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Στοκχόλμη, 2 Μαρτίου 2018
Α.Π. : 85

ΠΡΟΣ :

Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ΚΟΙΝ.:

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:

Διαβίβαση παρουσίασης της Σουηδικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Τροφίμων
για τα δεδομένα/τάσεις του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων.
1) Έγγραφο Γραφείου Α.Π.73/22-2-2018
2) Έγγραφο Γραφείου Α.Π.8/11-1-2018
3) Έγγραφο Γραφείου Α.Π.504/13-11-2017
4) Έγγραφο Γραφείου Α.Π.550/8-12-2017

Σχετ. :

Σε συνέχεια Έρευνας Αγοράς Κρασιού-Μπίρας (ανωτ.σχετικό 2), Έρευνας Αγοράς Τυριών
(ανωτ.σχετικό 3), Έρευνας Αγοράς Τροφίμων και Ελαιολάδου-Ελιών (ανωτ.σχετικό 4) για την
σουηδική αγορά, καθώς και σημειώματος για την αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών
προς Σουηδία (ανωτ.σχετικό 1), έρευνες και σημείωμα που μπορούν να αναζητηθούν και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου www.agora.mfa.gr και καθώς οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 37% στις συνολικές εξαγωγές προς τη Σουηδία,
καταδεικνύοντας παράλληλα αυξητικές τάσεις, στο πλαίσιο αναζήτησης δυνατοτήτων
περαιτέρω αύξησης της πορείας των εξαγωγών τροφίμων, είχαμε πρόσφατα συνάντηση και με
την επικεφαλής της Σουηδικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Τροφίμων - Svensk Dagligvaruhandel-,
κα Karin Brynell.
Στην ανωτέρω –εκτιμούμε ιδιαίτερα εποικοδομητική- συνάντηση, ετέθη υπόψη μας ο ρόλος
και το έργο της Ομοσπονδίας και παράλληλα η εν θέματι παρουσίαση, την οποία διαβιβάζουμε
συνημμένα για ενημέρωσή σας, ενώ από την συνάντηση και την παρουσίαση, σταχυολογούμε
και αναφέρουμε τα εξής :
Α. ΈΡΓΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Σουηδική Ομοσπονδία Εμπόρων Τροφίμων, https://www.svenskdagligvaruhandel.se/inenglish/ , έχει μέλη τις μεγαλύτερες και κυριότερες εταιρείες Super Markets στη Σουηδία
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(Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB και
Livsmedelshandlarna), εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 97% της λιανικής αγοράς
τροφίμων.
Η Ομοσπονδία προστατεύει και προωθεί τα κοινά συμφέροντα των εταιρειών/μελών της, σε
ζητήματα πολιτικής που επηρεάζουν τη βιομηχανία, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τις εταιρείεςμέλη της σε επαφές με την Κυβέρνηση, με διάφορες Αρχές, ΕΕ, ΜΚΟ και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς.
Κύριες εργασίες:
Διαμόρφωση κοινής θέσης/απάντησης σε ζητήματα που υποβάλλονται για διαβούλευση.
Μαζί με τα Δ.Σ. των μελών της, προετοιμάζει και συντονίζει μία ενιαία απάντηση/προτάσεις σε
έγγραφα από Σ/Υπουργεία και άλλες Αρχές.
Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συμφωνιών.
Η Ομοσπονδία καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και συμφωνίες για διάφορους τομείς του
τομέα λιανικής, με βάση την ερμηνεία της σημερινής νομοθεσίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για
την ασφάλεια των τροφίμων συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων αυτών τομέων.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συμφωνίες λιανικής, π.χ. τις συμφωνίες για τη χρήση
αντιβιοτικών στην παραγωγή τροφίμων, τις πληροφορίες σχετικά με τις πλαστικές σακούλες
μεταφοράς και τις προσπάθειες για βιώσιμα προϊόντα φοινικέλαιου.
Θέση στις Δημόσιες Υποθέσεις.
Ο τομέας της λιανικής πώλησης τροφίμων αποτελεί σημαντικό τμήμα της τροφικής αλυσίδας
και σημαντικό παράγοντα όσον αφορά στην απασχόληση, ιδίως για τους νέους και για τους
μετανάστες. Η Ομοσπονδία, έχει πλήρη αντίληψη για την ευθύνη που απορρέει από τη θέση
αυτή, και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία και οι κανονισμοί είναι ρεαλιστικοί και
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των λιανοπωλητών. Η αποστολή της είναι να διατηρήσει μία
κερδοφόρα λιανική επιχείρηση, ταυτόχρονα με την ανάληψη ευθύνης για θέματα σημαντικά για
την κοινωνία στο σύνολό της.
Συνεργασίες
Η Ομοσπονδία λειτουργεί ως συνεργάτης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εφοδιαστικής και της ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα οι :
1) Fran Sverige (From Sweden) https://fransverige.se/in-english/ ,
Καθώς δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των σουηδικών προϊόντων, η ετικέτα
‘Från Sverige’ (From Sweden) η οποία τίθεται στη συσκευασία των προϊόντων, όπως και
η ετικέτα ‘Kött från Sverige’ (Meat from Sweden), όπως και η ετικέτα ‘Mjölk från Sverige’
(Milk from Sweden) –σημειώνεται ότι το να μπει ή όχι η ετικέτα είναι προαιρετικό και όχι
υποχρεωτικό για την κάθε εταιρεία-, λειτουργεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για την
αναγνώριση και αγορά των προϊόντων από τους σουηδούς καταναλωτές.
2) GS1 http://www.gs1.se/en/,
Η GS1 Sweden (Global Standards One Sweden), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
και αποτελεί μία από τις 112 τοπικές οργανώσεις παγκόσμια του GS1, Οργανισμού ο
οποίος δημιουργεί παγκόσμια πρότυπα για την επιχειρηματική επικοινωνία. Το πιο
γνωστό από αυτά τα πρότυπα είναι ο γραμμωτός κώδικας/Bar Code , o οποίος
εκτυπώνεται σε προϊόντα για να μπορούν να σαρωθούν ηλεκτρονικά.
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3) FTI, http://www.ftiab.se/1292.html
Το FTI –Förpacknings och Tidningsinsamlingen- είναι το Εθνικό Σύστημα Ανακύκλωσης
και ρόλος του είναι να δίνει πρόσβαση στην ανακύκλωση σε όλες τις σουηδικές
εταιρείες.
4) Svenska Retursystem http://www.retursystem.se/en/how-it-works/our-system/
Η Svenska Retursystem, αποτελεί κατ’ουσίαν κλάδο του ανωτέρω Συστήματος FTI, με τη
διαφορά ότι ασχολείται αποκλειστικά με ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια και παλέτες. Το
σύστημα λειτουργεί χονδρικά ως εξής : To Svenska Retursystem προμηθεύει τον
παραγωγό με ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια και παλέτες , ο παραγωγός συσκευάζει τα
προϊόντα του και στη συνέχεια τα παραδίδει στο λιανοπωλητή, ο οποίος μετά την
πώληση των προϊόντων τα παραδίδει πίσω στο χονδρέμπορο, που με τη σειρά του τα
παραδίδει πίσω στο Svenska Retursystem για έλεγχο, καθαρισμό και επαναπροώθηση
στο χονδρέμπορο.
5) και Returpack http://pantamera.nu/om-oss/returpack-in-english/.
Η Returpack είναι ιδιωτική εταιρεία και στόχο έχει να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης,
μεταλλικών συσκευασιών και πλαστικών μπουκαλιών στη Σουηδία. Σε αυτό το σημείο,
αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία, έχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε θέματα
ανακύκλωσης και ως επιβεβαίωση αναφέρονται τα παρακάτω ποσοστά ανακύκλωσης
για το 2016
 84,9% ποσοστό ανακύκλωσης σε μεταλλικά κουτιά και πλαστικά
μπουκάλια
 1,8 δισ. ήταν τα μεταλλικά κουτιά και τα πλαστικά μπουκάλια που
ανακυκλώθηκαν
 16.361 τόνοι αλουμινίου που ανακυκλώθηκαν
 20.645 τόνοι πλαστικών μπουκαλιών που ανακυκλώθηκαν
Β. ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όπως θα παρατηρήσετε από την παρουσίαση,
1. Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου τροφίμων ανήλθε κατά το 2014 στα 545 δισ.Κορώνες
ή στα περίπου 57 δισ.Ευρώ.
2. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες απασχολούν περίπου 129.000 άτομα, εκ των οποίων το
27% είναι κάτω των 25 ετών.
3. Ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής μειώνεται σημαντικά και από 5.356 το
2000, έφθασε στα 3.828 το 2015 (μείωση 1.528 καταστήματα ή -29%).
4. Ο κύριος όγκος των καταστημάτων –ποσοστό άνω του 90%- συγκεντρώνεται στο
νότιο τμήμα της χώρας, όπου άλλωστε βρίσκονται και οι μεγαλύτερες σουηδικές
πόλεις (Στοκχόλμη με περίπου 1,4 εκ.κατοίκους, Γκέτεμποργκ με περίπου 550 χιλ., Μάλμε
με περίπου 280 χιλ., η Ουψάλα με περίπου 140 χιλ., Βεστερός με περίπου 110 χιλ.,
Έρεμπρο με περίπου 107 χιλ., Λίνσεπινγκ με περίπου 104 χιλ., Χέλσινγκμποργκ με
περίπου 100 χιλ. κλπ).
5. Οι τιμές των βασικών αγαθών –κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά και λαχανικάαυξάνονται με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από το ρυθμό αύξησης των
εισοδημάτων.
6. Αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, από το 2%
του 2004 στο 6% του 2014 (αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται στο 7% για το 2016 και
2017).

Kommendorsgatan 16, 114 48 Stockholm, Tel. 0046-8-54566016, E-mail : commerce.stockholm@mfa.gr

__________________________________________________________________________
Σελίδα 3 από 5

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
7. Αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς, οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
από το 7% του 2004 στο 23% του 2014.
8. Αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς, οι πωλήσεις on line, καθώς από 600 χιλ.Κορώνες
το 2009, έφθασαν στα 5,7 δισ. Κορώνες το 2016 (αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των
συνολικών πωλήσεων).
9. Τα μικτά περιθώρια κέρδους ανάλογα με τον κλάδο κατά το 2014 κυμαινόταν από 3044%, ενώ τα καθαρά περιθώρια κέρδους από 1,6% μέχρι 3,1%.

Ο Προϊστάμενος
Παντελής Γιαννούλης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Συνημμένα : 1 Αρχείο σε μορφή powerpoint
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργείο Εξωτερικών
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ
- Γραφείο κ. Β΄ Γεν. Δ/ντή
- Β1 & Β4 Δ/νσεις
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Γεν.Δ/νση Τροφίμων
-Δ/νση Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων
3. Enterprise Greece
4. ΕΣΕΕ
5. ΠΑΣΕΓΕΣ
6. ΣΕΒ
7. ΣΒΒΕ
8. ΣΕΒΤ
9. ΠΣΕ
10. ΣΕΒΕ
11. ΣΕΚ
12. ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
13. EBEΑ
14. ΕΒΕΠ
15. ΕΒΕΘ
16. ΕΒΕΗ
17. ΕΒΕΛ
18. ΕΒΕ.ΑΧΑΪΑΣ
19. ΕΒΕΧ
20. ΕΒΕΜ
21. ΕΒΕΚ
22. ΕΒΕΑΙΤ/ΝΙΑΣ
23. Ε.Ε.Α.Α.
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