τα Lidl, με περισσότερα από 80 

καταστήματα στη χώρα καθώς και τα 7 Eleven και Pressbyrån που τα συναντά κανείς 

σε κάθε συνοικία.  

Υπάρχουν επίσης αρκετές άλλες μικρότερες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, 

τελευταία δε γνωρίζουν άνθηση τα μικρά καταστήματα στις γειτονιές με μεγάλη 

συγκέντρωση οικονομικών μεταναστών που αναζητούν παραδοσιακά εισαγόμενα 

τρόφιμα από την Αν. Μεσόγειο. Επίσης, τα παραδοσιακά εστιατόρια έχουν 

προκαλέσει ζήτηση για εισαγόμενα τρόφιμα και μαζί με τα παραπάνω μικρά 

καταστήματα έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό δίαυλο διανομής εισαγόμενων 

τροφίμων. Σε αυτόν τον τομέα, ο εισαγωγέας συγκεντρώνει πολλές μικρές 

παραγγελίες, κάνει τις παραγγελίες όταν φτάσουν την ποσότητα ενός 

εμπορευματοκιβωτίου και είτε τις επανασυσκευάζει ο ίδιος και τις διανέμει απευθείας 

είτε συνεργάζεται με άλλον χονδρέμπορο. Οι πιο πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στη 

Σουηδία δρουν με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον αρχικά, συνδυάζοντας και 

εισαγόμενα οινοπνευματώδη στην τροφοδοσία εστιατορίων. Ελάχιστες όμως έχουν 

πρόσβαση στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ και περιορίζονται διαθέτοντας σε 

αυτές μικρές συσκευασίες ελαιολάδου, φέτας, γιαουρτιού, χυμών, ελιών και 

τουρσιών, πολλές φορές σε άμεσο ανταγωνισμό ομοειδών προϊόντων υπό την ετικέτα 

της ίδιας της αλυσίδας (π.χ. ICA Kalamata Olives, ICA Extra Virgin Olive Oil κ.λπ.). 
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ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

FONTANA FOOD AB (Mr Frixos Papadopoulos) 

Studiovägen 6,  135 48 Tyresö   

Box 43, 135 21 Tyresö   

tel. (+46-8) 448 71 00, fax (+46-8) 448 71 20 

www.fontana.se, info@fontana.se 

 

 

KåKå  AB 

- -      

www.kaka.se,  info@kaka.se 

 

Jonslunds Mejeriprodukter AB 

Alingsåsvägen 32, S-524 41 Ljung, Sweden 

tel. (+46-513) 250 85,  fax (+46-513) 501 75 

www.jonslunds.se,   info@jonslunds.com 

 

Kronost AB,  Björkhagsgatan 9, S-531 40 Lidköping, Sweden 

tel. (+46-510) 865 60,  fax (+46-510) 865 66,    

www.kronost.se  

 

Lindahls Mejeriprodukter AB 

Klubbhusgatan 13, S-553 03 Jönköping, Sweden 

tel. (+46-36) 34 30 70,      

www.lindahlsmejeri.com  

 

MATMÄKLARNA AB 

Box 6149, S-102 33 Stockholm, Sweden 

tel. (+46-8) 410 113 40,   

info@matmaklarna.se,  www.matmaklarna.se  

 

Norrmejerier Ekonomisk förening 

Mariehemsvägen 210,  S-90652 Umeå, Sweden 

-    -      

norrmejerier@norrmejerier.se 

 

Sunco Food AB 

Limhamnsgårdens Allé 10, S-21616 Limhamn, Sweden 

tel. -    -      

www.suncofood.se,  info@suncofood.se 

 

 

http://www.fontana.se/
mailto:info@fontana.se
http://www.kaka.se/
mailto:info@kaka.se
http://www.jonslunds.se/
mailto:info@jonslunds.com
http://www.kronost.se/
http://www.lindahlsmejeri.com/
mailto:info@matmaklarna.se
http://www.matmaklarna.se/
mailto:norrmejerier@norrmejerier.se
http://www.suncofood.se/
mailto:info@suncofood.se
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Boxholm Mejeri AB 

Älvkullevägen 7, S-59012 Boxholm, Sweden 

tel.  -     -     

www.boxholmsost.se,   info@boxholmsost.se   

 

Skånemejerier 

S-205 03 Malmö, Sweden,  tel. (+46-40) 31 39 00,  fax  (+46-40) 94 73 58 

per.johansson@skanemejerier.se,   www.skanemejerier.se  

 

Wernersson ETCOst AB 

Ekvändan 12, S-25467 Helsingborg, Sweden 

tel.  -     -      

www.wernerssonost.se,  ost@wernerssonost.se,  info@etcost.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοκχόλμη,  Ιούλιος  2012 

Σταύρος Σταυράκος 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boxholmsost.se/
mailto:info@boxholmsost.se
mailto:per.johansson@skanemejerier.se
http://www.skanemejerier.se/
http://www.wernerssonost.se/
mailto:ost@wernerssonost.se
mailto:info@etcost.se

