
εκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηελ πεξηνρή ηεο ηνθρόικεο 

Σε δεκνζίεπκα ηεο ζνπεδηθήο ειε-

θηξνληθήο εθεκεξίδαο «Swedish 

wire» αλαθέξεηαη όηη ε νηθνλνκία 

ηεο ρώξαο αλαπηύζζεηαη κε ηθαλν-

πνηεηηθό βαζκό, ελώ ν ξπζκόο αλά-

πηπμεο ηεο Σηνθρόικεο εκθαλίδεηαη 

αξθεηά πην εληππσζηαθόο.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2013, ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ηδησ-

ηηθνύ ηνκέα ηεο πξσηεύνπζαο βξη-

ζθόηαλ ζην πςειόηεξν επίπεδν από 

ην 2010, ζύκθσλα κε ηειεπηαία 

έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ «Stockholm 

Business Region» γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο ζνπεδη-

θήο πξσηεύνπζαο. Ο δηεπζύλσλ ζύκ-

βνπινο ηνπ νξγαληζκνύ, θ. Olof 

Zetterberg, αλέθεξε όηη «Η αλάπηπμε 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Σηνθρόι-

κεο εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθή,  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ε απαζρόιεζε απμάλεηαη ζπλερώο, 

ελώ νη πεξηπηώζεηο πησρεύζεσλ επη-

ρεηξήζεσλ θπκαίλνληαη ζηα ρακειό-

ηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ».  

Τν πνζνζηό ηεο απαζρόιεζεο θαη ν 

αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ   

εξγαζίαο απμήζεθε ην πεξαζκέλν 

έηνο θαηά 4,7% ζην θέληξν ηεο Σηνθ-

ρόικεο θαη θαηά 2,2% ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο, ελώ ζε-

κεηώλεηαη όηη θαηά ην ίδην δηάζηεκα 

ε αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ζε νιό-

θιεξε ηε ρώξα ήηαλ 0,7%. Τν γεγν-

λόο απηό νθείιεηαη θπξίσο ζην πςε-

ιό πνζνζηό  κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Σηνθρόικε, ηόζν από ην εμσηεξηθό 

όζν θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Σνπ-

εδίαο. Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ αλαθέ-

ξεηαη όηη, ε Σνπεδία είλαη θαηά θύξην 

ιόγν εμαγσγηθή ρώξα θαζώο εμαξηά-

ηαη από ην εμσηεξηθό ηεο  εκπόξην 

γηα ην ήκηζπ πεξίπνπ ηεο νηθνλνκη-

Photo:http://www.momsway.com/2012/07/12/top-ten-places-to-visit-in-stockholm-



θήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ ην ΑΕΠ ηεο ρώξαο 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,8% ην 2014, πνζν-

ζηό πςειόηεξν από ην 1,1% πνπ είλαη ε εθηίκεζε 

γηα αλάπηπμε ζηελ επξσδώλε.  

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Αύμεζε ηωλ ζνπεδηθώλ εμαγωγώλ νπιηθώλ 

ζπζηεκάηωλ θαη πνιεκηθνύ πιηθνύ 

Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Επηζεώξεζεο ζηξα-

ηεγηθώλ πξντόλησλ ηεο Σνπεδίαο (Inspektionen 

för strategiska produkter), νη εμαγσγέο  ακπληηθνύ 

πιηθνύ ηεο ρώξαο αλήιζαλ ζε 11,9 εθαη. θνξώλεο 

(1,38 εθαη. επξώ) ην 2013, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

θαηά 22% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Τν 

46% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαηεπζύλζεθε 

πξνο ηξίηεο ρώξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε Σανπδηθή 

Αξαβία, ε Θλδία θαη ε Τατιάλδε απνηέιεζαλ ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο αγνξαζηέο.  

 

Αύμεζε ζηηο πωιήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηνλ 

Ιαλνπάξην 2014 

Ο όγθνο ησλ πσιήζεσλ ζην ιηαληθό εκπόξην   

παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 2,3% ηνλ Θαλνπάξην 

2014 ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2013. Οη 

ιηαληθέο πσιήζεηο γηα αλαιώζηκα απμήζεθαλ θα-

ηά 0,6%, ελώ νη ιηαληθέο πσιήζεηο δηαξθώλ απμή-

ζεθαλ θαηά 3,8%. 

 

Γηαηήξεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ από ηελ  

θεληξηθή  ηξάπεδα ηεο νπεδίαο  

Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, Riksbank,  

αλαθνίλσζε όηη ζα δηαηεξήζεη ην βαζηθό επηηόθην 

ζε 0,75% θαζώο εθθξάδνληαη αλεζπρίεο γηα ηα 

ρακειά επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνύ ζηε ρώξα θαη 

ηελ ππεξρξέσζε ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ.  

Σηελ αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζην ρξένο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο Σνπ-

εδίαο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα  επηδεηλσζεί θαηά 

ην άκεζν κέιινλ, γεγνλόο πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπ-

λν ηε βησζηκόηεηα ησλ ρξεώλ ησλ λνηθνθπξηώλ 

θαη γεληθόηεξα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο. 

 

Ηκεξίδα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζνπεδη-

θήο Τπεξεζίαο Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξ-

γαζίαο (ηνθρόικε, 12 Φεβξνπαξίνπ 2014) 

Ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηε-

ξηόηεηεο ηνπ ζνπεδηθνύ θνξέα αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο SIDA (Swedish International Develop-

ment Cooperation Agency) δηνξγαλώζεθε ζηε 

Σηνθρόικε, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2014.  

Σηηο παξνπζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 

ζηειέρε ηνπ αλαπηπμηαθνύ θνξέα,  ππήξμε εθηε-

λήο αλαθνξά ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο αιιά 

θαη ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε SIDA. Μεηαμύ ησλ βαζηθώλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηεο SIDA, ζπγθαηαιέγνληαη ε ελίζρπζε ησλ    

δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ε πξνάζπηζε ησλ αλζξσ-

πίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο,  ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θ.α.   

Θδηαίηεξε κλεία έγηλε ζην γεγνλόο όηη, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο 

SIDA αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ΑΕΠ ηεο Σνπεδίαο.    

 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Έθζεζε «Boat Show» (Γθέηεκπνξγθ,  1-9 Φε-

βξνπαξίνπ 2014)  

Με κεγάιε επηηπρία, νινθιεξώζεθε ε έθζεζε  

«Boat Show» ζην εθζεζηαθό θέληξν «Svenska 

Mässan» ηνπ Γθέηεκπνξγθ.  

Η ελ ιόγσ έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από 1 έσο 

θαη 9 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη απνηειεί ηε κεγαιύ-

ηεξε έθζεζε ζθαθώλ αλαςπρήο ζηε Σθαλδηλαβία 

δεδνκέλνπ όηη πξνζειθύεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο 

πνπ πξνέξρνληαη, θαηά θύξην ιόγν, από ην ρώξν 

ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ.   
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 

Έθζεζε «Grekland Panorama» (ηνθρόικε, 

15-16 Φεβξνπαξίνπ 2014)  

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σηνθρόικε, ζηηο 15-16 

Φεβξνπαξίνπ, ε έθζεζε ηνπξηζκνύ θαη γαζηξνλν-

κίαο «Grekland Panorama», ε νπνία δηνξγαλώζε-

θε από ηελ εηαηξεία North Events ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ειιεληθό Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ  θαη ηνλ 

ΕΟΤ.  

Τν ππνπξγείν Τνπξηζκνύ θαη ηνλ ΕΟΤ εθπξνζώ-

πεζε ν θ. Κσλζηαληίλνο Ζήθνο, αλαπιεξσηήο  

γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ΕΟΤ ν νπνίνο είρε ζπλα-

ληήζεηο κε ζηειέρε δηεζλώλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηό-

ξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαη παξαρώξε-

ζε ζπλεληεύμεηο ζε ζνπεδηθά ΜΜΕ.  

Σηελ έθζεζε «Grekland Panorama» ππήξμε ζπκ-

κεηνρή δηαθόξσλ πεξηθεξεηώλ θαη δήκσλ ηεο ρώ-

ξαο καο,  μελνδνρείσλ, ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ.  

Πεξηζζόηεξνη από 6.500 επηζθέπηεο παξεπξέζε-

θαλ ζηελ έθζεζε, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα 

ελεκεξσζνύλ γηα λένπο ηνπξηζηηθνύο πξννξη-

ζκνύο ηεο Ειιάδαο θαη λα γεπηνύλ παξαδνζηαθά 

εδέζκαηα ηεο ρώξαο καο.  

Πξνώζεζε θξεηηθώλ πξνϊόληωλ ζηε ηνθρόι-

κε (27 Φεβξνπαξίνπ 2014)  

Παξνπζίαζε θξεηηθώλ πξντόλησλ έιαβε ρώξα ζε 

θεληξηθό Super-market ηεο αιπζίδαο ICA ζηε 

Σηνθρόικε, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ. Σεκεηώλεηαη 

όηη ε ICA είλαη ε κεγαιύηεξε αιπζίδα super-

markets ζηε Σνπεδία κε κεξίδην αγνξάο 48%. 

Η εθδήισζε πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο θξεηηθώλ 

πξντόλησλ πεξηειάκβαλε παξνπζίαζε παξαδν- 

ζηαθώλ πξντόλησλ από ηελ Κξήηε, γεπζηγλσζία,  

δηαλνκή θπιιαδίσλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  

ηα θξεηηθά ηξόθηκα θαη εύθνιεο ζπληαγέο κε ηε 

ρξήζε ησλ πξντόλησλ απηώλ.  
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ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Αθηέξωκα ηεο εθεκεξίδαο Svenska Dagbladet 

ζε Αζήλα-Αίγηλα  

Σηελ έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Svenska 

Dagbladet (2ε ζε θπθινθνξία ζηε Σνπεδία κε 

185.600 θύιια ε εκεξήζηα θαη 188.900 ε 

θπξηαθάηηθε/πξσηλή, αλεμάξηεηε, κεηξηνπαζήο, 

εζληθήο εκβέιεηαο) δεκνζηεύζεθε ζύληνκν άξζξν 

ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ θ. Per Johnsson 

από ην Respress (ζ.ζ. εθδνηηθόο νξγαληζκόο πνπ 

επηθεληξώλεηαη ζε ηνπξηζηηθά ζέκαηα), κε ην   

αθόινπζν εηζαγσγηθό ζεκείσκα: «Πόιε ή ζά-

ιαζζα, ζθη ή παξαιία, …κπνξείηε λα επηιέμεηε 

ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο πνπ ζπλδπάδνπλ ηα 

θαιύηεξα ζηνηρεία δύν δηαθνξεηηθώλ θόζκσλ».  

Τν άξζξν αλαθέξεηαη ζε έμη πξννξηζκνύο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηελ πόιε κε ηε ζάιαζζα, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ζπλδπαζκόο Αζήλα 

- Αίγινα υπό ηον υπόηιηλο/επικεθαλίδα: «Ιζηορία 

θαη λεζηώηηθε πεξηήγεζε».  

Αξρηθά γίλεηαη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο   

Αζήλαο, σο κεγαινύπνιε κε έληνλνπο ξπζκνύο 

δσήο θαη κε πιεζώξα από αμηνζέαηα όπσο ι.ρ. 

Αθξόπνιε, Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο, Οιπκπηα-

θό Σηάδην, Θέαηξν Δηνλύζνπ. Επίζεο, αλαθέξε-

ηαη όηη ε πόιε πξνζθέξεηαη γηα αγνξέο, θαζώο 

δηαζέηεη επξεία γθάκα θαηαζηεκάησλ ελώ ηαπηό-

ρξνλα πξνηείλεηαη θαη έλαο πεξίπαηνο ζηα γξαθη-

θά ζνθάθηα ηεο Πιάθαο.  

Καηόπηλ επίζθεςεο ζηελ  Αζήλα, πξνηείλεηαη 

ζηνπο επηζθέπηεο λα θαηεπζπλζνύλ ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνύλ θάπνην 

λεζί. Τν θνληηλόηεξν λεζί είλαη ε Αίγηλα, δεκν-

θηιήο πξννξηζκόο εμνξκήζεσλ κε θαιέο  παξαιί-

εο, θηιηθέο πξνο ηα κηθξά παηδηά. Σεκεηώλεηαη 

όηη,  κεηαμύ άιισλ, απεπζείαο πηήζε από Σηνθ-

ρόικε πξνο Αζήλα παξέρνπλ νη αεξνπνξηθέο   

εηαηξείεο SAS θαη Norwegian (Πεγή: Γξαθείν 

Τύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). 

Δλλέα λένη charter πξννξηζκνί από ηε νπεδία 

πξνο ηελ Διιάδα  

Η ζνπεδηθή εθεκεξίδα «Expressen» δεκνζίεπζε 

άξζξν κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν θαη ηνλ αθόινπζν 

ππόηηηιν: «Η Ειιάδα απνηέιεζε ζεκαληηθό πξν-

νξηζκό πέξπζη ην θαινθαίξη, ελώ θέηνο αλακέλε-

ηαη λα ηελ επηζθεθζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξνη   

ηνπξίζηεο. Όια ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία απμάλνπλ 

ηνλ αξηζκό ησλ πξνζθεξόκελσλ ηαμηδηώλ πξνο 

ηελ Ειιάδα». Σην ελ ιόγσ άξζξν, αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη λένη πξννξηζκνί πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπο ηα κεγαιύηεξα ηνπξηζηηθά 

γξαθεία ηεο Σνπεδίαο.  

Σπγθεθξηκέλα, νη λένη πξννξηζκνί είλαη νη εμήο: 

Μύθνλνο (λένο πξννξηζκόο γηα ηα ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία Airtours, Apollo θαη Ving),  Αιόλλε-

ζνο (λένο πξννξηζκόο γηα Ving, ελώ ην Apollo 

ήδε πξνζθέξεη ηαμίδηα γηα ην ελ ιόγσ λεζί),      

Λέζβνο (πηήζεηο ηζάξηεξ από ηε Ving), Ζάθπλ-

ζνο (λένο πξννξηζκόο γηα Solresor, ελώ ήδε    

πξνζθέξνληαη ηαμίδηα από Airtours θαη Apollo),    

Σύξνο (λένο πξννξηζκόο γηα Apollo θαη Ving     

ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πηήζεηο γηα ηε Μύθνλν), 

Καιακάηα - Πεινπόλλεζνο (λένο πξννξηζκόο γηα 

Apollo), Κξήηε (λένο πξννξηζκόο γηα Detur- ήδη 

πξνζθέξνπλ πηήζεηο-ηαμίδηα εθεί νη: Airtours, 

Apollo, Fritidsresor, Langley, Solresor, Ving   

θαζώο απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν, από πιεπξάο 

επηζθεςηκόηεηαο, λεζί ζηελ Ειιάδα), Σύκε (λένο 

πξννξηζκόο γηα Ving, ελώ ήδε πξνζθέξεη ηαμίδηα 

γηα ην λεζί ην Apollo) θαη ηέινο Πξέβεδα - Σύβν-

ηα (λένο πξννξηζκόο γηα Apollo).  

Επηζεκαίλεηαη όηη,  ε Ειιάδα απνηειεί δηαρξνλη-

θά έλαλ από ηνπο πιένλ δεκνθηιείο πξννξηζκνύο 

ησλ Σνπεδώλ, ελώ ζύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα  

«Expressen» πεξηζζόηεξνη από  620.000 ηνπξί-

ζηεο από ηε Σνπεδία επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα καο 

ην 2013, ζεκεηώλνληαο αύμεζε πεξίπνπ 15% ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2012 (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη 

Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). 
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 Photo:http://studyabroad.uconn.edu/program/lund 

 Photo:http://www.getintravel.com/guide-to-sweden 



ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Boat Show in the Nordics 

Duration: 1-9 March  2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: underhall@svenskamassan.se  

Website: www.alltforsjon.se 
 

Event: The Wilderness Fair  

Duration: 7-9 March 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.vildmarksmassan.se 

 

Event: Underhåll 2014 - Scandinavia's leading maintenance fair 

Duration: 11-14 March 2014 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.underhall.se 

 

Event: GIT 2014 (Trade show and conference on surveying, calibration and mapping) 

Duration: 18-20 March 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

Website: www.elmia.se 

 

Event: Manufacturing & Automation Expo  

Duration: 18-21 March 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.maexpo.se 

 

Event: TUR International Travel & Tourism Fair  

Duration: 20-23 March 2014    

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: eva.bursell@svenskamassan.se 

Website: www.tur.se 

                            ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ   ΔΛΙΓΑ 5 

mailto:#

