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Σημαντική ανάπτυξη της σουηδικής οικονομίας το τρέχον έτος
Σε πρόσφατη έκθεση του Εθνικού
Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών
της Σουηδίας (Nier), εκτιμάται ότι η
οικονομία της χώρας θα σημειώσει
περαιτέρω ανάπτυξη το τρέχον έτος
παρά τις προκλήσεις σχετικά με την
προσφυγική κρίση, την έλλειψη στέγης και τα αρνητικά επιτόκια. Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει ότι το
σουηδικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4%
το 2016.
Η δημοσιονομική πολιτική θα είναι
επεκτατική τόσο το τρέχον έτος όσο
και το 2017 και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ανεργίας
στο 6,5% το 2017. Ο στόχος της
σουηδικής κυβέρνησης είναι η συνεχής μείωση του αριθμού των ανέργων προκειμένου η Σουηδία να έχει
το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι

το 2020. Εν τούτοις, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί πρόκληση για τη
Σουηδία το υψηλό ποσοστό ανεργίας
μεταξύ των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα.
Σε σχέση με το φλέγον προσφυγικό
ζήτημα, η έκθεση του Ινστιτούτου
αναφέρει ότι η συνεχής εισροή προσφύγων θα οδηγήσει σε σημαντική
αύξηση των δημοσίων δαπανών σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα πολύ χαμηλά επιτόκια που επικρατούν, την παρούσα στιγμή, στη
Σουηδία ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται επίσης η καταναλωτική δαπάνη
εκ μέρους των σουηδικών νοικοκυριών. Το Οικονομικό Ινστιτούτο Nier
προσθέτει επίσης ότι η εξασθένηση
της σουηδικής κορώνας έναντι του
ευρώ και του δολαρίου, αναμένεται
να συμβάλλει σε σημαντική αύξηση
των σουηδικών εξαγωγών το 2016.

Επιμέλεια - Σύνταξη:
Σταύρος Σταυράκος
Γραμματέας ΟΕΥ A΄
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Άνοδος 4% στο λιανεμπόριο στη Σουηδία
Αύξηση κατά 4% παρουσίασε ο όγκος πωλήσεων
στο λιανικό εμπόριο στη Σουηδία τον περασμένο
Ιανουάριο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2015. Οι
λιανικές πωλήσεις σε αναλώσιμα αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,9%, και 5,6% σε διαρκή αγαθά.
Επενδύσεις των σουηδικών νοικοκυριών σε
μετοχές επιχειρήσεων
Η αξία των μετοχών που διαθέτουν τα σουηδικά
νοικοκυριά σε επιχειρήσεις της χώρας ανερχόταν
συνολικά σε 724 δισ. SEK (77,3 δισ. ευρώ) στα
τέλη του 2015, εμφανίζοντας αύξηση κατά 110
δισ. SEK (11,7 δισ. ευρώ), συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2014.
Νέα αύξηση του σουηδικού ΑΕΠ το τέταρτο
τρίμηνο του 2015
Αύξηση εκ νέου σημείωσε το ΑΕΠ της Σουηδίας
το τελευταίο τρίμηνο του 2015 κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (ΙούλιοςΣεπτέμβριος 2015), γεγονός που καταδεικνύει τη
συνεχή ανάπτυξη της σουηδικής οικονομίας.
Συνάντηση του σουηδού Υπουργού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με τον ομόλογό του από τη Νέα Ζηλανδία
Ο Υπουργός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Σουηδίας, κ. Mikael Damberg, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου της
Νέας Ζηλανδίας, κ. Todd McClay, στη Στοκχόλμη, στις 11 Φεβρουαρίου. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί είχαν τη δυνατότητα
να συζητήσουν θέματα σχετικά με τον ΠΟΕ, το
σύμφωνο εμπορικής συνεργασίας των κρατών της
περιοχής του Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership) και ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Νέα μείωση του βασικού επιτοκίου από την
Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας
Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, Riksbank,
ανακοίνωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 ότι μειώνει περαιτέρω το βασικό της επιτόκιο σε -0,50%
από -0,35% που ήταν πρωτύτερα. Σημειώνεται
ότι τον Φεβρουάριο 2015, η Riksbank είχε προβεί, για πρώτη φορά, σε υιοθέτηση αρνητικού βασικού επιτοκίου (-0,10%) προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο αποπληθωρισμός και
να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ λίγους μήνες αργότερα τον Ιούνιο του 2015, η
Riksbank μείωσε εκ νέου το βασικό επιτόκιο σε
-0,35%.
Η Κεντρική τράπεζα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι αποφάσισε την εκ νέου μείωση του βασικού επιτοκίου στο -0,50%, ούτως ώστε αυξηθούν
οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν
παραμείνει στάσιμες τα τελευταία δύο χρόνια. Με
τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα
ανέλθει στο 2% που αποτελεί και τον κύριο στόχο της σουηδικής κυβέρνησης για το 2017.
Σημειώνεται πως μετά την ανακοίνωση της τράπεζας Riksbank, η σουηδική κορώνα υποτιμήθηκε άμεσα κατά περίπου 0,10 κορώνες έναντι του
δολαρίου και του ευρώ.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Διεθνής έκθεση για αγορά ακινήτων στο εξωτερικό
Η μεγαλύτερη κτηματομεσιτική έκθεση της
Σκανδιναβίας έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ, στις
27-28 Φεβρουαρίου 2016, στην οποία συμμετείχαν διεθνή μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές
εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεσίτες,
εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της διεθνούς
αγοράς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την
προσφορά και τη ζήτηση ακινήτων σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Επιβάλλεται η συμμετοχή ελληνικών κτηματομεσιτικών εταιρειών σε συναφείς εκθέσεις ακινήτων
που διεξάγονται στη Σουηδία καθώς η υποτιμημένη κτηματομεσιτική αγορά της χώρας μας θα
μπορούσε να προσφέρει νέο πεδίο συνεργασίας
δεδομένης της συνεχούς ροής Σουηδών τουριστών προς την Ελλάδα.
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Φεβρουαρίου 2016. Η διεθνής έκθεση «Boat
Show» είναι πολύ δημοφιλής στη Σουηδία και
κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που
προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από το χώρο της
ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Δημοσίευμα τουριστικού περιεχομένου
Οι σκανδιναβοί τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα
ως πρώτο προορισμό με τη Μαγιόρκα στη δεύτερη θέση. Η έρευνα Resepanelen που πραγματοποίησε ο ταξιδιωτικός όμιλοςVing, μεταξύ 35.000
τουριστών από Σουηδία, Δανία, Νορβηγία και
Φινλανδία, ανέδειξε την Ελλάδα στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, κυρίως των Νορβηγών, το
35% των οποίων «ψηφίζει Ελλάδα» και των Δανών με 34%. Τα ποσοστά για τους επισκέπτες
από Σουηδία και Φινλανδία κυμαίνονται στο
28%. Τα εν λόγω στοιχεία δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα επιχειρηματικών ειδήσεων Affärsliv
(Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).

Έκθεση «Boat Show» (Γκέτεμποργκ, 6-14 Φεβρουαρίου 2016)
Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η
έκθεση «Boat Show» στο εκθεσιακό κέντρο
«Svenska Mässan» του Γκέτεμποργκ, στις 6-14

Σημαντική μείωση των κρατήσεων των Σουηδών για διακοπές στην Τουρκία
Σε δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Göteborgs Posten, αναφέρεται ότι ολοένα και περισσότεροι σουηδοί τουρίστες εγκαταλείπουν την
Τουρκία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ομίλου TUI, στον οποίο ανήκει και ο μεγάλος σουηδικός tour operator Fritidsresor, μειώθηκαν κατά
40% οι κρατήσεις για το καλοκαίρι στην Τουρκία, αντί της οποίας επιλέγονται η Ελλάδα και η
Ισπανία (Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Στοκχόλμης).
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Grekland Panorama (Στοκχόλμη, 13-14 Φεβρουαρίου 2016)
Πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στις 13-14
Φεβρουαρίου 2016, η έκθεση τουρισμού και γαστρονομίας «Grekland Panorama», στην οποία
υπήρξε συμμετοχή διαφόρων περιφερειών και
δήμων της χώρας μας, ξενοδοχειακών μονάδων,
τουριστικών πρακτορείων καθώς επίσης ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των τροφίμων και εισάγουν προϊόντα στη
Σουηδία. Υπολογίζεται ότι περίπου 11.000 επι-
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επισκέπτες παρευρέθηκαν στο χώρο της έκθεσης,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
νέους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Πρέσβης της Ελλάδος
στη Σουηδία, κ. Δημήτριος Τουλούπας, παραχώρησε συνέντευξη σε τηλεοπτικό συνεργείο της
ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής και τη συμβολή της στην προβολή
της Ελλάδας στο σουηδικό κοινό. Σημειώνεται
ότι, η χώρα μας αποτελεί πολύ δημοφιλή προορισμό για τους Σουηδούς ταξιδιώτες και αυξάνεται
σταθερά, σε ετήσια βάση, το τουριστικό ρεύμα
προς την Ελλάδα.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Event: Hektar Live (Garden Fair)

Duration: 5-6 March 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: bjorn.lindforss@bramassor.se
Website: www.hektar.nu
Event: Boat Show in the Nordics
Duration: 5-13 March 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.alltforsjon.se
Event: Sustainable Maintenance (Operations and Maintenance Fair)
Duration: 8-11 March 2016
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
E-mail: maria.tobisson@svenskamassan.se
Website: www.underhall.se
Event: The Swedish Outdoor Show

Duration: 11-13 March 2016
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.vildmarksmassan.se
Event: SportfiskeMässan (Sport fishing trade show)
Duration: 18-20 March 2016
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25
E-mail: info@artexis.se
Website: www.sportfiskemassan.se
Event: Bilsport Performance & Custom Motor Show

Duration: 25-28 March 2016
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11,
SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 36152000
E-mail: eva.holmberg@fabas.se
Website: www.custommotorshow.se
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