ΣΟΥΗΔΙΑ
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Α. Γενικά

Η σουηδική οικονομία αποδείχθηκε πολύ ανθεκτική απέναντι στην κρίση ενώ αντιμετώπισε επιτυχώς την
δυσμενή ευρωπαϊκή οικονομική συγκυρία χάρις στα ισχυρά θεμελιώδη μακροοικονομικά της μεγέθη (χαμηλό
δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό πλεόνασμα κ.ά.).Η έντονη εξωστρέφεια της σουηδικής οικονομίας και η
αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για τα σουηδικά προϊόντα, καταδεικνύεται και από το γεγονός, ότι η συμβολή των
εξαγωγών στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. είναι άνω του 50%, ενώ τα 2/3 αυτών προορίζονται για τις χώρες-μέλη της
Ε.Ε. Στη Σουηδία το δημόσιο χρέος να είναι χαμηλότερο (35%) από το ιδιωτικό (240%), γεγονός που εξηγείται από
τη μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς στις τηλεπικοινωνίες, τους Η/Υ, τα
ηλεκτρονικά, φαρμακευτικά, ιατρικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας,
ενώ βρίσκεται επίσης στην κορυφή της υψηλής τεχνολογίας με τους τομείς της νανοτεχνολογίας και έρευνας
εμβρυονικών κυττάρων να αναπτύσσονται ραγδαία. Σύμφωνα με το τελευταίο Economic Survey of Sweden (OECD,
2015) ωστόσο, για να διατηρηθεί υψηλή αύξηση της παραγωγικότητας, η Σουηδία θα έπρεπε να αποφύγει την
υπερβολικά στενή εστίαση στους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Αντί αυτού, ο ΟΟΣΑ προτείνει την επένδυση σε όλους
τους τύπους κεφαλαίου που βασίζονται στη γνώση. Ενδεικτική του οικονομικού/επιχειρηματικού περιβάλλοντος
είναι επίσης η κατάταξη της χώρας στην 9η θέση παγκοσμίως, στην ετήσια «Παγκόσμια έκθεση για την
ανταγωνιστικότητα 2015-2016» (Global Competitiveness Index) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θέση την
οποία διατηρεί και στους αντίστοιχους δείκτες άλλων οργανισμών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι η “Transparency
International” συγκαταλέγει τη χώρα στην 4η θέση ανάμεσα στις πλέον διαφανείς και μη διεφθαρμένες χώρες
παγκοσμίως.
Β. Θεσμικό Πλαίσιο διμερούς οικονομικής συνεργασίας

Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας έχουν υπογραφεί οι εξής Συμφωνίες:
Συμφωνίες

Υπογραφή

Συμφωνία Διεθνών Οδικών
Μεταφορών Επιβατών &
Εμπορευμάτων
Συμφωνία Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας Εισοδήματος
Συμφωνία εκμεταλλεύσεως τακτικών
γραμμών εναερίου κυκλοφορίας

Έναρξη ισχύος

Νόμος/ΦΕΚ

1975
1961
1947

Συνθήκη Εμπορίου, Ναυτιλίας &
Εγκαταστάσεως

1926 (Από τη συμφωνία αυτή καταργήθηκαν
το 1985, για λόγους εφαρμογής του
κοινοτικού κεκτημένου, τα άρθρα 4, 5, 6 και 7

Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ των
Υπουργείων Εθνικής Αμύνης
Ελλάδος-Σουηδίας

6/10/2006

ΦΕΚ 96/25.5.27

6/10/2006

Ν.4188/2013, ΦΕΚ Α΄202

Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- Σουηδίας

Εξαγωγές

2013

2014

2015

2015/2014

127,6

135,1

122,6

-10,20%
18,59%

Εισαγωγές

235,3

228,1

280,2

Όγκος Εμπορίου

362,90

363,20

402,80

9,83%

Εμπορικό Ισοζύγiο

-107,70

-93,00

-157,60

40,99%

Τα κυριότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στη Σουηδία το 2015 ήταν τυροκομικά προϊόντα (σε πολύ
μεγάλο ποσοστό, φέτα), άργιλοι και πλαστικές ύλες, σιδηροκράματα, παρασκευάσματα διατροφής, λαχανικά και
φρούτα, λιπάσματα, ενδύματα, υφάσματα κ.α. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μπεντονίτης με μερίδιο 8,3%, ενώ οι
διόπτρες που αποτελούσαν το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας τα προηγούμενα έτη, είναι πλέον στην
όγδοη θέση και έχουν ποσοστό 6,2%. Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών αγαθών της Ελλάδας
συγκαταλέγονται επίσης οι ελιές (7,9%) και πλαστικές ύλες (ποσοστό 6,9%). Η Σουηδία εισάγει το 50% των
τροφίμων της και ως εκ τούτου οι δυνατότητες περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων είναι πολύ
σημαντικές.
Τα βασικά εισαγόμενα προϊόντα από τη Σουηδία για το ίδιο έτος είναι τα ορυκτέλαια, φαρμακευτικά
παρασκευάσματα, προϊόντα από χαρτί και χαρτόνι, τηλεφωνικές συσκευές, προϊόντα ξυλείας, ψάρια παστά,
διάφορα οχήματα και επιβατικά αυτοκίνητα, προϊόντα χάλυβα κτλ.

Στην Ελλάδα έχουν παρουσία όλες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες της Σουηδίας, ήτοι ΙΚΕΑ, Volvo,
Ericsson, Alfa Laval, SKF κλπ. Έχει εκφραστεί κατά καιρούς ενδιαφέρον Σουηδών επενδυτών για ιδιωτικοποιήσεις
του κλάδου εκμετάλλευσης λιμένων της Ελλάδας. Παγίως στην Ελλάδα Σουηδοί επενδύουν στην αγορά
παραθεριστικών κατοικιών. Από τον Σεπτέμβριο 2012 η επενδυτική εταιρεία Fundior δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες σε Σουηδούς και Έλληνες επενδυτές. Επίσης έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για
επενδύσεις στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και δραστηριοποίησης στην εκμετάλλευση υδατοδρομίων. Σύμφωνα με τη
σουηδική Στατιστική Υπηρεσία, υπήρξε μείωση των επενδύσεων στη χώρα μας το 2014. Υπολογίζεται ότι, οι
συνολικές επενδύσεις στο τέλος του 2014 ανέρχονταν σε περίπου 52 δις κορόνες, σημειώνοντας μείωση της τάξης
του 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (54,5 δις κορόνες). Η πρόβλεψη για το 2015 είναι εκ νέου αύξηση
των επενδύσεων (κυρίως στη χημική μα και την εξορυκτική βιομηχανία). Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να
ανέλθουν στις 54,3 δις κορόνες.Τέλος, αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι –παρά την κρίση– η Σουηδία διαθέτει σήμερα
στην Ελλάδα 25 MLEs (μεσαίες και μεγάλες εταιρείες) απασχολώντας περί τα 3.000 άτομα.
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Σουηδών, καθώς περισσότερα από
351.573 άτομα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) επισκεφτήκαν τη χώρα μας το 2015 αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τον δεύτερο
πιο δημοφιλή προορισμό, μετά την Ισπανία, μεταξύ των μεσογειακών χωρών.
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