
Ζ θξίζε ρξένπο ηεο Δπξσδώλεο 

πιήηηεη ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία  

ύκθσλα κε ηελ Τπεξεζία           

Δεκνζίνπ Υξένπο ηεο νπεδίαο 

(Riksgälden), ε θξίζε ρξένπο ηεο   

επξσδώλεο  έρεη επεξεάζεη πνιύ πε-

ξηζζόηεξν απ' όηη αλακελόηαλ ηελ 

άιινηε ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή θαηά-

ζηαζε ηεο ρώξαο, θαζώο έρεη απμε-

ζεί ην θόζηνο δαλεηζκνύ ηεο ρώξαο.  

Δεδνκέλσλ ησλ απμαλόκελσλ αλε-

ζπρηώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ     

ρξένπο ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο 

θαη ηελ αλακελόκελε επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Επξώπε, ε    

αξκόδηα ζνπεδηθή Τπεξεζία Δεκν-

ζίνπ Υξένπο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσ-

ζή ηεο, όηη γηα ην ηξέρνλ έηνο πξν-

βιέπεηαη έιιεηκκα,  ηεο ηάμεσο ησλ 

11 δηζ. θνξνλώλ, ελώ ην 2013 ζα  

ππάξμεη εθ λένπ πιεόλαζκα,  ζπλνιη-

θνύ ύςνπο 3 δηζ. θνξνλώλ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

Επίζεο, δεδνκέλνπ όηη θαηά ην ηξέ-

ρνλ  έηνο, ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο δελ αλακέλεηαη λα ππεξβεί ην 

1%, ην θόζηνο ηνπ θξαηηθνύ δαλεη-

ζκνύ ηεο νπεδίαο ζα απμεζεί από 9 

δηζ. θνξόλεο ζε 59 δηζ. θνξόλεο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε νηθνλνκία 

ηεο νπεδίαο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκό ζηηο εμαγσγέο ηεο, θαηά θύξην 

ιόγν πξνο ηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη είλαη ινγηθό λα επεξεά-

δεηαη αξλεηηθά από ηελ θξίζε ρξένπο 

ηεο επξσδώλεο.  

Εληνύηνηο, ε ππεξεζία δεκνζίνπ ρξέ-

νπο επηζεκαίλεη όηη παξά ηελ ζπλερη-

δόκελε θξίζε ρξένπο ζηνπο θόιπνπο 

ηεο Επξσδώλεο, ε δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νπεδίαο παξακέλεη 

ζρεηηθά ζηαζεξή, ελώ ην δεκόζην 

ρξένο ηεο ρώξαο αλακέλεηαη λα αληη-

ζηνηρεί ζην 33% ηνπ ΑΕΠ ηεο ζην 

ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.    



ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Σα πςειά επηηόθηα πξνθαινύλ θιίκα αζηάζεη-

αο ζηε νπεδία 

ε  άξζξν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ελεκέξσζεο 

«The Swedish Wire» αλαθέξεηαη όηη ηα πςειόηε-

ξα επηηόθηα πνπ ππάξρνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή  ζηε νπεδία, πξνθαινύλ ζε θάπνην βαζ-

κό νηθνλνκηθή αζηάζεηα, θαζώο νη ηξάπεδεο ηεο 

ρώξαο αλαγθάδνληαη λα πξνζθύγνπλ ζην  εμσηε-

ξηθό κε ζθνπό ηελ αλαδήηεζε βξαρππξόζεζκεο 

ρξεκαηνδόηεζεο. 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο    

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο νπεδίαο (Riksbank),   

θ. Lars Svensson, "νη ζνπεδηθέο ηξάπεδεο θαίλε-

ηαη λα επηιέγνπλ ην βξαρππξόζεζκν δαλεηζκό ζε 

μέλν λόκηζκα, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κηα αξθεηά 

πην ζπκθέξνπζα θαη θζελόηεξε ιύζε ζε ζρέζε 

κε ηνλ εγρώξην  δαλεηζκό ζηε νπεδία. Εληνύ-

ηνηο, ν δαλεηζκόο από ην εμσηεξηθό ζπλεπάγεηαη 

νξηζκέλνπο θηλδύλνπο, θαζώο νη μέλνη επελδπηέο 

ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ κία αζηαζή πεγή 

ρξεκαηνδόηεζεο", γεγνλόο πνπ ζα είρε επηπηώ-

ζεηο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο. 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

 

DreamHack Summer 2012 (Jönköping, 16-19 

Ηνπλίνπ 2012)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Jönköping ηεο Νόηηαο 

νπεδίαο, ζηηο 16-19 Ινπλίνπ, ην ςεθηαθό θεζηη-

βάι DreamHack 2012, ην νπνίν απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο ζηνπο ηνκείο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, 

επξεζηηερλίαο, ςπραγσγίαο, δεκηνπξγίαο θαη    

ςεθηαθνύ πνιηηηζκνύ θαη ζεσξείηαη ην  κεγαιύ-

ηεξν θεζηηβάι ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηνλ     

θόζκν. To DreamHack πεξηιάκβαλε επίζεο 

έθζεζε όπνπ νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύ-

ληαη ζην ρώξν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, είραλ 

ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπλ θαηλνηνκηθέο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

hardware- software , ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.α. 

Επίζεο έιαβαλ ρώξα παξνπζηάζεηο εθαξκνζκέ-

λεο έξεπλαο από επηζηήκνλεο δηεζλνύο θύξνπο, 

ελώ ιεηηνύξγεζαλ ρώξνη εθπαίδεπζεο θαη εμνη-

θείσζεο ηνπ θνηλνύ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εθζέ-

ζεηο πξσηνπνξηαθώλ ηερλνινγηώλ, δηαδξαζηηθέο 

πιαηθόξκεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ, δηαγσληζκνί 

θαη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο.  

ΔΛΗΓΑ 2                                  ΗΟΤΝΗΟ   

Photo:www.dreamhack.se 

Photo:www.elmia.se 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε 

νπεδία 

Οη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο γαιαθηνθνκηθώλ    

πξντόλησλ ζηε νπεδία είλαη πνιύ θαιέο, δεδν-

κέλνπ όηη απμάλεηαη νινέλα ε θαηαλάισζε ησλ 

ελ ιόγσ πξντόλησλ ελώ ζπλερώο θπθινθνξνύλ 

ζηελ αγνξά λέα πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Η αγνξά ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζζεί δπλακηθή, ελώ 

ζηνπο θόιπνπο ηεο ππάξρνπλ κεξηθέο από ηηο πην 

ζύγρξνλεο θαη αληαγσληζηηθέο βηνκεραλίεο.  

Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ  απνδίδεηαη ζηε ζηξνθή ηνπ θαηαλα-

ισηηθνύ θνηλνύ πξνο ηα πξντόληα πγηεηλήο δηα-

ηξνθήο, θαζώο θαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαη ηηο κεγάιεο επελδύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη 

ζπλερώο λέα πξντόληα πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο «λέσλ θαηα-

λαισηώλ».  

 

Πίλαθαο 1: ηνηρεία γηα ηνλ γαιαθηνθνκηθό θιά-

δν ζηε νπεδία* 

Πεγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

* Σα ελ ιόγσ ζηνηρεία ηζρύνπλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 

 

ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο  γαιαθηνθνκηθώλ εηαηξεηώλ ζηε νπεδία 

αλέξρεηαη ζε 20, νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο γαια-

θηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζε 35, ελώ 5.193 είλαη νη 

απαζρνινύκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο γαιαθηνθνκηθήο 

θηελνηξνθίαο,    εθ ησλ  νπνίσλ   632  άηνκα  ζηε       

 

βηνινγηθή θηελνηξνθία. 

Η δήηεζε γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα επε-

ξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ εμέιημε ησλ ηηκώλ. 

εκαληηθό  εξγαιείν  ελίζρπζεο  ησλ  πσιήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ απνηειεί επίζεο ε δηαθήκηζε. Ο ζε-

καληηθόηεξνο σζηόζν πξνζδηνξηζηηθόο παξάγν-

ληαο ηνπ θιάδνπ είλαη ην επίπεδν ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο. Σν 2011,  ε θαηά θεθαιή θαηαλά-

ισζε γάιαθηνο ήηαλ 92,9 kgr, γηανπξηηνύ 36,4 

kgr θαη ηπξηώλ 19,0 kgr.  

 

Πίλαθαο 2: Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντό-

λησλ ζηε νπεδία θαηά ην 2011 

Πεγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

 

Η εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη 

κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηηο εηζαγσγέο γαια-

θηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε νπεδία. Η ζεκαληη-

θόηεξε θαηεγνξία εμαγώγηκσλ πξντόλησλ είλαη 

ην γάια, ελώ νη πνζόηεηεο ησλ εμαγόκελσλ     

ηπξηώλ, γηανπξηηνύ θαη βνπηύξνπ εκθαλίδνληαη   

αξθεηά πην ρακειέο. Οη εηζαγόκελεο  πνζόηεηεο  

είλαη ζαθώο κεγαιύηεξεο ησλ εμαγσγώλ, κε κν-

λαδηθή εμαίξεζε ην γάια. ηελ πξώηε ζέζε, όζνλ 

αθνξά ζηηο εηζαγόκελεο πνζόηεηεο  βξίζθεηαη ην 

γάια, ελώ αθνινπζνύλ νη εηζαγσγέο ηπξηώλ θαη 

γηανπξηηνύ. ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 παξαηίζεληαη 

νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο γαιαθηνθν-

κηθώλ πξντόλησλ  ην 2011.  

ΔΛΗΓΑ 3                                   ΗΟΤΝΗΟ   

  
Αξηζκόο γαιαθηνθνκηθώλ εηαηξεηώλ 

  
20 

Μνλάδεο επεμεξγαζίαο γαιαθηνθν-

κηθώλ πξντόλησλ 

  
35 

 

Κηελνηξνθηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

 

7 

 

Μνλάδεο  δσηθήο αλαπαξαγσγήο 

 

9 

Απαζρνινύκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο  

γαιαθηνθνκηθήο θηελνηξνθίαο 

(Δθ ησλ νπνίσλ ζηε βηνινγηθή θηε-

λνηξνθία) 

5193 

 

 

 

 632 

Αξηζκόο αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσ-

γήο 

 

346000 

Μέζνο όξνο αγειάδσλ γαιαθηνπα-

ξαγσγήο αλά θνπάδη 

  
66 

Πξντόληα Πνζόηεηεο (ζε ηόλνπο) 

Γάια 876 872 

Γηανύξηηα 262 567 

Κξέκα Γάιαθηνο 109 941 

Βνύηπξν 17 328 

Σπξηά 103 295 

Γάια ζε ζθόλε  50 705 



Πίλαθαο 3: Εμαγσγέο γαιαθηνθνκηθώλ πξντό-

λησλ από ηε νπεδία θαηά ην 2011 

 Πεγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

 

 

Πίλαθαο 4: Εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθώλ πξντό-

λησλ από ηε νπεδία θαηά ην 2011 

Πεγή: Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk) 

 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Σνπξηζηηθέο ηάζεηο ζηε νπεδία - Αύμεζε   

αξηζκνύ νπεδώλ ηνπξηζηώλ  πξνο Διιάδα 

ην ηνπξηζηηθό πεξηνδηθό Vagabond δεκνζηεύ- 

ζεθε άξζξν κε ηίηιν «Πεγαίλνπκε επραξίζησο    

δηαθνπέο ζηηο ππό θξίζε ρώξεο», ζην νπνίν επη-

ζεκαίλεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη «ε νηθνλνκηθή 

θξίζε δελ κεηώλεη ηελ επηζπκία ησλ νπεδώλ λα 

ηαμηδεύνπλ. Σα ηαμίδηα απμάλνληαη ζεκαληηθά 

πξνο ηηο ρώξεο πνπ δηέξρνληαη θξίζε: Ιζπαλία, 

Ειιάδα, Πνξηνγαιία θαη Ιηαιία. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

ππνρσξνύλ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί 

όπσο ε Αίγππηνο θαη ε Σατιάλδε». 

ην ελ ιόγσ άξζξν, αλαθέξεηαη επίζεο όηη νη 

νπεδνί ηνπξίζηεο θαίλεηαη λα πξνηηκνύλ πξνν-

ξηζκνύο πνπ ζεσξνύληαη πην γλώξηκνη, ελώ δελ 

έρνπλ   αληίξξεζε λα θάλνπλ δηαθνπέο ζε ρώξεο 

πνπ πιήηηνληαη, θαηά ηελ παξνύζα ρξνληθή   

ζηηγκή, από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

ρεηηθά κε ηελ Ειιάδα, ν θ. Hans Remvig από ην 

Γξαθείν Σαμηδησηηθώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Δεδνκέ-

λσλ (Rese och Turistdatabasen- DTB) αλαθέξεη 

όηη νη νπεδνί ηνπξίζηεο δελ θνβνύληαη λα επη-

ζθεθζνύλ ηε ρώξα καο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

πξνζειθύεη κεγάιν αξηζκό νπεδώλ, θαζώο νη 

ηηκέο έρνπλ ζεκεηώζεη πηώζε. Σν 2011, ν αξηζ-

κόο ησλ νπεδώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Ειιάδα 

αλήιζε ζε 533.000, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 

26% ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο.  

ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Göte-

borgs Posten, γίλεηαη επίζεο ιόγνο γηα αύμεζε 

θξαηήζεσλ από νπεδνύο ηαμηδηώηεο, νη νπνίνη 

θαίλεηαη λα κελ απνζαξξύλνληαη από ηελ θξίζε. 

Σόζν ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν Ving όζν θαη ην 

Fritidsresor βιέπνπλ άλνδν ζηηο θξαηήζεηο γηα 

Ειιάδα, θαηά 5% θαη 10% αληίζηνηρα. Πνιινί 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη κπνξνύλ λα θεξδί-

ζνπλ κε ην λα ηαμηδέςνπλ θέηνο ζηελ Ειιάδα, 

θαζώο αξθεηά μελνδνρεία θαη ηνπηθέο επηρεηξή-

ζεηο ξίρλνπλ ηηο ηηκέο θαη θάλνπλ νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο. Σηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, 

ην Fritidsresor είρε άλνδν ζηηο θξαηήζεηο γηα   

Ειιάδα θαηά 24% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν 

πέξπζη. πλνιηθά γηα απηό ην θαινθαίξη, ην Fri-

tidsresor εθηηκά όηη νη πειάηεο ηνπ πνπ ζα ηαμηδέ-

ςνπλ ζηε ρώξα καο ζα ππεξβνύλ ηνπο 80.000. To 

2012 είλαη ε 3ε ζπλερή ρξνληά πνπ ην ηνπξηζηηθό 

πξαθηνξείν Fritidsresor ζεκεηώλεη άλνδν ζηηο 

θξαηήζεηο ηνπ γηα Ειιάδα. Οη πην δεκνθηιείο 

πξννξηζκνί είλαη νη εμήο: Ρόδνο, Κξήηε,  άκνο 

θαη Κέξθπξα. Σν πξαθηνξείν Fritidsresor δηνξγα-

λώλεη δηαθνπέο κόλν γηα ηα ειιεληθά λεζηά,    

θαζώο ε Αζήλα θαη άιιεο κεγάιεο πόιεηο δελ πε-

ξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο.  

(Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο ηνθ-

ρόικεο) 

ΔΛΗΓΑ 4                                  ΗΟΤΝΗΟ   

Πξντόληα Πνζόηεηεο  

(ζε ηόλνπο) 

Γάια (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε θξέκα γάιαθηνο) 

99 772 

Γηανύξηηα 7 367 

Σπξηά 15 326 

Βνύηπξν 1 422 

Γάια ζε ζθόλε 47 646 

Πξντόληα Πνζόηεηεο  

(ζε ηόλνπο) 

Γάια (ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε θξέκα γάιαθηνο) 

97 876  

Γηανύξηηα 75 787  

Σπξηά 90 387  

Βνύηπξν 9 248  

Γάια ζε ζθόλε 6 943  



ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Nordic LGBT Career Fair and Workplace Forum 

Duration: 2-3 August 2012 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 8-749 41 00 

Fax: 0046  8-749 61 78 

E-mail: info@nordic-lgbt-workplace.org 

Website: www.nordic-lgbt-workplace.org/events 

 

 

Event: Öppet Hus (Trade show on home interial design, gifts and floral retail) 

Duration: 10-12 August 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: maria.sollenby@elmia.se 

Website: www.elmia.se/sv/oppethus 

 

 

Event: Promotion EXPO (Corporate and promotional products) 

Duration: 15-17 August 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Fax: 0046 36164692 

E-mail: bengt.erneborg@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/promotionexpo 

 

 

Event: FORMEX (Nordic interior design) 

Duration: 16-19 August 2012 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 8-749 41 00 

Fax: 0046  8-749 61 78 

E-mail: info@stockholmsmassan.se,  

Website: www.formex.se 

 

 

Event:  Wood Products and Technology  

Duration: 21-24 August 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: stefan.sundqvist@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se 
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