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Ψήφιση προϋπολογισμού 2017
O ψηφισθείς προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από την Βουλή για το
2017 προβλέπει συνολικές κυβερνητικές δαπάνες 972,4 δις SEKσουηδικές κορώνες (102 δις ευρώ περίπου) και κυβερνητικά έσοδα
979,7 δις SEK (103 δις ευρώ), δηλαδή προβλέπεται πλεόνασμα στον
λογαριασμό της κεντρικής κυβέρνησης 7,4 δις SEK. Επίσης
προβλέπονται μεταρρυθμίσεις που προσεγγίζουν τα 24 δις SEK
(περίπου 2,5 δις Ευρω), με ενίσχυση της χρηματοδότησης στους εξής
τομείς :i)Kοινωνική ευημερία, 10 δις SEK (περίπου 1 δις ευρώ) στην
τοπική αυτοδιοίκηση για υποστήριξη δομών εκπαίδευσης και υγείας,
ii)Aπασχόληση και Kαινοτομία, 4 δις SEK, (420 εκατ. ευρώ περίπου)
σε προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας, 390
εκατ. SEK (περίπου 41 εκατ. ευρώ) σε προγράμματα έρευνας και
καινοτομίας και 100 εκατ. SEK (περίπου 10,5 εκατ. ευρώ) σε
βελτίωση υποδομών διαδικτύου, ιδίως ευρυζωνικών συνδέσεων στην
επαρχία. iii) Περιβάλλον, 5,76 δις SEK, (περίπου 600 εκατ. ευρώ) iv)
Ενσωμάτωση μεταναστών/προσφύγων (2,76 δις SEK, περίπου 290 δις
ευρώ) v)Αστυνόμευση και ασφαλής κοινωνία, 460 εκατ. SEK,
(περίπου 49 εκατ. ευρώ).
Πρόταση για επέκταση εξουσιών της Σουηδικής Εποπτικής Αρχής
Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Υπόμνημα με προτάσεις νέας
νομοθεσίας για την επέκταση των εξουσιών της Εποπτικής Αρχής
Χρηματοπιστωτικών Αγορών ώστε να είναι σε θέση να λάβει άμεσα
πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών και
χρηματοπιστωτικών κινδύνων σταθερότητας. Προτείνεται οι
νομοθετικές τροποποιήσεις να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου του
2018. Το Υπόμνημα βασίζεται σε ευρεία πολιτική συμφωνία του
Οκτωβρίου 2016 μεταξύ της Κυβέρνησης, των Κεντροδεξιών
Κομμάτων και του Αριστερού Κόμματος, για μια διευρυμένη εντολή
της Εποπτικής Αρχής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Σύμφωνα με τις
δηλώσεις του Σουηδού Υπουργού για τις χρηματοπιστωτικές αγορές κ.
Per Bolund «Η συνεχιζόμενη αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης των
νοικοκυριών αποτελεί την βασική αιτία ανησυχίας ».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Νομισματική Πολιτική—Πληθωρισμός
Κατά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 14 Φεβρουαρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας (Riksbank) αποφάσισε να κρατήσει το επιτόκιο των συμφωνιών
επαναγοράς στο επίπεδο -0,50 τοις εκατό, με μεγαλύτερη πιθανότητα το ποσοστό να μειωθεί στο εγγύς
μέλλον. Οι αγορές κρατικών ομολόγων θα συνεχιστούν για τους πρώτους έξι μήνες του 2017. Η
εκτελεστική επιτροπή έλαβε επίσης μια απόφαση για επέκταση της εντολής η οποία διευκολύνει την
άμεση παρέμβαση στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Κατά το 2016, η Riksbank διεξήγαγε μια όλο και πιο
επεκτατική νομισματική πολιτική για να στηρίξει την θετική εξέλιξη της σουηδικής οικονομίας και να
προκαλέσει άνοδο του πληθωρισμού προς τον επιθυμητό στόχο του 2 %. Την τρέχουσα περίοδο ο
πληθωρισμός ανέρχεται σε 1,4%.
Αύξηση λιανικού εμπορίου στη Σουηδία
Σύμφωνα με μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας ο όγκος του λιανικού εμπορίου των
πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2016. Οι λιανικές
πωλήσεις σε αναλώσιμα αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις στην διαρκών αγαθών
αυξήθηκαν κατά 3,7%.
Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο (που μετράται σε τρέχουσες τιμές) αυξήθηκε κατά 2,6% σε
ετήσια βάση (από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017). Το λιανικό εμπόριο σε
αναλώσιμα όπως προϊόντα που πωλούνται σε πολυκαταστήματα και εξειδικευμένα καταστήματα
τροφίμων, αυξήθηκε σε ετήσια βάση, κατά 0,8%, ενώ στα διαρκή αγαθά (όπως καταστήματα ειδών
ένδυσης, καταστήματα επίπλων, καταστήματα second-hand και ταχυδρομεία) αυξήθηκε κατά 4%. Το
λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 1,3% μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Ιανουαρίου 2017. Κατά την τελευταία
περίοδο των τριών μηνών (Νοεμβρίου- Ιανουαρίου), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο (Αύγουστος-Οκτώβριος). Τα δύο αυτά τελευταία στοιχεία εκφράζονται σε σταθερές
τιμές, τις εργάσιμες ημέρες και εποχικά διορθωμένα.
Βιομηχανική παραγωγή
Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2 % τον Ιανουάριο 2017 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016. Σε
ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3 %. Η ισχυρότερη μείωση προήλθε από την
παραγωγή της βιομηχανίας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στη
βιομηχανία για μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα. Κατά το τρίμηννο Νοέμβριος 2016 - Ιανουάριος 2017, η
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3 % σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο ΑύγουστοςΟκτώβριος 2016.
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία αυξήθηκε στο 7,3% τον Ιανουάριο του 2017 από 6,5% το Δεκέμβριο
του 2016, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τον Ιούνιο
του περασμένου έτους, καθώς ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 14% από τον προηγούμενο μήνα σε
384.500, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 0,3% σε 4,88 εκατομμύρια
απασχολούμενους. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 15-24 ήταν 18,6%, ενώ το 2016 ο ίδιος δείκτης
καταγράφηκε στο 7,5%. Το ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 5,92% από το
1980 μέχρι το 2017, με αποκορύφωμα όλων των εποχών το ποσοστό 10,50% τον Ιούνιο του 1997 και ένα
ιστορικό χαμηλό ποσοστό 1,30% τον Ιούλιο του 1989. Σε μακροπρόθεσμη βάση, το ποσοστό ανεργίας της
Σουηδίας αναμένεται να κινηθεί γύρω από το 5,80% το 2020, σύμφωνα με οικονομετρικά μοντέλα έρευνας
του Trading Economics.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Σχέδιο Φορολόγησης Τραπεζών
Ο αρμόδιος Υπουργός Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Σουηδίας Per Bolund απάντησε σε μαζική κριτική
σχετικά με το Σχέδιο Φορολόγησης Τραπεζών, ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να προβεί σε προσαρμογές
προτού υποβάλει την τελική πρόταση. H Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού προειδοποιεί την Κυβέρνηση ότι
μια προτεινόμενη αύξηση 15% στο φόρο για μισθοδοσίες απειλεί να εξωθήσει τις τράπεζες και τις
ασφαλιστικές εταιρείες σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση σε σύγκριση με τις αντίστοιχους τραπεζικούς
φορείς και εταιρείες εκτός της Σουηδίας. Επίσης καθίσταται σαφές ότι η φορολογία θα μπορούσε να
νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων εντός της Σουηδίας. Το εν λόγω
σχέδιο δέχεται κριτική από τους τραπεζίτες, με τον Πρόεδρο της Nordea Bank AB, Bjorn Wahlroos να
προειδοποιεί ότι μπορεί η φορολογία να οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις να μεταφέρουν τομείς της
δραστηριότητάς τους εκτός της Σουηδίας. Ο Βιομηχανικός κλάδος υποστηρίζει ότι ο φόρος θα θέσει
περίπου 16.000 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο, ή περίπου το ένα πέμπτο των θέσεων εργασίας του
χρηματοπιστωτικού κλάδου της χώρας. Περαιτέρω η Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία πιστεύει ότι θα
πρέπει να επανεξεταστεί η πρόταση και εκτιμά ότι ο προτεινόμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών θα
επηρεάσει περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιχειρήσεων που
προσφέρουν τις δικές τους ασφαλιστικές υπηρεσίες. Οι επικριτές της πρότασης έχουν επίσης
προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για κλείσιμο των τραπεζικών υποκαταστημάτων και υψηλότερο
κόστος για τους πελάτες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σουηδίας αντιτίθεται επίσης στον φόρο, όπως και
οι κολοσσοί του Βιομηχανικού κλάδου με το δικό τους in-house ασφαλιστικών εργασιών, όπως η SKF AB.
Και τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο της Σουηδίας είναι κατά της πρότασης.
Ωστόσο, η πρόταση έχει και υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένης της σουηδικής Συνομοσπονδίας
Συνδικάτων και της σουηδικής Εθνικής Οργάνωσης Συνταξιούχων. Η Υπουργός Οικονομικών Magdalena
Andersson δήλωσε (2.2.2017) ότι «οι σουηδικές τράπεζες κερδίζουν πολλά χρήματα και αυτό δείχνει ότι
υπάρχουν περιθώρια εισαγωγής τραπεζικού φόρου». «Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στον τομέα της
κοινωνικής πρόνοιας και κάποια χρήματα θα μπορούσαν να μετακινηθούν από τις μεγάλες τράπεζες στα
σχολικά θρανία».
Ο ΟΟΣΑ επαινεί τη Σουηδία στη Νέα Έκθεσή του για το 2017
Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την κατάσταση της οικονομίας στη Σουηδία, εκφράζει σαφή υποστήριξη για τη
δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης της Σουηδίας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οικονομία
αναπτύσσεται έντονα λόγω της επέκτασης του εργατικού δυναμικού, της αύξησης των επενδύσεων και της
πρόσφατης ανάκαμψης της σουηδικής παραγωγικότητας. Ως προς την ανεργία επισημαίνεται ότι αν και
μειώνεται, το ποσοστό εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό για ορισμένες ευάλωτες ομάδες στην αγορά
εργασίας. Αναφέρεται επίσης στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας που παρατηρείται στη Σουηδία
και προτείνει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της στέγασης, επιδοτήσεις των μισθών και μια πιο συστηματική
προσέγγιση για την αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών. Θεωρεί, επίσης, ότι η ισότητα των φύλων
μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της από κοινού γονικής ασφάλισης. Παράλληλα, ο
ΟΟΣΑ σημειώνει, ότι η Σουηδία παρουσιάζει ποσοστά υψηλότερα από το μέσο όρο σχετικά με όλες τις
επιμέρους συνιστώσες του δείκτη για την «Ποιότητα Ζωής» και ξεχωρίζει όταν πρόκειται για την ποιότητα
του περιβάλλοντος, την υγεία, την εμπλοκή των πολιτών και τη διακυβέρνηση, την εργασία και την
ισορροπία της ζωής. Καταληκτικά, ο ΟΟΣΑ προτείνει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την
αντιμετώπιση των κινδύνων στην αγορά στέγης.
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Επίσκεψη Πρωθυπουργού της Σουηδίας και Σουηδική Επιχειρηματική αντιπροσωπεία σε Ιράν
Ο Σουηδός Πρωθυπουργός κ.Stefan Löfven επισκέφθηκε το Ιράν στις 11-12.2.2017, ύστερα από
πρόσκληση του ιρανού Προέδρου κ.Rouhani. Για την επίσκεψη συστάθηκε μια επιχειρηματική
αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Υπουργό για θέματα ΕΕ και Εμπορίου κα.Ann Linde. Το Business
Sweden, και διάφορες κρατικές υπηρεσίες συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία καθώς και ο κ.Anders Ferbe,
πρόεδρος της IF Metall. Σκοπός της επιχειρηματικής επίσκεψης, ήταν η υποβοήθηση της σουηδικής
βιομηχανίας να αυξήσει τις εξαγωγές στο Ιράν, που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των κυρώσεων.
Υπεγράφησαν πολλές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
έρευνας, των μεταφορών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της τεχνολογίας των πληροφοριών και της
ενίσχυσης της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Μια
σειρά από εμπορικές συμφωνίες επίσης υπογράφηκαν μεταξύ Σουηδικών και Ιρανικών εταιρειών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανακοίνωση της ίδρυσης σουηδο-ιρανικής εταιρείας επενδύσεων,
εξειδικευμένης στις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, με πρόεδρο - ιδρυτή τον Omid Gholamifar, πρώην
στέλεχος της Skagen Funds και βασικό μέτοχο μεταξύ άλλων, τον κ.Peter Edwall, ιδρυτή της σουηδικής
επενδυτικής εταιρείας κ.Odin Fonder. Η αρχική επένδυση είναι 100 εκατ. κορώνες. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης υπογράφθηκε το πρώτο συμβόλαιο με την ιρανική εταιρεία Sahar Dairy και απώτερος στόχος
είναι η είσοδος της εταιρείας στο Σουηδικό χρηματιστήριο. Επίσης η σουηδική πολυεθνική εταιρεία
SCANIA υπέγραψε δυο μνημόνια συνεργασίας με την ιρανική επαρχία του Ιsfahan και την εταιρεία
επενδύσεων Shahr-e Atiyeh, για την παράδοση 1.350 λεωφορείων για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην
περιοχή Ιsfahan και τέσσερις άλλες πόλεις του Ιράν.
Επισκέψεις σουηδού Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα ΕΕ & Εμπορίου σε ΗΠΑ και Πεκίνο
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ΕΕ και Εμπορίου κ. Oscar Stenström, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ στις 5
-8.2.2017. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Stenström συναντήθηκε με τοπικούς αντιπροσώπους και
σουηδικές εταιρείες στο Ουισκόνσιν και στην Ουάσιγκτον και συζήτησαν σχετικά με τις προσδοκίες τους
για τις πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Η επίσκεψη περιέλαβε επίσης συναντήσεις με πολιτικούς
εκπροσώπους, καθώς και με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ για να συζητήσουν για το ελεύθερο
εμπόριο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η δημιουργία επαφών και η διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ
Σουηδίας και ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Σουηδίας.
Σουηδικές εταιρείες συμβάλλουν στη δημιουργία σχεδόν 330.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ στη
Σουηδία η εμπορική συνεργασία δημιουργεί πάνω από 140.000 θέσεις εργασίας.
Ο κ. Stenström επισκέφθηκε επίσης το Πεκίνο στις 19-22 /2/2017. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να
παραστεί στην 20η συνάντηση της Μικτής Επιτροπής μεταξύ Σουηδίας και Κίνας, και να συμβάλει στην
προώθηση των σουηδικών εταιριών και εξαγωγών καθώς και στην προβολή της γενικότερης εικόνας της
Σουηδίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Stenström συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Κινέζο
Υφυπουργό Εμπορίου κ. Ζ.Shan και τον Κινέζο Υφυπουργό Εξωτερικών κ. L.Haixing. «Η ενίσχυση των
εμπορικών σχέσεων με την Κίνα είναι ύψιστης σημασίας για τη Σουηδία ως βιομηχανικό έθνος, για την
απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι εταιρείες μας μπορούν να προσφέρουν λύσεις στις προκλήσεις που η
κινεζική κοινωνία αντιμετωπίζει όταν πρόκειται για θέματα βιωσιμότητα και ενέργειας», δήλωσε ο κ.
Stenström.
Επίσκεψη Υπουργού Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Σουηδίας κ.Mikael Damberg στο Λονδίνο
Η προώθηση των επενδύσεων και της Σουηδίας ως χώρα καινοτομίας ήταν το επίκεντρο της επίσκεψης
του κ. Damberg στις 23.2.2017. Ο κ. Damberg ήταν ο κύριος ομιλητής σε συνέδριο που διοργανώθηκε
από τη σουηδική πρεσβεία και το Bloomberg και ενημέρωσε για τις επιχειρηματικές και οικονομικές
εξελίξεις στη Σουηδία αυτή τη στιγμή και τη θέση της Σουηδίας ως μία από τις κορυφαίες χώρες στην
καινοτομία στον κόσμο. Ο κ. Damberg επεσήμανε επίσης ότι «Το Brexit σημαίνει αλλαγές για τις
εταιρείες που επέλεξαν να επενδύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συναντηθώ με τις εταιρείες για να
συζητήσουμε τα οφέλη της επένδυσης στη Σουηδία».
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Συνεχής αύξηση του όγκου των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών της Σουηδίας
Σύμφωνα με μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας, οι εξαγωγές αγαθών από τη Σουηδία
αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όγκο (αξία σε σταθερές τιμές) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με
το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Κατά την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αγαθών στη Σουηδία αυξήθηκαν κατά
4,4% σε όγκο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3%
και ο όγκος των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σε
τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1% και οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3%.
Ενδεικτικά, παρατίθενται οι μεταβολές στον όγκο των εισαγωγών-εξαγωγών για μηχανήματα και
εξοπλισμό μεταφορών καθώς και για ορυκτά καύσιμα. Οι εξαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού
μεταφορών αυξήθηκαν κατά 3% σε όγκο. Στον συγκεκριμένο τομέα προϊόντων, τα ηλεκτρονικά είδη και οι
τηλεπικοινωνίες αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι εξαγωγές των επιβατικών αυτοκινήτων παρέμειναν
αμετάβλητες. Οι εξαγωγές βιομηχανικών μηχανημάτων αυξήθηκαν κατά 2%. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές
μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών αυξήθηκαν κατά 4% σε όγκο, οι εισαγωγές ηλεκτρονικών ειδών
και τηλεπικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 4% και οι εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά
13%. Τέλος, οι εισαγωγές βιομηχανικών μηχανημάτων μειώθηκαν κατά 3%. Οι εξαγωγές των ορυκτών
καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 2% σε όγκο, μετά την αύξηση των προϊόντων
πετρελαίου κατά 5%, ενώ ο όγκος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος
αυξήθηκε κατά 8% κατά το τέταρτο τρίμηνο 2016. Σε αυτόν τον τομέα προϊόντων, ο όγκος των εισαγωγών
αυξήθηκε κατά 18% για τα προϊόντα πετρελαίου, ενώ ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε κατά 3% για τα
έλαια αργού πετρελαίου.
Πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Το τελευταίο τρίμηνο 2016 το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 25 δισ. SEK, το οποίο
είναι αμετάβλητο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 22 δις. SEK και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 21 δις. SEK σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του
περασμένου έτους. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 64 δισ. SEK κατά
το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Το πλεόνασμα το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν 51
δισ.SEK. Η αύξηση του πλεονάσματος στο εμπόριο υπηρεσιών και η πίστωση του ΦΠΑ της ΕΕ ήταν οι
κύριοι λόγοι για την καθαρή αύξηση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το Διαμεσολαβητικό εμπόριο
(αναφέρεται στο περιθώριο των πωλήσεων που προκύπτει όταν σουηδικές επιχειρήσεις αγοράζουν αγαθά
στο εξωτερικό και τα πωλούν σε μια άλλη χώρα, χωρίς την εισαγωγή τους στη Σουηδία) , το οποίο
αποτελεί μέρος του εμπορικού ισοζυγίου, συνέβαλε πλεόνασμα 24 δισ. SEK το τελευταίο τρίμηνο 2016
και είναι στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. To ισοζύγιο υπηρεσιών
παρουσιάζεται επίσης ενισχυμένο για το τελευταίο τρίμηνο του 2016, καθώς το εμπόριο υπηρεσιών
οδήγησε σε πλεόνασμα ύψους 30 δισ. SEK, συγκρινόμενο με ένα πλεόνασμα ύψους 25 δισ. SEK το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Η εξαγωγή των υπηρεσιών ανήλθε σε 169 δισ. SEK και ήταν στο ίδιο
επίπεδο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η εισαγωγή των υπηρεσιών ανήλθε σε 139 δισ.SEK και
μειώθηκε κατά 4 δισ.SEK σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Η μείωση της εισαγωγής
υπηρεσιών σε σχέση με τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν η κύρια συμβολή στην
αύξηση του πλεονάσματος.
Αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, μείωση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών οδήγησε σε εκροή κεφαλαίων 21 δις, SEK. Στις Άμεσες
επενδύσεις, λοιπές επενδύσεις και χρηματοοικονομικά παράγωγα σημειώθηκε εκροή κεφαλαίων, ενώ στις
επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα διαπιστώθηκε εισροή κεφαλαίων.
Η εκροή κεφαλαίων στις άμεσες επενδύσεις ανήλθε σε 33 δισ. SEK. Οι Σουηδικές άμεσες επενδύσεις στο
εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 44 δισ. SEK, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Σουηδία αυξήθηκαν κατά 11
δισ. SEK. Ως προς τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου η εισροή κεφαλαίων ήταν ύψους 48 δισ. SEK. Οι ξένοι
επενδυτές μείωσαν επενδύσεις χαρτοφυλακίου τους στη Σουηδία κατά 18 δισ. SEK, ενώ οι σουηδοί
επενδυτές μείωσαν τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου τους στο εξωτερικό κατά 66 δις. SEK.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η Σουηδική Saab προσφέρει υψηλής τεχνολογίας jet(αεριωθούμενα) στην Ινδία
Η σουηδική Saab, πρωτοπόρος στα συστήματα άμυνας, έχει καταθέσει προσφορά για την κατασκευή ενός
σύγχρονου state-of-the-art εργοστασίου για το μαχητικό Gripen E στην Ινδία, η οποία θα πρέπει να
σφραγίσει μια προσοδοφόρα συμφωνία για την προμήθεια εκατοντάδων στρατιωτικών τζετ στο Νέο Δελχί.
Η Saab και ο ανταγωνιστή της Lockheed Martin από τις ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί ως οι πρωτοπόροι για την
προμήθεια περίπου 250 μονοκινητήριων αγωνιστικών αεροπλάνων στην πολεμική αεροπορία της Ινδίας η
οποία θέλει να αναδιοργανώσει το στρατιωτικό υλικό της σοβιετικής εποχής. Η προσφορά της Saab θα
αναδείξει το "πιο σύγχρονο στον κόσμο" εργοστάσιο με στρατιωτικά αεροσκάφη, για την διάθεση του
μαχητικού Gripen E, όχι μόνο στην Ινδία, αλλά στην παγκόσμια αγορά. Η προσφορά έγινε γνωστή αμέσως
μετά την ανακοίνωση της Lockheed Martin του σχεδίου ίδρυσης μονάδας παραγωγής στην Ινδία για το
μαχητικό της αεροσκάφος iconic F-16 η οποία υπόκειται σε έγκριση από τη νέα διοίκηση υπό τον Donald
Trump..Η πρόταση της Saab προήλθε και λόγω ώθησης από τον Πρωθυπουργό της Ινδίας κ. Narendra
Modi να μειωθεί η εξάρτηση της Ινδίας από τις ακριβές εισαγωγές άμυνας, ενώ η χώρα επιδιώκει να
ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις λόγω της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή. Η
κυβέρνηση Modi έχει αυξήσει το όριο για ξένες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και ενθάρρυνε tie-ups
μεταξύ των ξένων και τοπικών εταιρειών με την εκστρατεία «Make in India». Η Saab, δήλωσε ότι η
προσφορά της πληροί τους στόχους του μεγαλύτερου εισαγωγέα αμυντικού εξοπλισμού στον κόσμο, θα
υποστηρίξει το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων παραγωγής για την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της
κατασκευής εξαρτημάτων και υπο-συναρμολόγηση και περιλαμβάνει μεταφορά σημαντικής τεχνολογίας
στην Ινδία, και στενή συνεργασία με τις ινδικές εταιρείες-εταίρους και τους προμηθευτές, για τη
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης αεροναυπηγικής μηχανικής στην Ινδία.
Βιώσιμη διασύνδεση των Σουηδικών αεροδρομίων με τον υπόλοιπο κόσμο, χρονιά σταθμός το 2017
Η βιώσιμη ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τη Σουηδία. Στοιχεία
της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) αποκαλύπτουν αύξηση των επιβατών
αεροπορικών μεταφορών στη Σουηδία η οποία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2% ετησίως κατά τη
διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών. «Ο αριθμός των επιβατών θα φτάσει τα 43 εκατομμύρια το 2034,
καθώς η ζήτηση πτήσης σε ένα όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο ικανοποιείται με ευρύτερη και πιο
προσιτή αεροπορική συνδεσιμότητα. Αυτό θα είναι μια ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
της χώρας», δήλωσε ο Rafael Schvartzman, Ευρωπαϊκός Περιφερειακός Αντιπρόεδρος της ΙΑΤΑ. Έρευνα
του Connect Sweden για το 2017 ήρθε να υποστηρίξει τα παραπάνω. Όλο και περισσότεροι Σουηδοί
επιλέγουν να πετάξουν. Τον Ιανουάριο 2017, ο όγκος των επιβατών αυξήθηκε κατά 10% στα αεροδρόμια
της Swedavia. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να πετούν προς και από τα σουηδικά
αεροδρόμιά, κάτι που αποδεικνύει πόσο σημαντικά είναι τα αεροπορικά ταξίδια για την ανάπτυξη της
Σουηδίας. Παρατηρώντας τον όγκο των επιβατών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών,
είμαστε πολύ κοντά στον ιστορικό αριθμό των 40 εκατομμυρίων», λέει ο Jonas Abrahamsson, Πρόεδρος
και Διευθύνων σύμβουλος της Swedavia.Τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς μεταφορές αυξήθηκαν
απότομα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016. Τον Απρίλιο του 2016, η IATA παρότρυνε τους φορείς
χάραξης πολιτικής της Σουηδίας να στηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες από τις κυβερνήσεις και την
παγκόσμια βιομηχανία των αεροπορικών μεταφορών για την επίτευξη της ανάπτυξης των αερομεταφορών
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Διαφήμιση Δέκα ελληνικών νησιών στο σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se
Το σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se, το οποίο παρέχει συλλογική πληροφόρηση από εκατοντάδες
σουηδικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, παρουσιάζει, σε άρθρο του 10 ελληνικά νησιά και τους λόγους που
αξίζει να τα επισκεφτεί το σουηδικό κοινό. Συγκεκριμένα, εκθειάζει τη Ζάκυνθο, για τις παραλίες, την
Κέρκυρα, ως ιδανικό νησί για οικογένεια, τη Δήλο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό, την Κρήτη, ως
γαστρονομικό προορισμό, την Κεφαλονιά για το κρασί (Ρομπόλα, Μαυροδάφνη και Μοσχάτο), την Άνδρο
για τα μονοπάτια πεζοπορίας, τη Σύμη και τη Σαντορίνη για την μοναδικότητα του τοπίου, τη Ρόδο, για τη
νυχτερινή ζωή και τη Σκόπελο, ως τόπο παροχής της καλύτερης διαμονής σε βίλες.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συνάντηση με το Invest Stockholm
To Invest Stockholm Business Region και ο Σύνδεσμος των διπλωματών στη Στοκχόλμη (ADS)
διοργάνωσαν στις 16 Φεβρουαρίου, ενημερωτική συνάντηση με θέμα το Τεχνολογικό Περιβάλλον της
Στοκχόλμης, στις εγκαταστάσεις του Invest Stockholm Business Region, όπου παρευρέθηκαν
επιχειρηματικoί φορείς και εκπρόσωποι των Πρεσβειών στη Στοκχόλμη. To Invest Stockholm είναι ο
επίσημος οργανισμός προώθησης των επενδύσεων στη Στοκχόλμη, αποτελεί μέρος του Stockholm
Business Region και της Stockholms Stadshus ΑΒ Corporation, και δραστηριοποιείται ως εταιρεία που
ανήκει και χρηματοδοτείται εξ΄ολοκλήρου στο Δήμο της Στοκχόλμης. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο
Διευθύνων σύμβουλος της Stockholm Business Region, κ. Olle Zetterberg. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ.
Joseph Michael, μέλος της ομάδας Stockholm Business Region και η κα Anna Gissler, Διευθύνουσα
σύμβουλος του Invest Stockholm. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να προβληθεί μια γενική εικόνα για το πώς
ποικίλοι φορείς της πόλης συνεργάζοται για να δημιουργήσουν ένα από τα πιο δυναμικά μέρη του κόσμου
για τις εταιρείες τεχνολογίας και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ο κ. Joseph Michael παρουσίασε το
Τεχνολογικό Περιβάλλον της Στοκχόλμης με έμφαση στις επιχειρήσεις Start-ups τονίζοντας ότι 1 στις 3
επενδύσεις στις Σκανδιναβικές χώρες, πραγματοποιείται στην πόλη της Στοκχόλμης. Η κα Anna Gissler
πραγματοποίησε μια παρουσίαση του Invest Stockholm, ιδίως της ομάδας προώθησης και πώς μπορεί αυτή
να βοηθήσει τις ξένες εταιρείες, υπογραμμίζοντας ότι το 51% από τις έδρες των εταιρειών της
Σκανδιναβίας βρίσκονται στην πόλη της Στοκχόλμης.
Δεύτερο Φεστιβάλ ελληνικής παραδοσιακής πίτας στη Σουηδία
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακής πίτας που διοργανώθηκε από τον
ελληνικό λαογραφικό σύλλογο Σουηδίας, στις 25 Φεβρουαρίου, στην Ελληνική Πολιτιστική
Στέγη Στοκχόλμης, με τη συμμετοχή άνω των 50 επισκεπτών και σουηδικού καταναλωτικού κοινού. Με
μέριμνα του εν λόγω Συλλόγου, προετοιμάσθηκαν και παρουσιάσθηκαν παραδοσιακές χειροποίητες πίτες
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης οι τρεις καλύτερες πίτες βραβεύτηκαν
από τριμελής κριτική επιτροπή σεφ που δραστηριοποιούνται στη Σουηδία.
Με μέριμνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (OEY) της Πρεσβείας Στοκχόλμης,
προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του εν λόγω Φεστιβάλ, παρουσίαση για τους τουριστικούς προορισμούς της
χώρας μας, όπου συναντώνται οι ελληνικές παραδοσιακές πίτες καθώς και για την ιδιαιτερότητα των
παραδοσιακών ελληνικών συστατικών προϊόντων, όπως η φέτα και το μέλι, αξιοποιώντας διαθέσιμο
προωθητικό υλικό από την ιστοσελίδα Visitgreece.gr του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Έκθεση Αγοράς Παραθεριστικής Κατοικίας στο Εξωτερικό (Köpa Hus Utomlands)
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής έκθεση αγοράς παραθεριστικής κατοικίας στις 18 - 19
Φεβρουαρίου, που διοργανώθηκε από την Fair Media στον εκθεσιακό χώρο Stockholmsmassan. Την
έκθεση επισκέφθηκαν πάνων από 7.000 άτομα. Από την επίσκεψη του Γραφείου ΟΕΥ στην εν λόγω
έκθεση διαπιστώθηκε η ισχυρή παρουσία της Ισπανίας, με πάνω από 30 εκθέτες καθώς και η ενίσχυση του
ήδη έντονου ενδιαφέροντος των Σουηδών για την αγορά κατοικίας στον «ισπανικό ήλιο», σύμφωνα με τις
δηλώσεις του πολυπληθούς σουηδικού κοινού κατά την διενέργεια ειδικών σεμιναρίων, που διεξάχθηκαν
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, για τα οφέλη και τις διαδικασίες αγοράς κατοικίας στην Ισπανία.
Περαιτέρω παρουσία είχαν η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Ταϋλάνδη, η Βραζιλία, το
Μεξικό, το Πράσινο Ακρωτήριο καθώς και η Ελλάδα. H παρουσία της Ελλάδας, αποτελούνταν από δυο
ξεχωριστά περίπτερα, που οργανώθηκαν από την σουηδική εταιρεία Limni Real Estate Agents. Ο
ελληνικής καταγωγής διαχειριστής της εν λόγω εταιρείας, διοργάνωσε επίσης σεμινάριο για τις
διαδικασίες και τις δυνατότητες αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου
25 ενδιαφερόμενοι, τα ερωτήματά των οποίων εστιαζόταν κυρίως στα θέματα φορολόγησης της αγοράς
κατοικίας και της περιουσίας και εν γένει του επιπέδου διαβίωσης (κόστος και ποιότητα ζωής) στην
Ελλάδα σε σύγκριση με τη Σουηδία.
Η εν λόγω έκθεση, διεξήχθη επίσης με επιτυχία στο Γκέτεμποργκ στις 4-5 Μαρτίου και προγραμματίζεται
να διεξαχθεί εκ νέου στη Στοκχόλμη, κατά τις 23-24 Σεπτεμβρίου 2017.

