
Προβλέψεις σχετικά με τη δημοσι-

ονομική κατάσταση στη Σουηδία  

Σε πρόσφατη οικονομική έκθεση, η  

σουηδική αρχή δημοσιονομικής δια-

χείρισης (Ekonomistyrningsverket-

ESV) προειδοποιεί ότι το δημόσιο 

έλλειμμα της χώρας ενδέχεται να αυ-

ξηθεί από 40 δισ. σουηδικές κορόνες 

το τρέχον έτος σε 60 δισ.  κορόνες το 

2017. Σε ανακοίνωση της εν λόγω 

αρχής αναφέρεται ότι «οι δημόσιες 

δαπάνες αυξάνονται με ταχείς ρυθ-

μούς, κυρίως λόγω των επενδυτικών 

σχεδίων που προβλέπονται στο νομο-

σχέδιο του προϋπολογισμού αλλά 

και των πολλών μεταναστών που  

αιτούνται άσυλο στη Σουηδία».  

Εν τω μεταξύ, τα φορολογικά έσοδα 

αναμένεται να αυξηθούν με ταχύ 

ρυθμό τα προσεχή δύο έτη.  Σύμφω-

να με τη σουηδική αρχή ΕSV, προ-

βλέπεται επίσης άνοδος του σουηδι-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

κού ΑΕΠ δεδομένου ότι η μαζική 

εισροή μεταναστών και  προσφύγων 

στη χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των δημοσίων δαπανών,   

γεγονός που δύναται να συμβάλλει 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασί-

ας στο άμεσο μέλλον. «Μέσω της  

προβλεπόμενης ανάπτυξης της σουη-

δικής οικονομίας, θα αυξάνεται συνε-

χώς η ζήτηση για εργατικό δυναμικό 

και η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 

220.000 άτομα μέχρι το 2017» κατα-

λήγει στην ανακοίνωσή της η υπηρε-

σία ESV. 

Σχετικά με το σουηδικό ΑΕΠ, ση-

μειώνεται ότι  υπήρξε μικρή αύξηση 

της τάξεως του 0,8% το τρίτο τρίμη-

νο του τρέχοντος έτους σε σχέση με 

το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Εν 

τούτοις, η αύξηση ήταν μεγαλύτερη 

σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 

2014 και ανήλθε σε 3,9%.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Όγκος εμπορίου Σουηδίας το τρίτο τρίμηνο 

του 2015 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, 

παρουσιάστηκε αύξηση κατά 3% τόσο στις εξα-

γωγές όσο και στις εισαγωγές της Σουηδίας. Εν 

τούτοις, η αύξηση που σημειώθηκε ήταν μικρότε-

ρη σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα 

του τρέχοντος έτους.  

Το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται σχεδόν ισο-

σκελισμένο καθώς οι σουηδικές εξαγωγές ανήλ-

θαν σε 282,9 δισ. κορόνες και οι εισαγωγές της 

χώρας ήταν 282,8  δισ. κορόνες.  

Η μεγαλύτερη αύξηση των σουηδικών εξαγωγών 

υπήρξε στη Γερμανία κατά 8% και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (6%), ενώ όσον αφορά σε εισαγωγές για 

το ίδιο πάντα διάστημα, η μεγαλύτερη αύξηση 

της τάξεως του 8% προήλθε από Γερμανία και 

Δανία. Τέλος, υπήρξε περαιτέρω μείωση κατά 

30% του  όγκου εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και 

Σουηδίας.  

 

Ανοδική πορεία στις παγκόσμιες πωλήσεις της 

Volvo  

Συνεχή αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις της  

σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo σε   

παγκόσμιο επίπεδο. Η Volvo κατέγραψε συνολι-

κές πωλήσεις 466.000 αυτοκινήτων το 2014, που   

αντιστοιχεί σε αύξηση 9% συγκριτικά με το προ-

ηγούμενο έτος, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα πραγ-

ματοποιήσει περισσότερες από 500.000 πωλήσεις 

οχημάτων μέχρι το τέλος του 2015.  

 

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων  

στη Σουηδία 
Ο αριθμός των απασχολουμένων, ηλικίας 15-74 

ετών,  ανερχόταν σε 4,45 εκατ. άτομα στη Σουη-

δία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015. Ο αριθμός 

αυτός ισοδυναμεί με αύξηση 71.000 θέσεων    

εργασίας σε  σχέση  με το αντίστοιχο διάστημα 

του προηγούμενου έτους.  

 

Προτεραιότητες της Σουηδίας σχετικά με θέ-

ματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων της Σουηδίας σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών διοργάνωσαν στις 5 Νοεμβρίου 2015 

ενημερωτική συνάντηση για το διπλωματικό   

σώμα προκειμένου να παρουσιάσουν την κυβερ-

νητική πολιτική και τις προτεραιότητες της σουη-

δικής κυβέρνησης σε θέματα σχετικά με υγεία 

καθώς επίσης κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια.  

Η σουηδή Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

κα Annika Strandhäll, προέβη σε αναλυτική πα-

ρουσίαση των τριών βασικών τομέων αρμοδιότη-

τός της: οικογενειακά επιδόματα, συντάξεις και 

ασφάλιση υγείας. Τα θέματα που σχετίζονται με 

ηλικιωμένους πολίτες θεωρούνται πολύ σημαντι-

κά για τη σουηδική κυβέρνηση δεδομένου ότι το 

5% του εργατικού δυναμικού της Σουηδίας ασχο-

λείται με υπηρεσίες παροχής υγειονομικής περί-

θαλψης σε άτομα τρίτης ηλικίας.  

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο προσφυγικό θέμα και 

κυρίως σε παιδιά που προέρχονται από οικογένει-

ες προσφύγων, ενώ υπογραμμίστηκε η στενή συ-

νεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πρόνοιας και 

των δημοτικών αρχών της χώρας για την υποδοχή 

και ένταξη των ανηλίκων προσφύγων.   

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Υγείας 

και Αθλητισμού, κ. Gabriel Wikström, ανέφερε 

ότι θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την παροχή 

ιατρικής περίθαλψης και αναμένεται επίσης να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης ξένων 

πτυχίων, γεγονός που θα διευκολύνει τόσο τους 

υποψηφίους όσο και τις υπηρεσίες υγείας της 

Σουηδίας που χρειάζονται καταρτισμένο προσω-

πικό.  
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ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Άνοδος του κατασκευαστικού κλάδου στη 

Σουηδία  
Σύμφωνα με στοιχεία της σουηδικής στατιστικής 

υπηρεσίας, καταγράφεται συνεχής αύξηση των 

υπό κατασκευή  κατοικιών στη Σουηδία. Περίπου 

34.500 νέες κατοικίες άρχισαν να κατασκευάζο-

νται κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 35%, σε      

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Όσον αφορά στις πολυκατοικίες, η αύξηση ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη και άγγιξε το 41% καθώς   

ξεκίνησε η κατασκευή 27.700 πολυκατοικιών κα-

τά το εξεταζόμενο διάστημα.  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Έκθεση τροφίμων και ποτών «Mitt Kök»  

Η διεθνής  έκθεση τροφίμων και ποτών «Mitt 

Kök» πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο 

της Στοκχόλμης, από 5 έως 8 Νοεμβρίου 2015, με 

συμμετοχή  ελληνικών εταιρειών. 

Εξαιρετική ήταν η παρουσία της εταιρεί-

ας «Agora about olive oil», η οποία συμμετείχε  

στην εν λόγω έκθεση, ενώ είχε επίσης συμμετοχή 

στην ίδια έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί στο 

Γκέτεμποργκ, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι 

Σουηδοί καταναλωτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

για τα εξειδικευμένα προϊόντα της «Αgora» και 

κυρίως για τα βιολογικά της προϊόντα. Το κατα-

ναλωτικό κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 

για τα πλούσια οφέλη του ελαιολάδου και άλλων 

ελληνικών προϊόντων μέσω γευσιγνωσίας που 

διοργάνωσε η «Agora» σε αμφότερες τις εκθέ-

σεις. Η εταιρεία ετοιμάζεται πλέον να συνάψει 

νέες συνεργασίες με χονδρέμπορους που θα δια-

νέμουν τα προϊόντα της σε μεγάλες πόλεις της 

Σκανδιναβίας, ενώ προϊόντα της διατίθενται ήδη 

σε δύο καταστήματα στις πόλεις Γκέτεμποργκ και 

Στοκχόλμη.  

Σημειώνεται ότι, η έκθεση «Mitt Kök» θεωρείται 

η κορυφαία έκθεση τροφίμων και ποτών στην 

ευρύτερη περιοχή της Σκανδιναβίας και προσελ-

κύει πολυάριθμους επισκέπτες και επαγγελματίες.   

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Προβολή ταξιδιωτικών προορισμών της Ελλά-

δας στη Στοκχόλμη 

Το Γραφείο ΕΟT Σκανδιναβίας συμμετείχε στην 

ετήσια εκδήλωση «Meet the world» που διοργα-

νώθηκε από την Ένωση Εθνικών Οργανισμών 

Τουρισμού Σουηδίας (ANTOR) σε συνεργασία 

με το περιοδικό RES, στη Στοκχόλμη, στις 19 

Νοεμβρίου 2015. Στην εν λόγω εκδήλωση τον 

ΕΟΤ εκπροσώπησαν η προϊσταμένη του Γραφεί-

ου ΕΟΤ Σκανδιναβίας, κα Σταυρούλα Σκαλτσή 

και η κα Αλεξάνδρα Σαραντίδη, οι οποίες ενημέ-

ρωσαν τους παρευρισκομένους δημοσιογράφους 

και τουριστικούς πράκτορες σχετικά με ήδη δη-

μοφιλείς αλλά και νέους ελληνικούς προορισμούς 

(Πηγή: Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας).  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Εκδήλωση προβολής ελληνικών βιολογικών 

φρούτων και λαχανικών στη Στοκχόλμη  

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015 σε  

ξενοδοχείο της Στοκχόλμης, εκδήλωση προβολής 

και ενημέρωσης του σουηδικού κοινού σχετικά 

με ελληνικά φρούτα και λαχανικά, βιολογικής 

καλλιέργειας. Η εν λόγω εκδήλωση, εντάσσεται 

στο πρόγραμμα προώθησης ελληνικών βιολογι-

κών φρούτων και λαχανικών, ενώ η εταιρεία 

«Novacert» και η Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών    

Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων έχουν  

αναλάβει το συντονισμό του προγράμματος.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό και ομιλία 

του Πρέσβη της Ελλάδος στη Σουηδία, κ. Δημή-

τρη Τουλούπα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελλη-

νική αγορά εδώδιμων προϊόντων και υπογράμμι-

σε τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων και της μεσογειακής δια-

τροφής.   

Εν συνεχεία, στελέχη ελληνικών φορέων και   

εταιρειών προέβησαν σε παρουσιάσεις σχετικά με 

τα βιολογικά προϊόντα της χώρας μας.  

Η εταιρεία «Meletis Imports» από τον κλάδο τρο-

φίμων και ποτών, διοργάνωσε την εκδήλωση, 

στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της επι-

χειρηματικής κοινότητας καθώς επίσης δημοσιο-

γράφοι από κλαδικά περιοδικά για τρόφιμα και 

ποτά.  

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων υπήρ-

ξε γευσιγνωσία ελληνικής κουζίνας με προϊόντα, 

κυρίως βιολογικής παραγωγής.  

 

1ο φεστιβάλ παραδοσιακής πίτας στη Σουηδία 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο φε-

στιβάλ παραδοσιακής πίτας που διοργανώθηκε 

από τον ελληνικό λαογραφικό σύλλογο Σουηδίας, 

στις 28 Νοεμβρίου, στην Ελληνική Πολιτιστική 

Στέγη Στοκχόλμης.    

Οι συμμετέχοντες προε-

τοίμασαν παραδοσιακές 

χειροποίητες πίτες από 

διάφορες περιοχές της 

χώρας μας, ενώ στο τέ-

λος της εκδήλωσης οι 

τρεις καλύτερες πίτες 

βραβεύτηκαν από την 

ελληνικής καταγωγής 

σεφ κα Stina Patetsos, γνωστή στο χώρο λόγω της  

συμμετοχής της στη σουηδική τηλεοπτική εκπο-

μπή μαγειρικής «Mästerkock».    
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: SACO Student Fair 

Duration: 2-4 December 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: kansli@saco.se 

Website: www.saco.se/en/saco-student-fairs 

 

 

Event: Mat för livet - Public exhibition for gluten, lactose, milk and soy intolerant  

Duration: 4-5 December 2015 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.allergimat.com/page.asp?id=300&namn=Mat-For-Livet-2015 

 

 

Event: The Scandinavian Sci-fi, Game & Film Convention 

Duration: 5-6 December 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: isbergentertainment@bredband.net 

Website: www.scifiworld.se 

 

 

Event: Scandinavian Power WKND (Fitness Fair) 

Duration: 5-6 December 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: info@scandinavianpowerwknd.se 

Website: www.scandinavianpowerwknd.se 

 

 

Event: Promotionmässan (Branding and Promotional Fair) 

Duration: 19-21 January 2016 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.kistamassan.se 

 

                             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   ΣΕΛΙΔΑ 5 


