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Παρουσίαση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της Σουηδίας
O Σουηδός Υπουργός Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας κ. Mikael
Damberg, παρουσίασε, στις 21 Ιανουαρίου, τη νέα βιομηχανική στρατηγική και πολιτική της Σουηδίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο
που η βιομηχανική παραγωγή στη
Σουηδία ακολουθεί φθίνουσα πορεία
κατά τα τελευταία χρόνια, ο βιομηχανικός τομέας της χώρας εξακολουθεί να έχει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς αντιπροσωπεύει το 77% των συνολικών σουηδικών εξαγωγών.
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική,
επιχειρήσεις της σουηδικής βιομηχανίας αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις (π.χ. ψηφιοποίηση, ανθεκτικότητα στις νέες συνθήκες, δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και
καινοτομία).

Κατά την παρούσα στιγμή, υφίστανται διαρθρωτικές μεταβολές στο
βιομηχανικό κλάδο στη Σουηδία, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να
εκτοπιστούν αρκετές εταιρείες του
κλάδου, οι οποίες δεν θα κατορθώσουν να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα. Η υλοποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής θα γίνει στο πλαίσιο των βασικών προτεραιοτήτων
που έχουν τεθεί από τη σουηδική κυβέρνηση για την αναβάθμιση της εγχώριας βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται η ψηφιακή ανάπτυξη
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, η βελτίωση των
δεξιοτήτων του προσωπικού που απασχολούν, η βιώσιμη παραγωγή μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας
των πόρων και της προστασίας του
περιβάλλοντος και η ενίσχυση καινοτομικών δράσεων.

Επιμέλεια - Σύνταξη:
Σταύρος Σταυράκος
Γραμματέας ΟΕΥ A΄
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Ο σουηδός Υπουργός κ. Damberg, ανέφερε κατά
την παρουσίαση της στρατηγικής ότι «ο βιομηχανικός τομέας είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας δεδομένου ότι πραγματοποιούνται πολλές νέες επενδύσεις και αυξάνονται οι
προσλήψεις προσωπικού. Ταυτόχρονα υπάρχουν
ορισμένες προκλήσεις καθώς βρισκόμαστε στο
μέσο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης,
όπου η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση της
παραγωγής αλλάζουν δραστικά τις υπάρχουσες
συνθήκες στο χώρο της βιομηχανίας».
Αύξηση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου της Σουηδίας
Αύξηση σημείωσε το πλεόνασμα στο εμπορικό
ισοζύγιο της Σουηδίας το περασμένο έτος. Πρέπει
να σημειωθεί ότι, το 59% των εξαγωγών της Σουηδίας κατευθύνεται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 39% προς την ευρωζώνη.
Η αξία των εξαγωγών της χώρας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε σε 981,2
δισ. κορόνες Σουηδίας (104,8 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2014. Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν 962,8 δισ. κορόνες (102,9 δισ. ευρώ). Το
2015, το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της
χώρας αυξήθηκε κατά 27% συγκριτικά με το ίδιο
διάστημα του προηγούμενου έτους και έφθασε τις
18,4 δισ. κορόνες (1,9 δισ. ευρώ).
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
της Σουηδίας (SCB), κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, η Γερμανία εμφανίζεται ως
πρώτος προμηθευτής της χώρας με αξία προϊόντων περίπου 171,8 δισ. κορόνες, η Νορβηγία
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 80,4 δισ. κορόνες, η Ολλανδία στην τρίτη με 78,3 δισ. κορόνες,
ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Δανία (73,3
δισ. κορόνες) και στην πέμπτη το Ηνωμένο Βασίλειο (53,3 δισ. κορόνες). Οι εισαγωγές από Ελλάδα κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2015 ανήλθαν σε 987 εκατ. κορόνες (105,5 εκατ. ευρώ).
Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της Σουηδίας, η
Γερμανία κατέχει επίσης την πρώτη θέση την
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 με 102,3
δισ. κορόνες και η Νορβηγία βρίσκεται στη δεύτερη θέση (100,7 δισ. κορόνες). Στην τρίτη θέση
της κατάταξης είναι οι ΗΠΑ (74,1 δισ. κορόνες),
στην τέταρτη το Ην. Βασίλειο (72,9 δισ. κορόνες)
και στην πέμπτη θέση είναι η Δανία (66,7 δισ.
κορόνες). Οι σουηδικές εξαγωγές προς Ελλάδα
κατά το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε 2,2
δισ. κορόνες (233 εκατ. ευρώ).
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αύξηση των πωλήσεων βιολογικών τροφίμων
Οι πωλήσεις των βιολογικών τροφίμων στη Σουηδία ανήλθαν σε 21,5 δισ. SEK (2,3 δισ. ευρώ) το
περασμένο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά
39% σε σχέση με το 2014, ποσοστό που αποτελεί
το υψηλότερο στον κόσμο.
Μείωση της ανεργίας στη Σουηδία
Σύμφωνα με το σουηδικό Οργανισμό Απασχόλησης Προσωπικού (Arbetsförmedlingen) η ανεργία
στη Σουηδία μειώθηκε σε 8% τo Δεκέμβριο του
2015. Συγκεκριμένα, 381.000 άτομα βρίσκονταν
εκτός αγοράς εργασίας στο τέλος του 2015, αριθμός που είναι μειωμένος κατά 4.000 άτομα σε
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014.
Έντονο ενδιαφέρον των σουηδικών νοσοκομείων για πρόσληψη Ελλήνων ιατρών
Στην προσέλκυση Ελλήνων ιατρών στρέφονται
περιφερειακά νοσοκομεία, κυρίως της βόρειας
Σουηδίας, προκειμένου να λύσουν το οξύ πρόβλημα ελλείψεων που αντιμετωπίζουν σε ιατρικό
προσωπικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Norrbottens Kuriren» η Νομαρχία Νόρμποτεν, (στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Φινλανδία ) στο πλαίσιο καμπάνιας της στην Ελλάδα τον
περασμένο Οκτώβριο, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 50 ενδιαφερόμενους, ιατρούς και
νοσοκόμες. Ήδη οι έχουν επιλεγεί τρία άτομα που
εργάζονται σε κέντρα υγείας στις πόλεις Hortlax και Porsön και σε κλινική του νοσοκομείου
της πόλης Gällivare και αναμένονται περισσότεροι στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Sunderby ενώ τέσσερις ακόμα ιατροί θα περάσουν από συνέντευξη διορισμού στο νοσοκομείο
της μεθοριακής πόλης Kalix (Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).
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Συνεχής άνοδος των τιμών των ακινήτων
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της τράπεζας
Swedbank, οι τιμές των κατοικιών στη Σουηδία
έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με
αποτέλεσμα να επιδεινώνεται συνεχώς η αγοραστική δύναμη των σουηδικών νοικοκυριών για
αγορά ακινήτων.
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Έκθεση επίπλων και εσωτερικής διακόσμησης
Η έκθεση «Formex» έλαβε χώρα στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Stockholmsmässan στη Στοκχόλμη, από 20 έως 23 Ιανουαρίου 2016. Η Formex
θεωρείται από τις σημαντικότερες εκθέσεις της
Σουηδίας όσον αφορά στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων και προσέλκυσε 26.000 επισκέπτες.

Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής
Η βιομηχανική παραγωγή στη Σουηδία αυξήθηκε
1,4% τον Νοέμβριο του 2015 σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, ενώ η αύξηση ήταν ακόμα
μεγαλύτερη κατά 6,2% συγκριτικά με τον ίδιο
μήνα το 2014. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε
ο κλάδος των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Σχέδιο μείωσης ΦΠΑ για παροχή ορισμένων
υπηρεσιών επιδιόρθωσης και μεταποίησης
Η σουηδική κυβέρνηση ενδέχεται να μειώσει κατά 50% το ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε επισκευές ποδηλάτων και επιδιορθώσεις
ρούχων και υποδημάτων. Ο νόμος που θα αφορά
σε μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες αυτές αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017 και
η σουηδική κυβέρνηση ευελπιστεί ότι το μέτρο
αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους προσφάτως αφιχθέντες μετανάστες.
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Διεθνής έκθεση διαφημιστικών και επιχειρηματικών δώρων
Η έκθεση «Promotionmässan» πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Kistamässan στη Στοκχόλμη, στις 19-21 Ιανουαρίου 2016, με συμμετοχή τόσο σουηδικών όσο και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά διαφημιστικών και επιχειρηματικών δώρων.

Η Κρήτη στην πρώτη θέση των κρατήσεων
από τους Σουηδούς για το 2016
Η σουηδική εφημερίδα «Aftonbladet» δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία του τουριστικού πρακτορείου Apollo, σύμφωνα με τα οποία η Κρήτη έχει
τις περισσότερες κρατήσεις και αποτελεί τον πιο
δημοφιλή προορισμό για τους Σουηδούς το ερχόμενο καλοκαίρι. Στη δεύτερη θέση της σχετικής
κατάταξης βρίσκεται η Ρόδος. Σε γενικές γραμμές, η χώρα μας και η Κροατία έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση εκ μέρους των Σουηδών που επιθυμούν να ταξιδέψουν εντός του προσεχούς έτους.
Στο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι, τον Ιανουάριο
του 2016, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 25% σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2015, γεγονός που
οφείλεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν
κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα στη Σουηδία.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: Gothenburg Boat Show
Duration: 6-14 February 2016
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 70 832 12 12
Fax: 0046 31160330
E-mail: jacob.ryder@svenskamassan.se
Website: www.batmassan.se
Event: Stockholm Furniture Fair
Duration: 9-13 February 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.stockholmfurniturefair.com
Event: Northern Light Fair
Duration: 9-13 February 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.northernlightfair.com
Event: Caravan Stockholm 2016
Duration: 18-21 February 2016
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25
E-mail: info@artexis.se
Website: www.caravanstockholm.se
Event: Nordic Antiques Fair
Duration: 18-21 February 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.antikmassan.se
Event: Buying property abroad
Duration: 27-28 February 2016
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 70 832 12 12
Fax: 0046 31160330
Website: www.fairmedia.se/en/goteborg
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