
Δξαιπεηικά ςτηλό ηο σπέορ ηος 

ιδιυηικού ηομέα ηηρ οςηδίαρ 

Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο 

(Riksbank) ζεσξεί όηη θαηά ην 2014 

ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε αθελόο ηνπ εμαηξε-

ηηθά πςεινύ επηπέδνπ ρξένπο ησλ 

ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ θαη  αθεηέ-

ξνπ ηνπ ππεξβνιηθά ρακεινύ πιεζσ-

ξηζκνύ.  

Σε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε ν 

πξόεδξνο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο 

ρώξαο,  θ. Stefan Ingves ζηε ζνπεδη-

θή εθεκεξίδα Dagens Nyheter αλέ-

θεξε όηη «ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ 

ζηε Σνπεδία θπκαίλεηαη ζε εμαηξεηη-

θά πςειά επίπεδα θαη ππάξρεη πιένλ 

ζνβαξόο θίλδπλνο, ζε πεξίπησζε  

πεξαηηέξσ αύμεζήο ηνπ, λα πεξηνξη-

ζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

όπνηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα 

πξέπεη λα εθαξκόζεη ε θπβέξλεζε. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

Τν πςειό ρξένο ησλ ζνπεδηθώλ λνη-

θνθπξηώλ έρεη δεκηνπξγεζεί θπξίσο 

ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ ησλ αθη-

λήησλ θαη αλέξρεηαη πιένλ ζε 170% 

ηνπ εηεζίνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ λνηθνθπξηώλ. Σύκθσλα κε εθηη-

κήζεηο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο 

Σνπεδίαο, ην πνζνζηό απηό αλακέλε-

ηαη λα απμεζεί ζε 178% ην 2016.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, αλ ζπκπεξη-

ιεθζνύλ νη νθεηιέο ησλ κε ρξεκαην-

δνηηθώλ εηαηξεηώλ, ηόηε ην ζπλνιηθό 

ρξένο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο Σνπε-

δίαο ππεξβαίλεη ην 250% ηνπ εγρώξη-

νπ ΑΕΠ.   

Ο θ. Ingves ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ πνζν-

ζηνύ απηνύ, εηδάιισο ζεσξεί όηη ζα 

θαηαζηεί εμαηξεηηθά δπζρεξήο ε αληη-

κεηώπηζή ηνπ ζην κέιινλ από ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο.  

Σύκθσλα κε ηνλ λνκπειίζηα  νηθνλν- 
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κνιόγν, θ. Paul Krugman, ε Σνπεδία αιιά θαη 

γεληθόηεξα νη ρώξεο ηεο Σθαλδηλαβίαο,  νη νπνίεο 

πξνζέιθπαλ επελδύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

θξίζεο ζηελ επξσδώλε, δεκηνπξγνύλ αλεζπρίεο  

ζρεηηθά κε ηε βησζηκόηεηα ησλ ρξεώλ ησλ λνηθν-

θπξηώλ ηεο πεξηνρήο. 

Σπγθεθξηκέλα γηα ηε Σνπεδία, ν θ. Krugman   

αλέθεξε ζην πξαθηνξείν Bloomberg,  όηη  ε     

Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρώξαο ζα πξέπεη λα       

αλαβάιιεη, πξνο ην παξόλ, ηα ζρέδηα γηα αύμεζε 

ησλ επηηνθίσλ γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο  

θνύζθαο αθηλήησλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά. Όζν ην 

βαζηθό επηηόθην παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, 

ηόζν   πεξηνξίδεηαη ην ελδερόκελν κείσζεο ησλ 

ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ, ελώ ν πθηζηάκελνο πιεζσ-

ξηζκόο δύλαηαη λα ζπκβάιιεη ζε κεξηθή κείσζε 

ησλ ρξεώλ ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ. Η      

θπβέξλεζε ηεο Σνπεδίαο, ζύκθσλα κε ηνλ δηεζλή 

νηθνλνκνιόγν, ζα πξέπεη λα αζθήζεη επεθηαηηθή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζ-

κίζεη ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ αύμεζεο ηνπ ρξένπο 

ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή κεγάιεο πηώζεο ησλ ηηκώλ 

ησλ αθηλήησλ.   

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

Δξαγοπά ηηρ θινλανδικήρ «Rautaruukki» από 

ηη ζοςηδική σαλςβοςπγία SSAB  

Η ζνπεδηθή ραιπβνπξγία SSAB αλαθνίλσζε όηη 

πξόθεηηαη λα εμαγνξάζεη ηελ αληαγσλίζηξηα   

θηλιαλδηθή ραιπβνπξγηθή Rautaruukki, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα κεηώζεη ην ζπλνιηθό θόζηνο     

ιεηηνπξγίαο ηεο. Η ζπγρώλεπζε ζα πξαγκαηνπνη-

εζεί, κέζσ πξνζθνξάο αληαιιαγήο κεηνρώλ 

ζηνπο κεηόρνπο ηεο Rautaruukki θαη ζα αθνξά ζε 

premium 20% πάλσ από ηελ κέζε ηηκή ησλ κεην-

ρώλ ησλ δύν εηαηξεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ   

ηειεπηαίσλ ηξηώλ κελώλ, πνζό πνπ αλέξρεηαη ζε 

10,1 δηζ. ζνπεδηθέο θνξώλεο (1,56 δηζ. δνι.).  

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε πεξί ζπγρώλεπζεο ησλ δύν 

ραιπβνπξγηώλ, ε αμία ησλ κεηνρώλ ησλ εηαη-

ξεηώλ ζεκείσζε κεγάιε άλνδν (15,43% γηα ηελ 

SSAB ζην ρξεκαηηζηήξην Σηνθρόικεο θαη  29% 

γηα ηελ Rautaruukki ζην ρξεκαηηζηήξην Ειζίλθη).  

Ακθόηεξεο νη ραιπβνπξγηθέο επηρεηξήζεηο, κε 

πεξίπνπ 8.700 εξγαδνκέλνπο ε θάζε κία, αλέθε-

ξαλ όηη πξόθεηηαη λα απνιύζνπλ πεξίπνπ 5% ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπο, ηα πξνζερή ηξία έηε.  

 

ημανηική πηώζη ηυν μεηοσών ηηρ «H&M» 

Η ζνπεδηθή αιπζίδα «H&M», ε νπνία δξαζηεξη-

νπνηείηαη ζην ρώξν ηεο έλδπζεο θαη ηεο κόδαο, 

παξνπζίαζε ην 2013 θαζαξά θέξδε, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 17,15 δηζ. ζνπεδηθέο θνξόλεο (2,64 δηζ. 

δνι.), ζεκεηώλνληαο κηθξή άλνδν θαηά 1,7% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Η άλνδνο ησλ 

πσιήζεσλ ηεο «H&M» νθείιεηαη θαηά θύξην  

ιόγν ζηελ αύμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαζώο ε 

εηαηξεία ππεξέβε ην όξην ησλ 3.000 θαηαζηεκά-

ησλ θαη δηαζέηεη πιένλ ζήκεξα πάλσ από 3.100 

θαηαζηήκαηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ελ ηνύ-

ηνηο, ε εμαηξεηηθά κηθξή αύμεζε ζηα θαζαξά ηεο 

θέξδε, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηώζε ησλ κεην-

ρώλ ηεο ελ ιόγσ αιπζίδαο.  

 

Εημιέρ για ηην Electrolux ηο ηελεςηαίο ηπίμη-

νο ηος 2013 

Η ζνπεδηθή εηαηξεία Electrolux παξνπζίαζε ην 

δηάζηεκα Οθηώβξηνο-Δεθέκβξηνο 2013 δεκηέο, 

ύςνπο 987 εθαη. θνξνλώλ (151 εθαη. δνι.), ελώ 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά είρε 

εκθαλίζεη θέξδε 242 εθαη. θνξόλεο. Σεκεηώλεηαη 

όηη ήηαλ ην πξώην ηξίκελν από ην 2009 πνπ ε   

εηαηξεία δελ είρε θέξδε, ελώ ζύκθσλα κε αλαθνί-

λσζε ηεο εηαηξείαο,  νη δεκηέο απνδίδνληαη θπξί-

σο ζηελ ππνηνληθή θίλεζε ζηελ αγνξά ηεο ΕΕ.  

 

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΚΘΔΔΗ 

 

Έκθεζη «Formex Nordic design» (ηοκσόλμη, 

15 -18 Ηανοςαπίος 2014) 

Η δηεζλήο έθζεζε «Formex» πξαγκαηνπνηήζεθε         

ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν «Stockholmsmässan» ζηε  

Σηνθρόικε, από 15 έσο 18 Ιαλνπαξίνπ 2014.  

Η «Formex» πεξηειάκβαλε εθζέκαηα από ην    

ρώξν ηνπ επίπινπ θαη ηεο δηαθόζκεζεο όπσο δηά-

θνξα έπηπια, πθάζκαηα, θσηηζηηθά, δηαθνζκεηη-

θά αληηθείκελα, είδε  δώξσλ, ελώ ζεσξείηαη από 

ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθζέζεηο ηεο Σνπεδίαο όζνλ 

αθνξά ζηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε.   
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ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

 

Παποςζίαζη πποηεπαιοηήηυν Δλληνικήρ Ππο-

εδπίαρ ηος ςμβοςλίος ηηρ ΔΔ ζηην Ανηιππο-

ζυπεία ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ ζηα γξα-

θεία ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Επξ. Επηηξνπήο ζηε 

Σηνθρόικε, ελαξθηήξηα εθδήισζε ηεο Ειιεληθήο 

Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο ΕΕ. Καηά ηελ 

εθδήισζε, ε Πξέζβεο ηεο Ειιάδνο ζηε Σνπεδία, 

θα Αιίθε Φαηδή, πξνέβε ζε παξνπζίαζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο Ειιεληθήο Πξνεδξίαο.  

Μεηαμύ ησλ πςειώλ πξνζθεθιεκέλσλ πνπ πξν-

ζήιζαλ ζηελ εθδήισζε, ζπγθαηαιέγνληαη ν Πξό-

εδξνο ηεο ζνπεδηθήο βνπιήο, θ. Per Westerberg 

θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ζνπεδηθνύ ππνπξ-

γείνπ Εμσηεξηθώλ θ. Frank Belfrage. Επίζεο,   

ππήξμε επξεία ζπκκεηνρή ηεο δηπισκαηηθήο θνη-

λόηεηαο ηεο Σηνθρόικεο, εθπξνζώπσλ ηνπ ζνπε-

δηθνύ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθώλ θαζώο θαη άιισλ 

Υπνπξγείσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σηνθρόικεο, 

δηαθόξσλ ηδξπκάησλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη ηεο 

νκνγέλεηαο.  

Η εθδήισζε πιαηζηώζεθε από αμηόινγε έθζεζε 

κε έξγα λέσλ Ειιήλσλ δσγξάθσλ, κε ζέκα 

«ζύγρξνλα πνξηξαίηα θαη ηνπία ηεο Ειιάδαο», ζε 

ζπλεξγαζία κε ειιεληθή γθαιεξί ηεο Σηνθρόι-

κεο. Καηά ηε δεμίσζε, νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ 

επθαηξία λα γεπηνύλ ειιεληθά εδέζκαηα θαη    

πνηά, ηα νπνία ήηαλ επγεληθή πξνζθνξά ειιελη-

θώλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δηήζια γενική ζύνοδορ Γημάπσυν και Πεπιθε-

πειαπσών οςηδίαρ  (ηοκσόλμη, 22 Ηανοςαπί-

ος 2014) 

Σην πιαίζην ηεο εηήζηαο γεληθή ζπλόδνπ Δεκάξ-

ρσλ θαη Πεξηθεξεηαξρώλ Σνπεδίαο έιαβε ρώξα  

παξνπζίαζε πξνηεξαηνηήησλ ειιεληθήο πξνεδξί-

αο ζηε ζπλεδξηαθή αίζνπζα Norra Latin ζην    

θέληξν ηεο Σηνθρόικεο θαη ππήξμε ζπκκεηνρή  

230 εθπξνζώπσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο 

Σνπεδίαο.  

Σηελ ελ ιόγσ εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ ππό ηνλ ηίηιν «Δηεζλήο 

εκέξα Δήκσλ θαη Ννκαξρηώλ», ζπκκεηείραλ      

σο νκηιεηέο νη: θα  Αιίθε Φαηδή, Πξέζβεο ηεο 

Ειιάδνο ζηε Σνπεδία, θ. Oscar Söderström, γελη-

θόο γξακκαηέαο Επξσπατθώλ Υπνζέζεσλ ηεο 

Σνπεδίαο, θα Yoomi Renström, εθπξόζσπνο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θα Lisa Olsson, κέινο 

ηνπ ζνπεδηθνύ θνηλνβνπιίνπ θαζώο επίζεο        

νη επξσβνπιεπηέο θα Anna Corracha Bildt θαη      

θ. Kent Johansson.  
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ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Πποβολή ηαξιδιυηικών πποοπιζμών ηηρ Δλλά-

δαρ ζηη ηοκσόλμη 

Τν Γξαθείν ΟΕΥ Πξεζβείαο Σηνθρόικεο δηνξγά-

λσζε, κε ζπκκεηνρή ηνπ Γξαθείνπ ΕΟΤ Σθαλδη-

λαβίαο, ζεκηλάξην πξνβνιήο ηαμηδησηηθώλ πξνν-

ξηζκώλ ηεο Ειιάδαο κέζσ ησλ social media κε 

παξάιιειε παξνπζίαζε ειιεληθώλ νίλσλ. Η    

εθδήισζε έιαβε ρώξα ζηελ Ειιεληθή Πνιηηηζηη-

θή Σηέγε Σηνθρόικεο, ζηηο 11 Δεθεκβξίνπ 2013. 

Σε νκηιία ηεο πξνο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο, ε 

Πξέζβεο ηεο Ειιάδνο ζηε Σνπεδία, θα Αιίθε 

Φαηδή, αλαθέξζεθε, κεηαμύ άιισλ, ζηε δπλακη-

θή ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ πςειή 

πνηόηεηα ησλ ππαξρνπζώλ ππνδνκώλ θαη παξερό-

κελσλ  ππεξεζηώλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο. Ιδηαίηε-

ξε κλεία έγηλε ζην γεγνλόο όηη ε ρώξα καο ζπ-

γθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πην δεκνθηιώλ πξννξη-

ζκώλ γηα ηνπο Σνπεδνύο ηνπξίζηεο θαζώο πεξηζ-

ζόηεξα από 500.000 άηνκα από ηε Σνπεδία επη-

ζθέπηνληαη ηελ Ειιάδα ζε εηήζηα βάζε.  

Σηε ζπλέρεηα, ν θαζεγεηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

ηκήκαηνο ηνπξηζηηθώλ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηε-

κίνπ Södertörn ηεο Σηνθρόικεο, θ. Anders Stee-

ne, πξνέβε ζε παξνπζίαζε ζρεηηθά κε πξαθηηθέο 

δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο κέζσλ θνηλσληθήο    

δηθηύσζεο γηα πξνζέιθπζε ηαμηδησηώλ. Ο          

θ. Σηαύξνο Σηαπξάθνο, δηεπζύλσλ ηνπ Γξαθείνπ 

ΟΕΥ Πξεζβείαο Σηνθρόικεο,  θαηά ηελ νκηιία 

ηνπ, αλαθέξζεθε ζε δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

γηα ειηθηαθά λένπο ηαμηδηώηεο ζηελ Ειιάδα θαη 

ην ξόιν πνπ έρνπλ ηα social media ζηελ επηινγή 

ησλ ηαμηδησηηθώλ πξννξηζκώλ, ελώ ε θα Σηαπ-

ξνύια Σθαιηζή, δηεπζύληξηα ηνπ Γξαθείνπ ΕΟΤ 

Σθαλδηλαβίαο, παξνπζίαζε εθηελώο ηηο δξάζεηο 

θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΕΟΤ όζνλ αθνξά ζηελ 

πξνβνιή ηεο Ειιάδαο κέζσ ησλ social media. 

Τέινο, ν θ. Peter Behrens, ζπγγξαθέαο βηβιίσλ, 

επεζήκαλε ηελ πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ νίλσλ 

θαη αλαθέξζεθε ζε πξόζθαην ηαμίδη νηλνηνπξη-

ζκνύ πνπ δηνξγάλσζε ζηε ρώξα καο κε νκάδα 

Σνπεδώλ ηνπξηζηώλ.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ, αθν-

ινύζεζε γεπζηγλσζία ειιεληθήο θνπδίλαο, όπνπ 

νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα γεπηνύλ   

παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρώξαο καο θαη λα δν-

θηκάζνπλ δηάθνξεο πνηθηιίεο ειιεληθώλ θξαζηώλ. 

Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ εθπξόζσπνη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηνπξηζηηθώλ  

πξαθηνξείσλ ηεο Σνπεδίαο, δεκνζηνγξάθνη, θνη-

ηεηέο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαζώο επίζεο θαη 

κέιε ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο.  
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Gothenburg Boat Show 

Duration: 1-9 February 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: batmassan@svenskamassan.se  

Website: www.batmassan.se 

 

Event: Stockholm Furniture Fair  

Duration: 4-8 February 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.stockholmfurniturefair.com 

 

Event: Northern Light Fair  

Duration: 4-8 February 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.northernlightfair.com 

 

Event: Caravan Stockholm 2014 

Duration: 13-16 February 2014 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.caravanstockholm.se 

 

Event: Nordic Antiques Fair 

Duration: 13-16 February 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: antik@stockholmsmassan.se 

Website: www.antikmassan.se 

 

Event: Jobbmässan 2014 (Job fair)  

Duration: 18-19 February 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

Website: www.arbetsformedlingen.se/jobbmassan2014 
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