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II.  A ECONOMIA 

II.1. A economia da Suécia 

A economia da Suécia é caracterizada por se tratar de um país altamente orientado para a 
exportação, com uma atividade industrial baseada na produção de automóveis, sistemas de 
telecomunicações, produtos farmacêuticos, máquinas avançadas, equipamentos de precisão, 
produtos químicos, produtos florestais, artigos de aço e ferro. 

Tem uma economia de mercado, com um volumoso setor público alimentado por elevados 
impostos, e orientado para a segurança social, administração pública, saúde e educação. 

Após um período de recessão, aumento do desemprego e altas taxas de inflação no começo da 
década de 1990 - a "crise financeira dos anos 90" - a Suécia foi capaz de atingir o crescimento 
sustentável através de ajustes fiscais e dinamização da economia. 

Os avanços tecnológicos e uma força de trabalho educada resultaram em um aumento 
substancial de produtividade na Suécia. O eixo principal da economia sueca deslocou-se da 
agricultura e indústria para o setor de serviços, com destaque para telecomunicações e as 
tecnologias de informação. 

 

II.2. Macroeconomia da Suécia 

Em 2021, a Suécia foi a 24ª maior economia a nível mundial e a 7ª no contexto da União 
Europeia: 
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Gráfico 1 - A economia da Suécia no contexto mundial – 2021 

 

Unidade: Milhar de Milhão € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat 

 

De acordo com o IMF – World Economic Outlook Database (outubro 2021), apresentam-se os 
principais indicadores macroeconómicos da Suécia para o ano de 2021: 

 PIB a preços de mercado: 530 357 milhões € 
 PIB per capita: 50 910 € 
 Crescimento real do PIB: 4,8% 
 Taxa de Inflação: 3,9% 
 Dívida Pública: 39,7% do PIB (ano 2020) 
 Taxa de Desemprego: 7,9% 
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Gráfico 2 - Evolução do PIB anual da Suécia: 2016-2020 

 
Unidade: Mil milhões € 

Fonte: datosmacro.com 

 
Gráfico 3 - Evolução do PIB per capita da Suécia: 2016-2020 

 
Unidade: Euro 

Fonte: datosmacro.com 
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A Suécia é uma das economias mais desenvolvidas, abertas e competitivas do mundo, 
conciliando um sistema assente nas tecnologias de ponta com um extenso leque de benefícios 
sociais e elevados padrões de vida. A posição preponderante da economia sueca é explicada 
ainda por outros fatores, tais como um alto grau de maturidade tecnológica, uma capacidade 
inovadora liderante, uma cultura empresarial muito sofisticada e um ambiente 
macroeconómico estável. 

A excelência do país em investigação e desenvolvimento (I&D) faz da Suécia uma localização 
atrativa para investidores internacionais em alta tecnologia. São ainda de destacar os setores 
automóvel e das telecomunicações. 

A economia sueca registou um crescimento médio anual de 2,3% entre 2016 e 2019. Em 2020, 
e apesar de não ter adotado medidas restritas de confinamento, a economia contraiu 3,1%, 
consequência da forte diminuição da procura externa. Recuperou em 2021, estimando-se que o 
PIB tenha crescido 4,6%. Para 2022, o EIU projeta um crescimento de 2,4%, impulsionado pelas 
poupanças acumuladas das famílias e pela diminuição de alguns impostos (AICEP, 2022). 

De economia orientada para a importação e exportação, tem como principais recursos de base 
a madeira, a energia hidráulica e o minério de ferro. As produções agrícolas mais importantes 
são a beterraba açucareira, a cevada, o trigo, as batatas e a aveia. 

A Suécia é um país com uma indústria bastante desenvolvida, sobretudo nas áreas da indústria 
automóvel e da celulose e do papel. O turismo também constitui um fator importante para a 
estabilidade económica do país, contribuindo para tal o excelente sistema de comunicações 
internas e externas, a ótima rede ferroviária e as boas estradas e autoestradas. 

Os principais parceiros comerciais da Suécia são a Alemanha, a Noruega, os Estados Unidos e a 
Dinamarca. 

O Governo sueco anunciou, através de um comunicado de imprensa, o financiamento do 
segundo troço do projeto ferroviário da Linha North Bothnia, cuja construção começou em 2018 
com a linha que liga as cidades de Umeå e Skellefteå. Este anúncio é de particular interesse, pois 
o norte da Suécia está a caminho de se tornar uma potência industrial, graças ao 
estabelecimento de várias renomadas empresas suecas, casos da siderúrgica H2 Green Steel e a 
pioneira em baterias Northvolt. 

A H2 Green Steel anunciou a construção de uma unidade industrial em Boden-Luleå, um projeto 
que deverá eliminar praticamente todas as emissões de CO₂ do processo de fabricação do aço e 
promover a descarbonização desta indústria, que atualmente representa 25 % das emissões 
industriais de CO₂ em Europa. 

A Northvolt AB, por sua vez, é uma desenvolvedora e fabricante sueca de baterias especializada 
em tecnologia de íons de lítio para veículos elétricos que planeia iniciar a produção das baterias 
mais ecológicas do mundo numa uma nova fábrica em Skellefteå. 
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Neste contexto de desenvolvimento industrial da região, é necessário um sólido sistema de 
infraestrutura de transportes para comunicar de forma eficiente as cidades do norte com o resto 
do país. 

A escassez de pessoal, no entanto, continua a ser um obstáculo ao desenvolvimento económico 
nas regiões de Västerbotten e Norrbotten, uma vez que são áreas escassamente povoadas.  

Espera-se obter infraestrutura suficiente para apoiar o desenvolvimento industrial da região e, 
segundo Linda Nilsson, diretora da Câmara de Comércio de Norrbotten, "o transporte marítimo 
aumentará em 50%" graças à implantação do Linha do Norte de Bótnia Finalmente, espera-se 
que os incentivos propostos pelos diferentes líderes da região de Norrland atraiam capital 
humano para a região e assim promovam e consolidem o desenvolvimento económico e 
industrial do norte do país (ICEX; Oficina Económica y Comercial de España en Estocolmo, 2022). 

 

II.3. Perspetivas Económicas  

II.3.1 Para a União Europeia 

Antes da eclosão da guerra, as previsões económicas da UE apontavam para uma expansão 
prolongada e robusta. A invasão da Ucrânia pela Rússia veio, no entanto, criar novas 
dificuldades, no preciso momento em que a União recuperava das repercussões económicas da 
pandemia. Ao exercer novas pressões em alta sobre os preços das matérias-primas, causando 
novas perturbações no aprovisionamento e uma incerteza crescente, a guerra tem exacerbado 
os obstáculos que já se colocavam ao crescimento, contrariando as anteriores expectativas 
quanto ao eventual abrandamento destes fatores desfavoráveis. Esta situação levou a Comissão 
Europeia a rever em baixa as perspetivas de crescimento da UE e a rever em alta as suas 
previsões de inflação. 

Prevê-se que o PIB da UE continue a atingir valores positivos durante o período abrangido pelas 
previsões, graças ao efeito combinado da reabertura da economia após o confinamento e às 
firmes medidas estratégicas adotadas para apoiar o crescimento durante a pandemia. O 
consumo privado deverá ser apoiado, em particular, pela reabertura pós-pandemia dos serviços 
altamente dependentes de contacto físico, pelo dinamismo cada vez maior do mercado de 
trabalho, por uma menor acumulação do aforro e por medidas fiscais para compensar o 
aumento dos preços da energia. O investimento deverá beneficiar da plena mobilização do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência e da execução do programa de reformas que o 
acompanha. 

Prevê-se que o crescimento real do PIB, tanto na UE como na área do euro, seja de 2,7 % em 
2022 e 2,3 % em 2023, contra 4,0 % e 2,8 % (2,7 % na área do euro), respetivamente, nas 
previsões intercalares do inverno de 2022. A descida prevista para 2022 deve ser inserida no 
contexto da dinâmica de crescimento registada pela economia na primavera e no verão do ano 
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passado, que acrescentou cerca de 2 pontos percentuais à taxa de crescimento anual deste ano. 
O crescimento da produção diminuiu ao longo do ano, tendo passado de 2,1 % para 0,8 %. 

O impacto na economia mundial e na economia da UE fez-se sobretudo sentir nos preços das 
matérias-primas energéticas. Embora os preços já tivessem aumentado substancialmente antes 
da guerra, face aos baixos níveis registados durante a pandemia, a incerteza sobre as cadeias de 
abastecimento exerceu uma pressão sobre os preços em alta e aumentou a sua volatilidade. É 
o caso dos produtos alimentares e de outros bens e serviços básicos, o que se traduziu numa 
diminuição do poder de compra. 

As perturbações em termos da logística e da cadeia de abastecimento induzidas pela guerra, 
bem como o aumento dos custos dos fatores de produção para uma vasta gama de matérias-
primas, agravaram as perturbações no comércio mundial causadas pelas medidas radicais de 
confinamento da COVID-19 ainda aplicadas nalgumas regiões da China, em detrimento da 
produção. 

A inflação tem vindo a acelerar desde o início de 2021. Passou de 4,6 %, em termos homólogos, 
no último trimestre de 2021, para 6,1 % no primeiro trimestre de 2022. A inflação nominal na 
área do euro subiu para 7,5 % em abril, a taxa mais elevada jamais registada na história da união 
monetária. 

Prevê-se que atinja 6,1 % em 2022 e recue para 2,7 % em 2023. Trata-se, para 2022 na sua 
globalidade, de uma considerável revisão em alta em comparação com as previsões intercalares 
do inverno de 2022 (3,5 %). Prevê-se que a inflação atinja um pico de 6,9 % no segundo trimestre 
deste ano e comece em seguida a diminuir gradualmente. Para a UE, prevê-se que a inflação 
aumente de 2,9 % em 2021 para 6,8 % em 2022 e diminua para 3,2 % em 2023. Projeta-se que 
a inflação média subjacente seja superior a 3 % em 2022 e 2023, tanto na UE como na área do 
euro. 

O mercado de trabalho dá sinais de robustez nesta nova crise. Em 2021, foram criados mais de 
5,2 milhões de postos de trabalho na UE, que atraíram quase 3,5 milhões de pessoas para o 
mercado de trabalho. Além disso, o número de desempregados diminuiu em quase 1,8 milhões. 
As taxas de desemprego no final de 2021 desceram abaixo dos mínimos históricos precedentes. 

As condições do mercado de trabalho deverão continuar a melhorar. Prevê-se que o emprego 
na UE cresça 1,2 % este ano, embora esta taxa de crescimento anual seja estimulada pelo forte 
dinamismo registado no segundo semestre do ano passado. As pessoas que fogem da guerra na 
Ucrânia deverão entrar gradualmente nos mercados de trabalho da UE, mas os efeitos concretos 
daí decorrentes só serão visíveis a partir do próximo ano. 

Prevê-se que as taxas de desemprego continuem a descer, passando para 6,7 % este ano e 6,5 
% em 2023 na UE e para 7,3 % e 7,0 % em 2022 e 2023, respetivamente, na área do euro. 
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Apesar dos custos das medidas destinadas a atenuar o impacto dos elevados preços da energia 
e a apoiar as pessoas que fogem da Ucrânia, prevê-se que o défice orçamental agregado na UE 
continue a diminuir em 2022 e 2023, à medida que sejam retiradas as medidas temporárias de 
apoio adotadas no âmbito do surto de COVID-19. Segundo as previsões, o défice na UE deverá 
passar de 4,7 % do PIB em 2021 para 3,6 % do PIB em 2022 e 2,5 % em 2023 (contra 3,7 % e 2,5 
% na área do euro). 

Depois de atingir o nível histórico de 92 % do PIB em 2020 (quase 100 % na área do euro), e após 
ter descido para cerca de 90% em 2021 (97 % na área do euro), o rácio agregado dívida/PIB da 
UE deverá diminuir para cerca de 87 % em 2022 e 85 % em 2023 (contra 95 % e 93 % na área do 
euro, respetivamente), mantendo-se acima do nível anterior à COVID-19. 

Os riscos para as previsões da atividade económica e da inflação dependem em grande medida 
da evolução da guerra e, em especial, do seu impacto nos mercados da energia. 

Dada a elevada incerteza, as previsões de referência são acompanhadas de uma análise de 
cenários assentes em modelos que simulam o impacto do aumento dos preços das matérias-
primas energéticas, bem como de uma redução total do aprovisionamento de gás proveniente 
da Rússia. Neste último cenário, mais grave, as taxas de crescimento do PIB situar-se-iam em 
torno de 2.5 e 1 pontos percentuais abaixo do valor de referência das previsões de 2022 e 2023, 
respetivamente, enquanto a inflação aumentaria 3 pontos percentuais em 2022 e mais de 1 
ponto em 2023, acima das projeções de referência. 

Para além destas possíveis perturbações no aprovisionamento de energia, problemas mais 
graves do que o previsto nas cadeias de abastecimento e novos aumentos dos preços das 
matérias-primas não energéticas, especialmente dos produtos alimentares, poderão conduzir a 
maiores pressões em baixa sobre o crescimento e a pressões em alta sobre os preços. A 
ocorrência de efeitos indiretos superiores ao esperado face a um choque inflacionista importado 
pode agravar o risco de estagflação. As fortes pressões inflacionistas acarretam riscos acrescidos 
para as condições de financiamento. Por último, a COVID-19 continua a ser um fator de risco. 

Para além destes riscos imediatos, a invasão da Ucrânia está a levar à dissociação económica da 
UE e da Rússia. As consequências deste cenário são ainda difíceis de avaliar. 

Fonte: Comissão Europeia; Previsões Económicas de Primavera; 16.05.2022 

 

II.3.2 Para a Suécia 

Em 2021, a economia da Suécia cresceu quase 5%, impulsionada por um forte crescimento do 
investimento, bem como por uma recuperação acentuada em serviços, resultando em ganhos 
acentuados no consumo privado. 
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Dados mensais e prospetivos de curto prazo sugerem que o claro enfraquecimento do ritmo de 
crescimento observado no final do ano passado, continuará no primeiro trimestre de 2022, 
devido a interrupções contínuas na cadeia de abastecimentos. 

A desaceleração temporária esperada também reflete o impacto combinado do pico da inflação 
e restrições relacionadas à variante ómicron do Covid 19, afetando o poder de compra, a 
confiança empresarial e a do consumidor. 

Prevê-se que o crescimento real do PIB aumente em relação ao segundo trimestre de 2022, 
conforme o impacto da pandemia deve retroceder, enquanto os estrangulamentos de produção 
e as pressões sobre os preços devem diminuir gradualmente. Baixos custos de empréstimos, 
utilização de uma alta capacidade tecnológica, projetos de transição verde em larga escala 
(como a produção de baterias e aço livre de combustível fóssil) e forte construção habitacional 
deve impulsionar o investimento ao longo do horizonte de previsão. O consumo privado deve 
ser sustentado pelo uso de poupanças elevadas, um mercado de trabalho forte e apoio fiscal. 
Projeta-se, igualmente, o crescimento das exportações, refletindo a forte competitividade dos 
exportadores suecos. 

Segundo a Comissão Europeia nas suas previsões económicas de primavera de 2022, de 
16.05.200, são as seguintes as principais perspetivas económicas para a Suécia: 

 

Tabela 1- Perspetivas económicas para a Suécia 2020, 2021, 2022, 2023 

Indicadores Económicos 2020 2021 2022 2023 

 % 

Crescimento do PIB -2,9 4,8 2,3 1,4 

Inflação 0,7 2,7 5,3 3.0 

Taxa de Desemprego 8,5 8,8 7,8 7,0 

Dívida Pública (% do PIB) 39,6 36,7 33,8 30,5 
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II.4. Comércio Bilateral de Serviços 

Gráfico 4 - Comércio bilateral de serviços: 2016-2019 

 

Unidade: Milhões € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do International Trade Centre, baseado em estatísticas do Eurostat, 

março de 2022 

 

Em 2020, como resultado das restrições impostas na deslocação de pessoas entre fronteiras e 
em linha com outros destinos mundiais o setor do turismo nacional registou decréscimos 
significativos da procura. 

De acordo com a informação do INE (2022), em Portugal foram registados 10,5 milhões de 
hóspedes dos quais 3,9 milhões estrangeiros. Em 2019, foram registados 27,0 milhões de 
hóspedes dos quais, 16,3 milhões de hóspedes estrangeiros, o que representa um decréscimo 
relativo de -61,3% e -75,7%, respetivamente. 

Pelo INE, no seu relatório Estatísticas do Turismo 2020, não é disponibilizada informação 
apartada para a Suécia, no que respeita à chegada de turistas que é incluída na rúbrica “Outros 
Países da União Europeia”, com exclusão de: Espanha, França, Alemanha e Países Baixos. Porém, 
regista-se que, em 2019 e 2020, o número de dormidas na generalidade dos meios de 
alojamento turístico de turistas com residência habitual na Suécia foi a seguinte: 

 2019 – 758,9 X 103 
 2020 – 216,4 X 103 
 Evolução 2019/2020: -71,5%  
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De acordo com o Banco de Portugal (2022), os decréscimos refletiram-se, também, nas receitas, 
com uma redução de -57,6%, correspondente a 7,7 mil milhões de euros. Em 2019, as receitas 
do turismo ascenderam aos 18,7 mil milhões de euros. 

 

Tabela 2 - Receitas do turismo, chegadas e dormidas de turistas: 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 ∆16/19 ∆16/20 ∆19/20 

 Milhão € % 

Total das receitas do 
turismo 

12 680,6 15 153,4 16 614,0 18 430,7 7 753,0 45,3% -38,9% -57,9% 

 Número x 103 % 

Chegada de turistas Total nd 21 234,50 22 816,80 24 627,5 6 480,1 nd nd -73,7% 

Dormidas de turistas na 
generalidade dos meios de 
alojamento turístico 

59 122,60 65 385,20 74 612,10 77 822,70 30 283,80 31,6% -48,8% -61,1% 

Dormidas de turistas com 
residência na Suécia, na 
generalidade dos meios de 
alojamento turístico 

662,4 731,8 793,1 758,9 216,4 14,6% -67,3% -71,5% 

Fonte: INE, 2022 

  


