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Μείωζη ηων επενδύζεων ζηη βιομησανία ηηρ οςηδίαρ ηο 2014
Σύκθσλα κε ηελ ζνπεδηθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, αλακέλεηαη κείσζε
ησλ επελδύζεσλ ζηε ρώξα θαηά ην
ηξέρνλ έηνο. Υπνινγίδεηαη όηη, νη
ζπλνιηθέο επελδύζεηο ζην ηέινο ηνπ
2014 ζα αλέξρνληαη ζε 51,9 δηζ.
θνξόλεο, ζεκεηώλνληαο κείσζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 10% ζε ζύγθξηζε κε ην
πξνεγνύκελν έηνο όηαλ νη επελδύζεηο ήηαλ 54,5 δηζ. θνξόλεο.
Οη επελδύζεηο πξόθεηηαη λα κεησζνύλ
ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ηεο
ζνπεδηθήο βηνκεραλίαο. Η κεγαιύηεξε κείσζε εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνκέα
ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο θαζώο
νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξόθεηηαη
λα πξνβνύλ ζε κείσζε ησλ επελδύζεώλ ηνπο θαηά 21% θαη νη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ζα αλέιζνπλ ζε 8,8
δηζ. θνξόλεο ζην ηέινο Δεθεκβξίνπ .

Δπιμέλεια - ύνηαξη:
ηαύπορ ηαςπάκορ
Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A΄

Photo:http://pixabay.com/el/photos/sweden/

Σεκαληηθή πηώζε ησλ επελδύζεσλ
παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ θαη ε βηνκεραλία ραξηηνύ κε κείσζε 18% (επελδύζεηο 6,6 δηζ. θνξόλεο) θαη 12% (6,3 δηζ. θνξόλεο) αληίζηνηρα.
Αληίζεηα, αύμεζε ησλ επελδύζεσλ
θαηά 6% παξαηεξείηαη ηόζν ζηνλ
θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηώλ όζν θαη
ηε βηνκεραλία ράιπβα θαη ζηδήξνπ.
Όζνλ αθνξά ζην 2015, πξνβιέπεηαη
αύμεζε θαηά 5% θαζώο νη ζπλνιηθέο
επελδύζεηο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ
ζε 54,3 δηζ. θνξόλεο πξνο ηα ηέιε
ηνπ επόκελνπ έηνπο. Η κεγαιύηεξε
αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ελδέρεηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζα αγγίμεη ην 13%, ελώ
αύμεζε 8% ζα ππάξμεη ζηνλ ηνκέα
ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο έπεηηα
από κηα ζεκαληηθή πηώζε πνπ θαηαγξάθεηαη ην ηξέρνλ έηνο.
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Δξαγοπά ηος δικηύος θαπμακείων Apotek από
ηην αλςζίδα super-markets ICA
Η ζνπεδηθή αιπζίδα super-markets ICA, ε νπνία
απνηειεί ηε κεγαιύηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πώιεζεο κε κεξίδην αγνξάο 45-49% θαη πεξηζζόηεξα
από 1.350 θαηαζηήκαηα ζηε Σνπεδία αλαθνίλσζε
ηελ εμαγνξά ηνπ δηθηύνπ θαξκαθείσλ Apotek.
Η ICA δηαζέηεη ήδε ηα θαξκαθεία Cura θαη κέζσ
ηεο απόθηεζεο ηεο Apotek, ζα θαηαζηεί ε δεύηεξε κεγαιύηεξε εηαηξεία ζηνλ θιάδν ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ κε κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεσο ηνπ 30%. Η ζπκθσλία εμαγνξάο αλακέλεηαη
λα εγθξηζεί από ηε ζνπεδηθή Αξρή Αληαγσληζκνύ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2015.
Δβδομάδα καινοηομίαρ ζηη οςηδία
Εβδνκάδα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο
δηνξγαλώζεθε γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά
ζηηο πόιεηο Linköping θαη Norrköping ζηελ αλαηνιηθή Σνπεδία, από 7 έσο 11 Ννεκβξίνπ 2014.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαηλνηνκίαο
δηνξγαλώζεθαλ πνιπάξηζκεο εθδειώζεηο, επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα
πνπ αθνξνύζαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε έξεπλα, θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πεξηζζόηεξα
από 6.000 άηνκα από δηάθνξνπο θνξείο θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο Σνπεδίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Ανακοίνωζη ηηρ «Spotify» ζσεηικά με αύξηζη
ηος πποζωπικού ηηρ
Η ζνπεδηθή εηαηξεία «Spotify», κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ςεθηαθήο κνπζηθήο
παγθνζκίσο, αλαθνίλσζε όηη ζρεδηάδεη ηελ πξόζιεςε εθαηνληάδσλ λέσλ ππαιιήισλ, ρσξίο
σζηόζν λα δνζνύλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ ζα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο.

Photo:http://studyabroad.colorado.edu/index.cfm?

Photo:https://garite.wordpress.com/category/moodboar

ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Άνοδορ ηος καηαζκεςαζηικού κλάδος ζηη
οςηδία
Σύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο ζνπεδηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, πεξίπνπ 25.900
λέεο θαηνηθίεο άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά
ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-Σεπηεκβξίνπ 2014,
ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 23%, ζε ζύγθξηζε κε
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, όπνπ θαηαζθεπάδνληαλ 21.067 λέεο θαηνηθίεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο πνιπθαηνηθίεο, ε αύμεζε ήηαλ
αθόκε κεγαιύηεξε θαη άγγημε ην 25% θαζώο μεθίλεζε ε θαηαζθεπή 20.500 πνιπθαηνηθηώλ θαηά
ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα.
Αύξηζη ηος κόζηοςρ ενςπόθηκων δανείων
Τν θόζηνο ελππόζεθσλ δαλείσλ ζηε Σνπεδία
αλακέλεηαη λα απμεζεί θαζώο νη λένη δαλεηνιήπηεο ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην
ήκηζπ ηνπ ζηεγαζηηθνύ ηνπο δαλείνπ ζε ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα. Σε πξώηε θάζε, όζνη έρνπλ
ιάβεη ζηεγαζηηθό δάλεην ζα θιεζνύλ λα πιεξώλνπλ, ζε εηήζηα βάζε, ην 2% ηεο αμίαο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ ηνπο έσο όηνπ εμνθιεζεί ην
30% ηνπ δαλείνπ. Σηε ζπλέρεηα νη δαλεηνιήπηεο
ζα ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ ηνπιάρηζηνλ ην
1% ηεο αμίαο ησλ δαλείσλ κέρξη ηελ εμόθιεζε
ηνπ 50% ηνπ πνζνύ ηνπ δαλείνπ.
Ο γεληθόο δηεπζπληήο ηνπ ζνπεδηθνύ νξγαληζκνύ
επνπηείαο ηξαπεδώλ (Finansinspektionen, Financial Supervisory Authority), θ. Martin Andersson, αλέθεξε όηη ην κέηξν απηό δύλαηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηεο ρώξαο δεδνκέλνπ όηη ε πηώζε ησλ επηηνθίσλ
θαη δηάθνξεο θνξνινγηθέο πεξηθνπέο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε αύμεζε ηνπ ηδησηηθνύ ρξένπο
ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ.
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ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Έκθεζη ηποθίμων και ποηών «Mitt Kök»
Η δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ
θαη πνηώλ «Mitt Kök» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Σηνθρόικεο,
από 6 έσο 9 Ννεκβξίνπ
2014, κε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη αγξνηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ.
Σηελ έθζεζε ζπκκεηείρε επίζεο ν εθδόηεο ηνπ
θιαδηθνύ πεξηνδηθνύ «Φξνπηνλέα», θ. Παλ. Οξθαλόο, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηε Σνπεδία κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο λσπώλ θξνύησλ.
Σεκεηώλεηαη όηη, ε έθζεζε «Mitt Kök» ζεσξείηαη
ε θνξπθαία έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζε νιόθιεξε ηελ Σθαλδηλαβία θαη πξνζειθύεη πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο θαη επαγγεικαηίεο από ηνπο
ελ ιόγσ θιάδνπο.

ΣΟΤΡΙΜΟ
Πποβολή ηαξιδιωηικών πποοπιζμών ηηρ Δλλάδαρ ζηη ηοκσόλμη
Εθδήισζε πξνβνιήο ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ
ηεο Ειιάδαο δηνξγαλώζεθε από ην Γξαθείν ΕΟT

Σθαλδηλαβίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε ηαμηδησηηθώλ δεκνζηνγξάθσλ (The Association of
Swedish Travel Journalists). Η εθδήισζε έιαβε
ρώξα ζε θεληξηθό μελνδνρείν ζηε Σηνθρόικε,
ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2014.
Σην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ εθδήισζεο, ε δηεπζύληξηα ηνπ Γξαθείνπ ΕΟΤ Σθαλδηλαβίαο, θα Σηαπξνύια Σθαιηζή, πξνέβε ζε παξνπζίαζε δηαθόξσλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΕΟΤ όζνλ
αθνξά ζηελ πξνβνιή ηεο Ειιάδαο ζηε Σνπεδία,
ελώ παξνπζίαζε λένπο πξννξηζκνύο γηα ην επόκελν έηνο.
Αθιέπωμα ζηη Θάζο από ηη ζοςηδική εθημεπίδα Aftonbladet
Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Aftonbladet (ζνζηαιδεκνθξαηηθή, απνγεπκαηηλή εθεκεξίδα κε 310.900 θύιια ε εκεξήζηα θαη 371.400
ε θπξηαθάηηθε έθδνζε) δεκνζηεύεηαη ζύληνκν
ηνπξηζηηθό άξζξν πνπ ππνγξάθεη ν Leif-Åke
Josefsson.
Σπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν αλαθέξεηαη όηη «ην
πεξαζκέλν θαινθαίξη, ππήξμε πιεζώξα λέσλ
πξννξηζκώλ πξνο ηνλ πινύζην λεζησηηθό θόζκν
ηεο Ειιάδαο. Τν 2015 αλακέλεηαη λα είλαη ε πξεκηέξα γηα ην βνξεηόηεξν λεζί ηεο ρώξαο:, ηε Θάζν». Τν άξζξν πεξηγξάθεη ην λεζί ηεο Θάζνπ θαη
ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο πνπ είλαη θαη ν ιόγνο γηα
ηνλ νπνίν ε Θάζνο ραξαθηεξίδεηαη «ζκαξαγδέλην
λεζί».
Τν ελ ιόγσ δεκνζίεπκα ζπλνδεύεηαη από θαηάινγν, όπνπ αλαθέξνληαη ηνπξηζηηθά παθέηα θαη
πξνζθνξέο πηήζεσλ charter ησλ ζνπεδηθώλ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ κε πξννξηζκό ηα ειιεληθά
λεζηά γηα ην 2015. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ελ ιόγσ
ιίζηα ζπγθαηαιέγνληαη ηα αθόινπζα ηνπξηζηηθά
γξαθεία: Airtours, Apollo, Detur, Fritidsresor,
Langleys, Nazar, Solresor, Ving (Πεγή: Γξαθείν
Τύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ
Βπάβεςζη ηηρ εηαιπείαρ Folli Follie ζηη ηοκσόλμη (5 Νοεμβπίος 2014)
Σε εηδηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Σηνθρόικε, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2014, απνλεκήζεθε ην βξαβείν «Discovery of the year» από ηνλ
επελδπηηθό όκηιν East Capital ζηελ εηαηξεία Folli
Follie, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ησλ
θνζκεκάησλ θαη αμεζνπάξ πςειήο πνηόηεηαο. Τν
βξαβείν παξέιαβε εθ κέξνπο ηεο Folli Follie, ν
θ. Γ. Κνπηζνιηνύηζνο, δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο
εηαηξείαο, ελώ ζηελ εθδήισζε απνλνκήο βξαβείσλ παξαβξέζεθε ε Πξέζβπο ηεο Ειιάδνο ζηε
Σνπεδία, θα Αιίθε Φαηδή.
Η εηαηξεία East Capital απνλέκεη βξαβεία ζε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαθξίζεθαλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο East Capital,
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θ. Peter Håkansson, αλέθεξε ζε δήισζή ηνπ: «Τα
βξαβεία απηά αλαγλσξίδνπλ αμηόινγα επηηεύγκαηα ησλ εηαηξεηώλ ηνπ ελ ιόγσ επελδπηηθνύ νκίινπ. Η εθηεηακέλε έξεπλα εθ κέξνπο ζηειερώλ
ηνπ νκίινπ καο θαη νη ζπλερείο επηζθέςεηο καο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο καο επηηξέπνπλ λα δηαθξίλνπκε ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ επηηύρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θάζε ρξόλν. Είκαζηε ζηελ
επράξηζηε ζέζε λα ηηκήζνπκε ηηο εηαηξείεο απηέο,
ζηε ζεκεξηλή ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ».
Επηζεκαίλεηαη όηη, ν όκηινο East Capital δηαρεηξίδεηαη έλα ραξηνθπιάθην, ζπλνιηθήο αμίαο 2,9 δηζ.
επξώ, ην νπνίν απνηειείηαη από δεκόζηα θαη
ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαζώο επίζεο αθίλεηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Η έδξα ηνπ νκίινπ
βξίζθεηαη ζηε Σηνθρόικε, ελώ δηαηεξεί γξαθεία
ζε Φνλγθ Κνλγθ, Κίεβν, Λνπμεκβνύξγν, Μόζρα,
Όζιν, Παξίζη θαη Ταιίλ.
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Event: DreamHack Winter 2013
Duration: 27-30 November 2014
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 36152000
E-mail: maria.sollenby@elmia.se
Website: www.elmia.se/dreamhack
Event: The Scandinavian Sci-fi, Game & Film Convention
Duration: 29-30 Nνvember 2014
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: 29-30 November 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: info@fitnessfestivalen.se
Website: www.fitnessfestivalen.se
Event: Mat för livet - Public exhibition for gluten, lactose, milk and soy intolerant
Duration: 5-6 December 2014
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25
E-mail: info@artexis.se
Website: www.allergimat.com/page.asp?id=300&namn=Mat-For-Livet-2014
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