
Πξνϋπνινγηζκόο ηεο νπεδίαο γηα 

ην έηνο 2013 

O Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπε-

δίαο, θ. Anders Borg, παξνπζίαζε 

ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ ζην Κνηλνβνχ-

ιην ηεο ρψξαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έηνπο 2013.  

Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηε-

ηηθή,  ελ ηνχηνηο ε ζνπεδηθή Κπβέξ-

λεζε αλαθέξεη φηη ε γεληθφηεξε    

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πνι-

ιέο επξσπατθέο ρψξεο έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

Σνπεδίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζνπεδηθή 

νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζ-

κφ απφ ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαην-

πνηεί. Σχκθσλα κε ηε ζνπεδηθή Υπε-

ξεζία Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ 

(Swedish Trade Council), ε κεησκέ-

λε δήηεζε γηα εμαγσγέο ελδέρεηαη  

λα  ζπλερηζζεί θαη  κάιηζηα  θαηά  ην  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

ηξέρνλ έηνο, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ    

ζα είλαη 1,5% αληί γηα 2% πνπ ήηαλ ε  

αξρηθή εθηίκεζε, ελψ ην 2013 νη 

ζνπεδηθέο εμαγσγέο ζα απμεζνχλ 

θαηά 2,5% αληί 4,5%, φπσο ππνινγη-

δφηαλ πξνεγνπκέλσο. 

Σχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο 

Σνπεδίαο, πξνβιέπεηαη φηη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ην επφκελν έηνο ζα απμε-

ζεί ζε 2,7% απφ 1,6% πνπ είλαη ην 

ηξέρνλ έηνο, ελψ γηα ην 2014 πξνβιέ-

πεηαη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο 

(3,7%).  

Ο πξνυπνινγηζκφο ην 2013 ζα αλέι-

ζεη ζε 22,7 δηζ. θνξφλεο (πεξίπνπ 

3,47 δηζ. δνιι.), ελψ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζε 27,2 δηζ. θνξφλεο ην 

2014. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο  

Κπβέξλεζεο είλαη ε ιήςε κέηξσλ        

κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ         

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

κε  έκθαζε  ζηελ  αλάπηπμε  θαη  ηελ      



ελίζρπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη κεηαξξπζκί-

ζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξη-

ιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδν-

κψλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία θαζψο επί-

ζεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, θπξίσο γηα ηνπο λένπο.  

Δπίζεο, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζα κεησζεί ζε 

22% απφ 26,3% πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή. Ο λένο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα ηζρχζεη απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2013. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηε 

κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή είλαη φηη, 

έλα ηέηνην κέηξν ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ην επελδπηηθφ θιίκα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο. 

Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο αλαθέξεη 

επίζεο φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπεδία παξνπ-

ζίαδε πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηα  

ηειεπηαία ρξφληα, ην 2012 αλακέλεηαη δεκνζην-

λνκηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3%, ην επφκε-

λν έηνο ζα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ζα 

αλέιζεη ζε 0,6% ελψ ην 2014 ζα ππάξμεη εθ λένπ 

πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3%.  

Ο θ. Borg εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζνπεδη-

θή νηθνλνκία είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηδηαίηε-

ξα ζε ηνκείο, φπσο ε απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπ-

λακηθνχ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ην δεκφζην 

ρξένο.  

Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίν-

δν 2013-2016.    

ΔΛΗΓΑ 2                           ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ   

  2013 2014 2015 2016 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα          

Βειηίσζε ππνδνκψλ 1,50 5,17 4,75 6,50 

Έξεπλα θαη θαηλνηνκία 1.74 2,70 3,06 4,00 

Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα  8,33 8,05 8,05 8,05 

Σηέγαζε 0,65 0,64 0,63 0,63 

Πεξηζζόηεξα άηνκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο      

Άηνκα λεαξήο ειηθίαο  2,20 2,36 2,08 1,46 

Δλζσκάησζε 0,88 1,28 0,98 0,77 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη  0,95 0,66 0,33 0,32 

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  0,10 0,17 0,17 0,14 

Μέηξα δηαζθάιηζεο ηεο επεκεξίαο γηα ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ     

Ιαηξηθή πεξίζαιςε θαη παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 0,22 0,73 0,56 0,56 

Γηθαηνζχλε 1,50 1,50 2,00 2,10 

Υπνζηήξημε ζηνπο νηθνλνκηθά επάισηνπο  0,78 0,78 0,78 0,78 

Φακειφηεξνη θφξνη γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο 1,15 1,15 1,15 1,15 

Δλέξγεηα, πεξηβάιινλ θαη θιίκα      

Μέηξα γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ  0,56 0,55 0,61 0,83 

Φνξνινγηθέο αιιαγέο ζρεηηθά κε θιίκα θαη ελέξγεηα -0,26 -0,35 -0,44 -0,53 

Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε δαπάλεο 6,31 2,82 2,08 1,95 

Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε έζνδα -0,54 -0,43 -0,46 -0,48 

Μεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ δαλεηζκό ηεο ρώξαο 3,02 0,34 0,34 0,34 

ύλνιν κέηξσλ πξνϋπνινγηζκνύ 22,7 27,2 25,6 27,3 

Μεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ (πνζά ζε δηζ. SEK) 



ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Μείσζε ησλ επηηνθίσλ από ηελ θεληξηθή  ηξά-

πεδα ηεο νπεδίαο 
Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, Riksbank, κεί-

σζε εθ λένπ ην βαζηθφ ηεο επηηφθην θαζψο     

πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ηε ζνπεδηθή νηθνλν-

κία απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο 

ζηελ Δπξψπε. Σπγθεθξηκέλα, ε Riksbank κείσζε 

ην βαζηθφ επηηφθην θαηά 0,25% θαη αλέξρεηαη 

πιένλ ζε 1,25% απφ 1,50%, πνπ ήηαλ πξνγελέ-

ζηεξα.  Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηνλ Φεβξνπάξην ηξέ-

ρνληνο έηνπο, ε Riksbank είρε πξνβεί θαη ηφηε ζε 

κείσζε ηνπ επηηνθίνπ απφ 1,75% ζε 1,50%.  

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο «ε       

επηβξάδπλζε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο θαζψο 

θαη νη ρακειέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζπλεηέιε-

ζαλ νχησο ψζηε ε θεληξηθή ηξάπεδα πξνβεί ζε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ». Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη 

«ε αδχλακε αλάπηπμε ζηελ Δπξσδψλε έρεη απν-

δπλακψζεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε δήηεζε γηα 

ηηο ζνπεδηθέο εμαγσγέο». 

 

Δπίζθεςε ηνπ Δπηηξόπνπ νηθνλνκηθώλ & λνκη-

ζκαηηθώλ ππνζέζεσλ, θ. Olli Rehn, ζηε νπε-

δία 

Σηηο 17 Σεπηεκβξίνπ 2012, έιαβε ρψξα ζπλάληε-

ζε ηνπ Δπηηξφπνπ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ 

ππνζέζεσλ, θ. Olli Rehn, κε ηελ επηηξνπή νηθν-

λνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζνπεδηθνχ θνηλνβνπιίνπ. 

Ο θ. Rehn επηζπκεί λα πξνζρσξήζεη ε Σνπεδία 

ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε. Όκσο, απηφ απαηηεί λα 

δεζκεπζεί ε ρψξα λα αθνινπζεί ηηο απνθάζεηο 

ηεο ΔΚΤ, φπσο επεζήκαλε ν ίδηνο. Όκσο, κε   

πνηνλ ηξφπν ζα απνθηήζεη επηξξνή ε Σνπεδία –  

ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ επξσδψλε (ζ.ζ. θαη επν-

κέλσο, δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ) – είλαη, πξνο ην παξφλ, έλα αλνηθηφ 

εξψηεκα. «Η θνηλή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ζα 

είλαη αλνηθηή θαη γηα ρψξεο νη νπνίεο δελ αλή-

θνπλ ζηελ επξσδψλε, φπσο ε Σνπεδία. Όκσο 

ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ρψξεο απηέο, ζα πξέπεη 

λα δεζκεπζνχλ λνκηθά φηη ζα αθνινπζνχλ ηηο  

απνθάζεηο ηεο ΔΚΤ» απάληεζε ν θ. Olli Rehn, ζε 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ ηνπ ζνπεδηθνχ θνηλνβνπιίνπ.  

Ο  θ. Rehn, θξίλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιεν-

λεθηήκαηα κε κηα ζνπεδηθή ζπκκεηνρή, δεδνκέ-

λνπ φηη ε Σνπεδία είλαη νηθνλνκηθά ελζσκαησκέ-

λε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη 

έρεη ηξάπεδεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε πνιιέο  

ρψξεο θπξίσο ζε  ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. Σηελ πεξί-

πησζε απηή (δει. ζπκκεηνρήο ηεο Σνπεδίαο), 

Σνπεδνί εθπξφζσπνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδεηήζεηο εληφο ηεο ΔΚΤ, ε 

νπνία ζα είλαη ην θνηλφ φξγαλν επνπηείαο θαη επη-

πιένλ ζα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηελ ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε. Όκσο, ε ηππηθή ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ πξννξίδεηαη γηα ηηο ρψξεο ηεο 

επξσδψλεο θαη απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ εκπίπηεη 

ζηελ Σπλζήθε ηεο ΔΔ ηνλίδεη ν  θ. Rehn. Ο ίδηνο 

ειπίδεη φηη ζην ηέινο ζα βξεζεί ηξφπνο γηα κηα 

ζνπεδηθή επηξξνή, αιιά ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ηνλ ηξφπν. Σρεηηθή πξφηα-

ζε ηεο ΔΔ έρεη κφιηο θαηαηεζεί θαη πξφθεηηαη   

ζχληνκα λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά θαη απηφ ήηαλ 

κηα απάληεζε ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Σνπεδίαο, θ. Borg, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ επηζπ-

κεί λα έρεη εγγπήζεηο γηα ην φηη νη Σνπεδνί θνξν-

ινγνχκελνη δελ ζα αλαγθαζηνχλ λα πιεξψζνπλ 

ηα ιάζε πνπ δηαπξάηηνληαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο, ν θ. Rehn απέξξηςε κεξηθέο απφ ηηο α-

ληηξξήζεηο θαηά ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο: «Τν 

ρξνλνδηάγξακκα φηη ε ηξαπεδηθή έλσζε ζα πξέ-

πεη λα είλαη έηνηκε  ζηηο αξρέο ηνπ 2013, απνθα-

ζίζηεθε ήδε ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηνλ πεξαζκέλν 

Ινχλην. Καη απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη, εάλ φινη 

πξνζπαζήζνπλ. Η ΔΚΤ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ θνηλή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ε   

θαζεκεξηλή επνπηεία ζα αζθείηαη απφ εζληθέο     

αξρέο, νη νπνίεο ήδε ππάξρνπλ». Καη ζην εξψηε-

κα «ηί ζα γίλεη κε ηελ Nordea, ε νπνία ππάξρεη ζε 

πνιιέο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Σνπεδία βξεζεί εθηφο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο;», ν 

θ. Rehn απάληεζε φηη ην θηιαλδηθφ ηκήκα ηεο 

ηξάπεδαο, ην νπνίν είλαη ζπγαηξηθή ηεο Nordea, 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε.  

Πεγή: Γξαθείν Τχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθ-

ρφικεο 

ΔΛΗΓΑ 3                           ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ   



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 
 

Καηαθόξπθε κείσζε  

θεξδώλ γηα ηε Volvo  

Η ζνπεδηθή θαηα-

ζθεπάζηξηα εηαηξεία  

νρεκάησλ Volvo AB 

αλαθνίλσζε φηη πα-

ξνπζίαζε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηεο θεξ-

δψλ θαηά 84% ζην 

πξψην εμάκελν ηνπ 

2012 ζε ζχγθξηζε κε 

ην  αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011. Σπγθεθξηκέλα, 

ε Volvo,  ε νπνία αλήθεη ζηελ θηλεδηθφ φκηιν 

«Geely Holdings», αλέθεξε, ζε αλαθνίλσζή ηεο, 

φηη είρε ιεηηνπξγηθά θέξδε χςνπο 239 εθαη. θνξφ-

λεο (35,6 εθαη. δνιάξηα) θαηά ηνπο πξψηνπο έμη 

κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, είρε ζεκεηψζεη θέξδε 

ηεο ηάμεσο ησλ 1,53 δηζ. θνξνλψλ.  

Σχκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο 

Volvo Cars, θ. Stefan Jacoby, ε νηθνλνκηθή αβε-

βαηφηεηα θαη ε θξίζε ζηελ Δπξσδψλε έρεη ήδε 

νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηε Νφηηα 

Δπξψπε θαζψο επίζεο θαη ζηε Σνπεδία. Ο          

θ. Jacoby, αλέθεξε επίζεο φηη ηνλ Αχγνπζην, νη   

ζπλνιηθέο πσιήζεηο απηνθηλήησλ ηεο εηαηξείαο 

ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 12,4% ζε ζρέζε κε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλήιζαλ 

ζε 32.145 νρήκαηα. Δπίζεο, κεησκέλεο θαηά 4% 

εκθαλίζηεθαλ νη ζπλνιηθέο παξαδφζεηο θνξηε-

γψλ ηεο Volvo γηα ηνλ Αχγνπζην, έρνληαο δηα-

κνξθσζεί ζηα 14.999 νρήκαηα, έλαληη ησλ 15.557 

νρεκάησλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. 

Με ηα λέα δεδνκέλα, εθθξάδνληαη θφβνη φηη ε 

Volvo ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε 

50 απηνθίλεηα αλά ψξα ζην εξγνζηάζην πνπ δηα-

ζέηεη ζην Γθέηεκπνξγθ, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα  

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα έσο θαη 287 ζέ-

ζεσλ εξγαζίαο.  

 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «Mitt Kök»  

Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξψζεθε ε δηεζλήο  

έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ «Mitt Kök»,          

ζην «Svenska mässan» ζην Γθέηεκπνξθ.                

Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 6 έσο 9 Σε-

πηεκβξίνπ 2012, ελψ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ 

νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιφγσ 

έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ  κεγαιχηεξε έθζεζε ηξν-

θίκσλ θαη πνηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Σθαλδηλαβία.  

Σεκεηψλεηαη φηη ε  έθζεζε «Mitt Kök» ζα ιάβεη 

ρψξα θαη ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Σηνθρφικεο 

ζηηο    8-11 Ννεκβξίνπ 2012.  

Έθζεζε εηδώλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο  

Σην εθζεζηαθφ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν 

«Stockholmsmässan» ηεο  Σηνθρφικεο,  πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζηηο 18-21 Σεπηεκβξίνπ 2012 δηεζλήο 

έθζεζε «Skydd 2012» πνπ αθνξνχζε ζε είδε πν-

ιηηηθήο πξνζηαζίαο, ππξαζθάιεηαο θαη εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ.   
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ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Γηεμαγσγή ηνπξλνπά γθνιθ ζηε ηνθρόικε   

(9 επηεκβξίνπ 2012) 

Με ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δκπνξηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο Σηνθρφι-

κεο δηνξγαλψζεθε ηνπξλνπά γθνιθ απφ ην Ullna 

Golf Club ηεο Σηνθρφικεο, ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ 

2012.  

Τν πξψην βξαβείν γηα ην ληθεηή ηνπ ηνπξλνπά 

αθνξνχζε ζε δηακνλή ηξηψλ εκεξψλ γηα δχν 

άηνκα, θαζψο επίζεο θαη δσξεάλ παηρλίδηα γθνιθ 

ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα «Porto Carras 

Grand Resort» ζηε Φαιθηδηθή ελψ ζην δεχηεξν 

θαη ηξίην ληθεηή ηνπ ελ ιφγσ ηνπξλνπά δφζεθαλ 

θαιάζηα κε ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα, ηα 

νπνία ήηαλ επγεληθή δσξεά εηαηξεηψλ, ειιελη- 

θψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε   

Σνπεδία.  

Η ζπλεξγαζία κε ην ελ ιφγσ golf club γηα ηε   

δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα γθνιθ θξίλεηαη πνιχ ζε-

καληηθή δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζε κία πνιχ θαιή 

επθαηξία γηα πξνβνιή ελφο είδνπο ηνπξηζκνχ πνπ 

δελ είλαη θαη ηφζν πξνβεβιεκέλν ζηελ αγνξά ηεο 

Σνπεδίαο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ελ ιφγσ ηνπξλνπά ελεκε-

ξψζεθαλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ αζρνινχληαη κε 

ην γθνιθ, θαζψο ην εμαηξεηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο 

καο επλνεί ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

άζιεκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ νη 

Σνπεδνί ηνπξίζηεο ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ 

ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη παξάιιεια λα 

αζρνιεζνχλ κε ην αγαπεκέλν ηνπο άζιεκα. 
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event:  Process Technology 

Duration: 9-11 October 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: infomaster@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/sites/scanautomatic-processteknik 

 

Event: Hem & Villa Stockholm 

Duration: 11-14 October 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.hemochvilla.se 

 

Event: Elmia Garden 2012 (Scandinavian trade fair for garden retailers) 

Duration:  17-18 October 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: henrik.landen@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/garden 

 

Event: Manufacturing  & Automation EXPO  

Duration: 23-26 October 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.maexpo.se 

 

Event:  Scanpack (Packaging Fair) 

Duration: 23-26 October 2012 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: anna-lena.friberg@svenskamassan.se 

Website: http://www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/scanpack-2012 

 

Event: Svenska Resemässan (Travel  exhibition) 

Duration: 26-28 October 2012 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: per@svenskasportocheventbolaget.se 

Website: www.svenskaresemassan.se 
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