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Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας 

 Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι 

 Το 84% ζει στις πόλεις που καταλαμβάνουν το 1,3% της συνολικής 
έκτασης της χώρας (αραιοκατοικημένη) 

 Το 20,0% έχει καταγωγή από άλλη χώρα 

Αυτοδιοίκηση 

 Έχει τις ρίζες της στον 16ο αιώνα 

 Στις αρχές του 19ου αιώνα λειτουργούν κοινοτικά συμβούλια, τα οποία 
δεν εκλέγονται από το σύνολο του πληθυσμού 

 Το 1863 δημιουργούνται οι δήμοι, με δικαίωμα φορολόγησης των 
πολιτών 

 Το 1907 αποκτούν δικαίωμα ψήφου όλοι οι άνδρες και το 1921, όλες οι 
γυναίκες 

 Μετά από διαδοχικές μεταρρυθμίσεις το 1952,1961 και 1977, σήμερα 
στη Σουηδία υπάρχουν 290 δήμοι  

 Σήμερα η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται τα 2/3 των δημόσιων υπηρεσιών 

 Σήμερα το μερίδιο της αυτοδιοίκησης στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
φτάνει το 20%  

Βασικές Αρμοδιότητες Αυτοδιοίκησης 

 Κοινωνική υπηρεσία (φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και 
γερόντων, βοήθεια απόρων) 

 Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων 

  Πολεοδομία και ανοικοδόμηση 

  Υγεία και ιατρική περίθαλψη 

 Ελεύθερος χρόνος, πολιτισμός, τουρισμός 

 Καθαριότητα και περισυλλογή/βιολογικό καθαρισμό λυμάτων 

 Ύδρευση και αποχέτευση 

 Συντήρηση οδικού δικτύου (αφορά τους μεγάλους δήμους) 

 Αστική συγκοινωνία (αφορά τους μεγάλους δήμους) 
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Βασικές Αρμοδιότητες Κράτους 

 Νομοθεσία 

 Δημόσια τάξη και Ασφάλεια 

 Οικονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων 
φόρων 

 Εξωτερική πολιτική 

 Εθνική άμυνα 

 Πολιτική αγοράς εργασίας 

 Ανώτατη παιδεία 

 Πολιτισμός - τουρισμός 

Βασικά Χαρακτηριστικά Τουριστικής Ανάπτυξης της Χώρας 

 Η τουριστική βιομηχανία καλύπτει το 2,5% του ΑΕΠ 

 Πάνω από 130.000 εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού 

 Σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 0,85 τουρίστες 
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Κυριότεροι Τουριστικοί Προορισμοί 

 Στοκχόλμη 

 Γκέτεμποργκ 

 Μάλμοε 

 Λίμνες, κανάλια, ακτές 

 Βουνά και δάση  

 Ειδυλλιακά χωριά 

 14 περιοχές μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς της UNESCO 
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Τουριστικοί Περίοδοι 

 Καλοκαιρινός τουρισμός  
 24 φωτεινές ώρες 

 Χειμερινός τουρισμός  
 συνδυασμός χιονοδρομικών κέντρων, με τη χειμερινή φύση 
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Κατηγορίες Τουρισμού 

 Τουρισμός ελεύθερου χρόνου 
επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, διακοπές, ανάπαυση, εκδηλώσεις, 
ήλιος και θάλασσα κλπ 

 Επαγγελματικός τουρισμός 
συνέδρια, σεμινάρια, επιχειρηματικά ταξίδια, εκθέσεις κλπ 
 
 

 
 
 

Κύρια Προέλευση Τουριστών 

 Γερμανία 

 Σκανδιναβικές χώρες 

 Υπόλοιπη Ευρώπη 

 ΗΠΑ και Καναδάς 

 Ασία  
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Μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν οι τουρίστες, για να επισκεφθούν 
τη Σουηδία 

 
 
 

Έσοδα από την ανάπτυξη του Τουρισμού 

 Το 2004 οι τουρίστες δαπάνησαν πάνω από 172.000.000.000 SEK ή 
1.911.000.000 € 

 Οι τομείς στους οποίους δαπανήθηκαν ήταν προμήθειες 
αγαθών/υπηρεσιών, χώροι εστίασης και διαμονής, μετακινήσεις κλπ 
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Φορείς που ασχολούνται με τον Τουρισμό 

 Υπουργείο τουρισμού 

 Δήμοι 

 Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων 

 Τουριστικά γραφεία  

Η Συμβολή του Κράτους 

 Υπουργείο τουρισμού 

 Διακρατικές συμφωνίες 

 Επιχορήγηση της λειτουργίας της εταιρείας VISIT SWEEDEN AB 

 Λειτουργία δημόσιας εταιρείας τουριστικών γραφείων 

VISIT SWEEDEN AB 

 Μέτοχοι 50% το κράτος και 50% ιδιώτες 

 Σκοπός της η προβολή του τουρισμού (διαφήμιση, site κλπ) 
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Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης (άμεσα)  

 Δημοτικές εταιρείες προώθησης και οργάνωσης τουρισμού 
(επιχορηγούμενες) 

 Τουριστικά γραφεία 

Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης (έμμεσα) 

Μέριμνα για την προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών πόρων 

Stockholm’s visitors board AB 

 Προώθηση του τουρισμού της πόλης στη Σουηδία και Διεθνώς 

 Οργάνωση τουριστικών προγραμμάτων 

 Αξιοποίηση internet 

 Έκδοση τουριστικής κάρτας (για είσοδο σε μουσεία, στις συγκοινωνίες 
κλπ) 

 Λειτουργία Κέντρου Τουρισμού  

Συμπεράσματα 

 Η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη Σουηδία, 
καθιστά την Τουριστική βιομηχανία ως ένα από τους μεγαλύτερους 
«εξαγωγικούς» τομείς της χώρας 

 Βασική προϋπόθεση για την τουριστική  ανάπτυξη αποτελεί η 
προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

 Η ύπαρξη υποδομών υποδοχής, μεταφορών και πληροφόρησης 
συνετέλεσαν σημαντικά στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα 

 Η συνεργασία της αυτοδιοίκησης και του κράτους είναι απαραίτητη και 
καθοριστική.  


