
Γηαηήξεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθα-

λόηεηαο «ΑΑΑ» γηα ηε νπεδία 

από ηνλ νίθν αμηνιόγεζεο Moody`s 

Ο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο 

Moody’s, ζε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσ-

ζε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ, επηβεβαίσζε 

ηε δηαηήξεζε ηνπ αλψηαηνπ επηπέ-

δνπ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

«ΑΑΑ» γηα ην δεκφζην ρξένο ηεο 

Σνπεδίαο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε 

ζθαλδηλαβηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη 

ζε ζηαζηκφηεηα, θαζψο ε χθεζε 

ζηελ επξσδψλε έρεη αξλεηηθφ αληί-

θηππν ζηηο εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο 

θαη ράλνληαη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νίθν Moody`s, ε 

πξννπηηθή ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ε δεκνζηνλν-

κηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο αλακέλε-

ηαη λα δηαηεξεζεί πγηήο θαηά ην πξν-

ζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα.  

«Αθφκε θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Δπηκέιεηα - ύληαμε:  

ηαύξνο ηαπξάθνο 

Γξακκαηέαο ΟΔΤ A΄ 

 

 

        ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ 

                      ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ &  

                       ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ   

                             ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ   

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ &  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ 

   ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  

2012 

 

 

  ΣΔΤΥΟ 14  

 

-Οικονομία 1 

 
-Επιχειρηματικά νέα      

 
2 

 
-Εμπορικές εκθέσεις 3 

 
-Τραπεζικός τομέας 

 
3 

 
-Προσεχείς εκθέσεις        

 
4 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

αμηνιφγεζε ΑΑΑ, νη δείθηεο ησλ  

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο  

είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε, ελψ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ρψξαο είλαη ζρε-

δφλ ηζνζθειηζκέλνο», πξνζζέηεη ν 

γλσζηφο νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφ-

γεζεο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ην δεκφζην 

ρξένο ηεο Σνπεδίαο κεηψζεθε απφ 

73,3% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 1996 ζε 

38,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 θαη αλακέ-

λεηαη ε πεξαηηέξσ κείσζή ηνπ ηα  

επφκελα ηξία ρξφληα.   

Η Σνπεδία είλαη κέινο ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο, αιιά φρη ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ, ε νπνία πιήηηεηαη απφ ηελ ζπ-

λερηδφκελε θξίζε ρξένπο. Δπηζεκαί-

λεηαη φηη, ν νίθνο Moody's έρεη ήδε 

ζηεξήζεη απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Ιηα-

ιία ην ηξηπιφ Α, ελψ έρεη πξνεηδν-

πνηήζεη φηη ην ίδην ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί αθφκα θαη ζηε Γεξκαλία ηνπο 

επφκελνπο κήλεο. 
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Κξίζε ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

ζηε νπεδία  

Η πηψζε ησλ πσιήζεσλ απηνθηλήησλ ζηνλ απφε-

ρν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη αξλεηηθφ αληίθηπ-

πν ζηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Volvo, Scania θαη 

Volvo Cars, θαζψο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσ-

ζε ηεο παξαγσγήο θαη πεξηθνπέο πνιπάξηζκσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο. Καηά ην 

δίκελν Σεπηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2012, νη απνιχ-

ζεηο ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηε 

ρψξα απμήζεθαλ θαηά 250%. Η Υπνπξγφο Δπη-

ρεηξήζεσλ ηεο Σνπεδίαο, θα Annie Lööf, αλέθεξε 

φηη, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, έρεη ιάβεη 

κηα ζεηξά κέηξσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ,  ε κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ εηαηξηψλ θαη ε αχμεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα έξεπλα θαηά 450 εθαη. 

θνξφλεο.  Δπίζεο, εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν θα-

ζηέξσζεο κηθξφηεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο θαη 

ζπληνκφηεξσλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο απνδνρψλ 

θαη κηζζσκάησλ. 

 

πλεξγαζία Ericsson θαη Volvo γηα ζύλδεζε 

απηνθηλήηωλ ζην δηαδίθηπν 

Οη εηαηξείεο Volvo θαη Ericsson αλέθεξαλ, ζε 

θνηλή ηνπο αλαθνίλσζε, φηη ζα ππνγξάςνπλ ζπκ-

θσλία ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ  λα είλαη εθηθηή 

ε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο νδε-

γνχο ησλ απηνθηλήησλ ηεο Volvo.  

Σχκθσλα κε ην ζρέδην ζπλεξγαζίαο ησλ δχν εηαη-

ξεηψλ, ηα απηνθίλεηα ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε κηα 

νζφλε,  ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ηα-

κπιφ θαη ζα παξέρνληαη νη ίδηεο αθξηβψο ςεθηα-

θέο ππεξεζίεο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψ-

λνπ. Μεηαμχ ησλ  εθαξκνγψλ πνπ ζα είλαη δηαζέ-

ζηκεο ζηα απηνθίλεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ςε-

θηαθά κνπζηθά θαλάιηα, ππεξεζίεο πινήγεζεο 

θαζψο θαη απεπζείαο ζχλδεζε κε δηφδηα θαη     

αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα.  

Οξηζκέλεο απφ ηηο εθαξκνγέο ζα είλαη παξφκνηεο 

κε απηέο πνπ δηαζέηεη έλα smart phone, ελψ άιιεο 

εθαξκνγέο ζα είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο 

γηα ηα απηνθίλεηα θαη ζα έρνπλ ζρέζε κε ηελ  

νδήγεζε. Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

ζχλδεζε απηνθηλήησλ ζην δηαδίθηπν αλακέλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2014.  

 

Ζ SAS πξνβιέπεη θέξδε γηα ην 2013 κεηά από 

πεξηθνπέο δαπαλώλ 

Η ζθαλδηλαβηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία SAS, ζε 

αλαθνίλσζή ηεο πξνβιέπεη φηη, ζα παξνπζηάζεη 

θέξδε θαηά ην 2013, θαζψο πξνέβε ζε ζεκαληη-

θέο πεξηθνπέο δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ ηελ έθεξε 

βέβαηα αληηκέησπε κε ηα ζπλδηθάηα ηεο ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο 

ηεο SAS, θ. Rickard Gustafson, αλέθεξε φηη «αλ 

δελ ππάξμνπλ δξακαηηθέο κεηαβνιέο ζην εμσηεξη-

θφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη νη 

ηηκέο ησλ θαπζίκσλ παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζηα 

ζεκεξηλά επίπεδα, ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

επίηεπμε θεξδψλ ην επφκελν έηνο». Πξφζζεζε δε, 

«φηη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ζα είλαη ηδηαί-

ηεξα δεκηνγφλν γηα ηελ εηαηξεία,  δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο είλαη παξαδνζηαθά ε   

ιηγφηεξν θεξδνθφξα γεληθφηεξα γηα ηνλ θιάδν 

ησλ αεξνκεηαθνξψλ».  

Η SAS ηνλ πεξαζκέλν κήλα ήξζε ζε ξήμε κε ηα 

ζσκαηεία ηεο, θαζψο απνθάζηζε αθελφο λα κεηψ-

ζεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο θαη αθεηέξνπ 

λα απμήζεη ηηο ψξεο εξγαζίαο ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα βειηηψζεη ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. Η SAS έρεη βξεζεί ζε πνιχ δχζθνιε 

ζέζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο αληηκεησ-

πίδεη έληνλν αληαγσληζκφ απφ αεξνπνξηθέο εηαη-

ξείεο  ρακεινχ  θφζηνπο. Η  εηαηξεία  αλέθεξε ζε    
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αλαθνίλσζή ηεο φηη, ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ην δίθηπν πξν-

νξηζκψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο ηεο εηαηξείαο, ζα 

απνηειέζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ρακεινχ θφ-

ζηνπο. 

 

Γεύηεξε αθξηβόηεξε ρώξα ζηελ Δπξωπαϊθή 

Έλωζε ζηα ηξόθηκα ε νπεδία  

Η Σνπεδία είλαη ε δεχηεξε πην αθξηβή ρψξα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξνθίκσλ, θαζψο νη ηηκέο ηνπο είλαη θαηά 20% 

πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. Η Γαλία ζεσξεί-

ηαη ε πην αθξηβή ρψξα ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ. Αληίζεηα, ζηελ ηειεπηαία  

ζέζε ηεο θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία. Οη 

ηηκέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηε Σνπεδία είλαη 

νη πην αθξηβέο ζηελ ΔΔ, ελψ νη ηηκέο άιισλ    

πξντφλησλ, (π.ρ., ςάξηα, γάια, ηπξί θαη απγά) εί-

λαη ιίγν ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ζηελ ΔΔ.  

 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Έθζεζε «Working for Change»  (ηνθρόικε,  

4-5 Γεθεκβξίνπ 2012)  

Με κεγάιε επηηπρία, δηνξγαλψζεθε ζηνλ  εθζεζη-

αθφ θαη ζπλεδξηαθφ ρψξν «Stockholmsmässan» 

ζηε  Σηνθρφικε, ζηηο 4-5 Γεθεκβξίνπ, εθδήισζε 

πνπ αθνξνχζε ζε εκέξεο εξγαζίαο Η εθδήισζε 

γηα ηηο εκέξεο εξγαζίαο απνηέιεζε  ζεκείν ζπ- 

λάληεζεο κεηαμχ λέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη εθπαη-

δεπηηθψλ θνξέσλ ηεο Σνπεδίαο θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε ρηιηάδεο ππνςεθί-

νπο εξγαδνκέλνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε θξαηη-

θνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο απφ ηελ αγνξά εξγα-

ζίαο ηεο ρψξαο.  

Δθηφο απφ ηηο επαθέο κεηαμχ ππνςεθίσλ θαη δηα-

θφξσλ εηαηξεηψλ, ε εθδήισζε πεξηειάκβαλε ηε 

δηεμαγσγή πιήζνο ζεκηλαξίσλ.   

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Μείωζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ από ηελ θε-

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

σζε εθ λένπ ην βαζηθφ ηεο επηηφθην ζε κηα πξν-

ζπάζεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ 

Δπξψπε πνπ έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ζνπε-

δηθψλ εμαγσγψλ. Σπγθεθξηκέλα, ε Riksbank κεί-

σζε ην επηηφθην επαλαγνξάο  θαηά 0,25% θαη  

αλέξρεηαη πιένλ ζε 1% απφ 1,25% πνπ ήηαλ πξν-

γελέζηεξα.  Τν επηηφθην απηφ αλακέλεηαη λα    

δηαηεξεζεί ζε απηφ ην επίπεδν ην επφκελν έηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηνλ Σεπηέκβξην 2012, ε 

Riksbank είρε πξνβεί θαη ηφηε ζε κείσζε ηνπ επη-

ηνθίνπ απφ 1,50% ζε 1,25%.  

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο, «νη ππν-

ηνληθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξσδψλε έρνπλ εκθαλή 

αληίθηππν ζηε ζνπεδηθή νηθνλνκία», θαζψο ε 

θξίζε ζηελ δψλε ηνπ επξψ έρεη απνδπλακψζεη, 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε δήηεζε γηα ηηο ζνπεδηθέο 

εμαγσγέο, ελψ έρεη ζεκεησζεί κείσζε ηεο θαηα-

λαισηηθήο δαπάλεο ησλ ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ 

θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα. 
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Culture, Future, Lifestyle & Sports 

Duration: 3-6 January 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.my2013.se 

 

Event: Open House (Decoration & Gifts) 

Duration: 11-13 January 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: maria.sollenby@elmia.se 

Website: www.oppethus.com 

 

Event: Promotion Expo (Corporate & Promotional Products) 

Duration: 16-18 January 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: bengt.erneborg@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/promotionexpo 

 

Event: FORMEX (Nordic Interior Design) 

Duration: 17-20 January 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: Lifestyle Motor Show 

Duration: 24-27 January 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.lifestylemotorshow.se 

 

Event: IT Innovations Expo 

Duration: 22-23 January 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: infomaster@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/calendar/2013/it-innovations-expo-2013 
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