
Προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας για την 

οικονομία 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις τελευταίες προβλέψεις 

για την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, μαζί με μια ανάλυση 

των μελλοντικών δημογραφικών αναγκών. Μέχρι το 2025 ο αριθμός 

των παιδιών και των ηλικιωμένων στη Σουηδία θα έχει αυξηθεί 

σημαντικά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας. Οι πόροι για αυτές τις υπηρεσίες θα αυξηθούν 

επίσης. Η πρόβλεψη για καθαρή δανειοδότηση αναθεωρήθηκε 

απότομα προς τα πάνω τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα 

επόμενα χρόνια 

«Η αυστηρή δημοσιονομική μας πολιτική μας έθεσε σε μια νέα πιο 

ισχυρή οικονομική θέση και θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ισχυρή 

θέση για να προσλάβουμε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής 

πρόνοιας, προσχολικό προσωπικό, καθηγητές και αστυνομικούς», 

λέει η υπουργός Οικονομικών Magdalena Andersson.  

Τόσο τα παιδιά όσο και οι ηλικιωμένοι είναι ταχέως αναπτυσσόμενες 

ομάδες. Έως το 2025 θα υπάρχουν 300.000 περισσότερα παιδιά (έως 

19 ετών) και 300.000 περισσότερα άτομα άνω των 70 ετών. Τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, το μέσο προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί 

περισσότερο από τρία χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει να 

αυξάνεται κατά περισσότερο από ένα έτος έως το 2025.  

Το 2017, η κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερα από 30 δις. 

σουηδικές κορώνες (SEK) για την πρόνοια σε σύγκριση με το 2014. 

Για το επόμενο έτος, η κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής προβλέψει άλλα 

5 δις SEK που θα διατεθούν για την υγειονομική περίθαλψη, τα 

σχολεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε σύγκριση με το εαρινό 

σχέδιο  Δημοσιονομικής Πολιτικής, η πρόβλεψη για καθαρή 

δανειοδότηση αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 25 δις. SEK. Ο 

καθαρός δανεισμός του τρέχοντος έτους παραμένει στο ίδιο επίπεδο με 

το 2016 και σύμφωνα με τον στόχο για πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ. 

Συνολικά για την περίοδο προβλέψεων 2017-2020, ο καθαρός 

δανεισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 85 δις. SEK. Η 

αναθεώρηση αυτή οφείλεται τόσο σε υψηλότερα έσοδα, όσο και σε 

χαμηλότερες δαπάνες. 
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Προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας για την οικονομία  

 

Η πρόβλεψη δείχνει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% φέτος. Αυτό είναι υψηλότερο από ό, τι στις περισσότερες 

συγκρίσιμες χώρες. Η ανάπτυξη είναι ευρεία με συνεχή σταθερή αύξηση της κατανάλωσης των 

νοικοκυριών, των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

 

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το επόμενο έτος στο 6,3% και το ποσοστό απασχόλησης 

αναθεωρήθηκε προς τα πάνω για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Για την ηλικιακή ομάδα ηλικίας 20-64 ετών, 

το ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από το 1992. 
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Έκθεση ΟΟΣΑ για τη σουηδική οικονομία  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ στο Economic Outlook που ανακοινώθηκε στις 28.6.2017  η 

σουηδική ανάπτυξη είναι ισχυρή αλλά υπάρχουν πιθανότητες επιβράδυνσης της ανάπτυξης στο μέλλον.  

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Σουηδίας θα αυξηθεί 2,7% φέτος και 2,3% το επόμενο έτος. Σημείωσε ότι 

η σουηδική οικονομία αναπτύσσεται έντονα, υποστηριζόμενη από την ισχυρή ζήτηση, την αύξηση του 

εργατικού δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και τις διεθνείς προοπτικές. Η ανεργία θα μειωθεί 

σταδιακά, αλλά οι άνεργοι αποτελούνται ολοένα και περισσότερο από νέες αφίξεις και άτομα χαμηλότερης 

εκπαίδευσης που είναι δύσκολο να απασχοληθούν. Η αύξηση των μισθών και των αμοιβών, σε σύγκριση 

με τα επίπεδα του διεθνούς ανταγωνισμού, είναι βραδεία δεδομένης της δυναμικής της οικονομίας. Ο 

δείκτης αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι υψηλός, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση και τις 

πληθωριστικές πιέσεις. Η νομισματική πολιτική παρέμεινε επεκτατική και εξακολουθεί να υποστηρίζει τις 

επενδύσεις, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό. Το επιτόκιο των συμφωνιών επαναγοράς παρέμεινε στο 

0,5% από τον Φεβρουάριο του 2016, γεγονός που τόνωσε τις τιμές και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. 

Τα χαμηλά επιτόκια, η έντονη αύξηση της απασχόλησης, οι ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες για τη 

στέγαση και η αργή ανταπόκριση στην προσφορά οδήγησαν στην αύξηση των τιμών των κατοικιών τα 

τελευταία δύο χρόνια και στην αύξηση του χρέους των νοικοκυριών. Τα μέτρα μακροοικονομικής 

εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης αποπληρωμής, φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση. 

Ωστόσο, τα τρέχοντα μέτρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν εάν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται. Ο ΟΟΣΑ 

συνιστά επίσης απορρύθμιση των ενοικίων, αυξημένο φόρο ακίνητης περιουσίας και σταδιακή έκπτωση 

τόκου, προκειμένου να περιοριστούν οι αυξήσεις των τιμών, να βελτιωθεί η κατανομή και να αυξηθεί η 

κινητικότητα στην αγορά κατοικίας. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα δύο 

χρόνια. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η έλλειψη γης με άδεια οικοδομής θα περιορίσουν τις 

επενδύσεις σε κατοικίες. Η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το ΑΕΠ, 

και η αύξηση των πραγματικών μισθών θα υποχωρήσει λόγω των περιοριστικών μισθολογικών 

συμφωνιών. Σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης, που εν μέρει σχετίζεται με την 

αβεβαιότητα, αναμένεται να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των επενδύσεων σε κατοικίες.  

 

Λιανικές πωλήσεις  

Ο όγκος των πωλήσεων λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,4% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα  

του 2016. Τα προσωρινά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις ήταν περίπου 68 δις. Σουηδικές κορώνες το 

Μάιο 2017. Οι λιανικές πωλήσεις σε καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ οι λιανικές 

πωλήσεις σε διαρκή προϊόντα αυξήθηκαν κατά 3%. Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο σε τρέχουσες 

τιμές αυξήθηκε κατά 4,1% από το Μάιο του 2016 έως το Μάιο του 2017. Το λιανικό εμπόριο αναλωσίμων 

(π.χ. εμπορεύματα που πωλούνται σε πολυκαταστήματα και ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων) 

αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ των διαρκών αγαθών (καταστήματα ένδυσης, επίπλων, καταστήματα 

μεταχειρισμένων ειδών) αυξήθηκε κατά 3,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμβουλευτικής HUI Research 

(ιδιοκτησίας της Swedish Trade Federation/Svensk Handel), η αύξηση των πωλήσεων για αναλώσιμα (σε 

τρέχουσες τιμές) αποδίδεται εν μέρει στην σύμπτωση αργιών και εορτών με την καλοκαιρία τον Μάιο, που 

ευνόησε τις πωλήσεις τροφίμων, π.χ προϊόντων που σχετίζονται με το μπάρμπεκιου. Τα μεγάλα 

καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα τροφίμων, γκριλ και διάφορα 

αξεσουάρ κατέγραψαν υψηλές πωλήσεις. Για τα διαρκή προϊόντα, παρόλο που τα προσωρινά στοιχεία 

δείχνουν αύξηση 3% στις τρέχουσες τιμές τον Μάιο, μετά την ημερολογιακή διόρθωση, η αύξηση ήταν 

1,9%. Σε σύγκριση με το 2016, διαπιστώνεται χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων διαρκών 

αγαθών το 2017. Αυτό πρέπει να εξεταστεί υπό το φως του γεγονότος ότι η κατανάλωση βρίσκεται σε 

πολύ υψηλό επίπεδο και εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης. Οι απαιτήσεις απόσβεσης και οι ανησυχίες για 

χειρότερες εποχές οδήγησαν την αποταμίευση των νοικοκυριών σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Για την 

βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα νοικοκυριά είναι τόσο επιφυλακτικά στην 

άμεση κατανάλωση. Συγκεκριμένα, τα παραδοσιακά μεγάλα τμήματα της αγοράς μόδας και των 

ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης δυσκολεύονται να επιταχύνουν τις πωλήσεις.  
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Προεδρία Σουηδίας σε Υπουργική Σύνοδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας(Παρίσι, 7-8.11.2017)  

 

Στις 2 Ιουνίου, ο υπουργός συντονισμού πολιτικής και ενέργειας της Σουηδίας Ibrahim Baylan 

συναντήθηκε με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy 

Agency- IEA) Fatih Birol στη Στοκχόλμη. Η συνάντηση ήταν μέρος των προετοιμασιών της επικείμενης 

υπουργικής συνόδου του IEA στο Παρίσι στις 7-8 Νοεμβρίου 2017, στην οποία θα προεδρεύσει ο κ. 

Baylan. 

"Το έργο του ΙΕΑ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και είναι σημαντικό για 

τις παγκόσμιες προσπάθειες στον τομέα του κλίματος. Ο οργανισμός έχει τη βάση της σε κορυφαίες 

παγκόσμιες στατιστικές, αναλύσεις και πολιτικά υλικά που διευκολύνουν τον διάλογο στον ενεργειακό 

τομέα με πολλές από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας Το γεγονός ότι η Σουηδία προεδρεύει της 

Υπουργικής Συνόδου σημαίνει ότι θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση της ατζέντας του ΔΟΕ 

και της παγκόσμιας ενεργειακής ατζέντας ", λέει ο κ. Baylan. 

Το επίκεντρο της υπουργικής συνόδου θα είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού υπό τις νέες συνθήκες της 

αγοράς, οι εργασίες για την ενεργειακή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή 

απόδοση και οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για ενισχυμένη 

παγκόσμια συνεργασία, ιδίως με τις αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με τις παγκόσμιες κλιματικές 

προσπάθειες. Μέρος της συνάντησης θα αφιερωθεί ειδικά σε συζητήσεις και στρατηγικές με τον 

επιχειρηματικό τομέα.Η Υπουργική Σύνοδος θα συγκεντρώσει τους υπουργούς ενέργειας από τις 29 χώρες 

μέλη του ΔΟΕ και 10 χώρες εταίρους και περίπου 30 εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα από το 

Συμβούλιο Επιχειρήσεων Ενέργειας. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Baylan, «η ανανεώσιμη και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι το 

κλειδί για την επίλυση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής.  Και όπως ακριβώς και στις εργασίες για 

την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όλες οι χώρες πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για 

να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή μετάβαση».  

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ιδρύθηκε το 1974 και είναι ανεξάρτητο όργανο στο πλαίσιο του 

ΟΟΣΑ. Σήμερα, ο οργανισμός έχει τέσσερις τομείς εστίασης: την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 

οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εμβάθυνση της παγκόσμιας 

συνεργασίας.  Οι βασικές 

α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Ι Ε Α 

θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  η  σ υ λ λ ο γ ή 

δεδομένων και στατιστικών, η 

ανάλυση αγοράς και πολιτικής, η 

έρευνα και η τεχνολογική 

συνεργασία και υποστήριξη στη 

μετάβαση των ενεργειακών 

συστημάτων. Ο IEA έχει 29 

χώρες μέλη και διοικείται από 

γραμματεία με προσωπικό μόλις 

250 ατόμων. Η υπουργική 

σύνοδος του IEA διεξάγεται κάθε 

δύο χρόνια, και πιο πρόσφατα το 

2015, επί προεδρίας του πρώην 

υφυπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ 

του Ernest Moniz. 
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Photo: Nicole Dreher/Government Offices, Υπουργός Συντονισμού Πολιτικής και 

Ενέργειας Ibrahim Baylan και Εκτελεστικός Διευθυντής της IEA Fatih Birol  



Συνέδριο Πράσινης Συνεργασίας Σουηδίας- Κίνας 

Ο υπουργός Καινοτομίας Mikael Damberg  συμμετείχε  ως ομιλητής στο συνέδριο για την Πράσινη 

Συνεργασία Σουηδίας-Κίνας (Στοκχόλμη, 9 Μαΐου 2017). Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συγκεντρώσει 

εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας από τη Σουηδία και την Κίνα, τον δημόσιο τομέα και τον 

ακαδημαϊκό κόσμο, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με έμφαση στην πράσινη οικονομία και την 

αειφορία. Πάνω από 150 υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και αξιωματούχοι από την Κίνα συνάντησαν 

σουηδικές εταιρείες, πανεπιστήμια και δήμους που εργάζονται με την περιβαλλοντική τεχνολογία και την 

αειφόρο ανάπτυξη.  

 

Εταιρική Συμφωνία Σουηδίας— Κίνας για την αστική ανάπτυξη 

Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας Karolina Skog υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα 

της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με το Υπουργείο Στέγασης, Αστικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Κίνας. Η οικοδόμηση βιώσιμων πόλεων θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε κοινωνίες 

χωρίς ορυκτά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σουηδία και η Κίνα συμφώνησαν να μοιραστούν και να 

αναπτύξουν γνώσεις και μεθόδους βιώσιμης κατασκευής και αστικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Skog «η αστικοποίηση στην Κίνα έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε 

εκτεταμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τώρα υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

των πόλεων σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση, και αρκετές σουηδικές πόλεις θεωρούνται ως πρωτοπόροι. Η 

συμφωνία αυτή δίνει στους σουηδικούς φορείς αστικής ανάπτυξης μια ευρεία πλατφόρμα για να 

συνεχίσουμε τις περαιτέρω σχέσεις μας με την Κίνα». Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην αστική 

ανάπτυξη και τις έξυπνες λύσεις, με στόχο να συμβάλει σε υγιείς πόλεις. Η συμφωνία προσδιορίζει επίσης 

ενεργειακά αποδοτικά, πράσινα και βιώσιμα κτίρια ως ειδικό πεδίο συνεργασίας. Ένα παράδειγμα αυτού 

είναι η κατασκευή ξύλου. Μια ομάδα εργασίας κινέζικων και σουηδικών εκπροσώπων καλείται να 

καταρτίσει σχέδιο δράσης για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν οι εργασίες.  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Skog « Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε ελκυστικές, υγιείς και βιώσιμες 

πόλεις τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι προοπτικές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συζήτηση για το 

πώς θα το υλοποιήσουμε. Ως εκ τούτου, ο διάλογος αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τους  

διάφορους κοινωνικούς παράγοντες  της Σουηδίας που συμμετέχουν στη νέα εταιρική σχέση» 

Η συμφωνία υπογράφηκε  κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2017 

στην Κίνα υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Stefan Löfven. Η σουηδική αντιπροσωπεία  περιελάμβανε 

μια σειρά σουηδικών εταιρειών και αρκετές κεντρικές περιβαλλοντικές αρχές. 

 

Επίσκεψη Υφυπουργού Ευρωπαϊκών και Εμπορικών Υποθέσεων Oscar Stenström  σε Κατάρ και 

Η.Α.Ε. 

Ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών και Εμπορικών Υποθέσεων Oscar Stenström επισκέφθηκε το Κατάρ στις 13-

15 Μαΐου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 15-16 Μαΐου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να 

συμμετάσχει στο φόρουμ της Ντόχα και να προωθήσει τις σουηδικές εξαγωγές προς τις δύο χώρες. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κατάρ ο κ.  Stenström συμμετείχε ως ομιλητής σε συζήτηση με 

θέμα το πετρέλαιο και την πράσινη ενέργεια. Συναντήθηκε, επίσης μεταξύ άλλων, με τον Υπουργό 

Ενέργειας και τον Υπουργό Υγείας, για να συζητήσουν θέματα εμπορίου και επενδύσεων.  

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο κ.Stenström συναντήθηκε με πολιτικούς εκπροσώπους και  

αντιπροσώπους σουηδικών εταιρειών. Στόχος ήταν να  ενισχυθεί η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα 

της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης «οι ισχυρότερες εμπορικές σχέσεις με το Κατάρ και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σημαντικές για τη σουηδική οικονομία. Η Σουηδία έχει να συνεισφέρει 

πολλά, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης  από την πετρελαϊκή της εξάρτηση σε μια πιο βιώσιμη 

οικονομία.» 

Το Φόρουμ της Ντόχα είναι ένα διεθνές συνέδριο για όλους τους ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς 

αξιωματούχους και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Το φετινό φόρουμ επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη, 

τη σταθερότητα και τους πρόσφυγες. 
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Διεθνές επιχειρηματικό συνέδριο: 14ο Nordic Game (Malmö, 17-19.5.2017) 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, το 14o διεθνές επιχειρηματικό συνέδριο Nordic Game 2017 που 

πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε (Malmö) της Σουηδίας (17-19 Μαΐου 2017.) το οποίο και αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα συνέδρια στο χώρο των ψηφιακών παιχνιδιών. Με εξειδικευμένο 

ενδιαφέρον στην προώθηση της σκανδιναβικής βιομηχανίας των video games, το Nordic Game καταφέρνει 

κάθε χρόνο να συγκεντρώσει πλήθος εταιρειών και επαγγελματιών ανά τον κόσμο. 

Το Nordic Game αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια κοινότητα των video games, 

δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και μη, να λάβουν εμπειρία από τη σκανδιναβική βιομηχανία των 

ψηφιακών παιχνιδιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ενημερωθούν 

για τις νέες κυκλοφορίες παιχνιδιών και εργαλείων και να κλείσουν επαγγελματικά ραντεβού με σκοπό την 

προώθηση των δικών τους projects και τη δημιουργία νέων συνεργασιών. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο συνέδριο συμμετείχαν τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα των video 

games όπως η Microsoft, η Nintendo, η King, η Bandai Namco Entertainment,η TARSIER, η RARE, η 

Unity, η Amazon, ενώ το παρών έδωσαν επίσης και εκδότες, επενδυτές, εταιρείες marketing, διαφήμισης 

και δημοσίων σχέσεων. Όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από 

καταξιωμένα game development studios όπως των Δανών Playdead, του γνωστού παιχνιδιού Inside ή τον 

διεθνούς φήμης σχεδιαστή παιχνιδιών, Fumito Ueda. 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη του 

οπτικοακουστικού κλάδου στην Ελλάδα, υποστήριξε τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών ανάπτυξης 

ψηφιακών παιχνιδιών στο φετινό Nordic Game. 

 

Οι εταιρείες που συγκρότησαν την ελληνική αποστολή και συμμετείχαν στην έκθεση Game Developers 

Expo, ήταν οι ακόλουθες: 

-OnSkull Games (http://onskull.com/) με το παιχνίδι Tales of Escape:Cold as Ice 

-Beyondthosehills (http://beyondthosehills.com) με το puzzle game Reky 

-inStorium Games (http://instoriumgames.com) με το παιχνίδι Oh Frog 

-Sick Rabbit Studios (https://sickrabbitstudios.com) με το παιχνίδι Press to Play 

 

 

 

Επενδύοντας στην ανάγκη για 

εξωστρέφεια του 

παραγόμενου ελληνικού 

ψηφιακού προϊόντος, οι 

εκπρόσωποι της ελληνικής 

αποστολής έκαναν αισθητή 

την παρουσία τους και 

μίλησαν για το ελληνικό video 

game, ενώ τα επόμενα βήματα 

για την προώθηση του 

κλάδου, έχουν ήδη 

δρομολογηθεί. 

 

(Πηγή: αναδημοσίευση 

Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, Γραφείο Τύπου 

Στοκχόλμης) 
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H σουηδική KLARNA μετεξελίσσεται σε τράπεζα 

Η εποπτική χρηματοπιστωτική αρχή της Σουηδίας (Finansinspektionen) ενέκρινε το αίτημα της KLARNA, 

Fintech εταιρείας διαχείρισης online πληρωμών, για την λήψη άδειας παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Η  

KLARNA, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 22 δις. Σουηδικές κορώνες (2,5 δις. δολάρια), 

ανακοίνωσε τα τραπεζικά της σχέδια πριν από δύο χρόνια. Η απόφαση της Finansinspektionen να 

χορηγήσει την άδεια, καθιστά τη KLARNA τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών με τραπεζική άδεια, αναφέρει η Financial Time. Ο διευθύνων σύμβουλος 

της KLARNA, Sebastian Siemiatkowski,δήλωσε στη Financial Times : "Θέλουμε να είμαστε ο κύριος 

παίκτης της αναμόρφωσης της βιομηχανίας λιανικής τραπεζικής". Θεωρεί ότι η εμφάνιση των εταιρειών 

fintech θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τραπεζικό τομέα. Η Klarna υποστηρίζεται από επενδυτές όπως 

η Sequoia Capital, η Bestseller, η Atomico και η General Atlantic. 

 

Πώς η Amazon αποφάσισε να επενδύσει στη Σουηδία 

Τον Απρίλιο 2017, η Amazon Web Services ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει τρία νέα κέντρα δεδομένων 

για υπηρεσίες cloud computing στις περιοχές  Västerås, Eskilstuna και Katrineholm, σε απόσταση μιας 

ώρας από τη Στοκχόλμη.  

Τα κέντρα, τα πρώτα του είδους τους στη σκανδιναβική περιοχή, θα επιτρέψουν στις εταιρείες να 

αποθηκεύουν δεδομένα και back-ups στη Σουηδία, και συνιστούν ένα μεγάλο βήμα προόδου  για την 

ψηφιακή υποδομή της χώρας, σύμφωνα με τον Σουηδό Yπουργό επιχειρήσεων και καινοτομίας Mikael 

Damberg. Το Business Sweden, ημι-κρατικός οργανισμός για την προσέλκυση επενδύσεων και την 

προώθηση εξαγωγών, έλαβε το καθήκον να πείσει την Amazon να επιλέξει τη Σουηδία ως τόπο επένδυσης. 

Ήταν μια διακριτική διαδικασία που χρονολογείται αρκετά έτη πριν, δήλωσε ο επικεφαλής του Business 

Sweden για τα κέντρα δεδομένων T.Sokolnicki στην εφημερίδα The Local: «Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά 

εμπιστευτική, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τέτοιες εταιρείες: το γεγονός ότι διερευνείται ένα 

συγκεκριμένο μέρος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο κοινό ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί μπορεί 

πραγματικά να βλάψει τη διαδικασία. Ο κ.Damberg ανέφερε ότι μερικά από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της 

Σουηδίας σχετίζονται με την ενέργεια και την ψηφιακή φήμη της χώρας. Η γεωγραφική θέση της 

Στοκχόλμης, η οποία καθιστά δυνατή την εξυπηρέτηση ολόκληρης της σκανδιναβικής περιοχής, καθώς και 

των χωρών της Βαλτικής, βοήθησε επίσης. Η σουηδική πρωτεύουσα έχει μια φήμη ως πόλη των star-ups 

και μαζί με τα προφανή οφέλη για μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. 

Sokolnicki του Business Sweden πιστεύει ότι οι θετικές επιδράσεις του νέου κέντρου δεδομένων θα γίνουν 

αισθητές και από τις μικρότερες επιχειρήσεις. 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy δήλωσε στον Τύπο: «Οι πιο επιτυχημένες νεοσύστατες 

επιχειρήσεις της Σκανδιναβίας, συμπεριλαμβανομένων των iZettle, King, Mojang και Supercell, καθώς και 

μερικές από τις πιο καθιερωμένες επιχειρήσεις στον κόσμο, όπως η Ikea, η Nokia, η Scania και η Telenor, 

εξαρτώνται από την Amazon να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, να είναι πιο ευέλικτες και να 

ανταποκρίνονται στους πελάτες τους». Σύμφωνα με τις δηλώσεις της ίδιας της εταιρείας η Σουηδία είναι 

παράδεισος για τις ψηφιακές υπηρεσίες λόγω των εξής παραγόντων: α)Υψηλή συνδεσιμότητα χάρη σε ένα 

εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο οπτικών ινών, β)Ακμάζον start-up  περιβάλλον που αναδύει καινοτόμες 

τεχνολογίες και εταιρείες, γ)Δεξαμενή ταλέντων με κορυφαίο προγραμματισμό, σχεδιασμό και 

επιχειρηματική τεχνογνωσία, δ) Δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα (π.χ. 53% της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές) που ευθυγραμμίζονται τέλεια με τις πρακτικές της Amazon. Ωστόσο η τελική 

απόφαση της Amazon εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη του Business Sweden και των 

Κέντρων Δεδομένων της Σουηδίας που παρέχουν τον συντονισμό των ενδιαφερομένων τόσο από τον 

δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιφερειών σε όλη τη χώρα, 

με προετοιμασμένες λύσεις στο χώρο. Με βάση τις δηλώσεις της Amazon «Μας βοήθησαν να 

καταλάβουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται, μας 

διευκόλυναν με τις επαφές, μας έδωσαν ένα κεντρικό σημείο επαφής για να δουλέψουμε και έκαναν την 

προσγείωσή μας στη Σουηδία πολύ πιο ομαλή και ευκολότερη». 
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Ελληνική συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ μπύρας στη Στοκχόλμη  

Η ένωση Διπλωματών Στοκχόλμης/Association of Diplomats Stockholm, διοργάνωσε στις 9.6.2017 στη 

Βρετανική Πρεσβεία, το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Μπύρας το οποίο αποτελεί παράδοση για την εν λόγω 

ένωση. Φέτος, συμμετείχαν 13 Πρεσβείες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μεξικό, Παναμάς, Σερβία και Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες προσέφεραν 

στο κοινό μπύρες από τις χώρες τους και εδέσματα που απηχούσαν τις παραδόσεις τους. Η ελληνική 

συμμετοχή στο εν λόγω  φεστιβάλ διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Στοκχόλμης, με την ενεργή 

οργανωτική και χρηματοδοτική στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας καθώς και σε συνεργασία με το 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης. Στοχεύοντας στη στήριξη και προβολή της ελληνικής 

μπύρας, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν πλειάδα προϊόντων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας (ALFA), και της ζυθοποιίας ΜΥΘΟΣ, καθώς των ζυθοποιείων SEPTEM, VERGINA και 

SIRIS. Τα ανωτέρω ζυθοποιία καθώς και το εστιατόριο ελληνικής κουζίνας «MYKONOS» στη 

Στοκχόλμη, αποτέλεσαν τους χορηγούς της ελληνικής συμμετοχής. Επίσης προσφέρθηκαν παραδοσιακά 

ελληνικά εδέσματα από το ελληνικό εστιατόριο – καφέ NOSTIMO στη Στοκχόλμη. Το φεστιβάλ 

σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και παρευρέθηκαν εκατοντάδες προσκεκλημένοι (στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης της Σουηδίας, φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας, μέλη του διπλωματικού σώματος κα). Το 

φεστιβάλ συνιστά και διαγωνισμό για την καλύτερη μπύρα και το καλύτερο συνοδευτικό έδεσμα. Οι 

συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, απονέμοντας στη χώρα μας το πρώτο 

βραβείο για το καλύτερο συνοδευτικό έδεσμα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Πρέσβυς 

της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Δημήτριος Τουλούπας και τα περισσότερα στελέχη της Αρχής. 



 

Συνδρομή στη διοργάνωση σεμιναρίου για την προώθηση του ελληνικού κερασιού, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Σεμινάρια για το Κεράσι» της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (Matdistriktet 

Restaurangen, 13.6.2017) 

 

To σεμινάριο για το κεράσι διοργανώθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, 

προγράμματος με τίτλο «The Cherry», μια ενημερωτική / προωθητική εκστρατεία για τα φρέσκα κεράσια, 

που αποτελεί πρωτοβουλία με αξιοσημείωτη κοινωνική υπευθυνότητα από την Ελλάδα και την Βουλγαρία. 

Η εκστρατεία συνδυάζει ενημερωτικές και προωθητικές δράσεις στοχεύοντας τις αγορές της Γερμανίας, 

Σουηδίας και Φιλανδίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν επτά συνεταιριστικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν χιλιάδες παραγωγούς. Επικεφαλής εταίρος είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Οπωροκηπευτικών Επισκοπής - Ημαθίας (Α.Σ.Ο.Π. Επισκοπής). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 36 μηνών με 

έναρξη τον Οκτώβριο 2015 (ιστοσελίδα προγράμματος : http://thecherry.eu/index.php/el-gr/). 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον εκπρόσωπο του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ράχης Πιερίας «Άγιος Λουκάς» κ. Δημήτρη Ντούρος και της Εθνικής Ένωσης Κηπευτικών 

της Βουλγαρίας (BNHU), σχετικά με την παραγωγή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε χώρας. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από ειδικό διατροφολόγο σχετικά με την διατροφική αξία του 

προϊόντος. Στο σεμινάριο συμμετείχαν σουηδικές επιχειρήσεις διανομής φρούτων, καθώς και εμπορικοί 

ακόλουθοι ξένων πρεσβειών που έδειξαν ενδιαφέρον για τα ελληνικά κεράσια. Εν συνεχεία ακολούθησε 

γευστική δοκιμή των κερασιών και κατόπιν διενεργήθηκαν διμερείς συζητήσεις μεταξύ των παραγωγών 

και των εισαγωγέων. Την διοργάνωση στήριξαν  το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Πρεσβείας Στοκχόλμης και  η επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης κα Νίκη 

Ψυχάρη, καθώς επίσης και ο εμπορικός ακόλουθος της Βουλγαρίας κ.΄Valentin Stoev. 

Τα ελληνικά κεράσια αναμένεται να διανεμηθούν πιλοτικά σε πλειάδα μεγάλων αλυσίδων supermarket της 

Σουηδίας. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αποτελεί τον 5ο προμηθευτή κερασιών της Σουηδίας, μετά την 

Γερμανία, την Τουρκία, τη Δανία και την Ολλανδία ενώ η Βουλγαρία δεν φαίνεται να εξάγει το προϊόν στη 

Σουηδία, τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε προηγούμενα έτη. 
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