
Βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκα-

ηνο ζηε νπεδία 

Σε έθζεζε ηεο ηξάπεδαο SEB ζε   

ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ζπκβνύ-

ισλ επηρεηξήζεσλ Deloitte, αλαθέξε-

ηαη όηη θαηά ην δηάζηεκα Γεθεκβξίνπ 

2013-Φεβξνπαξίνπ 2014, ην επηρεη-

ξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Σνπεδία 

έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ζε ζύγθξη-

ζε κε ην θζηλόπσξν ηνπ 2013.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ 

έθζεζεο βαζίδνληαη ζε ζπλεληεύμεηο 

πνπ παξαρώξεζαλ νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο ησλ 200 κεγαιύηεξσλ 

ζνπεδηθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίνη εμέ-

θξαζαλ ηελ αηζηνδνμία ηνπο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαη-

ξεηώλ ηνπο ζην πξνζερέο δηάζηεκα.   

Η πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα ιακ-

βάλεη ππόςε δηάθνξνπο παξάγνληεο 

όπσο ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα, ζηξα-

ηεγηθέο επελδύζεηο, ηελ πξόζβαζε ζε   
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

ρξεκαηνδόηεζε, πξννπηηθέο γηα ηα 

επηηόθηα, ελδερόκελνπο επηρεηξεκαηη-

θνύο θαη άιινπο εμσγελείο θηλδύλνπο 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αξλεηη-

θό αληίθηππν ζηε ζνπεδηθή  αγνξά 

θ.α.  

Σηελ έθζεζε θαίλεηαη όηη ε νηθνλνκη-

θή ζέζε ησλ πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηώλ 

ζπλερώο βειηηώλεηαη, ελώ απμάλν-

ληαη νη επελδύζεηο ζε αλζξώπηλν   

δπλακηθό θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηά-

ζεηο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξ-

ρνπλ ζρέδηα γηα αύμεζε ηεο  παξαγσ-

γήο θαηά ηα επόκελα έηε. Τα ζηειέρε 

ησλ εηαηξεηώλ πξνβιέπνπλ επίζεο 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθό-

ηεηαο ησλ εηαηξεηώλ πνπ αληηπξνζσ-

πεύνπλ.  

Σρεδόλ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ 

δηεπζπληώλ απάληεζε όηη ε πξόζβα-

ζε ησλ επηρ/ζεσλ ζε ρξεκαηνδόηεζε 

θπκαίλεηαη ζε πνιύ θαιά επίπεδα.   
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

εκαληηθή κείσζε ησλ εμαγσγώλ ηεο νπεδί-

αο ην 2013 

Σύκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Σνπεδί-

αο, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο ην πεξαζκέλν έηνο  

αλήιζαλ ζε 1,09 δηζ. ζνπεδηθέο θνξόλεο (126 

εθαη. επξώ), παξνπζηάδνληαο κείσζε  θαηά 7% 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2012. Οη εμαγσγέο πξνο ηελ 

ΔΔ κεηώζεθαλ θαηά 6%, ελώ πξνο ηηο ρώξεο ηεο 

επξσδώλεο θαηά 4%. Μεγάιε κείσζε ππήξμε 

ζηηο εμαγσγέο πξνο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην            

(- 21%) θαη Γεξκαλία (- 5%).  

Δλ ηνύηνηο, αύμεζε θαηά 5% ππήξμε ζηηο εμαγσ-

γέο πξνο Κίλα, ελώ κηθξή κείσζε 2% παξνπζία-

ζαλ νη εηζαγσγέο από ηελ Κίλα. Τν 2013 ππήξρε 

έλα θαζαξό εκπνξηθό πιεόλαζκα 51 δηζ. θνξν-

λώλ (5,9 δηζ. επξώ).  
 

Αύμεζε ηνπ γεληθνύ δείθηε βηνκεραληθήο    

παξαγσγήο ζηε νπεδία 

Η βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε ηνλ Ιαλνπά-

ξην ηνπ 2014 θαηά 0,8 % ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην 

κήλα ην 2013.  Όζνλ αθνξά ην ηξίκελν Ννέκβξη-

νο 2013-Ιαλνπάξηνο 2014 ππήξμε αύμεζε ηεο βην-

κεραληθήο παξαγσγήο θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν ηξίκελν (Αύγνπζηνο-Οθηώβξηνο 

2013). Η κεγαιύηεξε αύμεζε παξαηεξήζεθε 

ζηνπο θιάδνπο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ειε-

θηξνληθώλ εηδώλ θαη πεηξειαηνεηδώλ, ελώ κείσζε 

ζεκεηώζεθε ζηε  θαξκαθνβηνκεραλία θαη ηηο  

κεηαθνξέο.   

 

Μείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηε νπεδία 

Οη επελδύζεηο αλήιζαλ ζε 54,5 δηζ. θνξόλεο  (6,3 

δηζ. επξώ) ην 2013, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

4% ζε ζύγθξηζε κε ην 2012. Τε κεγαιύηεξε κεί-

σζε θαηά 8% ζεκείσζε ε εμνξπθηηθή θαη κεηαι-

ιεπηηθή βηνκεραλία, ε νπνία απνηειεί ην ζεκα-

ληηθόηεξν θιάδν ηεο ζνπεδηθήο βηνκεραλίαο.    

Οη επελδύζεηο ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν ήηαλ 10,7 δηζ. 

θνξόλεο (1,2 δηζ. επξώ) ην 2013, ελώ αλακέλεηαη 

πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

(ππνινγίδεηαη όηη νη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηεο 

κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο δελ ζα ππεξβνύλ ηηο 9 

δηζ. θνξόλεο ην 2014). Σεκαληηθή κείσζε είραλ 

επίζεο νη θιάδνη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ, ειε-

θηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ραξηνπνηίαο θ.α.  

Αληίζεηα, ππήξμε αύμεζε επελδύζεσλ ζηνπο θιά-

δνπο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο,  ησλ πξντόλησλ 

μπιείαο, ηνπ εμνπιηζκνύ κεηαθνξώλ θηι. 

 

Αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν εζηί-

αζεο ηεο νπεδίαο 

Σεκαληηθή αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ζεκείσζε ν 

θιάδνο εζηίαζεο ζηε Σνπεδία ηα ηειεπηαία δύν 

ρξόληα, θαζώο ε ζνπεδηθή Κπβέξλεζε είρε πξν-

βεί ζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ από 25% ζε 12% ζε   

εζηηαηόξηα θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο, κέηξν πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012.  

Σύκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Σνπεδί-

αο, 8.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 9%, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη πεξίπνπ ην 50% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρόιε-

ζεο αθνξά ηνπο λένπο ειηθηαθά εξγαδνκέλνπο 

θάησ ησλ 24 εηώλ. 
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ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Οξγαληζκόο επνπηείαο 

ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηε νπεδία 

Ο νξγαληζκόο επνπηείαο 

ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο    

(Finansinspektionen, Fi-

nancial  Supervisory   

Authority) ηδξύζεθε ην 

1991 κε ζηόρν ηε δεκη-

νπξγία ελόο εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιύπηεη ηξαπεδηθέο ιεηηνπξ-

γίεο, ηίηινπο θαη αζθάιεηεο. Απηό θαηέζηε δπλα-

ηό κε ηε ζπγρώλεπζε ησλ πξώελ ηξαπεδηθώλ θαη 

αζθαιηζηηθώλ επνπηηθώλ νξγάλσλ.  

O Finansinspektionen επνπηεύεη ζρεδόλ 4.000 

ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θαη άιια      

πηζησηηθά ηδξύκαηα, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο 

θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ, αζθαιηζηη-

θέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κεζηηείαο αζθαιίζεσλ, 

εηαηξείεο εθθαζαξίζεσλ θαη ην ρξεκαηηζηήξην 

Σηνθρόικεο.  

Ο Finansinspektionen απνηειεί κηα θεληξηθή δηνη-

θεηηθή αξρή, κε πεξίπνπ 300 εξγαδόκελνπο,    

κεηαμύ ησλ νπνίσλ δηθεγόξνη, νηθνλνκνιόγνη, 

ζηαηηζηηθνιόγνη, αλαιπηέο θα. Τν Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη από νθηώ κέιε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, 

δηνξίδεηαη από ηελ θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο. 

 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Μεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νπεδώλ 

ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα ην 

2013  

Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο 

«Expressen» (248 600 θύιια ε εκεξήζηα – 

329 900 ε θπξηαθάηηθε/αλεμάξηεηε, θηιειεύζεξε 

απνγεπκαηηλή) δεκνζηεύζεθε άξζξν ηεο δεκνζην-

γξάθνπ Elisabet Axås ζρεηηθά κε δεκνθηιείο 

πξννξηζκνύο ησλ Σνπεδώλ ηαμηδησηώλ. Τν άξζξν 

παξαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, έρνληαο σο πεγή 

ηελ Resurs (αλεμάξηεηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

ζηε Σνπεδία γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία).  

Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζην άξζξν όηη, ηελ  

πεξαζκέλε ρξνληά, ην 2013, νη Σνπεδνί πξαγκα-

ηνπνίεζαλ 60 εθαη. ηαμίδηα - αξηζκόο πνπ εξκε-

λεύεηαη κε αληηζηνηρία 6 ηαμηδηώλ θαηά κέζν όξν 

αλά άηνκν. Δλ ηνύηνηο, ηα 2/3 ησλ ηαμηδηώλ απ-

ηώλ έγηλαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο.  

Η Διιάδα απνηειεί έλαλ από ηνπο δεκνθηιέζηε-

ξνπο πξννξηζκνύο ησλ Σνπεδώλ θαζώο πεξηζζό-

ηεξα από  626.000 άηνκα επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα 

καο ην 2013, ζεκεηώλνληαο αύμεζε πεξίπνπ 15% 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2012 (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ 

θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). 

 

Γηεζλήο Έθζεζε  Σνπξηζκνύ «TUR 2014»  

Με κεγάιε επηηπρία,  νινθιεξώζεθε ε δηεζλήο  

έθζεζε ηνπξηζκνύ «TUR - Swedish International 

Travel & Tourism Trade Fair» ζην εθζεζηαθό   

θέληξν «Svenska Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ.  

Η έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 20 έσο 23 

Μαξηίνπ 2014, ελώ ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ 

νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιόγσ 

έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ  κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπ-

ξηζκνύ  ζε νιόθιεξε ηε Σθαλδηλαβία.  

 

Ζ Διιάδα ζηελ πξώηε ζέζε ησλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ ζε δηαδηθηπαθή ςεθνθνξία ζηε 

νπεδία  

Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Afton-

bladet δεκνζηεύζεθε άξζξν ηεο δεκνζηνγξάθνπ 

Cecilia Billgren, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε εηήζηα 

ςεθνθνξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ελ ιόγσ εθεκε-

ξίδα ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ζρεηηθά κε αγαπεκέ-

λνπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ησλ αλαγλσ-

ζηώλ ηεο.  
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Σύκθσλα κε ηελ ςεθνθνξία, ε Διιάδα είρε    

θαηαιάβεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία 

«Ήιηνο θαη ζάιαζζα ζηελ Δπξώπε». Μάιηζηα 

επηζεκαίλεηαη ζην δεκνζίεπκα όηη, νη εηαηξείεο 

charter δηαζέηνπλ κέρξη θαη 33 λένπο πξννξη-

ζκνύο ζηελ Διιάδα από ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ 

λα επηιέμνπλ νη επηζθέπηεο. Αλαιπηηθόηεξα,  

πξνθύπηεη από ην άξζξν πσο, ηα πεξηζζόηεξα  

ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία πξνζθέξνπλ λένπο πξνν-

ξηζκνύο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο ή επεθηείλνπλ ηηο 

επηινγέο θαη πξνζθνξέο ηνπο θαη απμάλνπλ      

επίζεο ηηο αλαρσξήζεηο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο 

πξννξηζκνύο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ε εηαηξεία VING  έρεη 

απμήζεη ηνλ όγθν ηεο πξνο ηελ Διιάδα θαηά 40% 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. Tν άξζξν 

αλαθέξεηαη θαη ζε άιινπο πξννξηζκνύο, σζηόζν 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Διιάδα (Πεγή: 

Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).  

ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

 

Γεμίσζε γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 25εο Μαξηίνπ  

Με ηελ επθαηξία ηεο Δζληθήο Δνξηήο ηεο 25εο 

Μαξηίνπ, ε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Σνπεδία 

παξέζεζε δεμίσζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Σηνθ-

ρόικεο.  

Σηε δεμίσζε είραλ πξνζθιεζεί θαη παξαβξέζε-

θαλ κέιε ηεο ζνπεδηθήο θπβέξλεζεο θαη άιινη 

αμησκαηνύρνη ηεο ρώξαο, εθπξόζσπνη ηνπ δηπισ-

καηηθνύ ζώκαηνο, νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηη-

θνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη, θαιιηηέρλεο,     

ε ειιεληθή νκνγέλεηα θα.   

Η εθδήισζε πεξηειάκβαλε ειιεληθή κνπζηθή θαη  

ηξαγνύδηα, ελώ νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ επθαηξία 

λα γεπηνύλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρώξαο 

καο θαη λα  δνθηκάζνπλ πνηθηιίεο  δηαθόξσλ    

ειιεληθώλ θξαζηώλ.  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Nordbygg Sustainable Days 

Duration: 1-4 Arpil  2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.nordbygg.se 

 

 

Event: IT Solutions EXPO (Entrepreneurship and business development through new technologies) 

Duration: 2-3 Arpil  2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: magdalena.ranagarden@easyfairs.com 

Website: www.easyfairs.com/events_216/it-solutions-expo2014_42528/it-solutions-expo-2014_42529 

 

 

Event: Vitalis (E-health, care and welfare sectors) 

Duration: 8-10 Arpil  2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: vitalis@svenskamassan.se  

Website: www.vitalis.nu 

 

 

Event: Custom Motor Show  

Duration: 18-21 Arpil  2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: eva.holmberg@fabas.se 

Website: www.custommotorshow.se 

 

 

Event: Sci-Fi  2014 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention) 

Duration: 26-27 Arpil  2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: isbergentertainment@bredband.net  

Website: www.scifiworld.se 
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