
Πξνβιέςεηο ηεο ηξάπεδαο SEB γηα 

ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία  

ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ζνπεδη-

θήο ηξάπεδαο SEB αλαθέξεηαη φηη, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο πξφθεηηαη λα απμεζεί  

θαηά ηα επφκελα δχν ρξφληα. ρεηηθά 

κε ηελ επξσδψλε, πνπ απνηειεί θαη 

ηελ βαζηθή εμαγσγηθή αγνξά γηα ηε 

νπεδία,  ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα ζηαζεξνπνηείηαη. Σν 

ΑΕΠ ζηηο 34 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλά-

πηπμεο (ΟΟΑ) αλακέλεηαη λα απμε-

ζεί θαηά 2,3% ην 2014 θαη 2,7% ην 

2015.   

ηε νπεδία, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο 

επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο. Αλακέλε-

ηαη αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 2,5% ην 

2014 θαη 3,2% ηνπ 2015.   

Σα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά ζα επσθε-
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ιεζνχλ απφ ηα ρακειά επηηφθηα, ηελ 

επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

θαη ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνη-

θηψλ. Η αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ ζα απμεζεί 

θαηά 3% ην 2014, ελψ ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζα είλαη ηεο ηά-

μεσο ηνπ 5% ηφζν ην 2014 φζν θαη 

ην 2015.  

Η  αλεξγία ζα ζεκεηψζεη  επίζεο 

πηψζε θαη ζα θπκαίλεηαη ζην 7%  

πξνο ηα ηέιε ηνπ 2015.  

Ο πιεζσξηζκφο βξίζθεηαη ζε επίπεδα 

ρακειφηεξα ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2% ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο νπεδίαο θαη  

δελ πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί θαηά 

ηνπο επφκελνπο 12-24 κήλεο. Σν 

έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηεο νπεδίαο ζα  

είλαη 2% ηνπ ΑΕΠ ην 2014, ελψ ην 

δεκφζην ρξένο ηεο νπεδίαο ζα πα-

ξακείλεη ζηαζεξφ ζην 35% ηνπ ΑΕΠ.  

 Photo:http://www.123rf.com/photo_14051886_stockholm-the-admiralty-house



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

εκαληηθέο επελδύζεηο ζηε ηνθρόικε 

Οη ηέζζεξηο αξρεγνί ησλ θνκκάησλ ηνπ θπβεξλε-

ηηθνχ ζπλαζπηζκνχ αλαθνίλσζαλ φηη ην ζνπεδηθφ 

θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν ηνθρφικεο 

θαη ηνπο γεηηνληθνχο δήκνπο Nacka, Solna θαη 

Järfälla θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε επελ-

δπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

ελλέα λέσλ ζηαζκψλ κεηξφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

78.000 λέσλ θαηνηθηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο ηνθρφικεο. Η ζπλνιηθή επέλδπζε ζα αλέι-

ζεη ζε 25,7 δηζ. θνξφλεο (2,9 δηζ. επξψ) θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ζα πξνέξρεηαη απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα.  

εκεηψλεηαη φηη, ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νπ-

εδίαο βξίζθεηαη ζηε ηνθρφικε θαη ηα πξνάζηηα 

θαη κάιηζηα ππνινγίδεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο 

πφιεο ζα απμεζεί ζε 2,6 εθαη. θαηνίθνπο κέρξη ην 

2030, απφ 2 εθαη. πνπ είλαη ζήκεξα. 

 

Αλάπηπμε ησλ ζνπεδηθώλ εμαγσγώλ ζε λέεο 

αγνξέο  

χκθσλα κε ηε ζνπεδηθή εθεκεξίδα «Dagens 

Nyheter», ε Τπνπξγφο Εκπνξίνπ ηεο νπεδίαο, 

θα Ewa Björling, αλαθέξεη φηη νη ζνπεδηθέο εηαη-

ξείεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηηο εμαγσγηθέο 

ηνπο  πξνζπάζεηεο ζε απαηηεηηθέο θαη δχζθνιεο 

αγνξέο. Είθνζη (20) θξάηε απφ Αζία θαη Αθξηθή 

ζεσξνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο νπεδίαο σο 

ρψξεο πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο ζνπεδηθέο 

εμαγσγέο.  Οη πξεζβείεο ηεο νπεδίαο ζηηο ρψξεο 

απηέο πξφθεηηαη λα ιάβνπλ πξφζζεηε ρξεκαηνδφ-

ηεζε ηεο ηάμεσο ησλ 3 δηζ. θνξνλψλ (πεξίπνπ 

350 εθαη. επξψ) γηα δξάζεηο θαη ελέξγεηεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ζνπεδηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ.  

ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ζνπεδηθψλ εμα-

γσγψλ ζε λέεο αγνξέο, εληάζζεηαη θαη ε επίζεκε 

επίζθεςε ηεο θαο Björling ζε Ιαπσλία θαη Νφηηα 

Κνξέα, δεδνκέλνπ φηη ακθφηεξεο ζπκπεξηιακβά-

λνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο ρψξεο πξνηεξαηφηε-

ηαο.   

Μεηαμχ ησλ δχζθνισλ ρσξψλ ζπγθαηαιέγνληαη 

επίζεο ε Αγθφια, ην Ιξάθ, ην Καδαθζηάλ θαη ε 

Νηγεξία, νη νπνίεο ζεσξνχληαη αξθεηά δχζθνιεο 

αγνξέο γηα ηηο ζνπεδηθέο εηαηξείεο θαζψο, φπσο 

αλαθέξεη ε ζνπεδή Τπνπξγφο Εκπνξίνπ,  ππάξ-

ρνπλ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζην ειεχζεξν εκπφ-

ξην πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο εμαγσγηθέο   

εηαηξείεο.  

 

 

ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Η έιιεηςε ζηέγεο απεηιή γηα ηε ζνπεδηθή   

νηθνλνκία 
χκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν 

«Reuters», ε παξαηεξνχκελε έιιεηςε θαηνηθηψλ 

ζηε νπεδία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή 

άλνδν ησλ ηηκψλ, ζε ζεκείν πνπ νη ηηκέο αθηλή-

ησλ ζηε ηνθρφικε πιεζηάδνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο αθηλήησλ ζην θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ.  

Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

αλεζπρίαο γηα θίλδπλν «θνχζθαο» αθηλήησλ.  
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ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «Mitt Kök» ζηε 

ηνθρόικε  

Οινθιεξψζεθε επηηπρψο ε δηεζλήο  έθζεζε ηξν-

θίκσλ θαη πνηψλ «Mitt Kök» ζην εθζεζηαθφ    

θέληξν «Stockholmsmässan» ηεο ηνθρφικεο, 

απφ 7 έσο 10 Ννεκβξίνπ 2013, κε ζπκκεηνρή  

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ππφ ηελ νξγάλσζε  ηεο       

Κεληξηθήο Έλσζεο  Επηκειεηεξίσλ  Ειιάδνο.  

ηελ ελ ιφγσ έθζεζε ζπκκεηείραλ επίζεο εηαηξεί-

εο, ειιεληθψλ ζπκθεξφ-

λησλ, νη νπνίεο δξαζηε- 

ξηνπνηνχληαη ζηε νπε-   

δία θαη εηζάγνπλ πνιιά    

πξντφληα απφ ηελ Ειιάδα.   

εκεηψλεηαη φηη, ε έθζεζε 

«Mitt Kök» ζεσξείηαη ε 

θνξπθαία έθζεζε ηξνθί-

κσλ θαη πνηψλ ζε νιφ-

θιεξε ηελ θαλδηλαβία 

θαη πξνζειθχεη πνιπάξηζ-

κνπο επηζθέπηεο θαη επαγ-

γεικαηίεο απφ ηνπο ελ ιφ-

γσ θιάδνπο.    

ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Αύμεζε  ησλ παθέησλ δηαθνπώλ πξνο ηελ Δι-

ιάδα  ην θαινθαίξη ηνπ 2014 

ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ  

πεξηνδηθνχ Örebrν Guiden δεκνζηεχεηαη ζχληνκν 

ηνπξηζηηθφ άξζξν, κε ηίηιν «Αχμεζε ξεθφξ γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Ειιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 

2014» θαη ππφηηηιν: «Η ηαμηδησηηθή εηαηξεία 

Apollo, ε νπνία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

ηνπξηζκνχ κε ηαμίδηα πξνο ηελ Ειιάδα θαη ηελ 

Κξναηία, εμαθνινπζεί λα δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ 

ηαμηδησηηθψλ πξνζθνξψλ ηεο θαη ζηηο δχν ρψξεο 

ην επφκελν θαινθαίξη. Σν θαινθαίξη ηνπ 2014 

δηαθαίλεηαη λα είλαη πξαγκαηηθά αθηεξσκέλν 

ζηελ Ειιάδα, θαζψο θαη πνιιά άιια ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία αλαγγέιινπλ πσο πξφθεηηαη λα απμή-

ζνπλ ηελ πξνζθνξά ζε παθέηα δηαθνπψλ πξνο 

ηελ Ειιάδα». 

ην άξζξν αλαθέξεηαη πσο νη ληθήηξηεο ρψξεο 

ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ (2013) ήηαλ ε    

Ειιάδα θαη ε Κξναηία, ζηελ θαηεγνξία ηαμηδησ-

ηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ πξνηίκεζαλ νη νπεδνί, 

θαη θαίλεηαη πσο κηα ηέηνηα πνξεία ζα ζπλερηζηεί 

θαη ην 2014. Σελ επφκελε ζεδφλ, νη ειιεληθνί 

πξννξηζκνί αλακέλεηαη λα έρνπλ κηα αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 20%, φζνλ αθνξά ην ηαμηδησηηθφ πξα-

θηνξείν Apollo.  

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνηππψλνληαη 

ζην άξζξν, πξνθχπηεη πσο ε Apollo πξνζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ θάζκα κε ηνπξηζηηθά       

πξνγξάκκαηα θαη ηαμίδηα ζηελ Ειιάδα ζε 38  

κνλαδηθνχο πξννξηζκνχο ι.ρ. Μχθνλνο, Σήλνο, 

χξνο, Καιακάηα, χβνηα ζηε Β. Ειιάδα, α-

ληνξίλε, Κσο, Ρφδνο, Κάιπκλνο θ.ά.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη δήισζε ηεο θαο Kajsa 

Moström, ππεχζπλε ελεκέξσζεο ηνπ Apollo: 

«Πηζηεχνπκε αθξάδαληα ζηελ πξνζθνξά θιαζη-

θψλ αγαπεκέλσλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ/

παξαζεξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ εχθνια        

κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ιηγφηεξν γλσζηνχο 

αιιά παλέκνξθνπο πξννξηζκνχο. Σν λα θαζίζηα-

ηαη εθηθηφ λα κεηαθηλεζεί θάπνηνο εχθνια θαη 

επέιηθηα ζε έλα κεγάιν λεζί πνπ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε θαη απφ εθεί λα πξαγκα-

ηνπνηνχληαη εμνξκήζεηο ζηα γεηηνληθά κηθξφηεξα 

λεζηά, είλαη κηα ηδέα ζηελ νπνία πηζηεχνπκε πνιχ 

γηα ην κέιινλ».  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ν ηνπξηζκφο απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ αιιά θαη κειινληηθή 

επθαηξία γηα ηελ Ειιάδα (Πεγή: Γξαθείν Σχπνπ 

θαη Επηθνηλσλίαο ηνθρφικεο).  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: DreamHack Winter 2013  

Duration:  28 November -1 December 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: anders.melander@elmia.se 

Website: www.elmia.se/dreamhack 

 

 

Event: The Scandinavian Sci-fi, Game & Film Convention 

Duration: 30 November-1 December 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: isbergentertainment@bredband.net 

Website: www.scifiworld.se 

 

 

Event: The Fitness Festival 

Duration: 30 November-1 December 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: info@fitnessfestivalen.se  

Website: www.fitnessfestivalen.se 

 

 

Event: Svenska E-sportcupen - Swedish E-Sports Cup 

Duration: 14 December 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: info@sverok.se 

Website: www.svenskaesportcupen.se 
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