
Έκθεζη ηηρ ηπάπεζαρ SEB για ηιρ 

ηπέσοςζερ οικονομικέρ εξελίξειρ 

ζηη οςηδία 

Σε έθζεζε ηεο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο 

SEB ζρεηηθά κε ηξόπνπο αληηκεηώπη-

ζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο 

αλαθέξεηαη όηη, ν ξπζκόο αλάπηπμεο 

ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο απμάλε-

ηαη, σζηόζν ε νηθνλνκηθή δξαζηε-

ξηόηεηα εμαθνινπζεί λα είλαη ππνην-

ληθή. Τν ΑΔΠ ζηηο 34 ρώξεο ηνπ    

Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγα-

ζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) αλακέ-

λεηαη λα απμεζεί θαηά 1,3% ην 2013 

θαη 2,3% ην 2014.  

Σηε Σνπεδία, ε αλάθακςε ζπλερίδε-

ηαη, αιιά κε αξγνύο ξπζκνύο. Οη  

εμαγσγέο πξνο ηηο ρώξεο ηεο επξσ-

δώλεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κεηώ-

λνληαη, ελώ ε θαηαλάισζε ζηε Σνπ-

εδία ζα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θπξί-

σο εθ κέξνπο εύπνξσλ λνηθνθπξηώλ. 

Μηα αύμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαηη-
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

θνύ δπλακηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επόκελσλ δύν εηώλ ζα νδεγήζεη ζε 

κηα ζπλερή αύμεζε ηεο αλεξγίαο   

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, σζηόζν ε 

αλεξγία αλακέλεηαη λα κεησζεί ην 

2014. Τν ΑΔΠ ηεο Σνπεδίαο, ζύκθσ-

λα πάληα κε ηελ ελ ιόγσ έθζεζε,  ζα 

απμεζεί θαηά 1,3% ην 2013 θαη θαηά 

2,5% ην 2014.  

Η θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηώλ ζα 

ηξνθνδνηεζεί από ηελ αύμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ην πςειό πνζνζηό   

απνηακίεπζεο (11,4%) θαη ηελ αύμε-

ζε ησλ ηηκώλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

Οη ηηκέο ησλ θαηνηθηώλ πξόθεηηαη λα 

απμεζνύλ θαηά 5% ην ηξέρνλ έηνο, 

ελώ ην 2014  αλακέλεηαη ε ζνπεδηθή 

θπβέξλεζε, ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο 

ρώξαο θαη ε Οηθνλνκηθή Δπνπηηθή 

Αξρή λα αλαιάβνπλ από θνηλνύ  

δξάζεηο κε ζηόρν ηελ επηβξάδπλζε 

ηεο αλνδηθήο ηάζεο ησλ ηηκώλ ησλ 

θαηνηθηώλ θαη ινηπώλ αθηλήησλ.  

Photo: http://www.stockholmsummerschool.se/ 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Ττηλόρ ανηαγυνιζμόρ ζηον καηαζκεςαζηικό 

κλάδο ζηη οςηδία  

Πνηέ ζην παξειζόλ δελ ππήξμαλ ηόζνη πνιινί 

αληαγσληζηέο  ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ζηε 

Σνπεδία. Σύκθσλα κε ηελ ζνπεδηθή Έλσζε    

Καηαζθεπαζηώλ θαη Γνκηθώλ Υιηθώλ, θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ππάξρνπλ πεξίπνπ 1.000 θαηα-

ζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαζώο θαη εηαηξείεο δνκη-

θώλ πιηθώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Σνπε- 

δία. Υπνινγίδεηαη όηη, ππήξμε κείσζε ηεο ηάμεσο  

ηνπ 10% ζηηο πσιήζεηο δνκηθώλ πιηθώλ θαηά ην 

πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην 

δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ αλαιπηέο 

πξνβιέπνπλ πηώρεπζε νξηζκέλσλ εηαηξεηώλ ηνπ 

θιάδνπ θαηά ην πξνζερέο  δηάζηεκα.   

 

Εημίερ για ηην Volvo καηά ηο ππώηο ηπίμηνο 

ηος 2013 

Η ζνπεδηθή θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία  νρεκάησλ 

Volvo AB αλαθνίλσζε δεκίεο πξν θόξσλ, ζπλν-

ιηθήο αμίαο 101 εθαη. θνξόλεο γηα ην πξώην    

ηξίκελν ηνπ 2013. Δλ ηνύηνηο, ε δήηεζε απμήζε-

θε θαηά ηα ηέιε ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ, γεγνλόο 

πνπ νδήγεζε ηελ εηαηξεία λα πξνβεί ζηελ θάιπςε 

350 ζέζεσλ εξγαζίαο.   

 

Αύξηζη κεπδών για ηην Electrolux  

Η ζνπεδηθή εηαηξεία νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

Electrolux αλαθνίλσζε θέξδε πξν θόξσλ 483  

εθαη. θνξόλεο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013.    

Η εηαηξεία παξνπζίαζε θέξδε  457 εθαη. θνξόλεο 

ζηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 249% ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Αληίζεηα,     

ε επξσπατθή αγνξά εμαθνινπζεί λα είλαη ππνην-

ληθή, θαζώο ε θξίζε ζηελ επξσδώλε πξνθαιεί   

κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο.  

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ημανηικά κέπδη για ηιρ ζοςηδικέρ ηπάπεζερ 

Σε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ζηηο 27 Μαΐνπ, ε 

Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, Riksbank, αλέ-

θεξε  όηη νη  ζνπεδηθέο ηξάπεδεο έρνπλ αληηκεησ-

πίζεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο    

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζε ζύγθξηζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο.  

Οη ηξάπεδεο ηεο Σνπεδίαο δίλνπλ έκθαζε πξσηί-

ζησο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ξεπζηό-

ηεηα θαη εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο ζην 

δπζκελέο νηθνλνκηθό θιίκα ζε βξαρππξόζεζκν 

ρξνληθό δηάζηεκα,  σζηόζν ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

αδπλακίεο ζηε δνκή ηνπ ζνπεδηθνύ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλε-

ηηθά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα  καθξν-

πξόζεζκα.  

Η Riksbank ζεσξεί όηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη δηαζέηνπλ επαξθή 

θεθάιαηα θαη ξεπζηόηεηα. Οη κεγάιεο ζνπεδηθέο 

ηξάπεδεο Handelsbanken, Nordea, SEB θαη 

Swedbank πξαγκαηνπνηνύλ ζεκαληηθά θέξδε  

παξά ηηο αλαηαξάμεηο γεληθόηεξα ζηελ Δπξώπε, 

ελώ ε ηζρπξή ηνπο ζέζε δηαζθαιίδεη  ηε ζπλερή 

πξόζβαζε γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηηο αγνξέο.  
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ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

 

Γιεθνήρ Έκθεζη «IP EXPO»  

Με κεγάιε επηηπρία,  πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηε-

ζλήο  έθζεζε πςειήο ηερλνινγίαο «IP EXPO» 

ζην εθζεζηαθό θέληξν «Kistamässan» ηεο Σηνθ-

ρόικεο, ζηηο 14-15 Μαΐνπ 2013.   

Η ελ ιόγσ έθζεζε απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε 

ηνπ είδνπο ζηε Σθαλδηλαβία θαη πξνζειθύεη    

ρηιηάδεο επηζθέπηεο.  

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Αθιέπυμα ζηην Δλλάδα από ηο ζοςηδικό   

ηοςπιζηικό πεπιοδικό «Escape 360»  

Τν ζνπεδηθό πεξη-

νδηθό  Escape 360, 

πνπ έρεη σο  βαζη-

θή ζεκαηνινγία 

δηάθνξνπο ηαμη-

δησηηθνύο πξννξη-

ζκνύο αλά ηνλ θό-

ζκν, παξνπζηάδεη 

ζην ηξέρνλ ηεύρνο 

(αξηζκόο 4, Μάηνο

-Ιούνιος 2013),  

δηζέιηδν αθηέξσ-

κα γηα ηελ Διιάδα  

κε ην εμήο εηζα- 

γσγηθό ζεκείσκα:  «Η Διιάδα είλαη ε ηξίηε ρώξα 

κε ηηο πεξηζζόηεξεο θξαηήζεηο, κεηά από  Ιζπαλία  

θαη  Τνπξθία,  ζύκθσλα κε ηα πξόζθαηα ζηαηη-

ζηηθά ζηνηρεία ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ Resia 

θαη Ticket,  γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη ε ρώξα 

εμαθνινπζεί λα πξνζειθύεη  πνιύ θόζκν παξά 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε».  

Τν δηζέιηδν αθηέξσκα πιαηζηώλεηαη από πινύζην 

θσηνγξαθηθό πιηθό θαη ζύληνκεο πεξηγξαθέο δηα-

θόξσλ ειιεληθώλ ζηνηρείσλ θαη παξαδεηγκάησλ 

πνπ ζπλζέηνπλ κηα ζθαηξηθή ηνπξηζηηθή εηθόλα 

ηεο Διιάδαο (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνη-

λσλίαο Σηνθρόικεο).   

 

Άνοδορ ηηρ οςηδίαρ υρ ηοςπιζηική σώπα  

Σε άξζξν πνπ δεκνζηεύεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθό   

ηόπν ελεκέξσζεο Travel News, αλαθέξεηαη όηη 

ζύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε πνπ δηεμήρζε από 

ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ 

(UNWTO), ε Σνπεδία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

πξώηεο είθνζη ρώξεο ζηελ θαηάηαμε όζνλ αθνξά 

ζηα  έζνδα  πνπ απνθνκίδνπλ από ην δηεζλή ηνπ-

ξηζκό.  

Σπγθεθξηκέλα, ε Σνπεδία θαηαηάζζεηαη ζηελ 19ε 

ζέζε γηα ην 2012 (από ηελ 21ε ζέζε πνπ ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο). Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ  

νξγαληζκνύ Visit Sweden, θ. Thomas Brühl,    

δειώλεη κεηαμύ άιισλ, όηη «ηα ζηαηηζηηθά ζηνη-

ρεία ηα ηειεπηαία ρξόληα απνδεηθλύνπλ πσο ε  

ειθπζηηθόηεηα ηεο Σνπεδίαο, σο ηνπξηζηηθόο 

πξννξηζκόο, απμάλεηαη θαη όηη, κε ηελ θαηάθηεζε 

ηεο 19ε ζέζεο, ε Σνπεδία έρεη πιένλ ηε δπλαηόηε-

ηα λα ζπλαγσλίδεηαη κεγάινπο θαη θαζηεξσκέ-

λνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο.  Δλ ηνύηνηο,   

απνκέλνπλ αθόκε πνιιά λα γίλνπλ. Τν όξακα ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη ν όγθνο ζπλαι-     

ιαγώλ από ηνλ δηεζλή ηνπξηζκό λα απμεζεί ζε 

200 δηζ. θνξόλεο ην έηνο 2020».  

Σηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, αλαξηάηαη    

πίλαθαο κε ηηο 25 ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο ζηνλ θό-

ζκν, όζνλ αθνξά ζηα έζνδα ηνπο από ηνλ δηεζλή 

ηνπξηζκό. Σύκθσλα κε ηνλ ελ ιόγσ πίλαθα, νη 

ΗΠΑ είλαη ζηελ πξώηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο   θαηά-

ηαμεο θαη απνθνκίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα έζνδα 

από ηνπξηζκό, αθνινπζνύλ Ιζπαλία θαη Γαιιία 

ζε δεύηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα, ελώ ε   

Διιάδα θαηέρεη ηελ 23ε ζέζε ζε παγθόζκην επί-

πεδν (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο 

Σηνθρόικεο).  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Elmia Wood (International Forestry Trade Fair) 

Duration: 5-8 June 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: wood@elmia.se 

Website: www.elmia.se/wood 

 

 

Event: Cired (International Electricity Conference & Exhibition ) 

Duration: 10-13 June 2013 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 /0044 1438767355  

E-mail: tcoxshall@theiet.org 

Website: www.cired2013.org 

 

 

Event: Snackex 2013 (International Exhibition for Snacks & Nuts) 

Duration: 12-13 June 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 /0044 2074207220 

Fax: 0046  31160330 /0044 2074207221 

E-mail: esa@esa.org.uk 

Website: www.snackex.com 

 

 

Event: EHA (Congress of the European Hematology Association) 

Duration: 13-16 June 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@ehaweb.org 

Website: www.ehaweb.org 

 

 

Event: DreamHack Summer 2013 

Duration: 15-18 June 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: maria.sollenby@elmia.se 

Website: www.elmia.se/sv/Dreamhack 
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