
Αύξεζε ηων επενδύζεων ζηε ος-

εδία λόγω μείωζερ θοπολογικών 

ζςνηελεζηών  
Η θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο πξνέβε 

ζε κείσζε ηνπ εηαηξηθνύ θόξνπ ζε 

22% από 26,3% πνπ ήηαλ ην 2012, 

κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε επελδύ- 

ζεσλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ    

εξγαζίαο θαη ηελ απνθπγή εμόδνπ 

επηρεηξήζεσλ από ηε ρώξα. Σύκθσλα 

κε ηνπο λένπο θαλνληζκνύο, δελ    

επηβάιιεηαη επίζεο θόξνο εηζνδήκα-

ηνο επί ησλ κεξηζκάησλ από ηηο    

κεηνρέο ή ζηα θεθαιαηαθά θέξδε 

από ηηο πσιήζεηο κεηνρώλ επηρεηξή-

ζεσλ.  

Σε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ε ζνπε-

δηθή Κπβέξλεζε αλέθεξε όηη «ε   

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εηαηξηθνύ θό-

ξνπ αλακέλεηαη λα εληζρύζεη ην    

επελδπηηθό θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε 

ζηε Σνπεδία δεδνκέλνπ όηη ε ρώξα 

δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Επξώ-
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

πεο θαη ζπλεπώο νη θόξνη ζα πξέπεη 

λα είλαη πεξηζζόηεξν αληαγσληζηη-

θνί. Τα πξώηα ζεηηθά απνηειέζκα-   

ηα ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθώλ      

ζπληειεζηώλ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

θαίλνληαη». 

Σύκθσλα κε εηαηξείεο ζπκβνύισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύ-

ληαη ζηε ρώξα, κεηά ηηο κεηαξξπζκί-

ζεηο πνπ αθνξνύλ ηε θνξνιόγεζε 

ησλ εηαηξεηώλ επελδύζεσλ ραξηνθπ-

ιαθίνπ, ε Σνπεδία δηαζέηεη έλα από 

ηα πην επλντθά θνξνινγηθά πεξηβάι-

ινληα ζηελ Επξώπε κε γελλαηόδσ-

ξνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πώο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ θαηαξγεζεί 

νη θόξνη ζε θπζηθά πξόζσπα πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθνξα δώξα, θιε-

ξνλνκηέο θηι. H ηειεπηαία κείσζε 

εηαηξηθνύ θόξνπ ζηε Σνπεδία είρε 

γίλεη ην 2009, όηαλ ν ζπληειεζηήο 

κεηώζεθε  ζε  26,3%  από  28 %  πνπ  

 Photo: http://www.thelocal.se/blogs/corneliushamelberg/files/2012/05/10759910-scenic-summer-aerial-



ήηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη κεηώζεηο  απηέο, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξόληα,  ζεκαηνδνηνύλ κηα αμηνζεκεί-

σηε αιιαγή θαζώο ε πςειή θνξνιόγεζε πνπ  

ππήξρε ηηο πξνεγνύκελεο  δεθαεηίεο είρε ππν-

ρξεώζεη αξθεηέο εηαηξείεο λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

Σνπεδία. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Μείωζε ηερ βιομεσανικήρ παπαγωγήρ ζηε 

οςεδία  

Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε Σνπεδία έρεη κεησ-

ζεί ζεκαληηθά, θαζώο ε ύθεζε ζηελ επξσδώλε 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο εμαγσγέο ηεο κεγαιύηε-

ξεο ζθαλδηλαβηθήο νηθνλνκίαο. Η βηνκεραληθή 

παξαγσγή κεηώζεθε θαηά 2,6% ηνλ πεξαζκέλν 

Μάην ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Απξίιην, ελώ ζπγθξηηη-

θά κε ην Μάην ηνπ 2012, ε κείσζε ήηαλ ηεο ηάμε-

σο ηνπ 7,3%.  

Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο δηαηήξεζε ακε-

ηάβιεην ην επηηόθην αλαθνξάο ηνλ Ινύλην. Η ηηκή 

ηεο θνξόλαο κεηώζεθε θαηά 0,8% θαη αλέξρεηαη 

πιένλ ζε 8.80 θνξόλεο αλά επξώ. 

 

 

Ππόηαζε για μείωζε θόπων ζε μικπέρ επισει-

πήζειρ ζηε οςεδία 
Η ζνπεδηθή θπβέξλεζε πξνσζεί δηάθνξα θνξν-

ινγηθά κέηξα ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζειθύζεη 

επελδπηέο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. Σην πιαί-

ζην απηό εληάζζεηαη θαη ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνύ 

θόξνπ ζην 22% από 26,3% πνπ ήηαλ ζην ηέινο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ν νπνίνο είλαη ρακειό-

ηεξνο από ην κέζν όξν ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΟΣΑ.  

Η θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο ζρεδηάδεη πιένλ δηά-

θνξεο κεηώζεηο θόξνπ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Όζνη απνθηνύλ κεηνρέο ζε κηα κηθξή εηαηξία ζα 

δύλαληαη λα έρνπλ κείσζε έσο θαη 50% ηνπ θό-

ζηνπο αγνξάο ησλ κεηνρώλ. Τν αλώηαην όξην γηα 

ηε κείσζε απηή ζα είλαη 650.000 θνξόλεο 

(100.000 δνιάξηα) αλά άηνκν ζε εηήζηα βάζε θαη 

ζα αθνξά επελδύζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 

πνζό ησλ 1,3 εθαη. θνξνλώλ. 

Σύκθσλα κε ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηεο Σνπ-

εδίαο, θ. Anders Borg, «ν κεησκέλνο εηαηξηθόο 

θόξνο θαη ε πξόηαζε γηα ηηο απαιιαγέο πνπ αθν-

ξνύλ επελδύζεηο κηθξήο θιίκαθαο εληζρύνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο θαη θαζηζηνύλ ηε 

Σνπεδία ειθπζηηθόηεξε ζε εγρώξηνπο θαη μέλνπο 

επελδπηέο».  

Ο ζύλδεζκνο ηδησηηθώλ επελδπηηθώλ θαη επηρεη-

ξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ηεο Σνπεδίαο εμέθξαζε, 

ζε αλαθνίλσζή ηνπ, ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ελ ιόγσ 

πξνηάζεηο, σζηόζν επηζπκεί ηελ επέθηαζε ηνπ 

κέηξνπ θαη γηα κεγαιύηεξνπο επελδπηέο θαζώο 

επίζεο θαη ηελ αύμεζε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ επέλ-

δπζεο πνπ πξνηείλεηαη. Απηή ε πξόηαζε κείσζεο 

θόξνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ       

1ε Σεπηεκβξίνπ 2013. 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αύξεζε ηων ηπαπεδικών ςπεπεζιών μέζω ηερ 

σπήζερ κινεηών ηελεθώνων  

Σε δεκνζίεπκα ηεο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο 

«The Local», αλαθέξεηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη  

πειάηεο ησλ ζνπεδηθώλ ηξαπεδώλ πξνηηκνύλ  

πιένλ ζπλαιιαγέο κε ηελ ηξάπεδά ηνπο κέζσ ηνπ 

θηλεηνύ ηνπο ηειεθώλνπ  παξά ηελ επίζθεςε ζε     

θάπνην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο.   

Οη κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο ηεο ρώξαο SEB,      

Handelsbanken, Nordea θαη Swedbank επηβε-

βαηώλνπλ πσο ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ επηιέ-

γνπλ λα έρνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ 

«έμππλσλ» θηλεηώλ είλαη επίζεο κεγαιύηεξνο θαη 

ζε  ζύγθξηζε  κε ην δηαδίθηπν.  

ΔΛΗΓΑ 2                                  ΗΟΤΛΗΟ  
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ΚΣΖΜΑΣΟΜΔΗΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Κίνδςνορ  για  «θούζκα»  ζηε ζοςεδική αγοπά 

ακινήηων  

Σύκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν 

«Bloomberg», ν ηνκέαο ησλ αθηλήησλ ζηηο ζθαλ-

δηλαβηθέο ρώξεο ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηηο νηθνλν-

κίεο ησλ ρσξώλ απηώλ θαζώο αξθεηνί ηδηνθηήηεο 

θαηνηθηώλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε 

ηελ απνπιεξσκή ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πνπ 

ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί.  

O νίθνο αμηνιόγεζεο Moody΄s εθθξάδεη έληνλε 

αλεζπρία γηα θίλδπλν «θνύζθαο» αθηλήησλ ζηηο 

ρώξεο ηεο Σθαλδηλαβίαο, ελώ αλαθέξεη επίζεο όηη 

κεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο εθ κέξνπο ζνπε-

δηθώλ λνηθνθπξηώλ βαζίδεηαη ζηελ απμαλόκελε 

ιήςε δαλείσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε ππεξ-

ρξέσζε ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ αληηθα-    

ηνπηξίδεη, σο επί ην πιείζηνλ, ηηο πνιύ κεγάιεο 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο αγνξάο θαηνηθηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαπέληε εηώλ. 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

εμανηική άνοδορ ηος ηοςπιζμού ζηε οςε- 

δία  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα ηεο 

Σνπεδίαο ζεκείσζε αύμεζε θαηά 5% ην 2012 θαη 

αλήιζε ζε 276 δηζ. ζνπεδηθέο θνξόλεο (41 δηζ. 

δνι. ΗΠΑ), ζύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηνπ 

Οξγαληζκνύ νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλά-

πηπμεο ηεο Σνπεδίαο (Tillväxtverket).  Τν γεγν-

λόο απηό ζπλεηέιεζε ζηελ αύμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν θαηά 6%. Υπνινγί-

δεηαη όηη, θαηά ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, 

168.000 άηνκα απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνύ ζηε Σνπεδία. 

Επίζεο ζηελ έθζεζε αλαθέξεηαη όηη θαηά ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, αιινδαπνί ηνπξί-

ζηεο δαπάλεζαλ, γηα πξώηε θνξά, πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα ζηε Σνπεδία ζε ζρέζε κε ηνπο Σνπε-

δνύο ηνπξίζηεο ζην εμσηεξηθό. Ελ ηνύηνηο, oη   

δαπάλεο ησλ ζνπεδώλ πνιηηώλ ζην εμσηεξηθό 

ήηαλ πςειόηεξεο θαηά 4% θαηά ηε δηάξθεηα νιό-

θιεξνπ ηνπ 2012. 

Εθπξόζσπνο ηνπ ζνπεδηθνύ νξγαληζκνύ νηθνλν-

κηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  αλέθεξε ζην 

Sveriges Radio (SR) όηη «νη ζνπεδνί πνιίηεο είλαη 

πξσηαζιεηέο ζηα ηαμίδηα ζε παγθόζκην επίπεδν, 

σζηόζν ππάξρνπλ δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη πνπ 

δελ έρνπλ αξρίζεη αθόκα λα ηαμηδεύνπλ θαη ε 

Σνπεδία έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηνπο πξνζειθύ-

ζεη. Ελ ηνύηνηο, ν αληαγσληζκόο είλαη πνιύ κεγά-

ινο θαη θπξίσο κεηαμύ ησλ ζθαλδηλαβηθώλ ρσ-

ξώλ». 

Παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρεη έληνλνο αληαγσλη-

ζκόο κεηαμύ ησλ ζθαλδηλαβηθώλ ρσξώλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 

55% ησλ αηόκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Σνπεδία, 

πξνέξρνληαη από ηε Δαλία, ηε Ννξβεγία θαη ηε 

Φηλιαλδία. Επίζεο 500.000 επηζθέπηεο από ηηο 

ΗΠΑ έξρνληαη ζηε Σνπεδία ζε εηήζηα βάζε, α-

ξηζκόο πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιύηεξν από ρώ-

ξα εθηόο Επξώπεο.  

ΔΛΗΓΑ 3                                  ΗΟΤΛΗΟ  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Öppet Hus EXPO (Home design, gifts & floral retail) 

Duration: 9-11 August 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: peter.scott@elmia.se 

Website: www.elmia.se 

 

 

Event: Promotionmässan (Profile and promotional products) 

Duration: 13-15 August 2013 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 /0044 1438767355  

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.promotion-massan.com 

 

 

Event: FORMEX (Interior decorating, textiles and furnishing industry, gifts) 

Duration: 15-18 August 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.formex.se 

 

 

Event: Digital Health Days 

Duration: 21-22 August 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@digitalhealthdays.se 

Website: www.digitalhealthdays.se 

 

 

Event: Optikmässan (Trade Show for the optical equipment industry) 

Duration: 29-31 August 2013 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 /0044 1438767355  

E-mail: solf@branschkansliet.se 

Website: www.solf.nu 
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