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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας 
                                                                            Αριθμός 4 
 

1. Ελληνο-Σουηδικές Οικονομικές Σχέσεις 
2. Σουηδική οικονομία 
 Δυσμενείς οι οικονομικές εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 
 Αναθεώρηση στρατηγικής έναντι της πανδημίας, αύξηση δαπανών 

χρηματοδότησης 
2. Επιχειρηματικά νέα 
 SAS: Δεν θα δείτε κανονικότητα πριν από το 2022 
 Περισσότερα από 1.000 άτομα θα απολυθούν από την H&M 
  

Τρέχουσα ισοτιμία Κορόνας-Ευρώ: 
SEK   10,6/ EUR 1 
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1.Ελληνο-Σουηδικές Οικονομικές Σχέσεις 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων/ΕΛΤΑ, της 11ης Μαϊου τ.έ., έχει 
πλέον αποκατασταθεί η ταχυδρομική σύνδεση 
με τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού και 
καθίσταται, και πάλι δυνατή η αποστολή 
ταχυδρομικών αντικειμένων προς τους 
μεγαλύτερους και σημαντικότερους 
προορισμούς του εξωτερικού (μεταξύ των 
οποίων και η Σουηδία). 
Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν ότι οι χρόνοι 
επίδοσης της αλληλογραφίας 
διαφοροποιούνται από προορισμό σε 
προορισμό και προειδοποιούν για 
καθυστερήσεις. 
Για άμεση ενημέρωση και δεδομένου ότι οι 
εξελίξεις είναι συνεχείς, τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία καλούν τους ενδιαφερόμενους να 
ανατρέχουν συχνά στην ιστοσελίδα τους 
www.elta.gr, όπου αναρτάται ο 
επικαιροποιημένος πίνακας των χωρών που 
εξυπηρετούνται. 
 
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στην αεροπορική 
σύνδεση μεταξύ Ελλάδας-Σουηδίας, έχει –μέχρι 
παρούσης- διακοπεί η απευθείας σύνδεση, 
καθώς οι Aegean, SAS, Norwegian κλπ έχουν 
διακόψει τις πτήσεις τους λόγω της πανδημίας. 
 
2. Σουηδική Οικονομία  
 
Δυσμενείς οι οικονομικές εξελίξεις λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού 
Η Κυβέρνηση αναμένει ότι η ανεργία θα αυξηθεί 
στο 9% κατά τη διάρκεια του 2020 και η 
οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 4,2%, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας.  
Η ανωτέρω κάμψη,  αναμένεται να είναι τόσο 
βαθιά όσο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης 2007-2009, όπου 
και η σουηδική οικονομία κατά το 2009 
συρρικνώθηκε κατά επίσης 4,2% (η μεγαλύτερη 
μείωση σε περισσότερα από 50 χρόνια). 
Η Υπουργός Οικονομικών κα Magdalena 
Andersson υποστήριξε ότι χρειάζεται να 
αντιμετωπισθεί μια πολύ σοβαρή οικονομική 
κατάσταση, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, την στιγμή μάλιστα που 
παρουσιάζεται  ταυτόχρονα συρρίκνωση της  
προσφοράς  όσο και της ζήτησης, ενώ όπως και 
με την κρίση του 2009, θα χρειαστούν χρόνια 
για να ανακάμψει η χώρα από αυτήν την 
οικονομική ύφεση. 

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για την μείωση του Σουηδικού ΑΕΠ 
είναι ότι θα  μειωθεί εφέτος κατά 6,1%, ενώ η 
Σουηδική Κεντρική Τράπεζα/ Riksbank, έχει 
ακόμη πιο ζοφερή προοπτική, εκτιμώντας ότι 
το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 7-10%,  με την 
ανεργία να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 10,4%.   
 

Αναθεώρηση στρατηγικής έναντι της 
πανδημίας, αύξηση δαπανών 
χρηματοδότησης. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σ/Κυβέρνησης 
της 12ης Μαϊου, αναπροσαρμόζεται  ένα βασικό 
συστατικό της στρατηγικής  στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας του Covid-19, ύστερα από την 
«εκτός ελέγχου» αύξηση των θυμάτων στους 
οίκους ευγηρίας.  
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει επιπλέον 
2,2 δισ. κορόνες (περίπου 200 εκ.Ευρώ) για να 
ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας των 
μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών. Επιπλέον 2 δισ. 
κορόνες θα διατεθούν στις τοπικές αρχές για να 
καλύψουν το επιπλέον κόστος στην 
αντιμετώπιση του ιού.  
Σημειώνεται ότι, έρευνα για τους θανάτους 
στους οίκους ευγηρίας έχουν ανοίξει και οι 
εισαγγελικές αρχές της χώρας, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν υπήρξαν αμέλεια και 
παρατυπίες.  
Περισσότεροι από τους μισούς Σουηδούς άνω 
των 70 ετών, που πέθαναν από Covid-19, 
ζούσαν σε οίκους ευγηρίας έως και τα τέλη 
Απριλίου.  
Έως και τις 11/5 ο συνολικός αριθμός των 
θανάτων από τον κορωνοϊό στη χώρα 
ανερχόταν στους 3.256. 
 

 

3.Επιχειρηματικά νέα  

 
SAS: Δεν θα δείτε κανονικότητα πριν από το 
2022 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου, οι αριθμοί κίνησης 
της αεροπορικής εταιρείας SAS για τον Απρίλιο 
είναι εξαιρετικά δυσοίωνες για την εταιρεία. Ο 
αριθμός των επιβατών σε προγραμματισμένες 
αεροπορικές πτήσεις μειώθηκε κατά 98% σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι,  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ.Rickard Gustafson, 
ισχυρίζεται ότι η SAS αντιμετωπίζει προκλήσεις 
που θα επηρεάσουν τον πυρήνα της λειτουργίας 
της εταιρείας και ότι η επιστροφή σε κανονικά 
μεγέθη, θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ότι 
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αναμενόταν προηγουμένως. «Η εκτίμησή μας 
είναι ότι δεν θα δούμε κανονικότητα από την 
άποψη τα επίπεδα ζήτησης πριν από το covid-
19 έως το έτος 2022 »,. 
Η προγραμματισμένη χωρητικότητα του ομίλου 
SAS μειώθηκε κατά 95% και μεταξύ των λίγων 
πτήσεων που απογειώθηκαν, ο λεγόμενος 
συντελεστής καμπίνας ήταν στο 26%, 
αφήνοντας άδειο τα τρία τέταρτα των θέσεων. 
 
Σημειώνεται ότι σε ξεχωριστή συνέντευξη ο  
κ. Torbjorn Wist, CFO της SAS, υποστηρίζει την 
αναζήτηση κρατικής ενίσχυσης για την 
υποστήριξη της εταιρείας μέσω της πανδημίας. 
 
Περισσότερα από 1.000 άτομα θα 
απολυθούν από την H&M 
Περίπου 350 εργαζόμενοι θα απολυθούν από 
την H&M στη Σουηδία, αναφέρει η εφημερίδα 
Aftonbladet. Σύμφωνα με τον σουηδικό γίγαντα 
ενδυμάτων, το μέτρο δεν συνδέεται άμεσα με 
την κρίση του κορονοϊού, αλλά μάλλον 
θεωρείται μέρος της συνεχιζόμενης 
αναδιοργάνωσης και ψηφιοποίησης ολόκληρου 
του τομέα λιανικής ένδυσης. «Φυσικά, είναι 
επώδυνο να έχουμε αυτές τις αποφάσεις, αλλά 
θα παράσχουμε στο προσωπικό μας 
υποστήριξη για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα 
εκτός του ομίλου H&M», δήλωσε η εταιρεία σε 
γραπτή δήλωση στην Aftonbladet. 
Επιπλέον, 100 εργαζόμενοι στις «κεντρικές 
Υπηρεσίες των Γραφείων της H&M» δεν θα 
λάβουν παράταση στη σύμβασή τους και 800 
σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να αφήσουν τις 
θέσεις τους - και αυτό λέγεται ότι συνδέεται με 
το ξέσπασμα του κορονοϊού-.  
Η εταιρεία ανέφερε μείωση των πωλήσεων της, 
κατά 57% μεταξύ 1ης Μαρτίου και 6 Μαΐου, σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.  


