
Αύξηση του πλεονάσματος του   

εμπορικού ισοζυγίου της Σουηδίας 

Η αξία των εξαγωγών  της χώρας 

κατά την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε σε 875,8 

δισ. κορόνες  (94,2 δισ. ευρώ), ση-

μειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με 

τους αντίστοιχους μήνες του 2014. 

Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές ήταν 

855,5 δισ. κορόνες (91,9 δισ. ευρώ). 

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 

2015, υπήρξε σημαντική αύξηση του 

πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυ-

γίου της Σουηδίας της τάξεως του 

44% συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος και έφθασε τις 20,3 δισ. κορόνες 

(2,2 δισ. ευρώ).  

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Σουηδίας, το διάστη-

μα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015, οι 

σουηδικές εξαγωγές προς τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονταν  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

σε 510,4 δισ. κορόνες  (55,4 δισ. ευ-

ρώ) που αντιστοιχεί σε 58% των συ-

νολικών εξαγωγών και καταδεικνύει 

ότι η ΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη 

εξαγωγική αγορά για τις σουηδικές 

εταιρείες. Οι εισαγωγές προς τα κρά-

τη μέλη της ΕΕ ήταν 595,6 δισ. κο-

ρόνες (64 δισ. ευρώ) κατά το εξετα-

ζόμενο χρονικό διάστημα.  

Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της 

Σουηδίας, η Γερμανία κατέχει την 

πρώτη θέση με ποσοστό 10,4% επί 

των συνολικών εξαγωγών της, η 

Νορβηγία βρίσκεται στη δεύτερη θέ-

ση με ποσοστό 10,3% και οι ΗΠΑ 

είναι στην τρίτη θέση με 7,5%.  

Όσον αφορά στις εισαγωγές της Σου-

ηδίας, η Γερμανία αποτελεί τον βασι-

κό προμηθευτή με ποσοστό 17,8%, η 

Νορβηγία είναι δεύτερη με 8,5% και 

στην τρίτη θέση της κατάταξης βρί-

σκεται η Ολλανδία με 8%.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Εξαιρετικό το επιχειρηματικό περιβάλλον στη 

Στοκχόλμη για νεοσύστατες εταιρείες 
Η Στοκχόλμη βρίσκεται στην τρίτη θέση της κα-

τάταξης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά στο 

δείκτη European Digital City Index (EDCI) που 

συντάσσει το Ίδρυμα «Nesta» και εξετάζει κατά 

πόσο οι συνθήκες που επικρατούν σε μια πόλη 

θεωρούνται ελκυστικές για την εγκατάσταση   

startup εταιρειών.  

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη  

για την κατάρτιση της βαθμολογίας του δείκτη 

EDCI  συγκαταλέγονται τα εξής: επιχειρησιακή 

κουλτούρα, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, υπάρ-

χουσες υποδομές,  επιχειρηματικό περιβάλλον,  

μορφή αγοράς, ευκολία πρόσβασης σε πηγές χρη-

ματοδότησης, δεξιότητες εργατικού δυναμικού 

που  απασχολείται στην εκάστοτε περιοχή κ.α. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ο πίνακας που δείχνει την 

κατάταξη ευρωπαϊκών πόλεων, όσον αφορά στο 

δείκτη  EDCI για το 2015. 

Η Σουηδία οδεύει προς κατάργηση μετρητών  

Η Σουηδία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη  

χώρα, όπου θα καταργηθεί πλήρως η χρήση     

μετρητών στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ 

των πολιτών.  

Εκτός από τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες 

και τις υπηρεσίες e-banking, έχει αναπτυχθεί πλέ-

ον η εφαρμογή Swish, η οποία επιτρέπει στους 

καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές σε 

πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το κινητό 

τους τηλέφωνο.  

 

Διατήρηση του αρνητικού βασικού επιτοκίου 

από την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας 

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, Riksbank,  

ανακοίνωσε ότι διατηρεί το βασικό της επιτόκιο 

σε -0,35%, το οποίο είχε υιοθετήσει τον περασμέ-

νο Ιούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουά-

ριο τρέχοντος έτους, η Riksbank είχε προβεί, για 

πρώτη φορά, σε υιοθέτηση αρνητικού βασικού 

επιτοκίου  προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτε-

λεσματικά ο αποπληθωρισμός και να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη της οικονομίας.  

 

Αύξηση στις πωλήσεις αγαθών του λιανικού 

εμπορίου στη Σουηδία  

Αύξηση κατά 3,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών 

του λιανικού εμπορίου σημειώθηκε τον Σεπτέμ-

βριο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2014. Οι λια-

νικές πωλήσεις σε αναλώσιμα αγαθά αυξήθηκαν 

κατά 1,1% και 5,7% στα διαρκή αγαθά.   

 

Θετικός ο ρυθμός αύξησης των δανείων  

Σημαντική άνοδο εμφάνισε ο ρυθμός αύξησης 

των δανείων των σουηδικών νοικοκυριών κατά 

7,3% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το συνολικό 

ύψος των δανείων ανέρχεται σε 3,2 δισ. σουηδι-

κές κορόνες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους αφο-

ρά στεγαστικά δάνεια (2,6 δισ. κορόνες). 
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Κατάταξη ευρωπαϊκών πόλεων  

1 Λονδίνο 11 Κέμπριτζ 

2 Άμστερνταμ 12 Μαδρίτη 

3 Στοκχόλμη 13 Οξφόρδη 

4 Ελσίνκι 14 Βαρκελώνη 

5 Κοπεγχάγη 15 Βιέννη 

6 Παρίσι 16 Στουτγάρδη 

7 Βερολίνο 17 Λισσαβώνα  

8 Δουβλίνο 18 Λουξεμβούργο 

9 Βρυξέλλες 19 Πράγα 

10 Μόναχο 20 Ταλλίν  

   Photo:http://www.postpickle.com/lifestyle/sweden-set-to-  
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H Σουηδία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστη-

ρίου   

Η Σουηδία θα αχθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου δεδομένου ότι δεν επικύρωσε στην 

εθνική της νομοθεσία την οδηγία της ΕΕ που   

αφορά στην εξυγίανση των τραπεζών μέχρι το 

τέλος του προηγούμενου έτους, όπως είχε 

άλλωστε συμφωνηθεί. Το ίδιο ισχύει επίσης για 

άλλα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Τσεχία, Λουξεμ-

βούργο, Ολλανδία, Πολωνία και Ρουμανία).  

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-

φέρει ότι «σκοπός της οδηγίας που αφορά στην 

εξυγίανση των τραπεζών είναι να διασφαλιστεί η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της ανα-

διάρθρωσης τραπεζικών ιδρυμάτων που βρίσκο-

νται σε καθεστώς χρεοκοπίας ούτως ώστε να μην 

επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι 

κανόνες της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να ισχύ-

ουν σε όλα τα κράτη μέλη».  

Το σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών υποστηρί-

ζει ότι η καθυστέρηση της επικύρωσης της οδηγί-

ας οφείλεται στις νομοθετικές διαδικασίες της 

χώρας που κινούνται με σχετικά βραδείς ρυθ-

μούς, ενώ επισημαίνεται από τη σουηδική πλευρά 

ότι το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την επικύ-

ρωση της οδηγίας ήταν περιορισμένο. Σημειώνε-

ται ότι, η εν λόγω αιτιολογία δεν έγινε αποδεκτή 

από την Επιτροπή και θα επιβληθεί ημερήσιο 

πρόστιμο έως ότου υιοθετηθεί πλήρως η εν λόγω 

οδηγία στη Σουηδία και τις λοιπές χώρες που δεν 

την έχουν ακόμα ενσωματώσει.  

 

Με σουηδική τεχνολογία SAAB το πρώτο 

τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2020 

Η σουηδοκινεζική εταιρεία ΝΕVS  (Νational 

Electric Vehicle Sweden AB) ανακοίνωσε την 

υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το Συμ-

βούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 

της Τουρκίας (Tübitak), σχετικά με τον σχεδια-

σμό και τη βιομηχανική παραγωγή ενός «εθνικού 

τουρκικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου». 

Το εν λόγω όχημα θα βασίζεται στην τεχνολογία 

του SAAB 9-3, μοντέλου του 2014, με στόχο να 

κυκλοφορήσει στην αγορά το 2020. «Θα προσφέ-

ρουμε τεχνογνωσία και ενδεχομένως να αναλά-

βουμε την  παραγωγή τμημάτων του αυτοκινήτου 

εδώ στο εργοστάσιο στο Trollhättan», δήλωσε  ο 

εκπρόσωπος τύπου της ΝΕVS, όπως μεταδίδει το 

Σουηδικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΤ.    

Η παραγωγή του SAAB 9-3 στο συγκεκριμένο 

εργοστάσιο είχε σταματήσει λόγω των μεγάλων 

οικονομικών προβλημάτων της NEVS. Τώρα η 

διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι η συμφωνία 

με την Τουρκία θα επιτρέψει να γίνουν 250 νέες 

προσλήψεις, κυρίως μηχανικών. «Η NEVS θα 

συμβάλει επίσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη των αλυσίδων  διάθεσης και 

διανομής», αναφέρεται στο δελτίο τύπου που α-

ναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της NEVS. Υπερή-

φανος για τη στρατηγική συνεργασία με την 

Τουρκία, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της NEVS, κ. Μattias Bergman. «H Τουρκία θα  

αποτελέσει μακροπρόθεσμο συνεργάτη μας και 

θα αντλήσουμε μεγάλα οφέλη και οι δύο από τη 

συνεργασία μας», πρόσθεσε (Πηγή: Γραφείο Τύ-

που και Επικοινωνίας Στοκχόλμης).   

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Προώθηση παραδοσι-

ακών  προϊόντων στη 

Στοκχόλμη   

Η   εταιρεία «Vita De-

licious» που δραστηρι-

οποιείται στη σουηδική 

αγορά, πραγματοποίη-

σε  εκδήλωση προβο-

λής και προώθησης 

παραδοσιακών ελληνι-

κών προϊόντων, στις 

23 Οκτωβρίου 2015. Η 

εν λόγω εκδήλωση έλαβε χώρα στο delicatessen 

του  πολυτελούς  εμπορικού κέντρου «Nordiska 

Kompaniet», στο κέντρο της Στοκχόλμης και 

προσέλκυσε πολυάριθμους καταναλωτές.  

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση παραδο-

σιακών προϊόντων από στελέχη της εταιρείας, 

γευσιγνωσία,  διανομή φυλλαδίων με πληροφορί-

ες σχετικά με τα τρόφιμα καθώς επίσης συνταγές 

με τη χρήση των προϊόντων αυτών.  
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Έκθεση τουρισμού Senior στη 

Στοκχόλμη (20-22 Οκτωβρίου)  

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 

Έκθεση Senior στον εκθεσιακό 

χώρο «Stockholmsmässan» της 

Στοκχόλμης, από 20 έως 22 Οκτω-

βρίου τρέχοντος έτους. Η ετήσια έκθεση Senior 

απευθύνεται σε πολίτες τρίτης ηλικίας, οι οποίοι 

διαθέτουν χρόνο καθώς και την οικονομική δυνα-

τότητα να πραγματοποιούν ταξίδια σε πολλές χώ-

ρες του εξωτερικού. Η  Σουηδία αποτελεί μία  

εξαιρετική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. 

 

Διεθνής έκθεση σοκολατοειδών 

προϊόντων (Στοκχόλμη, 8-11    

Οκτωβρίου 2015)  

Διεθνής έκθεση αρτοποιίας, ζαχα-

ροπλαστικής, σοκολατοειδών & 

παγωτού πραγματοποιήθηκε στη 

Στοκχόλμη, κατά το διάστημα 8-11 Οκτωβρίου. 

Στην έκθεση υπήρξε συμμετοχή τόσο σουηδικών 

όσο και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποι-

ούνται στη σουηδική αγορά, ενώ την επισκέφθη-

καν περισσότερα από 42.000 άτομα.   

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Συνεχής άνοδος των τιμών των ακινήτων στη 

Σουηδία  

Έντονη ανησυχία δημιουργεί η συνεχής άνοδος 

των τιμών των κατοικιών  στη Σουηδία. Σύμφωνα 

με την εταιρεία «Svensk Mäklarstatistik», η αύξη-

ση των τιμών στον κλάδο των ακινήτων αγγίζει 

το 14% σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Σε 

σχετική έρευνα που δημοσίευσε η εν λόγω εται-

ρεία, αναφέρεται ότι η μέση τιμή ανά τ.μ. ανέρχε-

ται πλέον στη Σουηδία σε 36.000 κορόνες Σουη-

δίας (περίπου 3.800 ευρώ) που αποτελεί και την 

υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώ-

ρα.  

Το σουηδικό Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικής 

Έρευνας (National Institute of Economic Re-

search-NIER)  έχει προειδοποιήσει για πιθανό 

κίνδυνο φούσκας στην αγορά ακινήτων που δια-

τρέχει η Σουηδία και θεωρεί ότι το πρόβλημα  

εστιάζεται στη συνεχή αύξηση των τιμών τους, 

που εκτιμάται ότι σύντομα μπορεί να φθάσει σε 

μη βιώσιμα επίπεδα.  

 

Σε ύψη ρεκόρ η λίστα αναμονής για ενοικίαση 

διαμερίσματος στη Στοκχόλμη 

Η ανεπάρκεια στέγης στη Στοκχόλμη έχει ως   

αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση 

της λίστας αναμονής για ενοικίαση κάποιου δια-

μερίσματος. Οι Σουηδοί πολίτες οφείλουν να εγ-

γραφούν σε σχετική λίστα προκειμένου να είναι 

σε θέση να ενοικιάσουν διαμέρισμα από πρώτο 

χέρι. Εν τούτοις, λόγω της συνεχούς αύξησης των 

ενδιαφερόμενων ατόμων (μόνο στη Στοκχόλμη 

υπάρχουν σε λίστες αναμονής περίπου 400.000 

άτομα), η αναμονή  μπορεί να διαρκέσει αρκετά 

χρόνια, ειδικά για ακριβές περιοχές της σουηδι-

κής πρωτεύουσας.   
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Mitt kök 

Duration: 5-8 November 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.mittkokmassan.se 

 

Event: Elmia Subcontractor  

Duration:  10-13 November 2015 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: birgitta.lundgren@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/subcontractor 

 

Event: Swedental 2015 (Dental Fair) 

Duration: 12-14 November 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 317088049 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: maria.sterner@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/sites/swedental 

 

Event: Student & knowledge (Education, training, work and recruitment) 

Duration: 19-21 November 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 317088049 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: hanna.wedin@svenskamassan.se  

Website: www.kunskapframtid.se 

 

Event: Housing Fair  

Duration: 20-21 November 2015 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 650 00 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.bostadsrattsmassan.se 

 

Event: Health, wellness & fitness fair 

Duration: 27-29 November 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: erik.radstrom@stockholmsmassan.se 

Website: www.alltforhalsan.se 
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