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1. Ελληνο-σουηδικές Επιχειρηματικές 
Ειδήσεις 
 
«Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας», 
Στοκχόλμη 21.10.2017 
Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου τ.έ., 
πραγματοποιήθηκε στην  Ελληνική 
Πολιτιστική Στέγη Στοκχόλμης, εκδήλωση με 
θέμα την πρωτοβουλία  της ελληνικής 
κυβέρνησης «Γέφυρες γνώσης και 
συνεργασίας» την οποία συνδιοργάνωσαν η 
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σουηδία, η 
Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και 
Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ), η Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης. 
Σημειώνεται ότι, η Στοκχόλμη αποτελούσε το 
δεύτερο σταθμό της περιοδείας που 
ξεκίνησαν οι  «Γέφυρες γνώσης και 
συνεργασίας» μετά το Βερολίνο στις 14 
Οκτωβρίου τ.έ., δύο πόλεις με μεγάλη 
συγκέντρωση Ελλήνων επιστημόνων και 
επαγγελματιών. 
Ομιλητές ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
Καθηγητής κ. Λόης Λαμπριανίδης και η 
Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κα Εύη Σαχίνη. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τη 
δικτύωση φορέων και προσώπων που 
εμπλέκονται στην πρωτοβουλία «Γέφυρες 
γνώσης και συνεργασίας», το συντονισμό 
των δράσεων τους και τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για την επέκταση της 
επιχειρηματικής ή ερευνητικής τους δράσης 
και στην Ελλάδα (περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο 
http://www.knowledgebridges.gr/). 
 
 
Στοχευόμενη παρουσίαση του 
τουριστικού προορισμού της Αττικής 
στη σουηδική αγορά. 
Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το 
Γραφείο ΕΟΤ Σουηδίας (αρμοδιότητα: 
Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία και 
χώρες της Βαλτικής), παρουσίασε στις 12 
Οκτωβρίου τ.έ., στη Στοκχόλμη, σε 
προγραμματισμένη συνάντηση (workshop) 

τις δυνατότητες του τουριστικού 
προορισμού της Αττικής. 
Η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος 
για τον Τουρισμό της Π.Α. κα Ελένη 
Δημοπούλου, τόνισε ότι  “είναι στις 
προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής 
να υπάρξει επανατοποθέτηση του 
προορισμού για να αναπτυχθεί ανάλογο 
ενδιαφέρον μεγαλύτερης 
επισκεψιμότητας από τις σκανδιναβικές 
χώρες, αφού η Αθήνα και όλη η Αττική 
προσφέρει μεγάλη ποικιλία τουριστικών 
υπηρεσιών που θα γοητεύσουν τους 
επισκέπτες όλων των ηλικιών από τις 
χώρες αυτές. Ειδικότερα, οι νεαρότερες 
ηλικίες των ‘Μillenials’, που δεν έχουν 
επισκεφτεί την Αθήνα-Αττική, θα 
ενθουσιαστούν με τις πολλαπλές εμπειρίες 
που προσφέρει π.χ. ο αυθεντικός 
Μαραθώνιος, οι ξεχωριστές περιπατητικές 
διαδρομές στα νησιά του Σαρωνικού, τα 
θαλάσσια ταξίδια και σπορ κ.λπ.”. 
Ειδική ενημέρωση έγινε επίσης για την 
εξειδικευμένη αγορά του συνεδριακού 
τουρισμού, με υλικό που παραχωρήθηκε 
στο πλαίσιο της παρουσίασης από 
το Athens Convention and Visitors 
Bureau(ACVB) της Εταιρείας Ανάπτυξης 
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
(ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων. 
Την Δ/νση Τουρισμού εκπροσώπησαν η 
προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού, 
κα Αθηνά Κολυβά και η αναπλ. 
προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής 
Προβολής κα Μαρία Παντελούς, οι οποίες 
εξήγησαν στην αναλυτική παρουσίαση 
τους, όλες τις τουριστικές υπηρεσίες, τα 
τουριστικά προϊόντα - εμπειρίες και τις 
διαδρομές που μπορούν να διατεθούν 
στον μεμονωμένο ταξιδιώτη ή και στους 
οργανωμένους φορείς. 
 
Η σουηδική βιοφαρμακευτική εταιρεία 
«Sobi» ξεκινά τη δραστηριότητά της 
στην Ελλάδα 
Την έναρξη της δραστηριότητάς της στην 
Ελλάδα, με Γραφείο που θα λειτουργεί 
στην Αθήνα, http://www.sobigreece.gr/,  
ανακοίνωσε πρόσφατα η σουηδική 
βιοφαρμακευτική εταιρεία «Sobi», η οποία 
θεωρείται πρωτοπόρος στην 
αντιμετώπιση των σπάνιων παθήσεων. 

http://www.knowledgebridges.gr/
http://www.sobigreece.gr/
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Η «Sobi», με σημαντικό έργο στην 
πρωτεϊνική βιοχημεία και την ανάπτυξη και 
παραγωγή βιολογικών παραγόντων, 
«επενδύει στην Ελλάδα παρά τις οικονομικές 
και επιχειρηματικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια» 
ανέφεραν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οι 
εκπρόσωποί της. 
Δέσμευση της «Sobi» όπως, είναι μέσω 
καινοτόμων θεραπειών να καλύψει 
ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, που 
βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων με 
σπάνιες παθήσεις, καθώς και των 
οικογενειών τους. Η εταιρεία διαθέτει 
παρουσία σε 24 χώρες, παρέχοντας 
θεραπείες σε ασθενείς σε περισσότερες από 
60 χώρες παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο των 
προϊόντων της εστιάζει στην αιμοφιλία, τις 
φλεγμονές και τις γενετικές και μεταβολικές 
παθήσεις. 
«Η έναρξη της δραστηριότητάς μας στην 
Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειές μας για 
την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με 
σπάνιες παθήσεις σε όλη την Ευρώπη» 
ανέφερε η κα Hege Hellström, πρόεδρος της 
«Sobi» Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Βόρειας 
Αφρικής και Ρωσίας. 
«Στοχεύουμε να συνεργαστούμε στενά με 
την ελληνική Πολιτεία για να προσφέρουμε 
υψηλής ποιότητας φροντίδα και έγκαιρη και 
εφ’ όρου ζωής πρόσβαση σε θεραπείες για 
τους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες 
παθήσεις στην Ελλάδα» ανέφερε από την 
πλευρά του ο γενικός διευθυντής της «Sobi» 
στην Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, 
κ.Sergio Lai. 
 
 
Νέα Αεροπορική Σύνδεση Στοκχόλμης -
Αθήνας 
Στις 2 Νοεμβρίου τ.έ., θα ξεκινήσει τη 
λειτουργία της η νέα αεροπορική σύνδεση 
μεταξύ των αεροδρομίων Αρλάντα-
Στοκχόλμης και Ελευθέριος Βενιζέλος-
Αθήνας, που εγκαινιάζει ο νέος ελληνικός 
αερομεταφορέας Air Mediterranean Airlines. 
Τη νέα απευθείας γραμμή  θα εξυπηρετεί ένα 
Boeing 737-400, με πτήσεις 4 
ημέρες/εβδομάδα, από Πέμπτη έως και 
Κυριακή, αναφέρεται σε ανακοίνωση. 
Καλωσορίζουμε την Air Mediterranean 
Airlines στην Αρλάντα δήλωσε η Elizabeth 

Axtelius , δ/ντρια αεροπορικών πωλήσεων 
της Swedavia ,διαχειρίστριας εταιρείας 10 
σουηδικών αεροδρομίων. Παρατηρούμε 
μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση και για 
ελληνικούς προορισμούς ενώ από το 2010 
βλέπουμε σημαντική αύξηση των 
τουριστικών αφίξεων από την Αθήνα, 
πρόσθεσε. 
Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο Fadi-
Ilias Challak, δ/νων σύμβουλος του νέου 
αερομεταφορέα, επισημαίνοντας ότι 
επιδιώκει να προσφέρει διασυνδέσεις 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων 
με την Ευρώπη, τη Μ.Ανατολή και την 
Αφρική, με την Αθήνα να αποτελεί τον 
κεντρικό, στρατηγικό κόμβο.  
 
2. Οικονομία-Εσωτερική Αγορά 
 
Οικονομικές προβλέψεις Κ/Τ. 
Σύμφωνα με προβλέψεις εδώ αναλυτών, 
εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ –
ο οποίος προβλέπεται από την Κεντρική 
Τράπεζα να φθάσει στο 3,2% κατά το τ.έ., 
έναντι 4,1% το 2015- αναμένεται να 
υποχωρήσει ελαφρά τόσο κατά το 2017 -
στο 2.9%-, όσο και κατά το 2018 -στο 
2.5%-. 
 
Προβλέψεις ΔΝΤ για τη σουηδική 
οικονομία 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας 
‘’Riksbank’’ δημοσίευσε πρόσφατα τις 
δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) για την οικονομία της 
Σουηδίας, επ’ ευκαιρία της πρόσφατης 
ετήσιας επίσκεψης αντιπροσωπείας του 
ΔΝΤ, ως μέρος των διαβουλεύσεων που 
έχει τακτικά με τις χώρες μέλη του.   
Η εκτίμηση του ΔΝΤ για την οικονομική 
κατάσταση είναι ότι η Σουηδία διατηρεί 
μια υγιή δημοσιονομική πολιτική. Η 
ανάπτυξη είναι ισχυρή και ότι ο ρυθμός 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι 
"αξιοσημείωτος", ιδίως δεδομένου του ήδη 
υψηλού ποσοστού απασχόλησης της 
Σουηδίας. Η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται 
να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, με τη 
στήριξη του βελτιωμένου εξωτερικού 
περιβάλλοντος, της επεκτατικής 
νομισματικής πολιτικής και των 
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μεταρρυθμίσεων στον προϋπολογισμό του 
2018.  
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το νομοσχέδιο του 
προϋπολογισμού για το 2018 εστιάζει στους 
κοινωνικούς στόχους, ταυτόχρονα 
περιλαμβάνει περιορισμούς στη 
δημοσιονομική πολιτική. Το ΔΝΤ υποστηρίζει 
επίσης τις αλλαγές που επιφέρονται από τις 
επιδοτήσεις απασχόλησης και πιστεύει ότι 
πρέπει να ωφεληθούν περισσότερες 
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι από τις 
επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις 
μείζονες ανάγκες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης 
και της φροντίδας στο μέλλον, δεδομένων 
των δημογραφικών τάσεων. 
Το ΔΝΤ τονίζει επίσης τους κινδύνους που 
υπάρχουν στην αγορά κατοικίας και συνιστά, 
μεταξύ άλλων, να επεκταθεί η επενδυτική 
στήριξη των δικαιωμάτων ενοικίασης από 
την κυβέρνηση και να βελτιωθεί η 
κατάσταση  των δημόσιων μεταφορών στις 
περιφέρειες.  Συνιστάται επίσης η εισαγωγή 
εμπορικής αξίας στην ενοικίαση, η 
επανεισαγωγή του φόρου ακίνητης 
περιουσίας και η μείωση των εκπτώσεων 
τόκων.  
Σε σχέση με την αγορά κατοικίας, το ΔΝΤ 
επισημαίνει ορισμένα μέτρα που θεωρεί ότι 
θα βελτιώσουν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, όπως ότι η Σουηδία θα πρέπει 
να διατηρήσει τις απαιτήσεις ρευστότητας 
σε ευρώ και δολάρια, δεδομένης της ισχυρής 
εξάρτησης των σουηδικών τραπεζών από τη 
χρηματοδότηση της αγοράς. 
 
 
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη 
Κεντρική Τράπεζα΄΄Riksbank΄΄. 
Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας άφησε 
σήμερα να εννοηθεί ότι μια μικρή αύξηση 
των επιτοκίων είναι ακόμη αρκετούς μήνες 
μακριά –υπογραμμίζοντας την 
επιφυλακτικότητα των κεντρικών τραπεζών 
της Ευρώπης καθώς προσπαθούν να 
εξισορροπήσουν τις επιδράσεις του ισχυρού 
ευρώ και μιας βελτιούμενης οικονομίας-. 
"Η νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει επεκτατική ώστε ο πληθωρισμός 
να συνεχίσει να είναι κοντά στο 2%", 
ανέφερε η Riksbank, επισημαίνοντας ότι δεν 
αναμένει να αυξήσει το επιτόκιο repo από το 

τωρινό ιστορικό χαμηλό του -0,5% "μέχρι 
τα μέσα του 2018", ενώ παράλληλα 
σημειώνει ότι "Είναι σημαντικό για την 
εξέλιξη του πληθωρισμού η κορώνα να μην 
ενισχυθεί τόσο γρήγορα μετά από την 
άνοδο κατά 3% από τα μέσα Ιουνίου τ.έ. 
 
 
Η Σουηδία χώρα με το δεύτερο 
υψηλότερο πλεόνασμα 
προϋπολογισμού/ως προς ΑΕΠ, μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ, για το 2016. 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 
Eurostat -23/10/2017- για το 2016, η 
Σουηδία –μαζί με την Μάλτα- εμφάνισε το 
δεύτερο υψηλότερο πλεόνασμα 
προϋπολογισμού/ΑΕΠ για το 2016 με 
+1.1%. Στη πρώτη θέση βρίσκεται το 
Λουξεμβούργο με +1.6%, ενώ στη 
συνέχεια ακολουθούν η Γερμανία με 
+0,8%, η Τσεχία με +0,7%, η Ελλάδα και η 
Κύπρος με +0,5%, η Ολλανδία με +0,4% 
και η Λιθουανία με +0,3%. 
Παράλληλα Κ-Μ με το μεγαλύτερο 
έλλειμμα εμφανίζονται η Ρουμανία με -3%, 
η Γαλλία με -3,4% και η Ισπανία με -4,5%. 
Όσον αφορά στα στοιχεία Δημοσίου 
Χρέους /ΑΕΠ για το 2016, το δημόσιο 
χρέος της Σουηδίας ανήλθε στο 42,2%, 
ενώ οι χώρες που σημειώθηκε το 
υψηλότερο ποσοστό χρέους ήταν οι, 
Ελλάδα με ποσοστό 180,8%, η Ιταλία με 
132%, η Πορτογαλία με 130,1%, η Κύπρος 
με 107,1% και το Βέλγιο με 105,7%.  
 

 
Σχεδιασμός απολύσεων 6.000 
εργαζομένων από την Nordea Bank  
Σε πρόσφατο ανακοινωθέν της 
σκανδιναβικών συμφερόντων τράπεζας 
Nordea (δημιουργήθηκε το 2000 από 
συγχωνεύσεις φινλανδικών, σουηδικών, 
νορβηγικών και δανικών τραπεζών, έδρα 
Στοκχόλμη με πρόσφατη ανακοίνωση 
μεταφοράς έδρας στο Ελσίνκι και κύριο 
μέτοχο την φινλανδική ασφαλιστική 
εταιρεία Sampo, λειτουργεί σε 19 χώρες με 
1400 υποκαταστήματα), αναφέρεται η 
πρόθεση της τράπεζας για περίπου 6.000 
απολύσεις προσωπικού έως το 2021, στη 
προσπάθεια μείωσης του κόστους και 
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επικέντρωσης των λειτουργιών της στις 
ψηφιακές τραπεζικές εργασίες. 

 
3. Άμυνα 
 
Αύξηση αμυντικών δαπανών. 
Σύμφωνα με το Σ/Υπουργείο Άμυνας, οι 
σουηδικές ένοπλες δυνάμεις θα δαπανήσουν 
1 δισ. US $ επιπλέον έως το 2020 «για τη 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και 
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών». 
Παράλληλα, αναφέρεται ότι, εγκαταστάθηκε 
εκ νέου στρατιωτικό σώμα στο στρατηγικής 
σημασίας νησί Γκότλαντ της Βαλτικής, το 
οποίο είχε παραμείνει 
αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη από το 1990. 
 
 
4. Ενέργεια 
 
Η Σ/Κυβέρνηση προχωρά σε ευρείες 
επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής 
ενέργειας. 
Με συνολικές χρηματοδοτήσεις ύψους 850 
εκ.Κορωνών –περίπου 90 εκ.Ευρώ- για το 
2018 και πρόβλεψη επιπρόσθετων για την 
περίοδο 2019-2020, η Σ/κυβέρνηση 
υποστηρίζει επενδύσεις στους τομείς 
ανανεώσιμης ενέργειας, ενεργειακής 
απόδοσης στη βιομηχανία και ηλιακής 
ενέργειας. 
 
 
5. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 
 
Κατασκευή μεγαλύτερου εργοστασίου 
παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη στη 
πόλη Skellefteå. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας 
‘’Northvolt’’ http://northvolt.com/ , για την 
κατασκευή του μεγαλυτέρου εργοστασίου 
μπαταριών (μπαταρίες λιθίου ‘’lithium-ion’’) 
στην Ευρώπη –και ως απάντηση στην 
κατασκευή αντίστοιχου εργοστασίου της 
Tesla στη Νεβάδα των ΗΠΑ, έκτασης 3.200 
εκταρίων, κόστους κατασκευής 5 δις. $ US, 
σε πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα το 2020-, 
επιλέχθηκε η πόλη Skellefteå (βρίσκεται 
κοντά σε κοιτάσματα νικελίου, κοβαλτίου, 
γραφίτη και λιθίου), ενώ οι εργασίες 
κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στα 
μέσα του 2018, με το εργοστάσιο να 

αναμένεται να φθάσει στη πλήρη 
επιχειρησιακή του ικανότητα στο 2023. 
Το κόστος κατασκευής αναμένεται να 
φθάσει στα 4,7 δις. $ US, οι εργαζόμενοι 
αναμένεται να ανέλθουν στα 2.500 άτομα, 
ενώ σημειώνεται ότι σε συνεργασία με την 
σουηδικών-ελβετικών συμφερόντων 
΄΄ΑΒΒ΄΄, θα δημιουργηθεί και κέντρο 
έρευνας στην πόλη Västerås στο οποίο 
υπολογίζεται ότι θα απασχολούνται περί 
τα 350 άτομα. 
Η χρήση των παραγόμενων μπαταριών 
δεν θα απευθύνεται αποκλειστικά στα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και σε 
παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και βιομηχανίες. 
 
 

http://northvolt.com/

