
Ενδεχόμενη άνοδος της σουηδικής κορώνας 

 

Σημαντικές αναταράξεις ως συνέπεια των φετινών εκλογών στην 

Ευρώπη μπορεί να έχουν ισχυρότατη επίδραση τόσο στην κορώνα όσο 

και σε μία σειρά από άλλα νομίσματα εντός της Ευρώπης, σύμφωνα με 

την βρετανικό οίκο Capital Economics. Στην εξαιρετικά μεγάλη 

πολιτική αβεβαιότητα  αναφέρθηκε και ο Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας της Σουηδίας Stefan Ingves τον Φεβρουάριο. «Ο κίνδυνος 

έχει αυξηθεί για μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος αυτή τη στιγμή, 

επιτέλους, παρουσιάζει την επιθυμητή ανοδική πορεία, ωστόσο με 

μεγάλη αστάθεια», υπογράμμισε, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στις 

εκλογές ανά την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Κεντρική Τράπεζα της 

Σουηδίας αφήνει την «πόρτα ανοιχτή» για μια επιπλέον μείωση των 

επιτοκίων, ή άμεση νομισματική παρέμβαση στην περίπτωση που η 

κορώνα πρόκειται να σημειώσει υπερβολικά ταχεία αύξηση και 

μείωση του, επωφελούς για τη χώρα, πληθωρισμού.  
 

 

Ο πληθωρισμός στο 2% σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (CPI)  
 

Σύμφωνα με μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας, ο 

ρυθμός του πληθωρισμού σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(CPI) ήταν 1,8% το Φεβρουάριο του 2017, από 1,4% τον Ιανουάριο. Η 

αύξηση του CPI από Ιανουάριο σε Φεβρουάριο 2017 οφείλεται κυρίως 

στην άνοδο των τιμών για τα είδη ένδυσης (5,1%). Οι υψηλότερες 

τιμές για τα λαχανικά (5,1%), οι οργανωμένες διακοπές (7,4%), οι 

υπηρεσίες μεταφορών (1,7%), η επίπλωση και οι οικιακές συσκευές 

(0,9%), καθώς και εστιατόρια και καταλύματα (0,9%) συνέβαλαν προς 

τα πάνω κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας η κάθε μία. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή για το μήνα Φεβρουάριο 2017 ήταν 319.73 (1980 = 

100).Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον CPI με σταθερό επιτόκιο 

(CPIF) ήταν 2,0% το Φεβρουάριο, από 1,6% τον Ιανουάριο. Πρόκειται 

για το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού σύμφωνα με τον δείκτη CPIF 

σε πάνω από έξι χρόνια (από το Δεκέμβριο του 2010).  
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ΒΡΕΧΙΤ– Συνέπειες για τις Σουηδικές επιχειρήσεις  

 

Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ, πρόκειται να επιφέρει μεγάλες απώλειες για τις Σουηδικές 

επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τη χώρα, ύψους περίπου 2 δις κορωνών, μόνο για τελωνειακούς 

δασμούς. Αντίστοιχο ποσόν πρόκειται να κοστίσουν στις βρετανικές επιχειρήσεις οι εμπορικές τους 

συναλλαγές με τη Σουηδία, δήλωσε η Σουηδή υπουργός ΕΕ και Εμπορίου Ann Linde, στην εφημερίδα 

Dagens Nyheter. Στο αποτέλεσμα αυτό κατέληξε έρευνα του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου, 

στον οποίο ανατέθηκε η διερεύνηση των συνεπειών του Brexit στο διμερές εμπόριο Μεγάλης Βρετανίας-

Σουηδίας.  Το συμπέρασμα είναι σαφές: οποιαδήποτε μεταβολή του σημερινού καθεστώτος, κατά το οποίο 

το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της ΕΕ, πρόκειται να είναι και χειρότερη και ακριβότερη. Η Υπουργός 

Ann Linde  εξηγεί «Ζητήσαμε από το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου να υπολογίσει ποιες θα ήταν 

οι συνέπειες εάν είχαμε το ίδιο εμπόριο με το 2015 αλλά με τους δασμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. Αυτό θα κόστιζε στις Σουηδικές επιχειρήσεις 2,1 δις κορώνες, και το ίδιο για τις Βρετανικές 

εταιρείες».  

Η Βρετανία είναι ο έτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σουηδίας στο εμπόριο αγαθών. Όσον 

αφορά το εμπόριο υπηρεσιών η Μεγάλη Βρετανία είναι ο τρίτος σημαντικότερος εταίρος της Σουηδίας. 

Και εκεί το εμπόριο πρόκειται να είναι ακριβότερο και πολυπλοκότερο.  

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Υπουργός, τα μακροπρόθεσμα προβλήματα είναι τα σημαντικότερα, τα οποία 

θα προκύψουν από την διαφορά στο κανονιστικό πλαίσιο, εξέλιξη που ανησυχεί την κα. Υπουργό. Η 

Σουηδία επιθυμεί μια συμφωνία που περιορίζει τις δαπάνες τόσο προς όφελος της Βρετανικής όσο και της 

Σουηδικής πλευράς. Ωστόσο, το πρόβλημα της  σουηδικής κυβέρνησης είναι πως πολλά άλλα κράτη-μέλη, 

σημαντικά σε μέγεθος, όπως η Γαλλία, επιθυμούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δαπάνες για τη Βρετανία, 

προς παραδειγματισμό των χωρών της ΕΕ σχετικά με το κόστος αποχώρησης από την Ένωση .   
 

BREXIT:  Σουηδία διαπραγματεύεται χαμηλότερο προϋπολογισμό στην ΕΕ 

 

Η σουηδική κυβέρνηση επιθυμεί έναν πιο λιτό προϋπολογισμό της ΕΕ μετά την αποχώρηση της Βρετανίας 

από την ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει την κατανάλωσή της στους δεδομένους πόρους, σύμφωνα με 

δηλώσεις του πρωθυπουργού Stefan Löfven σε Συνέντευξη Τύπου. Πρόκειται για την κάλυψη του 

χρηματοδοτικού κενού που προκύπτει από την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, εκτιμάται σε 

περίπου 15% του προϋπολογισμού.  

Η Υπουργός οικονομικών Magdalena Andersson πρόσθεσε ότι η Σουηδία θα πρέπει να υποστεί έκπτωση 

στη συνεισφοράς της στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο μέλλον. Η Σουηδία είναι σήμερα, μαζί με την 

Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία, από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες της ΕΕ, δηλαδή 

καταβάλλονται περισσότερα χρήματα  από ότι εισπράττεται με τη μορφή των διαφόρων τύπων στήριξης.  
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Αρνητικές τάσεις για τις Σουηδικές εξαγωγές πρώτων  υλών 

Οι εξαγωγές σουηδικών αγαθών μειώνονται. Πέρυσι η αύξηση ήταν μικρότερη από την οικονομική κρίση, 

αναφέρει η εφημερίδα για την αγροτική παραγωγή ATL. Ένα από τα βασικά προϊόντα των οποίων οι 

εξαγωγές μειώθηκαν είναι τα σιτηρά (δημητριακά), τα οποία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την 

παραγωγή βότκας. Η μείωση αυτή πιστεύεται ότι οφείλεται στην απώλεια παραγωγής της Absolut Vodka. 

Μεταξύ 2013 και 2016, οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά σχεδόν 6%. «Η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί 

πρόκληση για εμάς. Εκεί αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ακόμα κι αν πηγαίνει πολύ καλά το προϊόν στον 

υπόλοιπο κόσμο», δηλώνει στην ATL η Paula Eriksson, διευθύντρια της The Absolut Company AB.Ακόμη 

και τώρα ο μηλίτης(Cider) είναι σημαντικός για τις εξαγωγές, αλλά είχε προβλήματα κατά το προηγούμενο 

έτος. «Ο μηλίτης χτυπήθηκε από το Brexit», δήλωσε στην ATL, ο κ.Carl Eckerdal, επικεφαλής 

οικονομολόγος στον συνομοσπονδία  Swedish Food Federation.  

 

Σουηδική Μεταποιητική Βιομηχανία  

Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας, ο όγκος των επενδύσεων στον τομέα της 

μεταποίησης αυξήθηκε κατά 12 % συνολικά το 2016. Σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία χαρτοπολτού 

και χαρτιού και τη φαρμακευτική βιομηχανία ειδικότερα είναι υπεύθυνες για την αύξηση αυτή. Οι 

προβλέψεις των επιχειρήσεων σημειώνουν ότι θα παραμείνει αμετάβλητος ο όγκος των επενδύσεων το 

2017. Ο όγκος στη μεταποιητική βιομηχανία  αυξήθηκε κατά 12% το 2016 και οι επενδύσεις αυξήθηκαν 

κατά περίπου 65 δις SEK (σε τρέχουσες τιμές). Κινητήρια δύναμη αποτελεί η βιομηχανία χαρτοπολτού και 

χαρτιού,  η οποία αύξησε τις επενδύσεις κατά 47% σε σύγκριση με το 2015. Ένας από τους λόγους 

επέκτασης των επενδύσεων είναι ίσως η επιθυμία να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη κερδοφορία και η 

ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Η φαρμακευτική βιομηχανία ξεχωρίζει επίσης ως μια 

επεκτατική βιομηχανία, και το 2016, οι επενδύσεις ήταν 2,4 δισεκατομμύρια SEK, σε σύγκριση με 1,7 δις 

SEK το 2015 (σε τρέχουσες τιμές).  

 

Πρώτη η Στοκχόλμη στις επενδύσεις το 2016 

Σύμφωνα με άρθρο του Business Insider Nordic, με γνώμονα τον αριθμό των επενδύσεων για το 2016, η 

Στοκχόλμη είναι η πιο επιχειρηματική πόλη στις Σκανδιναβικές χώρες με 247 επενδύσεις, ακολουθούμενη 

από την Κοπεγχάγη στις 98 επενδύσεις.  Αξιοσημείωτο είναι ότι η περιοχή που πραγματικά ξεχωρίζει στις 

στατιστικές είναι το νοτιότερο τμήμα της Σουηδίας, Skåne. Οι πόλεις στη δυτική ακτή, το Lund, το 

Helsingborg και το Malmö μαζί αντιπροσωπεύουν τη μικρότερη περιοχή σε πληθυσμό, αλλά 

εξακολουθούν να παραμένουν στην τρίτη θέση των επενδύσεων 

με 78 επενδύσεις το 2016. Οι πιο ενεργοί επενδυτές στην 

περιοχή είναι Σουηδοί - συμπεριλαμβανομένων των Almi 

Invest, Industrifonden και Hampus Jakobsson. Το γεγονός ότι η 

περιοχή Skane και ιδίως το Malmö χαρακτηρίζονται από 

εύρωστες επενδυτικές επιδόσεις, δείχνει μια τάση που επικρατεί 

σε ολόκληρη την Ευρώπη την παρούσα περίοδο. Οι εταιρείες 

Venture Capital ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

ευκαιρίες πέραν των σημαντικών κέντρων όπως το Λονδίνο και 

η Στοκχόλμη. Σύμφωνα με την διευθύντρια επενδύσεων της 

Minc's incubator, με έδρα στο Malmö, αυτό που ενδιαφέρει 

είναι η σταθερότητα των επιδόσεων της περιοχής σε 

νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογιών αιχμής. Τα τελευταία τρία 

χρόνια η συνολική αξία των επενδύσεων ανήλθε σε 300 εκατ. 

δολάρια. Ο Jeremie Poirier, συν-επικεφαλής στην εταιρεία 

Malmö Startups δήλωσε ότι «Βλέπουμε ήδη μια αύξηση στις 

επισκέψεις από εταιρείες Venture Capital στο Malmö αυτό το 

έτος, εν μέρει επειδή το οικοσύστημα μας είχε ένα μεγάλο 

αριθμό μικρών επενδύσεων το προηγούμενο έτος».  
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Statistics : The Nordic Web and Invest in Skåne 



 

Συνάντηση Πρωθυπουργού Stefan Löfven με Λιθουανό ομόλογό του Saulius Skverneli 

Στις 10 Μαρτίου 2017, ο Πρωθυπουργός  Stefan Löfven  υποδέχτηκε τον νεοεκλεχθέντα Πρωθυπουργό 

της Λιθουανίας Saulius Skvernelis. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πρωθυπουργοί συνομίλησαν 

για ζητήματα διμερή, περιφερειακά και της ΕΕ, τα οποία περιελάμβαναν το εμπόριο, την ασφάλεια, την 

μετανάστευση και την ενέργεια. Τα κοινωνικά ζητήματα στην ΕΕ και η Διάσκεψη Κορυφής για Κοινωνικά 

Θέματα και Δίκαιη Απασχόληση συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η Διάσκεψη 

Κορυφής πρόκειται να διοργανωθεί από τη Σουηδία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 

πραγματοποιηθεί στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
 

Συνομιλίες Πρωθυπουργού Stefan Löfven με Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi 

Ο κ Löfven συνεχάρη τον κ Modi για τις πρόσφατες επιτυχίες του κόμματός του στις τέσσερις σημαντικές 

πολιτειακές εκλογές και ιδίως το πρόγραμμα οικονομικής και αναπτυξιακής μεταρρύθμισης της ινδικής 

κυβέρνησης. Και οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη συνάντησή τους στο επιτυχές επιχειρηματικό forum 

Make in India στη Βομβάη τον Φεβρουάριο 2016. Ο κ Löfven κάλεσε επίσης τον κ Modi να προβεί σε 

επίσημη επίσκεψη στη Σουηδία. 
 

Δηλώσεις της Σουηδής Επιτρόπου για το Εμπόριο Cecilia Malmström   

Η Επίτροπος Εμπορίου ΕΕ της Σουηδίας Cecilia Malmström παραχώρησε συνέντευξη στο Σουηδικό 

Ραδιόφωνο Echo envoy στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο 2017 μεταφέροντας το μήνυμα ότι  «Μεταβαίνουμε σε 

μια πιο τεταμένη χρονική περίοδο ». Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump προέβει στην ακύρωση 

των διαπραγματεύσεων των εμπορικών συμφωνιών, η ΕΕ επέλεξε να εντείνει τις προσπάθειές της για 

εμπορικές σχέσεις με άλλα μέρη του κόσμου. Η κυρία Cecilia Malmström μετέβει την Τετάρτη 1 Μαρτίου 

στη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελεί μια από τις χώρες που επηρεάζονται από την έξοδο των ΗΠΑ από τη 

συμφωνία Pacific Agreement TPP. «Αυτό σημαίνει ότι πολλές χώρες αυτή τη στιγμή αισθάνονται 

περιθωριοποιημένες από τις ΗΠΑ, στρέφονται προς την ΕΕ και ζητούν να δείξει η ΕΕ μία πολυμερή 

ηγεσία», δήλωσε η κυρία Cecilia Malmström «Με πολλές από αυτές τις χώρες έχω διαπραγματευθεί στο 

παρελθόν αλλά τώρα διανύουμε μία πιο τεταμένη περίοδο». Οι χώρες της ΕΕ εξάγουν αγαθά στις χώρες 

εκτός της Ένωσης με σύνολο πάνω από 17.000 δις. ευρώ το  2015, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ως Επίτροπος Εμπορίου ΕΕ για τη Σουηδία, έχει ως στόχο να διευκολύνει το εμπόριο, αν μη τι άλλο με τη 

διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Ωστόσο, η σημαντικότερη όλων συμφωνία ανάμεσα 

στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, η TTIP, έχει παγώσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. «Η TTIP βρίσκεται σε αδράνεια. 

Εμείς καλό θα ήταν να την αφήσουμε σε αυτό το στάδιο για λίγο, και είμαστε ανήσυχοι για τις ενδείξεις 

που προμηνύουν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από Διεθνές Σύστημα Εμπορίου και τον ΠΟΕ». 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η ΕΕ επιδιώκει τώρα να εντείνει τις διεξαγόμενες ή 

σχεδιαζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις 20 χώρες και περιοχές, όπως το Μεξικό, την Ιαπωνία 

και την Αυστραλία. Με αφορμή την επίσκεψη της Cecilia Malmström στη Σιγκαπούρη, σημειώθηκε ότι η 

Σιγκαπούρη εισάγει αγαθά και υπηρεσίες από την ΕΕ περίπου 500 δις. ευρώ ανά χρόνο και  είναι ο 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στη Νότια Ασία. Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι κατ 

'αρχήν σε πλήρη διαπραγμάτευση, αλλά το να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί της συμφωνίας της 

Σιγκαπούρης θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να τεθεί σε ισχύ. Το Περιφερειακό 

Κοινοβούλιο στη βελγική Βαλονία αντιτάχθηκε στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά, και η 

Cecilia Malmström παραδέχεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δυνάμεις που εργάζονται αντί να 

προστατεύουν την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου.   Η κυρία Malmström τόνισε ότι «Ως εκ τούτου, 

πρέπει να εργαστούμε πολύ πιο στενά για να διασφαλίσουμε στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν 

έχουν χρόνο σε αυτή την ταχεία ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη δεν πραγματεύεται μόνο με το εμπόριο αλλά 

και με το εμπόριο με τη χρήση αυτοματοποίησης, ρομποτικής, ανάπτυξης της τεχνολογίας, δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας που επί του παρόντος δεν υπάρχουν».  «Στο πλαίσιο των παραπάνω, τα κράτη μέλη και η 

ΕΕ συνεργάζονται περισσότερο για να αντιληφθούν τις ανησυχίες τις οποίες πολλοί άνθρωποι 

αισθάνονται», υπογράμμισε η Cecilia Malmström. 
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Επιβολή φόρου σε αερομεταφορές 

Η Σουηδική κυβέρνηση θέλει να εισαγάγει ένα φόρο αεροπορίας για μεμονωμένους ταξιδιώτες, μια 

πρόταση η οποία έχει επικριθεί έντονα τόσο από τις βιομηχανίες όσο και από την αντιπολίτευση. Η κυρία 

Anna Wilson, Γενική Γραμματέας των Σουηδικών Αερομεταφορών τονίζει ότι «Έχουμε προειδοποιήσει 

για τις συνέπειες. Οι πτήσεις θα μετακινηθούν προς την Κοπεγχάγη». Η αεροπορική εταιρεία Norwegian 

έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στο αεροδρόμιο, όπως έχει 

προγραμματιστεί, εάν το προτεινόμενο φορολογικό πλάνο γίνει πραγματικότητα.  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Per Bolund, αρμόδιος για χρηματοπιστωτικά και καταναλωτικά θέματα, 

δήλωσε στο σουηδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο φόρος θα 

εισαχθεί από 01/01/ 2018 και θα συμπεριλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018.Ο σκοπός του 

φόρου είναι η υποχρέωση συμμετοχής της αεροπλοΐας στην πληρωμή του κόστους για το κλίμα, ώστε οι 

αεροπορικές εταιρείες να προσπαθήσουν να κατευθύνουν τους ταξιδιώτες προς περισσότερο φιλικούς προς 

το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς. Η κυβέρνηση επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους και υπολογίζει ότι 

ο «πράσινος» φόρος θα επιφέρει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 0,08 έως 0,2 εκατ. 

τόνους, σύμφωνα με τις εφημερίδες SVENSKADAGBLADET, AFTONBLADET κ.ά. Για τα ταξίδια στο 

εσωτερικό της Ευρώπης, ο φόρος είναι 80 SEK, για ταξίδια εκτός Ευρώπης μέσα σε 600 μίλια 280 SEK 

και για μεγαλύτερα ταξίδια από 430 κορώνες. Για τα παιδιά κάτω των δύο ετών δεν θα καταβάλλεται 

φόρος. Τον φόρο αυτό θα τον καταβάλει η αεροπορική εταιρεία. Η μελέτη εκτιμά ότι ο φόρος θα 

μπορούσε να συνεισφέρει έως 1,8 δισεκατομμύρια SEK ετησίως στο δημόσιο ταμείο ενώ εκτιμάται ότι θα 

μειωθούν τα ταξίδια προς το εξωτερικό κατά 2% και το εσωτερικό κατά 5%.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας AFTONBLADET η επιβάρυνση στην τιμή των αεροπορικών 

ταξιδιών που θα επιφέρει η επιβολή φόρου αεροδρομίων από το 2018, για αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο 

Arlanda της Στοκχόλμης προς την Κρήτη δεν ξεπερνά τις 80 σουηδικές κορώνες, περίπου 8,5 ευρώ. Το 

ίδιο ισχύει και για ισπανικούς προορισμούς ενώ για την Τουρκία η επιβάρυνση του φόρου υπολογίζεται σε 

280 κορώνες, περίπου 30 ευρώ.  

 

Ζημίες καταγράφουν οι Σκανδιναβικές αερογραμμές 

Για την αεροπορική εταιρεία SAS αναμένονται νέες οικονομικές ζημίες και νέες περικοπές προσωπικού.  

Ο CEO της SAS, Rickard Gustafson έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη περικοπή δαπανών και δηλώνει  

δυνατός για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες στην ολοένα και πιο σφιχτή οικονομικά αεροπορική εταιρεία.  

Το σημερινό πρόγραμμα εξοικονόμησης 1,5 δις κορωνών το 2019 δεν είναι αρκετό, σύμφωνα με τον κ. 

Rickard Gustafson, το οποίο επιβεβαιώνεται και από την τριμηνιαία έκθεση της SAS για την περίοδο 

Νοέμβριο 2016 - Ιανουάριο 2017, που δημοσιεύθηκε την 01/03/2017. Η απώλεια φτάνει σχεδόν τις 700 

εκατομμύρια κορώνες, σε σύγκριση με την απώλεια των 309 εκατ. κορωνών την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο. Οι ζημίες αποδίδονται, μεταξύ άλλων σε δύο παράγοντες, ήτοι το υψηλότερο κόστος καυσίμων 

και την πίεση των τιμών που προκαλεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών. Η προοπτική 

επιβολής φόρων πτήσης στη Σουηδία κινδυνεύει να προκαλέσει μια περαιτέρω επιβάρυνση των εξόδων 

της εταιρείας και ο κ.Gustafson προτίθεται να καταργήσει ορισμένες διαδρομές, εφόσον εφαρμοστούν οι 

φόροι αυτοί.  

Ο κ. Gustafson αναφέρει επίσης ότι «η SAS σχεδιάζει  αρκετές εκατοντάδες δραστηριότητες για να 

μειωθεί το κόστος και να γίνει η αεροπορική εταιρεία κερδοφόρα Ιδίως υπογραμμίζει τη σημασία 

ανάληψης δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων κόστους σε σύγκριση με τους 

νεοσύστατους ανταγωνιστές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας. 

«Αυτό, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων βάσεων στο Λονδίνο και την Ισπανία, θα ανοίξει το δρόμο 

για μια ισχυρή SAS που θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά». 
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Συνεργασία SAAB με Cengiz Construction  για το Νέο αεροδρόμιο  Κωνσταντινούπολης 

Η σουηδική εταιρεία SAAB υπέγραψε συμβόλαιο με την τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Cengiz 

Construction για να παρέχει ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 

για το υπό κατασκευή Νέο Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Η Cengiz Construction είναι ο ηγέτης 

εταίρος της κοινοπραξίας IGA, για την λειτουργία του αεροδρομίου για τα επόμενα 25 έτη.  Ο διευθυντής 

της μονάδας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας της SAAB, Mike Gerry σχολιάζει στο σχετικό δελτίο 

τύπου ότι «το Νέα Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα και  

προορίζεται να αποτελέσει έναν από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους στον κόσμο».  Το σχετικό δελτίου 

τύπου της SAAB επισημαίνει σχετικά ότι «η εμπειρία της SAAB στο πλαίσιο διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας εκτείνεται σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Την SAAB εμπιστεύονται οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες σε έξι ηπείρους και σε 

περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε 45 χώρες».  

 

Η Ericsson προσπαθεί να ανατρέψει αρνητική πορεία  

Μετά την πτώση των μετοχών της Erricsson κατά 15% τον Οκτώβριο 2016 και την πτώση των κερδών της  

εταιρείας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, με απώλειες της τάξης του ενός δισεκ. Σουηδικών 

Κορωνών,  ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος Börje Ekholm εντείνει τις προσπάθειες για την ανατροπή της 

αρνητικής πορείας της εταιρείας. Ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός διαφαίνεται να χάνει μερίδιο αγοράς και 

οδηγήθηκε σε λήψη μέτρων πρόβλεψης 7-9 δισεκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.«Με 

τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αναμένουμε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κατά το 2018, με 

δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς», τόνισε ο πρόεδρος Ekholm σε μια δήλωσή του για την 

Ericsson. Η Ericsson θα προσχωρήσει αποσβέσεις και των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζουν τα 

λειτουργικά κέρδη, με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους και την αναδιάρθρωσης. Θα κάνει επίσης πολλές 

αλλαγές στη διαχείριση και την παγκόσμια διοικητική ομάδα. Οι δραστηριότητες θα οργανωθούν με 

έμφαση σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης, 

καθώς και δύο ξεχωριστές μονάδες για τα μέσα ενημέρωσης. «Η νέα οργάνωση θα μας κάνει πιο 

αποτελεσματικούς, ευέλικτους και πελατοκεντρικούς», υπογραμμίζει ο Börje Ekholm σε δήλωσή του. 

 

Νέοι κανόνες στον τομέα των κατασκευών για τη Στοκχόλμη 

Ο Αντιδήμαρχος της Στοκχόλμης Roger Mogert, αρμόδιος για θέματα πολεοδομίας, δήλωσε σε 

συνέντευξή του στη Dagens Industri ότι επιθυμεί να εισαγάγει νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα 

ισχύουν για την κατασκευή και τις ανακαινίσεις στο κέντρο της Στοκχόλμης. Ο κ. R.Mogert παρουσίασε 

το σχέδιο για την ανάπτυξη του κέντρου της πόλης. «Πρέπει να καθιερωθούν αρκετές βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές για να διατηρήσει η Στοκχόλμη την ισχυρή θέση της πρωτεύουσας ως κέντρου 

για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις», σημειώνει. «Μεγάλοι χώροι εργασίας έχουν εξαφανιστεί και το 

εμπόριο έχει μειωθεί», δήλωσε ο κ.R. Mogert. Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, η Σουηδία θα είναι σε 

θέση να προσελκύσει ακόμη περισσότερες επενδύσεις ακινήτων και ήδη στην τρέχουσα κατάσταση 

περίπου 60 έργα κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη στη Στοκχόλμη. «Αναμένουμε ότι πρόκειται να 

επενδυθούν 30 – 60 δις SEK σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος R. Mogert. Με τις νέες 

κατευθυντήριες γραμμές διαφαίνεται ότι η πόλη της Στοκχόλμης δίνει το πράσινο φως για περισσότερους 

ουρανοξύστες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, θεωρείται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επενδυτές 

ακίνητων περιουσιών πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ως ένδειξη του τι θέλει ο 

δήμος για να αποφευχθούν οι περιττές δαπάνες σε σχέση με τις ιδέες σχεδιασμού που τελικά δεν 

εφάπτονται στο όραμα της πόλης. Συγχρόνως, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να διασφαλίσουν  

ότι το αστικό τοπίο θα εξακολουθεί να κυριαρχείται από βασικά κτίρια ορόσημα. Μια πλήρης πρόταση για 

το σχεδιασμό της πόλης εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη για ψηφοφορία, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα 

κόμματα, μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

Στο λανσάρισμα από την 1η Μαρτίου τ.ε ελληνικού 

οίνου ΝΕΜΕΑ της Οινοποιίας Λαντίδη, με την 

ετικέτα «5 Senses Red», και αριθμό 2514,έναντι 90 

σουηδικών κορωνών, στα ράφια του σουηδικού 

κρατικού μονοπωλίου οινοπνευματωδών 

SYSTEMBOLAGET, αναφέρεται δημοσίευμα στην 

ιστοσελίδα του γκουρμέ περιοδικού Livets Goda. 

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «η ΝΕΜΕΑ είναι μία 

από τις προστατευόμενης ονομασίας ΟΠΑΠ περιοχές 

παραγωγής ποιοτικού κρασιού στην Ελλάδα. Χάρη 

στο μεγάλο υψόμετρο μπορούν να παράγουν κρασιά 

υψηλής ποιότητας παρά τη σημαντική ζέστη που 

επικρατεί στη γύρω περιοχή. Με το υψόμετρο να 

φτάνει στα 900 μέτρα, μερικές χρονιές είναι μέχρι 

και δύσκολο να φτάσουν τα σταφύλια σε πλήρη 

ωρίμανση. Η Ελλάδα, αν και έθεσε τα θεμέλια της 

σύγχρονης ιστορίας του κρασιού, στη μοντέρνα 

εποχή αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες.  

 

 

Ωστόσο όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι κρασιού ανακαλύπτουν και αναδεικνύουν τις επιτυχίες των 

συναρπαστικών ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων και την πληθώρα των ντόπιων ποικιλιών 

σταφυλιών που υπάρχουν στη χώρα.».  

 

Το περιοδικό Livets Goda έχει και στο παρελθόν συμπεριλάβει πολυσέλιδο αφιέρωμα για τους 

ανερχόμενους παραγωγούς οίνου στην Ελλάδα. Αποτελεί γνωστό περιοδικό οινογνωσίας και κυκλοφορεί 

στη Σκανδιναβία σε 13 τεύχη/ετησίως, τιράζ 16.000/τεύχος, και διαθέτει ιστοσελίδα κύρους και 

επισκεψιμότητας.  
(Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).  

 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος των Σουηδών ταξιδιωτών για το 2017 τοποθετεί την Ελλάδα η ανάλυση 

στοιχείων της ιστοσελίδας FLYGRESOR.SE, η οποία προσφέρει συγκριτικές τιμές αεροπορικών ταξιδιών 

και καταγράφει ετησίως τουλάχιστον  24 εκατομμύρια αναζητήσεις, που θεωρούνται σημαντικός δείκτης 

του ενδιαφέροντος των τουριστών για συγκεκριμένους προορισμούς. Συγκρίνοντας τα στοιχεία της 

περιόδου 11/01/17-26/2/17 με την  ίδια περίοδο πέρυσι, η Ελλάδα σημειώνει αύξηση αναζητήσεων κατά 

57,53%, με 2η την Πορτογαλία 45,6%, 3η την Ισπανία με 40,52% ενώ ακολουθούν Ισραήλ, Βρετανία κ.ά. 

Η Τουρκία είναι αντιθέτως 1η στον κατάλογο των χωρών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση του 

ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών. Ειδικότερα το ενδιαφέρον για την Τουρκία μειώθηκε κατά 35,42% , με 

δεύτερη την Τυνησία 27,08% ενώ στη 10η θέση είναι η Αίγυπτος με 2,31%.  

 

Αναφορικά με τον τουρισμό στην Ελλάδα , δημοσιεύθηκε δισέλιδο αφιέρωμα στην πόλη της Αθήνας, της 

freelance δημοσιογράφου Αrgot Murelius,  με πληροφορίες για αξιοθέατα, εστιατόρια, διασκέδαση κ.ά , σε 

εβδομαδιαίο ταξιδιωτικό, ένθετο/περιοδικό της SVENSKA DAGBLADET, ”SVD RESOR”. 
(Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).  
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Source  : http://livetsgoda.se 
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Δεξίωση για το εορτασμό της Εθνικής Εορτής  

 

Με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία παρέθεσε 

δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία στο κέντρο της Στοκχόλμης. Στη δεξίω-

ση είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν μέλη της σουηδικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι της χώ-

ρας, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, οικονομικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες, δημοσιογρά-

φοι, η ελληνική ομογένεια κ.α.  

 

Στο πλαίσιο της δεξίωσης, προσφέρθηκαν παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα και οι προσκεκλημένοι είχαν 

τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή  με την ελληνική κουζίνα και να γευτούν διάφορα ελληνικά κρασιά.   

Η  εταιρεία «Oenoforos» αποτέλεσε για μία ακόμη χρονιά χορηγό της δεξίωσης και εξίσου σημαντική 

ήταν η συμβολή νέων χορηγών εταιρειών, ήτοι της κορυφαίας σουηδικής ζυθοποιίας «Carlsberg Sverige» 

και της «Fondberg Sweden», εισαγωγικής εταιρείας οίνου προμηθευτή του σουηδικού μονοπώλιο οίνου. 

Τα  ελληνικά εδέσματα προσφέρθηκαν από τις εταιρείες «Grekisk livs» και «Stockholms Stenungsbageri 



 

Έκθεση τουρισμού, πολιτισμού και γαστρονομίας«Mediterranean Panorama»  

Πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στις 18-19 Μαρτίου, η έκθεση τουρισμού, πολιτισμού και 

γαστρονομίας «Mediterranean Panorama», η οποία διοργανώθηκε από την εταιρεία North Events, 

εταιρεία που ειδικεύεται στην προώθηση της Μεσογείου στη Σκανδιναβική αγορά από το 2009, με την 

υποστήριξη  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T.) και των μεγάλων tour operators, που 

διακινούν και τον μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών από την Σκανδιναβία προς την Ελλάδα (TUI, 

APOLLO, TEMA RESOR κ.λ.π) και οι οποίοι προβλέπουν διψήφια αύξηση των αφίξεων από την 

Σουηδία, για το 2017.  

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σουηδία, κ. Δημήτριος Τουλούπας, παραχώρησε,  

συνέντευξη προς τον τηλεοπτικό παραγωγό κ. Βασίλη Κατερινόπουλο, όπου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 

η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Σουηδούς ταξιδιώτες, στη σημασία της ανάπτυξης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιαματικός τουρισμός, wellness, trekking, rafting, οινογνωσία,  

γευσιγνωσία, τουρισμός 3ης ηλικίας κλπ.) καθώς και στην πρόκληση της επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό από τους ασφαλέστερους στον κόσμο.  

Η έκθεση έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Στοκχόλμης, Stockholmsmässan, σε χώρο 4.500 τ. μ 

και αποτέλεσε εξέλιξη της Grekland Panorama, η οποία πραγματοποιείτο, με μεγάλη επιτυχία στη 

Στοκχόλμη, τα προηγούμενα τρία χρόνια, με περισσότερους από 11.000 επισκέπτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην έκθεση Mediterranean Panorama 2017, ο Ε.Ο.Τ. συμμετείχε με δικό του περίπτερο και ο κύριος 

πυλώνας της ήταν η Ελλάδα, με τη συμμετοχή  περισσότερων από 100 εκθετών από την χώρα μας, αλλά 

και από άλλες Μεσογειακές χώρες (Κύπρος, Ιταλία, Ισραήλ, Κροατία, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 

Τυνησία). Στην έκθεση υπήρξε συμμετοχή πλειάδας περιφερειών και δήμων της χώρας μας,  

ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών πρακτορείων καθώς επίσης ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και σουηδικών επιχειρήσεων που εισάγουν ελληνικά 

προϊόντα στη Σουηδία.  Περισσότεροι από 13.000 επισκέπτες παρευρέθηκαν στο χώρο της έκθεσης, οι 

οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και να 

γευτούν παραδοσιακά εδέσματα της χώρας μας.  
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Πηγή φωτογραφίας : https://north.events/event/mediterranean-panorama/ 



 

TOUR D’EUROPE  

Επιχειρηματικές Συναντήσεις με επιχειρήσεις από την Σουηδία, στη Στοκχόλμη, 31 Μαΐου 2017. 

  

Το "Enterprise Europe Network", διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηματικών B2B Συναντήσεων με 

εκπροσώπους επιχειρήσεων εισαγωγών και χονδρεμπορίου από την Σουηδία στον κλάδο Τροφίμων-

Ποτών,  στην Στοκχόλμη την 31η Μαΐου 2017. Η συμμετοχής και η πραγματοποίηση συναντήσεων έίναι 

δωρεάν και οι συμμετέχοντες οφείλουν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.   

Παραγωγοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που επιθυμούν να 

εξάγουν στη Σουηδία, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους και να οργανώσουν τις 

συναντήσεις τους, με απευθείας ηλεκτρονική εγγραφή, έως τις 3 Μαΐου 2017, μέσω της παρακάτω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας : 

 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017 

 

Εκδήλωση οινογευσίας και προβολής ελληνικών οίνων στη Στοκχόλμη, 9 Ιουνίου 2017 

 

Με την υποστήριξη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας 

στη Στοκχόλμη, προγραμματίζεται διοργάνωση εκδήλωσης οινογευσίας ελληνικών κρασιών στη 

Στοκχόλμη, στις 9 Ιουνίου 2017, κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Peter Behrens, ο οποίος είναι ειδικός σε 

θέματα οινολογίας και μέλος της ένωσης συγγραφέων Σουηδίας. Ο κ. Behrens έχει πραγματοποιήσει, 

ταξίδια οινοτουρισμού στη χώρα μας με ομάδα Σουηδών τουριστών και έχει επίσης δημοσιεύσει βιβλίο, 

στη σουηδική γλώσσα,  για τα ελληνικά κρασιά, ενώ έχει οργανώσει και στο παρελθόν παρόμοιες 

εκδηλώσεις.  

 

Στην εκδήλωση θα προσκληθούν εγκεκριμένοι εισαγωγείς του σουηδικού μονοπωλίου αλκοολούχων 

ποτών που ήδη εισάγουν ελληνικά κρασιά στη Σουηδία, οινολόγοι και δημοσιογράφοι από κλαδικά 

περιοδικά που καλύπτουν θέματα σχετικά με οίνους και αντιπρόσωποι εταιρειών και εστιατορίων. 

  

Οι  παραγωγοί οίνου που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην εκδήλωση μπορούν να δηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους απευθείας στον κ. Peter Behrens, e-mail : e-bjorn.peter.behrens@gmail.com.  
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