
Πξόβιεςε γηα αζζεληθή αλάπηπμε 

ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο ην 2013 

ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ηξάπεδαο 

«SEB», ηξίηεο κεγαιύηεξεο ηξάπε-

δαο ηεο νπεδίαο, αλαθέξεηαη όηη ε 

παγθόζκηα νηθνλνκία ζα ζεκεηώζεη 

ππνηνληθή αλάπηπμε ην 2013 θαη ην 

2014, γεγνλόο πνπ ζα επεξεάζεη α-

ζθαιώο θαη ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία. 

Σν ΑΔΠ ζηηο 34 ρώξεο ηνπ Οξγαλη-

ζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζα απμεζεί θαηά 

1,5% ην 2013 (έλαληη 1,3% ην 2012) 

θαη θαηά 2,1% ην 2014.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζνπεδηθή νηθνλν- 

κία, ζύκθσλα πάληα κε ηελ ελ ιόγσ 

έθζεζε, ζεκεηώλεηαη όηη ε επηβξά-

δπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηε-

ηαο ηεο νπεδίαο ζα ζπλερηζηεί ηελ 

πεξίνδν 2013-2014. Σόζν ε ζνπεδη-

θή θπβέξλεζε όζν θαη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ηεο ρώξαο ζα αλαγθαζηνύλ 

λα ιάβνπλ λέα κέηξα γηα ηελ ηόλσζε 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

ηεο νηθνλνκίαο. Μεηαμύ ησλ κέηξσλ 

ζα είλαη ε παξνρή θνξνινγηθώλ θηλή-

ηξσλ, θπξίσο πξνο ηα ζνπεδηθά λνη-

θνθπξηά.   

ηελ ελ ιόγσ έθζεζε αλαθέξεηαη  

επίζεο όηη ηα επόκελα δύν ρξόληα, ην 

δεκόζην ρξένο ζα απμεζεί θαηά 3%, 

κε απνηέιεζκα λα ππεξβαίλεη ην 36% 

ηνπ ΑΔΠ.     

Δθηηκάηαη όηη ν πιεζσξηζκόο ζα εμα-

θνινπζεί λα είλαη ρακειόο θαη νη λέ-

εο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο πνπ ζα ππνγξαθνύλ ην πξν-

ζερέο δηάζηεκα, ζα έρνπλ σο απνηέ-

ιεζκα ηελ αύμεζε ησλ απνδνρώλ 

θαηά 3% πεξίπνπ. Οη εμειίμεηο απηέο 

ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δύλα-

κεο ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ. 

Σέινο, ζεκεηώλεηαη ζηελ έθζεζε όηη 

ην ΑΔΠ ζηε νπεδία ζα απμεζεί θα-

ηά 1,2% ην 2013 (από 0,8% ην πξνε-

γνύκελν έηνο) θαη 2,5 % ην 2014. 

Photo: http://www.flickr.com/photos/ilsaslightroom/4645269299 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Μείσζε πξνζδνθηώλ 

γηα ην πξώην ηξίκελν 

ηνπ 2013 από ηε Volvo  

Η ζνπεδηθή θαηαζθεπά-

ζηξηα εηαηξεία  νρεκά-

ησλ Volvo AB αλαθνί-

λσζε όηη ππνβαζκίδεη ηηο 

πξνζδνθίεο γηα επίηεπμε 

θεξδώλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η ε-

ηαηξεία αλαθνίλσζε επίζεο πσο ηα θαζαξά θέξδε 

ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε πεξί-

πνπ 793 εθαη. θνξόλεο, ελώ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο ηα θαζαξά θέξδε ήηαλ  4,72 

δηζ. θνξόλεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε θεξδώλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 83%. ύκθσλα κε ηελ εηαηξεία, νη 

ρακειέο παξαγγειίεο ζε πνιιέο αγνξέο  νθείιν-

ληαη, ζε κεγάιν πνζνζηό, ζηελ παγθόζκηα νηθν-

λνκηθή ύθεζε θαη θπξίσο ζηελ θξίζε πνπ πιήηηεη 

ηελ επξσδώλε, ε νπνία έρεη επηθέξεη πνιιά πξν-

βιήκαηα ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

 

Αύμεζε θεξδώλ γηα ηε ζνπεδηθή εηαηξεία    

ελέξγεηαο  Vattenfall   
Η εηαηξεία παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ελέξγεηαο 

«Vattenfall» αλαθνίλσζε όηη,  παξά ηελ νηθνλνκη-

θή ζηαζηκόηεηα, ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ηα 

θαζαξά θέξδε ηεο αλήιζαλ ζε 6,5 δηζ. θνξόλεο 

(746 εθαη. επξώ), παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 

16% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Σν 

ζπλνιηθό θέξδνο ηεο εηαηξείαο γηα νιόθιεξν ην 

2012 αλήιζε ζε 16,9 δηζ. θνξόλεο (1,9 δηζ.      

επξώ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα αληηζηνηρεί ζην 20% ηεο παξαγόκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Vattenfall θαη ζην 41% 

ηνπ ζπλόινπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξά-

γεηαη ζηε νπεδία. 

Έξεπλα γηα ηε “καύξε αγνξά” ζε ρώξεο κέιε 

ηνπ ΟΟΑ  

ε έξεπλα ηνπ γεξκαληθνύ νηθνλνκηθνύ ηλζηηηνύ-

ηνπ I.A.W. (Institute for Applied Economic Re-

search), γηα ηελ έθηαζε ηεο “καύξεο αγνξάο” ζε 

21 ρώξεο  κέιε ηνπ ΟΟΑ, αλαθέξεηαη όηη ην 

πνζνζηό καύξεο αγνξάο ζηε νπεδία αληηπξνζσ-

πεύεη ην 13,9% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο, πνπ απνηε-

ιεί θαη ην πςειόηεξν πνζνζηό κεηαμύ ησλ ζθαλ-

δηλαβηθώλ ρσξώλ. Αθνινπζεί ε Ννξβεγία κε 

13,6% θαη ε Γαλία κε ηε Φηιαλδία πνπ έρνπλ πν-

ζνζηό καύξεο εξγαζίαο 13% ηνπ ΑΔΠ.  

 

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Έθζεζε «Boat Show» (Γθέηεκπνξγθ,  2-10 Φε-

βξνπαξίνπ 2013)  

Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθε ε έθζεζε  

«Boat Show» ζην εθζεζηαθό θέληξν «Svenska 

Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ, ε νπνία πξαγκαην-

πνηήζεθε από ηηο 2 έσο θαη ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 

2013. Η ελ ιόγσ έθζεζε απνηειεί ηε κεγαιύηεξε 

έθζεζε ζθαθώλ αλαςπρήο ζηε θαλδηλαβία θαη 

πξνζειθύεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο από ην ρώξν ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ.   

ΔΛΗΓΑ 2                             ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ   
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ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Γηαηήξεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ από ηελ θε-

ληξηθή  ηξάπεδα ηεο νπεδίαο  
Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο, Riksbank,  

αλαθνίλσζε πσο ην βαζηθό ηεο επηηόθην ζα παξα-

κείλεη ζηαζεξό ζην 1% γηα έλα πεξίπνπ έηνο. 

ηελ αλαθνίλσζή ηεο, ε ηξάπεδα αλαθέξεη επίζεο  

όηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία επεξεάδεηαη αθόκα  

αξλεηηθά από ηελ θξίζε ζηελ επξσδώλε, ελώ νη 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο εμαθνινπζνύλ λα είλαη 

ρακειέο. Δλ ηνύηνηο, εθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε όηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ε θαηάζηαζε ζα ζηα-

ζεξνπνηεζεί θαη ζα ππάξμεη εθ λένπ αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκίαο.  

Οξηζκέλα κέιε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο    

νπεδίαο αλέθεξαλ πσο πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

επηηνθίνπ ζα πξνθαινύζε ηνλ ππεξβνιηθό δαλεη-

ζκό εθ κέξνπο ησλ λνηθνθπξηώλ γεγνλόο πνπ ζα 

θαζηζηνύζε ηελ νηθνλνκία πεξηζζόηεξν επάισηε.  

 

Αύμεζε θεξδώλ γηα ηηο ζνπεδηθέο ηξάπεδεο  
Οη ζνπεδηθέο ηξάπεδεο είραλ θαιύηεξα απνηειέ-

ζκαηα από όηη αλέκελαλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν 

ηνπ 2012 θαη ζρεδηάδνπλ πιένλ ελίζρπζε ησλ  

κεξηζκάησλ ηνπο. Η ηξάπεδα SEB έρεη ππεξβεί 

ηηο πξνζδνθίεο ηεο γηα ηα ηξηκεληαία ιεηηνπξγηθά 

θέξδε θαη ζέζεη ηώξα πην θηιόδνμνπο ζηόρνπο γηα 

επίηεπμε θεξδώλ θαη ελίζρπζε κεξηζκάησλ.  

Η ηξάπεδα Nordea AB παξνπζίαζε θέξδε ξεθόξ 

ην 2012 θαηόπηλ  πνιιώλ πεξηθνπώλ θαη αύμεζε 

ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο. Η Swedbank αλαθνί-

λσζε πσο ζεκείσζε ηεηξαπιάζηα αύμεζε ησλ 

θαζαξώλ θεξδώλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2011.  

Παξά ην γεγνλόο όηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία έρεη 

επεξεαζηεί αξλεηηθά από ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ 

επξσδώλε θαη νη εμαγσγέο από ηε νπεδία έρνπλ 

κεησζεί ζεκαληηθά, ν ζνπεδηθόο ηξαπεδηθόο ην- 

κέαο έρεη απνδεηρζεί αξθεηά αλζεθηηθόο ζηελ θξί-

ζε ηεο δώλεο ηνπ επξώ.  

εκεηώλεηαη όηη, νη ζθαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο δηα-

ζέηνπλ ειάρηζηα νκόινγα ππεξρξεσκέλσλ ρσξώλ 

ηεο Δπξώπεο θαη είλαη θαιύηεξα θεθαιαηνπνηε-

κέλεο από ηηο πεξηζζόηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Δπξσ-

πατθή Έλσζε. 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

 

Ζκεξίδα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζνπεδη-

θήο Τπεξεζίαο Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξ-

γαζίαο (ηνθρόικε, 19 Φεβξνπαξίνπ 2013) 

Δλεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηε-

ξηόηεηεο ηνπ ζνπεδηθνύ θνξέα αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο SIDA (Swedish International Develop-

ment Cooperation Agency) δηνξγαλώζεθε ζηε 

ηνθρόικε, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2013.  

ηηο παξνπζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 

ζηειέρε ηνπ αλαπηπμηαθνύ θνξέα,  ππήξμε εθηε-

λήο αλαθνξά ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο          

αιιά θαη ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξην-

πνηείηαη ε SIDA. Μεηαμύ ησλ βαζηθώλ πξνηε-

ξαηνηήησλ ηεο SIDA, ζπγθαηαιέγνληαη ε ελίζρπ-

ζε ησλ   δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ε πξνάζπηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκόζηαο 

πγείαο,  ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ν αγώλαο θαηά ηεο  

δηαθζνξάο θ.α.   

Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζην γεγνλόο όηη, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο 

SIDA αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο,  

ην νπνίν ππεξβαίλεη ην ζηόρν ησλ Ηλσκέλσλ  

Δζλώλ γηα επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο  

ηάμεσο ηνπ 0,7% ηνπ ΑΔΠ, θαζηζηώληαο έηζη ηε 

ζπλεηζθνξά ηεο νπεδίαο, σο κία εθ ησλ πςειό-

ηεξσλ ζε   νιόθιεξν ηνλ θόζκν.    

ΔΛΗΓΑ 3                             ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ   
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ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Αύμεζε ησλ θξαηήζεσλ γηα Διιάδα από νπε-

δνύο ηνπξίζηεο  

ην δηαδηθηπαθό ηόπν ελεκέξσζεο 

www.sverige.nu δεκνζηεύεηαη άξζξν, κε ηίηιν 

«Η Διιάδα ζηελ θνξπθή» θαη κε ηνλ αθόινπζν 

ππόηηηιν θαη πεξηερόκελν: «Σν θαινθαίξη, πάκε 

Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

charter εηαηξεηώλ».  

ην ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν ηεο νπεδίαο Kuoni 

Apollo, θαηαγξάθεθαλ νη θξαηήζεηο πνπ έγηλαλ 

ηνλ Ιαλνπάξην, ηνλ κήλα πνπ είζηζηαη λα γίλνληαη 

νη πεξηζζόηεξεο θξαηήζεηο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ 

θαινθαηξηνύ. Σόζν ηα γλσζηά αγαπεκέλα λεζηά 

όζν θαη κηθξά απζεληηθά καξγαξηηάξηα ηεο Διιά-

δαο, όπσο ε θηάζνο θαη ε Κάξπαζνο, βξίζθνληαη 

ζηελ θνξπθή ησλ θξαηήζεσλ. Μέρξη ζηηγκήο - 

γηα θέηνο - ε Διιάδα έρεη θξαηήζεηο 15% πςειό-

ηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέ-

ξπζη. «Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο από 

ηνπο αγαπεκέλνπο θαινθαηξηλνύο πξννξηζκνύο 

ησλ νπεδώλ. Όινη όζνη πέξπζη ζπλεηδεηνπνίε-

ζαλ όηη ε ειιεληθή θξίζε δελ επεξέαζε ηνλ ηνπ-

ξηζκό, ηώξα επαλέξρνληαη» δειώλεη ζρεηηθά ε θα 

Kajsa Moström, ζηέιερνο ηνπ Apollo. 

Δπίζεο, ην ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν Fritidsresor 

ζεκεηώλεη  απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. 

Σα κηζά παθέηα δηαθνπώλ γηα ηελ Κσ, ι.ρ. έρνπλ 

ήδε πνπιεζεί. 

«πγθξίλνληαο κε πνιιά ρξόληα πξηλ, βιέπνπκε 

κηα κεγαιύηεξε δήηεζε γηα ηελ Διιάδα θέηνο» 

δειώλεη ν θ. Bassam el Mattar, δηεπζπληήο ηνπ 

Fritidsresor νπεδίαο. 

ε άιια ζνπεδηθά δεκνζηεύκαηα, αλαθέξεηαη όηη 

ε Διιάδα απνηειεί αγαπεκέλν πξννξηζκό γηα 

ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο θαη κάιηζηα βξίζθεηαη 

ζηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, κεηαμύ όισλ ησλ 

ρσξώλ, όζνλ αθνξά ζε θξαηήζεηο γηα ην εξρόκε-

λν θαινθαίξη. Δηδηθόηεξα, ην ηνπξηζηηθό πεξηνδη-

θό Vagabond θαη ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο ελεκέξσ-

ζεο SalongK αλαθέξνληαη εθηελώο ζηελ έξεπλα 

Ticket Collection ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ 

Ticket, ε νπνία δηεμάγεηαη δύν θνξέο ηνλ ρξόλν 

θαη παξνπζηάδεη ηε δήηεζε ελόςεη ηνπ θαινθαη-

ξηνύ.  

Έηζη ινηπόλ - γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2013 - πξώηε 

ρώξα ζηηο πξνηηκήζεηο αλαδεηθλύεηαη ε Ιζπαλία, 

αθνινπζνύκελε από ηελ Σνπξθία ζηελ 2ε ζέζε 

θαη ηελ Διιάδα ζηελ 3ε ζέζε. Έπνληαη, θαηά   

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: ΗΠΑ, Ιηαιία, Κύπξνο,        

Μ. Βξεηαλία, Γαιιία, Κξναηία θαη Βνπιγαξία.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο επηκέξνπο ηνπξηζηηθνύο πξνν-

ξηζκνύο, ζηηο πξώηεο πέληε ζέζεηο βξίζθνληαη: 

Αηηάιεηα, Μαγηόξθα, Κξήηε (3ε ζέζε), Κύπξνο 

θαη Ρόδνο (5ε ζέζε). Αθνινπζνύλ Νέα Τόξθε, 

Λνλδίλν, Βαξθειώλε, Ρώκε θαη πιηη. Δπίζεο, 

έλα αθόκε ζηνηρείν ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ θαη αλαθέξεηαη ζηα ελ ιόγσ άξζξα, 

είλαη όηη, πνζνζηό 44% πεξίπνπ ησλ νπεδώλ 

πξνγξακκαηίδνπλ λα ηαμηδέςνπλ ην 2013 ζην  

εμσηεξηθό γηα ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηνπο 

(Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνθ-

ρόικεο). 
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Boat Show in the Nordics 

Duration: 2-10 March  2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.alltforsjon.se 
 

Event: The Wilderness Fair  

Duration: 7-10  March 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.vildmarksmassan.se 

 

Event: Building Machinery 

Duration: 12-15 March 2013    

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: anki.fagerstrom@svenskamassan.se 

Website: www.svenskamassan.se/en/sites/buildning-machinery 

 

Event: Electronic Environment 2013  

Duration: 19-20 March 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@justmedia.se 

Website: www.electronicenv.se 

 

Event: GIT 2013 (Trade show and conference on surveying, calibration and mapping) 

Duration: 19-21 March 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Website: www.elmia.se 

 

Event: TUR International Travel & Tourism Fair  

Duration: 21-24 March 2013    

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: lisa.callert@svenskamassan.se 

Website: www.tur.se 
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