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Ελληνο-σουηδικές Σχέσεις
Έρευνα Αγοράς για τα Τρόφιμα, Ελαιόλαδο, Ελιές στη Σουηδία.
Συμμετοχή 42 ελληνικών εταιρειών στην Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων
΄΄Nordic Organic Food Fair΄΄ στο Μάλμε.
Οικονομικά Στοιχεία-Δείκτες
Ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας, ΄΄Doing Business 2018- Reforming to Create
Jobs΄΄, η Σουηδία στην 10η θέση μεταξύ 190 οικονομιών παγκόσμια.
Στην 9η θέση πανευρωπαϊκά, η αγοραστική δύναμη των σουηδών πολιτών.
Οικονομικές Εξελίξεις
Επιχειρηματικές ειδήσεις
Η εφαρμογή Apple Pay φτάνει σε Δανία, Φινλανδία και Σουηδία.
Διατηρεί την έδρα της στη Σουηδία η Τράπεζα SEB.
Carlsberg, μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
GE, κατασκευή του μεγαλύτερου υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Ευρώπη.

Τρέχουσα ισοτιμία Ευρώ-Κορώνας : EUR 1 ≈ SEK 9,90
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Παντελής Γιαννούλης
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1. Ελληνο-σουηδικές Σχέσεις
Έρευνα Αγοράς για τα Τρόφιμα,
Ελαιόλαδο, Ελιές στη Σουηδία
Το Γραφείο προέβη τον Νοέμβριο, σε
εκπόνηση έρευνας αγοράς, για την Σουηδική
Αγορά Τροφίμων, Ελαιολάδου και Ελιών, τις
Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων, Ελαιολάδου
και Ελιών στη Σουηδία και παράλληλα τις
προοπτικές για περαιτέρω κατοχύρωση
μεριδίων από την σουηδική αγορά. Η έρευνα
μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και στο link
http://www.agora.mfa.gr/infofilesmenu/infofile/60377
Συμμετοχή 42 ελληνικών εταιρειών στην
Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων
΄΄Nordic Organic Food Fair΄΄ στο Μάλμε
Η Διεθνής Έκθεση ΄΄Natural Products
Scandinavia΄΄
διοργανώνεται
ετησίως,
ταυτόχρονα με την ΄΄Nordic Organic Food
Fair΄΄ http://www.nordicorganicexpo.com/ ,
στον εκθεσιακό χώρο Malmomassan,
έκτασης 14.000 τ.μ. στο Μάλμε. Οι εν λόγω
εκδηλώσεις απευθύνονται σε αγοραστές και
επιχειρηματικό κοινό, του κλάδου υγιεινής
διατροφής και των φυσικών προϊόντων
περιποίησης.
Κατά την φετινή διοργάνωση, συμμετείχαν
εκθέτες από 40 χώρες και αναμένονταν
περίπου 5.000 επισκέπτες. Εθνικά περίπτερα
είχαν οι, Ελλάδα,
Εσθονία, Αυστρία,
Ολλανδία, Γαλλία, Δανία, Σρι Λάνκα, Ισπανία,
Ιταλία, Γερμανία, Νότιος Αφρική και Σουηδία.
Από πλευράς μας παραβρέθηκε στην
Έκθεση, το στέλεχος του Γραφείου κα
Μ.Κουμουτσάκου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’.
Η παρουσία της Ελλάδας, ήταν ιδιαίτερα
δυναμική, με Περίπτερα του Οργανισμού
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων ΄΄ΔΗΩ΄΄ και του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΄΄ΟΚΑΑ΄΄. H
συμμετοχή 42 ελληνικών εταιρειών, ήταν η
μεγαλύτερη μετά της Σουηδίας (68 εταιρείες)
ενώ συγκρίσιμες ήταν οι συμμετοχές από
Η.Β., Ισπανία, Δανία και Ολλανδία.
Οι ελληνικές εταιρείες δήλωσαν σε γενικές
γραμμές ικανοποιημένες από τη συμμετοχή
τους, ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η εν

λόγω Έκθεση, λόγω του μικρού μεγέθους
της και του σχετικά χαμηλού κόστους
συμμετοχής (ενδεικτικά 1.300 ευρώ για 3
τετρ. μέτρα) είναι κατάλληλη για
μικρομεσαίες και start-up επιχειρήσεις με
φυσικά ή βιολογικά προϊόντα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της
Έκθεσης διεξάγεται ψηφοφορία από τους
επισκέπτες για την απονομή βραβείων
Innovation Awards, εκ των οποίων το
βραβείο για το καλύτερο φυσικό τρόφιμο
απονεμήθηκε στο μέλι της ελληνικής
εταιρείας
Amphipolis,
http://www.amfipolis-bee.gr/ .
2. Οικονομικά Στοιχεία-Δείκτες
Ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας,
΄΄Doing Business 2018- Reforming to
Create Jobs΄΄, η Σουηδία στην 10η θέση
μεταξύ 190 οικονομιών παγκόσμια.
Σύμφωνα με την πρόσφατα (30
Οκτωβρίου τ.έ.) δημοσιευθείσα ετήσια
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ΄΄Doing
Business 2018- Reforming to Create Jobs΄΄,
στην οποία εξετάζονται 190 οικονομίες
παγκόσμια
όσον
αφορά
στο
περιβάλλον/΄΄ευκολία΄΄ δραστηριοποίησης
επιχειρήσεων στο έδαφός τους, βάσει 10
δεικτών (Έναρξη επιχείρησης, Διαχείριση
κατασκευαστικών
αδειών,
Ηλεκτροδότηση, Καταχώρηση ακίνητης
περιουσίας,
Εξασφάλιση
πίστωσης,
Προστασία
επενδυτών
μειοψηφίας,
Πληρωμή φόρων, Διασυνοριακό εμπόριο,
Επιβολή
συμβάσεων,
Επίλυση
πτωχεύσεων), η Σουηδία κατατάσσεται
στην 10η θέση παγκόσμια ( στην 1η θέση
βρίσκεται η Ν.Ζηλανδία, στην 2η η
Σιγκαπούρη, ενώ όσον αφορά στις
υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, η Δανία
βρίσκεται στην 3η θέση, η Νορβηγία στην
8η θέση και η Φινλανδία στην 13η θέση).
Αναλυτικότερα
για
την
Σουηδία
αναφέρεται ότι, η θέση της στους
επιμέρους 10 παρακάτω δείκτες, μεταξύ
των 190 οικονομιών να είναι :
-Ηλεκτροδότηση, 6
-Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας, 9
-Έναρξη επιχείρησης, 13
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-Επίλυση πτωχεύσεων, 16
-Διασυνοριακό εμπόριο, 18
-Πληρωμή φόρων, 27
-Διαχείριση κατασκευαστικών αδειών, 27
-Προστασία επενδυτών μειοψηφίας, 29
-Επιβολή συμβάσεων, 36
-Εξασφάλιση πίστωσης, 77
Στην 9η θέση πανευρωπαϊκά, η
αγοραστική δύναμη των σουηδών
πολιτών.
Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευθείσα
ετήσια
έρευνα
της
εταιρείας
GfK
«Αγοραστική Δύναμη της Ευρώπης 2017», οι
σουηδοί πολίτες βρίσκονται στην 9η θέση
στον πανευρωπαϊκό κατάλογο των 42
χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα.
Αναλυτικότερα, κατά το 2017 στο σύνολό
τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν διαθέσει
περίπου 9,4 τρισ. ευρώ για δαπάνες σε
τρόφιμα, διαμονή, καθημερινά έξοδα,
υπηρεσίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία
και ασφαλιστήρια συμβόλαια, διακοπές,
μετακίνηση και άλλες καταναλωτικές
δαπάνες, αυξημένες κατά 1,9% σε σχέση με
πέρυσι, ενώ ο μ.ο. του διαθέσιμου κατά
κεφαλήν εισοδήματος των Ευρωπαίων για
δαπάνες και αποταμίευση, ανέρχεται στα
13.937 Ευρώ.
Όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη των
σουηδών πολιτών, ανέρχεται στα 21.764
Ευρώ, ενώ παράλληλα στις 8 πρώτες θέσεις
βρίσκονται οι πολίτες των : Λιχτενστάιν
(63.267 ευρώ), Ελβετίας (42.142), Ισλανδίας
(33.399),
Λουξεμβούργου
(30.499),
Νορβηγίας (29.407), Δανίας (24.493),
Αυστρίας (22.597) και Γερμανίας (22.239).
Οικονομικές Εξελίξεις
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κατά
το 2ο τρίμηνο τ.έ. έφθασε στο 1,3%, ρυθμός
υψηλότερος του 1ου τριμήνου, κυρίως λόγω
αύξησης του ρυθμού των εξαγωγών, ενώ ο
πληθωρισμός παρέμεινε στο 2%.
Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των
απασχολουμένων κατά 136.000 άτομα τους
τελευταίους 12 μήνες, γεγονός που σημαίνει

ότι η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά
περισσότερο από 2%.
Αποτέλεσμα αυτού είναι το ποσοστό
ανεργίας να μειωθεί στο 7,4% έναντι του
7,6% την ίδια περίοδο του 2016, ενώ
σημειώνεται ότι όσον αφορά τους
σουηδούς πολίτες η ανεργία κυμαίνεται
στο 3,9%, ενώ όσον αφορά στους ξένους
εργαζομένους το ποσοστό ανεργίας
κυμαίνεται στο 22,1%.
3. Επιχειρηματικές ειδήσεις
Η εφαρμογή Apple Pay φτάνει σε
Δανία, Φινλανδία και Σουηδία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Apple, η
εφαρμογή πληρωμών μέσω κινητού, Apple
Pay επεκτείνεται και πλέον φτάνει στις
αγορές της Δανίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας όπως ακριβώς είχε ανακοινωθεί
από την εταιρεία, κατά τη διάρκεια της
φετινής χρονιάς. Οι συνεργαζόμενες στη
Σουηδία εταιρείες με την Apple Pay είναι η
Τράπεζα
Nordea,
η
εταιρεία
προπληρωμένων υπηρεσιών Edenred, και
η εταιρεία σταθμών βενζίνης ST1.
Διατηρεί την έδρα της στη Σουηδία η
Τράπεζα SEB.
Η Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη
Σουηδία μετά από την πρόσφατη
απόφαση της ομόλογής της Nordea να
μεταφέρει την έδρα της στη Φινλανδία για
να επωφεληθεί από τους λιγότερο
αυστηρούς κανονισμούς.
Σημειώνεται ότι, η σουηδική κυβέρνηση
έχει προτείνει την αύξηση του ποσού που
καταβάλλουν οι τράπεζες για την κάλυψη
του
κόστους
της
στήριξης
των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα,
υποστηρίζοντας ότι τα κέρδη του
διογκούμενου
κλάδου
χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών
της
χώρας, δικαιολογεί να πληρώνουν
"υψηλότερο τέλος εξυγίανσης¨.
Φέτος, η SEB αναμένει να πληρώσει 1,9
δισ. σουηδικές κορόνες (234 εκατ.
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δολάρια) σε ρυθμιστικά τέλη, από τις 1,4 δισ.
κορόνες στο προηγούμενο έτος.
Carlsberg, μηδενικές εκπομπές διοξειδίου
του
άνθρακα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της δανικών
συμφερόντων βιομηχανίας ζύθου Carlsberg,
η οποία και λειτουργεί εργοστάσιο στη
Σουηδία, στη περιοχή Falkenberg, αυτό το
εργοστάσιο θα τροφοδοτείται από τούδε και
στο εξής μόνο με βιοαέριο και πράσινη
ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη
θερμική ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια,
να βρίσκονται στο μηδέν.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος Carlsberg έχει θέσει
φιλόδοξα σχέδια βιωσιμότητας και αειφόρου
ανάπτυξης, καθώς μεταξύ άλλων, επιδιώκει
μηδενικές εκπομπές άνθρακα στα ζυθοποιεία
του, έως το 2030 και παράλληλα 100%
χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το έτος 2022 και μείωση κατά το ήμισυ
της χρήσης νερού έως το 2030, σε σχέση με
το 2015.
GE,
κατασκευή
του
μεγαλύτερου
υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην
Ευρώπη
Σύμφωνα με ανακοίνωση της GE, η εταιρεία
σε συνεργασία με την Green Investment
Group, ξεκίνησαν την κατασκευή του
αιολικού πάρκου Markbygden, στο βόρειο
τμήμα της χώρας, το οποίο όταν θα
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019, θα είναι
δυνατόν να παράγει 650 MW αιολικής
ενέργειας και αναμένεται να ενισχύσει τη
συνολική παραγωγή αιολικής ενέργειας στη
Σουηδία κατά 12,5%.
Το κόστος χρηματοδότησης του έργου
ανέρχεται στα περίπου 800 εκ.Ευρώ, ενώ
ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία αγοράς της
παραγόμενης ενέργειας από την εταιρεία
Norsk Hydro (παραγωγή αλουμινίου).
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