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Βεληίωζη ηος οικονομικού κλίμαηορ ζηη οςηδία
Σε κειέηε ηνπ ζνπεδηθνύ ηλζηηηνύηνπ νηθνλνκηθώλ εξεπλώλ NIER
(National Institute of Economic Research), εθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε όηη
ζα ππάξμεη αύμεζε 3,1% ηνπ ΑΕΠ
ηεο ρώξαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Ελ
ηνύηνηο, επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκόο
ζρεηηθά κε ηνλ απνπιεζσξηζκό θαη
ηα επηηόθηα πνπ παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα γηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Σύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ NIER, αλακέλεηαη λα απμεζεί
πεξεηαίξσ ε θαηαλαισηηθή δαπάλε
εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ θαη πξνβιέπεηαη επίζεο ζεκαληηθή αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζε
αθίλεηα.
Η ελίζρπζε ηνπ επξώ ζε ζρέζε κε ηε
ζνπεδηθή θνξόλα ην ηειεπηαίν δηά-

ζηεκα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε
ησλ εμαγσγώλ ησλ ζνπεδηθώλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ έθζεζε αλαθέξεηαη
όηη, νη εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο πξόθεηηαη λα απμεζνύλ θαηά 5% ηόζν ην
2015 όζν θαη ην 2016. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ε Σνπεδία πξσηνπνξεί
δηεζλώο σο ρώξα ειεύζεξνπ εκπνξίνπ θαη πεξηζζόηεξε από ηε κηζή ηεο
νηθνλνκία εμαξηάηαη από ην εμσηεξηθό ηεο εκπόξην. Τν 58% ησλ εμαγσγώλ ηεο Σνπεδίαο θαηεπζύλεηαη πξνο
ηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο, ελώ ην 39% πξνο ηηο ρώξεο
ηεο επξσδώλεο.
Όζνλ αθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
πξνβιέπεηαη ζηαζεξή αύμεζε ηεο
απαζρόιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4%
θαηά ηα πξνζερή έηε θαη ηαπηόρξνλα
ζηαδηαθή κείσζε ηεο αλεξγίαο από
7,8% ην 2015, ζε 7,4% ην 2016 θαη
6,8% ην 2017.

Δπιμέλεια - ύνηαξη:
ηαύπορ ηαςπάκορ
Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A΄
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Άνοδορ ηος λιανικού εμποπίος ζηη οςηδία
Αύμεζε θαηά 4,8% ζηνλ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ
ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκεηώζεθε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην
2014. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε αλαιώζηκα αγαζά
(π.ρ. πξντόληα ζε super markets θαη θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ) απμήζεθαλ θαηά 1,7%, ελώ ε αύμεζε γηα ηα δηαξθή αγαζά (π.ρ. αγαζά ζε θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνύ, επίπισλ, ειεθηξνληθώλ εηδώλ
θ.α.) ήηαλ αξθεηά πςειόηεξε θαη άγγημε ην
7,5%. Εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηνπο επόκελνπο κήλεο ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο δηαξθώλ αγαζώλ ζηε Σνπεδία.
Αλαθνξηθά κε επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ν θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε άλνδν κε 11,3% θαη ζηε
δεύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν θιάδνο ηεο έλδπζεο κε
αύμεζε ηνπ ηδίξνπ θαηά 8%. Επίζεο, παξαηεξείηαη ζπλερήο θαη δπλακηθή αλάπηπμε ζηνπο θιάδνπο επίπισλ θαη ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, ππήξμε πηώζε ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο πνπ
αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο ησλ ππνδεκάησλ θαη νπηηθώλ.
Σύκθσλα κε νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ε άλνδνο
ηνπ ιηαλεκπνξίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμαλόκελε αηζηνδνμία ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ γηα
ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, γεγνλόο πνπ έρεη ζεηηθό αληίθηππν
ζηελ αγνξά θαη επλνεί αζθαιώο ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαληθό εκπόξην.
Αύξηζη ηων πωλήζεων οσημάηων
Σεκαληηθή βειηίσζε ζεκεηώζεθε ζηνλ θιάδν ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηε Σνπεδία θαζώο ηνλ
Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηαμηλνκήζεθαλ
33.518 επηβαηηθά απηνθίλεηα, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 13,5% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο. Οη πσιήζεηο θνξηεγώλ
απμήζεθαλ θαηά 5,5% ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.
Αθιέπωμα ηος πεπιοδικού «Världens Viner» ζε
ελληνικούρ οίνοςρ
Κπθινθόξεζε ζηε Σνπεδία ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηεύρνο
ηνπ
πεξηνδηθνύ
Världens Viner (Wines of
the World), ην νπνίν είλαη
αθηεξσκέλν ζηνπο ειιεληθνύο νίλνπο. Πξνεγήζεθε
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επίζθεςε Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Ειιάδα, ην Ννέκβξην ηνπ 2014. Σπγθεθξηκέλα, ε δεκνζηνγξαθηθή νκάδα ηνπ ζνπεδηθνύ πεξηνδηθνύ
«Världens Viner» κε επηθεθαιήο ηνλ εθδόηε ηνπ
πεξηνδηθνύ, θ. Åke Jacobsson, επηζθέθζεθε αξθεηέο κνλάδεο νηλνπαξαγσγήο θπξίσο ζηελ Πεινπόλλεζν, ην δηάζηεκα 16-22 Ννεκβξίνπ 2014.
Σε ζπλέρεηα ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηεο επίζθεςεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Ειιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία, όπνπ ππήξμε ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ
Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηηο νηλνπαξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ επηζθέθζεθαλ θαη ηηο επαθέο
πνπ είραλ ην δηάζηεκα πνπ έκεηλαλ ζηε ρώξα
καο.

Photo:http://varldensviner.se/om/grekland/

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζθεςεο ησλ Σνπεδώλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε ρώξα καο, κε ζπλδξνκή ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο
Επελδύζεσλ & Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε θαη γεπζηγλσζία ειιεληθώλ νίλσλ ζηε Σρνιή ηνπ θ. Κσλ/λνπ
Λαδαξάθε.
Σύκθσλα κε ηνπο ηζύλνληεο ηνπ πεξηνδηθνύ,
ζπκπιεξσκαηηθά άξζξα πνπ ζα αθνξνύλ ζε ειιεληθά θξαζηά πξόθεηηαη λα δεκνζηεπζνύλ θαη
ζηα πξνζερή ηεύρε ηνπ «Världens Viner».

Photo:http://varldensviner.se/2015/03/basta-vinerna-
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ΣΟΤΡΙΜΟ
Νηοκιμανηέπ ζηη δημόζια ζοςηδική ηηλεόπαζη με ηίηλο «Σαξίδι ζηην Δλλάδα»
Νηνθηκαληέξ ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ηίηιν
«Ταμίδη ζηελ Ειιάδα» πξνβιήζεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2015, ζην θαλάιη SVT2 ηεο δεκόζηαο ζνπεδηθήο ηειεόξαζεο (Sveriges Television). Τν ελ
ιόγσ ληνθηκαληέξ απνηειεί παξαγσγή ηεο εθπνκπήο Dokumentärfilm κε ζπλεξγάηεο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Eva Löfroth θαη Ulric Bellman θαη
παξαθνινπζεί ηελ δσή 18 ζπληαμηνύρσλ γηα έλαλ
νιόθιεξν ρξόλν θαη ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Ειιάδα
ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014. Κάπνηνη από απηνύο δελ
έρνπλ ηαμηδέςεη πνηέ ζην εμσηεξηθό θαη δαθξύδνπλ από ραξά όηαλ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ζα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαθνπώλ κίαο εβδνκάδαο
ζηελ Ειιάδα.
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ζπίηη») είρε σο ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηνύ ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Ειιάδα γηα νξηζκέλνπο ζπληαμηνύρνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Με εληαηηθή πξνεηνηκαζία θαηαθέξλεη λα πινπνηήζεη ην
όλεηξό ηνπ. Έλα όλεηξν πνπ δίλεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζηνπο ζπληαμηνύρνπο θαζώο ηνπο παξνπζηάδεηαη κνλαδηθή επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηαμίδη ζε πξννξηζκό ηεο Μεζνγείνπ (Πεγή:
Γξαθείν Τύπνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
Γιεθνήρ Έκθεζη Σοςπιζμού
«TUR 2015» ζηη οςηδία
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 22 Μαξηίνπ 2015, ελώ ζπκκεηείραλ 165
εθζέηεο από 61 ρώξεο θαη παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ
15.000 επηζθέπηεο ην ηξηήκεξν ηεο έθζεζεο.

Photo:http://www.vt.se/nyheter/snart-sands-greklandsre

Ο θ. Δεκήηξηνο Σαρπεθίδεο, ν νπνίνο εξγάδεηαη
ζην Δήκν Västervik ζηελ Αλαηνιηθή Σνπεδία θαη
αζρνιείηαη κε ηε δηνξγάλσζε δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα άηνκα πνπ θηινμελνύληαη ζε εηδηθέο
θαηνηθίεο ηνπ δήκνπ (ζ.ζ. θπξίσο ειηθησκέλνη κε
εηδηθέο αλάγθεο θαη ρακεινύ εηζνδήκαηνο, γηα
ηνπο νπνίνπο δελ αξθεί ε ιεγόκελε «βνήζεηα ζην

Σεκεηώλεηαη όηη, ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη
επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ελ ιόγσ
έθζεζε ηελ θαζηζηά ηελ κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπξηζκνύ ζε νιόθιεξε ηε Σθαλδηλαβία.

Photo:http://blogg.svt.se/dokumentar/greklandsresan--

Photo:http://flickrhivemind.net/Tags/fotocimek/Recent
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ
Γεξίωζη για ηον εοπηαζμό ηηρ 25ηρ Μαπηίος
Με ηελ επθαηξία ηεο Εζληθήο Ενξηήο ηεο 25εο
Μαξηίνπ, ε Πξεζβεία ηεο Ειιάδνο ζηε Σνπεδία
παξέζεζε δεμίσζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζην θέληξν ηεο Σηνθρόικεο. Σηε δεμίσζε είραλ πξνζθιεζεί θαη παξαβξέζεθαλ κέιε ηεο ζνπεδηθήο θπβέξλεζεο θαη
άιινη αμησκαηνύρνη ηεο ρώξαο, εθπξόζσπνη ηνπ
δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο, δεκνζηνγξάθνη, ε ειιεληθή νκνγέλεηα θα.
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Σην πιαίζην ηεο δεμίσζεο, έιαβε επίζεο ρώξα
παξνπζίαζε ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ δηαηξνθήο, όπνπ νη πξνζθεθιεκέλνη είραλ
ηε δπλαηόηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ειιεληθή θνπδίλα θαη λα γεπηνύλ δηάθνξα πξντόληα
θαζώο επίζεο ειιεληθά αιθννινύρα πνηά. Η
εηαηξεία «Vita Delicious» απνηέιεζε ην βαζηθό
ρνξεγό ηεο δεμίσζεο, ελώ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ εηαηξεηώλ «Meletis Mat & Dryck»,
«Metamorfosi», «Oenoforos», «Όιπκπνο» θαη
«Nordic Deli Emporio». Οη πξναλαθεξζείζεο
εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζηε ζνπεδηθή αγνξά.
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Event: Sci-Fi 2015 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)
Duration: 11-12 April 2015
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
Event: Assistive technology exhibition
Duration: 14-16 April 2015
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
Fax: 0046 31160330
E-mail: leva@svenskamassan.se
Website: www.svenskamassan.se/sites/leva-fungera
Event: Vitalis (E-health, care and welfare sectors)
Duration: 22-24 April 2015
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: Elmia Garden fair
Duration: 24-26 April 2015
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 36152000
E-mail: info@elmia.se
Website: www.elmia.se/Tradgard
Event: Sci-Fi 2015 (The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)
Duration: 25-26 April 2015
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: isbergentertainment@bredband.net
Website: www.scifiworld.se
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