
Η Σουηδική οικονομία εξακολουθεί να είναι ισχυρή σύμφωνα με το 

σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών  

Η Σουηδία παρουσιάζει συνεχή οικονομική ενδυνάμωση, με θετική και 

σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας καθώς και σημαντική ενίσχυση 

των δημόσιων οικονομικών με πλεόνασμα και το 2016. Αυτό είναι το 

μήνυμα από την Υπουργό Οικονομικών κα. Magdalena Andersson. 

«Ο δείκτης  πρόβλεψης παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 3,4% το 2016 και 

2,4% το 2017, και για το λόγο αυτό το Σουηδικό μοντέλο συνεχίζει να 

προσφέρει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον υπόλοιπο κό-

σμο», υπογραμμίζει η κα. Andersson. Η ανεργία ανέρχεται σε 6,4 %και 

τείνει να μειώνεται, στην ηλικιακή ομάδα 20-64, όπου το ποσοστό απα-

σχόλησης είναι σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από το 1992.  

Συνολικά στην περίοδο πρόβλεψης τα δημόσια οικονομικά έχουν ενι-

σχυθεί κατά σχεδόν 40 δισεκατομμύρια SEK σε σύγκριση με το προη-

γούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος για τις παροχές 

ασθενείας και για τη μετανάστευση. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα για 

το 2016 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια SEK. 

Tο ποσοστό πληθωρισμού εκτιμάται στο 1,7%  για το 2016.  

  

World Bank Doing Business Report 2017 

Στις 19 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε στη Σουηδία η έκθεση της Παγκό-

σμιας Τράπεζας Doing Business Report 2017 σε  σεμινάριο που φιλοξε-

νήθηκε από το Σουηδικό Φόρουμ για την Επιχειρηματικότητα  (Swedish 

Entrepreneurship Forum) και τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Μηχανι-

κών Επιστημών (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences). Κε-

ντρικός ομιλητής ήταν ο Augusto Lopez- Claros, Διευθυντής του Global 

Indicators Group της World Bank. Η φετινή έκθεση παρουσιάζει μια 

βελτίωση σε 137 χώρες καθώς και 248 μεταρρυθμίσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο με στόχο τη βελτίωση  του επιχειρηματικού κλίματος. Η Σουη-

δία κατατάσσεται στην ένατη θέση στην κατάταξη για το ευνοϊκό επι-

χειρηματικό κλίμα Για τη Σουηδία, πήρε το λόγο, μεταξύ άλλων, ο κ. 

Johan Eklund, Διευθύνων Σύμβουλος του Σουηδικού Φόρουμ Επιχειρη-

ματικότητας, ο οποίος τόνισε ότι «..η Σουηδία πρέπει να συγκριθεί μόνο 

με κορυφαίες επιδόσεις, και, υπό αυτό το πρίσμα, είμαστε αρκετά μέ-

τρια».   
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden – SCB) 

ΜΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ—ΣΟΥΗΔΙΚΉΣ ΚΟΡΩΝΑΣ/SEK :  EUR 1 = SEK 9.4253 

Για το σύνολο του έτους  2016, η Σουηδία κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα των 6,8 δις.  SEK, για πρώτη φο-

ρά από το 1982. Οι πέντε πρώτοι εμπορικοί εταίροι της Σουηδίας, βάσει του όγκου εμπορίου, είναι η Γερ-

μανία, η Ολλανδία, η Κίνα, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη Σουηδική 

Στατιστική Υπηρεσία, τα κυριότερα προϊόντα που εισήγαγε η Σουηδία το 2016 είναι επιβατικά μηχανοκί-

νητα οχήματα, εκτός λεωφορείων, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, πετρέλαιο και αργό πετρέλαιο, ανταλ-

λακτικά οχημάτων και ιχθυηρά. Τα κυριότερα προϊόντα που εξήγαγε είναι χαρτί,  επιβατικά μηχανοκίνητα 

οχήματα, ανταλλακτικά οχημάτων, εξευγενισμένα προϊόντα πετρελαίου και τηλεπικοινωνιακός εξοπλι-

σμός.  

Όσον αφορά το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με τη Σουηδία, οι συνολικές εισαγωγές ελληνικών προϊό-

ντων στη Σουηδία από Ιανουάριο - Νοέμβριο 2016 ανήλθαν στα 976.934 SEK, ενώ οι αντίστοιχες εξαγω-

γές στα 2.357.183 SEK.  

Τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα εισαγωγής στη Σουηδία για το 2016 είναι τα γαλακτοκομικά, κυρίως 

τυρί και γιαούρτι, τα λαχανικά, τα φρούτα και οι ξηροί καρποί, ακατέργαστα ορυκτά υλικά, πλαστικές 

ύλες και ενδύματα. Στον αντίποδα, τα κυριότερα προϊόντα εξαγωγής της Σουηδίας στη χώρα μας το 

2016 είναι το πετρέλαιο, το χαρτί, τα φάρμακα, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τα ιχθυηρά.  

 ΠΟΣΑ σε  

εκατομμύρια SEK 

2014 2015 2016 

Εξαγωγές 1.127.000 1.180.600 

  

1.193.700 

Εισαγωγές 1.111.000 1.166.800 

  

1.200.500 

Όγκος Εμπορίου 2.238.000 2.347.400 
  

2.394.300 

Εμπορικό Ισοζύγιο 16.000 
  

13800 -6800 
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Nέα εταιρική σχέση Σουηδίας—Γερμανίας για την κατασκευή ηλεκτροδοτούμενων οδικών 

δικτύων  

Στις 31 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας κ. Stefan Löfven υποδέχτηκε την Καγκελάριο 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας  κα Angela Merkel. Οι συνομιλίες είχαν ως κύριο 

αντικείμενο το μέλλον της ΕΕ και τα τρέχοντα ζητήματα όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση. 

Στην agenda περιλήφθηκε επίσης μια νέα σύμπραξη καινοτομίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία 

αναμένεται να οδηγήσει σε νέα εξαγώγιμα προϊόντα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η 

σύμπραξη επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς ένας εκ των οποίων είναι οι ηλεκτροδοτούμενοι δρό-

μοι. Η Σουηδία έχει ήδη ξεκινήσει τις δοκιμές σε μέρος του οδικού δικτύου E16, δυτικά της περιο-

χής Gävle. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σουηδού Υπουργού Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-

τητας, κ. Mikael Damberg, πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία για τον παγκόσμιο ανταγω-

νισμό. Οι ηλεκτροδοτούμενοι δρόμοι θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στο να καταστεί η Σουη-

δία το πρώτο κοινωνικό κράτος στον κόσμο χωρίς καύσιμα, χάρη στην συνεργασία της Γερμανίας 

με τη Σουηδία για τη δημιουργία των τεχνικών, νομικών και οικονομικών προϋποθέσεων και των 

απαραίτητων καινοτομιών. Η ανάπτυξη ενός δικτύου ηλεκτροδοτούμενων δρόμων θα μπορούσε να 

προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και οικονομικά, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια 

είναι φθηνότερη σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, λέει ο κ. Mikael Damberg. 

 

Σουηδή Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και ΕΕ τονίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών με τα Ηνωμένα Έθνη  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο κοινοβούλιο η Υπουργός Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

κα. Ann Linde τόνισε ότι παρουσιάζονται ευκαιρίες για τις σουηδικές εταιρείες ως προς την πώλη-

ση αγαθών και υπηρεσιών στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την Ann Linde “η Σουηδία έχει μια ισχυρή δέ-

σμευση προς τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν ιδιαίτερα καλές προοπτικές για τις σουηδικές εταιρείες 

να προσφέρουν λύσεις που χρειάζεται ο ΟΗΕ, όπως για παράδειγμα στο ανθρωπιστικό έργο. Το 

εμπόριο με τον ΟΗΕ μπορεί να αναδείξει τη δύναμη της Σουηδίας: την καινοτομία, τη βιωσιμότη-

τα και την συνέπεια του συστήματος. Η στρατηγική εξαγωγών της Σουηδίας περιλαμβάνει ένα κε-

φάλαιο που ονομάζεται "αύξηση των ανταλλαγών με διεθνείς οργανισμούς. » Στοχεύει να αναδείξει 

όλες τις αναξιοποίητες επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον ΟΗΕ, αλλά και στις δημόσιες 

συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακές τράπεζες, ιδρύματα της ΕΕ και μεγάλους ε-

ρευνητικούς φορείς.  

 

Το Global Deal - μια σουηδική πρωτοβουλία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και χω-

ρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης 

Το Global Deal είναι μια πρωτοβουλία του σουηδού Πρωθυπουργού Stefan Löfven, σε συνεργασία 

με τον ILO (International Labours Organization), τον ΟΟΣΑ και την πρωτοβουλία UN Global 

Compact, στην οποία  κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, εμπορικές, επιχειρηματικές και εργοδοτι-

κές ενώσεις, καθώς και επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο καλούνται να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους με σκοπό την επέκταση των ωφελειών από την παγκοσμιοποίηση σε όλους. Στην 

πρωτοβουλία συμμετέχουν έως τώρα 11 χώρες , 12 εμπορικές ενώσεις καθώς και μεγάλες σουηδι-

κές εταιρείες όπως οι H&M, ICA Group, Scania,  Swedfund.  

 

Η Σουηδία αντιτίθεται σε πρόταση Monti για φορολόγηση σε επίπεδο ΕΕ  

Η πρόταση του κ.Mario Monti  για την φορολόγηση σε επίπεδο ΕΕ, βρίσκει αντίθετη τη Σουηδία. 

Ο σουηδός Υφυπουργός  Οικονομικών κ. Per Bolund υπογράμμισε «Είμαστε γενικά πολύ επιφυλα-

κτικοί για αύξηση της φορολογίας σε επίπεδο ΕΕ». Δεν συμφωνούμε με τις ιδέες σχετικά με τον 

ΦΠΑ της ΕΕ, το φόρο εταιρικής επιχείρησης ή το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών . 

Ωστόσο ο κ.Bolund χαιρετίζει την έκθεση Monti σε γενικές γραμμές ως βάση συζήτησης. «Σχετικά 

με τον αγροτικό τομέα η θέση της Σουηδίας είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δαπανών, 

όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε βελτιώσεις στην απόδοση καθώς και μειώσεις ». 
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Επίσκεψη Υπουργού και Υφυπουργού Εξωτερικού Εμπορίου και ΕΕ στο Καζακστάν  

Η Υπουργός ΕΕ και Διεθνούς Εμπορίου κα Ann Linde και ο Υφυπουργός κ. Oscar Stenström, 

πραγματοποίησαν επίσκεψη στις 18 - 20 Ιανουαρίου στο Καζακστάν, με επίκεντρο την προώθηση 

των σουηδικών εξαγωγών. Το Καζακστάν είναι μία από τις 26 χώρες που η Σουηδία θα εστιάσει 

την προώθηση του εμπορίου της. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από  20 σουηδικές εταιρείες που 

εκπροσωπούνται στη χώρα μέσω των θυγατρικών και μόλις 10 εταιρείες μέσω των τοπικών εταί-

ρων. Το Καζακστάν διεξάγει ταχύ και διεξοδικό εκσυγχρονισμό πολλών τομέων της κοινωνίας, πα-

ρόλο που ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος κατά τα τελευταία χρόνια. «Βλέπουμε μεγάλες 

ευκαιρίες για αύξηση των οικονομικών ανταλλαγών μας με το Καζακστάν, ιδίως σε τομείς όπως η 

εξόρυξη, οι τηλεπικοινωνίες, οι υποδομές, η υγεία και η γεωργία και η τεχνολογία τροφίμων. », το-

νίζει ο κ.Oscar Stenström. Το Business Sweden έχει ενεργό γραφείο με 10 υπαλλήλους στο Αλμά-

τυ. Το γραφείο ανοίγει διαύλους για τις σουηδικές εταιρείες που επισκέπτονται το Καζακστάν για 

πρώτη φορά και ενισχύει τις θέσεις των εταιρειών που εδρεύουν ήδη στη χώρα. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής του, ο κ.Oscar Stenström συναντήθηκε με εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερι-

κών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης στην 

Αστάνα, καθώς και εκπροσώπους των τοπικών αρχών στο Αλμάτυ και εκπροσώπους των διαφόρων 

σουηδικών εταιρειών που εδρεύουν ήδη στη χώρα.  

  

Σουηδική εκστρατεία για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων από 

το Ηνωμένο Βασίλειο στη Σουηδία  

H Σουηδική Κυβέρνηση αποφάσισε να εργαστεί ενεργά για την μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη Σουηδία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ουψάλα. Η αιτία 

που οδήγησε στην απόφαση της Κυβέρνησης, οφείλεται στην απόφαση των Βρετανών να αποχωρή-

σουν από την ΕΕ. Με έναν από τους κορυφαίους εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων της Ευρώπης, 

ένα εξαιρετικό κλίμα για την έρευνα και την επιστήμη της ζωής, καθώς και καλές συνθήκες για μια 

αποτελεσματική μετεγκατάσταση, η Σουηδία είναι ένα μία άριστη επιλογή για τον EMA, λέει ο κ. 

Gabriel Wikström, σουηδός Υπουργός Υγείας. Ως συνέπεια του Brexit, οι εργασίες του ΕΜΑ θα 

πρέπει να μετακινηθούν από τη Βρετανία. Η μετακίνηση του ΕΜΑ στη Σουηδία θα δημιουργήσει 

πολλές θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, λέει η Ann Linde, η υπουρ-

γός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εμπορίου.  

 

Εμβάθυνση αμυντικής συνεργασίας Σουηδία και Ινδονησίας : Επέκταση δραστηριοτήτων SAΑB  

Η Σουηδία ενισχύει τη θέση της στην εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Ασίας. Η εταιρεία Saab Group ίδρυσε ένα νέο γραφείο της τον περασμένο μήνα στις Φιλιππίνες, σε κομβι-

κό γεωγραφικό σημείο για να επιτύχει συμφωνία με την Πολεμική Αεροπορία των Φιλιππίνων για την πώ-

ληση του μαχητικού αεροσκάφους  JAS 39 Gripen. Στις αρχές του Νοεμβρίου, μια επιχειρηματική αποστο-

λή με επικεφαλής τον Υπουργό Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Σουηδίας κ. Mikael Damberg συνέπεσε 

με την έναρξη της νέας πρεσβείας της χώρας στην πρωτεύουσα Μανίλα. Η Σουηδία και η Ινδονησία έχουν 

υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας τους μέσω, μεταξύ 

άλλων, της μεταφοράς τεχνολογίας και της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης. Το Μνημόνιο υπεγράφη 

από τον Υπουργό Άμυνας της Ινδονησίας κ. Ryamizard Ryacudu και τον Σουηδό Υπουργός Άμυνας κ. 

Carl Anders Peter Hultqvist στις 20 Δεκεμβρίου. Η Saab δεν αποτελεί νέο πάροχο μαχητικού εξοπλισμού 

στην Ασία. Έχει ήδη παραδώσει στην Ταϊλάνδη 12 αεροσκάφη Gripen C/D και συζητά με την κυβέρνηση 

της Ταϊλάνδης περαιτέρω παραγγελία για το εν λόγω αεροσκάφος, το οποίο είναι ο πρόδρομος της νέας 

Gripen-E platform, με βάση δημοσιεύματα της Asia Times. Η Μπανγκόκ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο 

πελάτη αμυντικού εξοπλισμού της Σουηδίας στο χρονικό διάστημα 2010-2015, σύμφωνα με το Διεθνές 

Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI). Στη Νοτιοανατολική Ασία, η Saab έχει επι-

κεντρωθεί στις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και την Ινδονησία ως πιθανούς αγοραστές των αεροσκαφών Gri-

pen.  
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Αγωγός Αερίου NORD STREAM -2  

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του οργανισμού λιμένος Karlshamn της Σουηδίας θα υπογραφθεί σύντομα συμ-

βόλαιο με την ολλανδική εταιρεία Wasco Coatings Europe BV, για την διαχείριση και αποθήκευση των 

αγωγών για το έργο Nord Stream 2. Η ολλανδική εταιρεία θα μεταφέρει τους γερμανικούς αγωγούς απευ-

θείας από τη Γερμανία στο Karlshamn για προσωρινή αποθήκευση. Στη συνέχεια, οι σωλήνες θα αποστέλ-

λονται στη Βαλτική Θάλασσα. Αυτό σημαίνει μια οριακή αύξηση των κλήσεων σκάφους στο λιμάνι. Όλες 

οι εργασίες θα διεξάγονται κυρίως από υπαλλήλους του λιμανιού. Η ασφάλεια θα ανατεθεί σε σουηδική 

εταιρεία ασφαλείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Mats Olsson τονίζει ότι δεν πρόκειται περί ενοικίασης/

μίσθωσης του λιμένα αλλά για αγορά υπηρεσιών από το λιμάνι. Οι αγωγοί για το Karlshamn θα παράγο-

νται από την Europipe GmbH στο Mülheim και θα επεξεργάζονται τελικώς στη Mukran, στην Γερμανία 

από τη Wasco Coating. Εν συνεχεία θα μεταφέρονται στο Karlshamn. Οι υπηρεσίες logistics και η τοποθέ-

τηση των αγωγών θα εκτελούνται από την Allseas Group SA που εδρεύει στην Ελβετία. Δεν θα χρησιμο-

ποιηθούν ρωσικά σκάφη. Ο κ.Mats Olsson τονίζει ότι το λιμάνι Karlshamn έχει στρατηγική σημασία για 

σουηδική βιομηχανία. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, για τις ροές φορτίου μεταξύ Ανατολικής Ευρώ-

πης και τις σκανδιναβικές χώρες, με τα περισσότερα RoRo φορτία μεταξύ της Σουηδίας και των χωρών 

της Βαλτικής / Ρωσίας.  Επίσης το Karlshamn είναι ένα από τα κορυφαία λιμάνια για το πετρέλαιο στη 

Σουηδία. Μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και LNG από τη Ρωσία αποθηκεύονται  σε δεξαμενές και υπό-

γειους αποθηκευτικούς χώρους. Σύμφωνα με το Σουηδικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (SPI), 40-50% των σου-

ηδικών εισαγωγών αργού πετρελαίου τροφοδοτείται από τη Ρωσία. Ο κ.Mats Olsson πιστεύει ότι θα είναι 

δύσκολη επιχειρηματικά η λειτουργία και η ανάπτυξη του λιμένα Karlshamn στο μέλλον εξαιρώντας τα 

ρωσικά πλοία και φορτία, διερωτώμενος για τις συνέπειες στη σουηδική βιομηχανία, ωστόσο δηλώνει ότι 

ως εμπορική επιχείρηση δεν έχει καμία αρμοδιότητα να προβεί σε κρίσεις σε θέματα που αφορούν την πο-

λιτική ασφάλειας. Εν προκειμένω σύμφωνα με δημοσιεύματα ο γραμματέας Τύπου του υπουργού Άμυνας 

της Σουηδίας Marinette Nyh Radebo δήλωσε στις  30/1/2017 σε συνέντευξή του στο TT Agency ότι “αν η 

διοίκηση αποφασίσει να μισθώσει το λιμάνι, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Το Υπουργείο Άμυνας, η ακτο-

φυλακή και οι τελωνειακές υπηρεσίες, σε μια τέτοια περίπτωση, θα κινηθούν για την ενίσχυση της ασφά-

λειας των λιμένων”. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει ένα εισόδημα 100 εκατομμύρια SEK  και 20-60 

νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, με αύξηση των υπηρεσιών logistics, ναυτιλιακών πρακτόρων, οδικών 

μεταφορών, ξενοδοχείων κ.λ.π. Σύμφωνα με το παρόν χρονοδιάγραμμα, οι αγωγοί αναμένεται να φτάσουν 

από τη Γερμανία το τέλος του 2017 και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2019. 

 

Η Volvo Cars σε ευθεία τροχιά προς IPO(Initial Public Offering).  

Η αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars με έδρα το Γκέτεμποργκ, η οποία έχει αγορασθεί από την Zhejiang 

Geely Holding Group Co της Κίνας, διέθεσε 5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (429.030.000 λίρες) 

ομάδας Σουηδών θεσμικών επενδυτών σε ένα βήμα προς εισαγωγή της κινεζικής εταιρείας σε  IPO-Initial 

Public Offering . «Η σημερινή κίνηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη φιλοδοξία της Volvo Cars να ε-

νεργεί ως εισηγμένη εταιρεία,» ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση της. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία AMF, το 

πρώτο Σουηδικό Εθνικό Ταμείο Συντάξεων (ΑΡ1) και η ασφαλιστική εταιρεία Folksam είχαν αγοράσει τις 

μετοχές που θα μπορούσαν αργότερα να μετατραπούν σε εισηγμένες μετοχές. Είναι η κατάλληλη χρονική 

στιγμή για IPO (Initial Public Offering). H ενίσχυση των πωλήσεων και των κερδών, καθώς και η κατα-

σκευή εργοστασίων στην Κίνα και τις ΗΠΑ, εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της VOLVO να  α-

νταγωνιστεί τους Γερμανικούς κατασκευαστές. Τον τελευταίο καιρό, έχουν ανακύψει εικασίες ότι η αυτο-

κινητοβιομηχανία σχεδιάζει να πουλήσει 800.000 αυτοκίνητα ετησίως από το 2020 - το ένα τρίτο από αυτά 

που παράγονται στην Κίνα - με 200.000 για την εγχώρια πώληση και το υπόλοιπο για εξαγωγή. Η εταιρεία 

θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί, από την τρέχουσα ανοδική έντονη ψυχολογία της αγοράς, υποστηρί-

ζουν οι αναλυτές. Οι πωλήσεις στην Κίνα ήταν μια σημαντική ανάκαμψη για τη Volvo από τα χρόνια της 

κακής απόδοσης στο πλαίσιο της Ford, τόνισαν οι Financial Times. Οι πωλήσεις έχουν τριπλασιαστεί τα 

τελευταία τρία χρόνια, καθιστώντας την Κίνα τη μεγαλύτερη χώρα αγοράς για τη Volvo. 
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SAS: Μεταφορά παραγωγής σε Λονδίνο και Ισπανία  

Η αεροπορική εταιρεία SAS μεταφέροντας μέρος της παραγωγής της στο Λονδίνο και την Ισπανία συνι-

στά μια αποτυχία της σουηδικής κοινωνίας,  σύμφωνα με τη Σουηδική Ένωση Πιλότων. Η SAS θα μετακι-

νήσει το 5-10% των αεροπορικών λειτουργιών της στο Λονδίνο και στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό λαμβά-

νει χώρα μέσω μιας άδειας αεροπορικών μεταφορών στην Ιρλανδία και οι νέες βάσεις θα τεθούν σε λει-

τουργία από τον επόμενο χειμώνα. Όπως γράφει η εφημερίδα Dagens Industri, η SAS θεμελίωσε την από-

φασή της στη μείωση του κόστους βάσης μέσω της μείωσης των φόρων και των κοινωνικών εισφορών. H 

Σουηδική Ένωση Πιλότων ανησυχεί για το γεγονός ότι σουηδικές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να μετακι-

νηθούν στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι η SAS επεσήμανε ότι οι δραστηριότητες θα παραμείνουν  για 

τον επόμενο χειμώνα. Εν τω μεταξύ, τα νέα έδωσαν ώθηση στη μετοχή της SAS. Το Σουηδικό κράτος εί-

ναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με 57 εκατομμύρια μετοχές της αεροπορικής εταιρείας. Μέχρι το περασμένο 

φθινόπωρο πούλησε 13.800.000 μετοχές της SAS και η ιδιοκτησία μειώθηκε σε 17,2%. Ο Υπουργός Επι-

χειρήσεων και Ανάπτυξης κ. Mikael Damberg, λέει ότι το κράτος είναι μακροπρόθεσμος μέτοχος της αε-

ροπορικής εταιρείας.«Αλλά είμαστε μια υπεύθυνη ιδιοκτησία, πράγμα που σημαίνει ότι για όσο διάστημα 

θα είμαστε οι ιδιοκτήτες, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εταιρεία.  

 

Gastronaut, μία ελληνική εφαρμογή που ενισχύει το αυθεντικό φαγητό.  

 

Ο ελληνικής καταγωγής  Άκης Παλαμίδης είναι ο συν-ιδρυτής της Gastronaut, μια νέα εφαρμογή (app) 

τροφίμων που ξεκίνησε στη Στοκχόλμη φέτος τον Ιανουάριο. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ένα μέσο με το 

οποίο οι άνθρωποι μπορούν να διαθέτουν στο ευρύ κοινό τα σπιτικά τους γεύματα.  Η έμπνευση για τη δη-

μιουργία του app ήρθε ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης του κ. Παλαμίδη με τον φίλο του κ. Shu Wei. Έτσι, 

οι δύο φίλοι έθεσαν ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που προσφέρει την εμπειρία ενός αυθεντικού 

εθνικού γεύματος. Ονόμασαν την εφαρμογή Gastronaut και επιτρέπει στους ανθρώπους να δημιουργήσουν 

κατάστημα στη δική τους κουζίνα.  

 

Συναντήσεις του Δήμαρχου της Λέσβου κ. Σπυρίδωνα Γαληνού με σουηδικά τουριστικά πρα-

κτορεία  

 

Ο Δήμαρχος της Λέσβου κ. Σπυρίδωνα Γαληνός, επ’ ευκαιρία της επίσκεψής του στη Στοκχόλμη στις  28– 

31 Ιανουαρίου για τη βράβευσή του από το ίδρυμα Ούλωφ Πάλμε, συναντήθηκε με εκπροσώπους των 

σουηδικών τουριστικών πρακτορείων Thomas  Cook και  VING  καθώς και με έγκριτο δημοσιογράφο του 

τουριστικού περιοδικού VAGABOND. Οι συναντήσεις διευθετήθηκαν με τη συνδρομή του Γραφείου ΕΟΤ 

Σκανδιναβίας και είχαν ως σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Λέσβου, ως τουριστικού προορι-

σμού παρά τις εικόνες που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το προσφυγικό ζή-

τημα. Απώτερος στόχος παραμένει η επανέναρξη πτήσεων charter από τη Σουηδία προς τη Λέσβο. Πιλοτι-

κά θα λειτουργήσει προς το παρόν η σύνδεση Όσλο– Μυτιλήνη.   
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Ο κτηματομεσιτικός τομέας στη Στοκχόλμη βρίσκεται σε κίνδυνο  

 

Η Στοκχόλμη είναι η τρίτη πιο πιθανή πόλη να αντιμετωπίσει μια στεγαστική φούσκα, σύμφωνα με έκθεση 

της  Ελβετικής Επενδυτικής Τράπεζας UBS, η οποία ερευνά μια σειρά από πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η  

UBS, δήλωσε ότι η σουηδική πρωτεύουσα είχε την τρίτη πιο υπερτιμημένη αγορά ακινήτων στον κόσμο, 

με το Λονδίνο στη δεύτερη θέση και το Βανκούβερ στην πρώτη. «Κατά τα τελευταία 12 χρόνια, το πραγ-

ματικό επίπεδο των τιμών για τις κατοικίες στη Στοκχόλμη έχει διπλασιαστεί. Ο ρυθμός ανάπτυξης επιτα-

χύνθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα ποσοστά αύξησης προσέγγιζαν το 15% », αναφέρει η έκθεση. . 

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι αποτιμήσεις ακινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο στη Στοκχόλμη κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, και ακολουθούν οι πόλεις Μόναχο, Λονδίνο και Άμστερνταμ. Η 

έκθεση αναφέρει ότι το χαμηλό ποσοστό επιτοκίου στη Σουηδία και αλλού συνέβαλε στην "υπερθέρμανση 

των αγορών για τις αστικές κατοικίες τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές στο Λονδίνο, τη Στοκ-

χόλμη, το Μόναχο και Ζυρίχη έχουν φτάσει σε νέα επίπεδα ρεκόρ μετά την προσαρμογή τους στον πληθω-

ρισμό ".  

Το 2016, οι σουηδοί ιδρυτές του Spotify πυροδότησαν τις συζητήσεις διότι προέβαλλαν ότι η έλλειψη δια-

θέσιμων κατοικιών καθιστά δύσκολο για αυτούς να προσελκύσουν τα καλύτερα ταλέντα, στο βαθμό που 

θα μπορούσαν και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Η εφημε-

ρίδα Local έχει ήδη αναφερθεί στην έκρηξη των τιμών κατοικίας της Στοκχόλμης, συμπεριλαμβανομένης 

της έλλειψης στέγασης, η οποία εικάζεται ότι θα οδηγήσει σε άνοδο και στις τιμές για αγορά ακινήτων.  

Η UBS επισημαίνει σχετικά με την ενοικίαση στην Στοκχόλμη, ότι οι κάτοχοι κατοικιών δεν ελέγχονται 

για την τιμή διάθεσης αυτών από την τοπική αρχή και πολύ συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερτι-

μημένης υπενοικίασης των κατοικιών αυτών. 

Μια δυσλειτουργική αγορά ενοικίασης δεν παρέχει κίνητρα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 

έλλειψης προσφοράς. Οι κανόνες που προσφάτως θεσπίστηκαν  με στόχο να παγώσουν τη στεγαστική αγο-

ρά δεν έχουν δείξει σημαντικά αποτελέσματα ακόμα », κατέληξε η Έκθεση. Όσον αφορά την πλευρά των 

αγοραστών, η σουηδική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές, καθιστώντας υποχρεωτική 

για τους ιδιοκτήτες σπιτιού την αποπληρωμή της υποθήκης τους, αλλά τα μέτρα αυτά είχαν μέχρι στιγμής 

μικρή επίδραση. 

Η αγορά κατοικίας στη Στοκχόλμη αντικατοπτρίζει την τάση σε όλη τη χώρα. Ο επικεφαλής οικονομολό-

γος της Τράπεζας SBAB, Tor Borg υποστηρίζει ότι όσο οι τιμές ανεβαίνουν ομαλά, τότε είναι καλό για 

την αγορά στέγης να εξομαλυνθεί σύμφωνα με ελεγχόμενες μορφές. Η εξομάλυνση είναι το καλύτερο συ-

νετό σενάριο για εκείνους που ανησυχούν για τη φούσκα και μειώνει τους κινδύνους για επιπρόσθετα και 

πλέον δραστικά μέτρα σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια εάν χρειαζεται να επέμβουν οι πολιτικοί ή η Αρ-

χή Οικονομικής Επιθεώρησης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν νέα μέτρα μείωσης 

τιμών και εκτιμάται ότι οι τιμές δεν πρόκειται να μειωθούν αλλά να συνεχίσουν με ομαλά αυξανόμενο 

ρυθμό. Η μακρά περίοδος σταθερά μειωμένων επιτοκίων που συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών εκτιμά-

ται ότι έχει παρέλθει. Σε αυτό συντελεί και η αύξηση στην οικοδόμηση νέων κατοικιών. 

Η Σουηδία είναι μια από τις χώρες-μέλη της ΕΕ που συμπεριλαμβάνονται στην Επισκόπηση Μηχανισμού 

Επαγρύπνησης για το 2017, ως αποτέλεσμα της ταχείας αύξησης των τιμών στέγασης και αύξησης των 

δανείων των νοικοκυριών για κατοικία. Η σουηδική  κυβέρνηση παρακολουθεί εις βάθος τις εξελίξεις σχε-

τικά με το χρέος των νοικοκυριών στη Σουηδία. Αρκετά μέτρα έχουν εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια για 

τη μείωση των κινδύνων και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση αν το χρέος των νοι-

κοκυριών συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.  

 

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει εδώ και αρκετό καιρό στο αυξανόμενο αγοραστικό ενδιαφέρον των 

Σουηδών, για ακίνητα στη Μεσόγειο, ιδίως στην Ισπανία. Ο Daniel Nilsson, διευθύνων σύμβουλος , της 

ειδικής, στα ακίνητα εξωτερικού, μεσιτικής εταιρείας ”Fastighetsbyrån utland”, θυγατρικής επιχείρησης 

της ”Swedbank”μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας,  αποδίδει την αύξηση του ενδιαφέρο-

ντος για την Ισπανία στις χαμηλές τιμές και στην απλή και ασφαλή διαδικασία αγοράς ακινήτου. 
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