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Σελεςηαίερ εξελίξειρ και πποβλέτειρ για ηε ζοςεδική οικονομία
Η Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο, θα Magdalena Andersson, ζε
παξνπζίαζε ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιέςεσλ θαη εμειίμεσλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο εβδνκάδαο
Almedalen ζηε λήζν Gotland, αλέθεξε φηη ε ζνπεδηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο.
Σην πιαίζην αλάιπζεο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ε Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ επηζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη αλάπηπμε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κεηά ην 2013 θαη
δηαθαίλεηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ην
επφκελν έηνο. Σπγθεθξηκέλα, ε θα
Andersson αλαθέξεη φηη «ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ αλακέλεηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά ην ηξέρνλ έηνο, παξά
ην ζρεηηθά αδχλακν πξψην ηξίκελν
θαη ππήξμε επίζεο αμηνζεκείσηε

αλάπηπμε ζηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο
νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο θαηά ην
πξψην ηξίκελν κε επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπλέρηζε ηεο αλάθακςεο
ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο».
Η αλάπηπμε ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο ην 2015 νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εγρψξηα δήηεζε, ελψ ε δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ παξακέλεη ζρεηηθά αζζελέζηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην
παξειζφλ. Εληνχηνηο, νη ζνπεδηθέο
εμαγσγέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ην
2016, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ζνπεδηθνχ
ΑΕΠ.
Μνινλφηη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο αλέκελαλ ζαθή ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο, θάηη ηέηνην δελ δηαθαίλεηαη πξνο ην παξφλ,
ελψ ν θίλδπλνο ηεο κεησκέλεο δηεζλνχο δήηεζεο ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη ελ κέξεη ηελ αλάθακςε ηεο
ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο.

Δπιμέλεια - ύνηαξε:
ηαύπορ ηαςπάκορ
Γπαμμαηέαρ ΟΔΤ A΄
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Σχκθσλα κε ηελ θα Andersson, αλακέλεηαη ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Σνπεδίαο κε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 20 δηζ.
θνξφλεο (πεξίπνπ 2,17 δηζ. επξψ) ην ηξέρνλ έηνο,
ε νπνία ζα ζπλερηζηεί θαη ηα πξνζερή έηε θαη
πξνβιέπεηαη ε ρψξα λα επαλέιζεη ζε ηζνζθειηζκέλν δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ην 2019.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ
Βεληίυζε ηερ βιομεσανικήρ παπαγυγήρ
Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε Σνπεδία παξνπζίαζε άλνδν ηνλ Μάην ηνπ 2015 δεδνκέλνπ φηη
ππήξμε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαηά 3,3 % ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην
2014. Η κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηε
βηνκεραλία θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ
(+14,5%) θαη ζηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ (+11,2%), ελψ ε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζεκεηψζεθε ζηε
βηνκεραλία ρεκηθψλ θαη θαξκάθσλ (-5,8%).
Αθιέπυμα ζοςεδικήρ ιζηοζελίδαρ ζε ελλενικούρ οίνοςρ
Σην ζνπεδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ελεκέξσζεο
«www.dinvinguide.se» έγηλε αθηέξσκα ζε ειιεληθνχ νίλνπο, ζην νπνίν ν ζπληάθηεο επηζεκαίλεη
φηη αξθεηνί αλαγλψζηεο έρνπλ δεηήζεη ζπκβνπιέο
γηα θαιά θαη ελδηαθέξνληα ιεπθά θξαζηά απφ ηελ
Ειιάδα πνπ λα είλαη δηαζέζηκα ζηε ζνπεδηθή
αγνξά. Ο ζπληάθηεο αλαθέξεηαη ζε wine tasting
event ζην νπνίν βξέζεθε σο πξνζθεθιεκέλνο
πξφζθαηα.
Ο αξζξνγξάθνο ηνπ δεκνζηεχκαηνο ζεκεηψλεη
πσο ζηελ εθδήισζε δνθίκαζε θξαζηά πνπ ήδε
γλψξηδε αιιά θαη θάπνηα θαηλνχξηα ηα νπνία βξίζθνληαη φια ζην Systembolaget (θαηαζηήκαηα
θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
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Σνπεδίαο). Τα ελ ιφγσ θξαζηά είλαη, βέβαηα, δχζθνιν λα ηα βξεη θαλείο θαζψο ηα πεξηζζφηεξα
απφ απηά δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ θαηαιφγνπ παξαγγειηψλ ηνπ Systembolaget θαη φρη ζηα ξάθηα.
«Αξρίδεη θαλείο λα αλαξσηηέηαη αλ ην
Systembolaget δελ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα
ηα θξαζηά πνπ βξίζθνληαη ππφ απηφ ην θαζεζηψο
(ζηνλ θαηάινγν παξαγγειηψλ), θάλνληαο ζπλεηδεηά ηελ δηαδηθαζία πην δχζθνιε» ζρνιηάδεη ν
αξζξνγξάθνο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη, ζηε ζπλέρεηα, κία ζεηξά ιεπθψλ νίλσλ απφ ηελ Ειιάδα
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθδήισζε, φπσο
Amalia Brut, Assyrtiko Lyrarakis, Tinaktorogos/
Ktima Brintziki, Lafkioti Moschofilero θ.ά. Σην
ηέινο, ν ζπληάθηεο νινθιεξψλεη ην άξζξν κε ηελ
ππφζρεζε πσο ζα επαλέιζεη κε πεξηζζφηεξεο
ζπκβνπιέο γηα θφθθηλα θαη ξνδέ θξαζηά (Πεγή:
Γξαθείν Τχπνπ θαη Επηθνηλσλίαο Σηνθρφικεο).
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Νέα μείυζε ηος βαζικού επιηοκίος από ηεν
Κενηπική Σπάπεδα ηερ οςεδίαρ
Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο, Riksbank,
αλαθνίλσζε ζηηο 3 Ινπιίνπ φηη κεηψλεη πεξαηηέξσ
ην βαζηθφ ηεο επηηφθην ζε -0,35% απφ -0,10%
πνπ ήηαλ πξσηχηεξα.
Σεκεηψλεηαη φηη, ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ε
Riksbank είρε πξνβεί, γηα πξψηε θνξά, ζε πηνζέηεζε αξλεηηθνχ βαζηθνχ επηηνθίνπ πξνθεηκέλνπ
λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ν απνπιεζσξηζκφο θαη λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Η Κεληξηθή ηξάπεδα αλαθέξεη φηη παξαηεξείηαη ζπλερήο άλνδνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Σνπεδία, σζηφζν κε ηελ αβεβαηφηεηα
πνπ επηθξαηεί ζηελ επξσδψλε, ε Riksbank απνθάζηζε ηελ εθ λένπ κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ζην -0,35%.
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ΔΚΓΖΛΩΔΗ
Δκδήλυζε οινογεςζίαρ και πποβολήρ ελλενικών οίνυν ζηε ηοκσόλμε
Εθδήισζε νηλνγεπζίαο ειιεληθψλ θξαζηψλ δηνξγαλψζεθε ζηε Σηνθρφικε, ζηηο 8 Ινπλίνπ 2015,
θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ θ. Peter Behrens, ν
νπνίνο είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα νηλνινγίαο θαη
κέινο ηεο έλσζεο ζπγγξαθέσλ Σνπεδίαο. Ο θ.
Behrens έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, θαηά ην παξειζφλ, ηαμίδη νηλνηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο κε νκάδα Σνπεδψλ ηνπξηζηψλ θαη έρεη επίζεο δεκνζηεχζεη βηβιίν, ζηε ζνπεδηθή γιψζζα, γηα ηα ειιεληθά θξαζηά.
Η εθδήισζε μεθίλεζε κε ραηξεηηζκφ ηνπ θ. Ση.
Σηαπξάθνπ, Γξακκαηέα ΟΕΥ Α΄, ζηελ Πξεζβεία
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ηεο Ειιάδαο ζηε Σηνθρφικε, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή αγνξά νίλνπ θαη επεζήκαλε ηελ
αλάγθε ιήςεο πεξηζζνηέξσλ δξάζεσλ γηα ηελ
πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ νίλσλ ζηε ζνπεδηθή
αγνξά. Παξεπξέζεθαλ επίζεο ε θα Ειεπζεξία
Σπειησηαθνπνχινπ, Πξντζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ
Τχπνπ & Επηθνηλσλίαο Σηνθρφικεο, θαζψο επίζεο ε θα Σηαπξνχια Σθαιηζή, Δηεπζχληξηα ηνπ
Γξαθείνπ ΕΟΤ Σθαλδηλαβίαο.
Σηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ εγθεθξηκέλνη εηζαγσγείο ηνπ ζνπεδηθνχ κνλνπσιίνπ αιθννινχρσλ
πνηψλ πνπ ήδε εηζάγνπλ ειιεληθά θξαζηά ζηε
Σνπεδία, νηλνιφγνη θαη δεκνζηνγξάθνη απφ θιαδηθά πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε
νίλνπο θαη αληηπξφζσπνη εηαηξεηψλ θαη εζηηαηνξίσλ.
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ
Event: Öppet Hus Expo (House Expo)
Duration: 13-15 August 2015
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 3610 29 47
E-mail: info@oppethus.com
Website: www.elmia.se/oppethus
Event: Promotionmässan (Profile and promotional products)
Duration: 18-20 August 2015
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25 /0044 1438767355
E-mail: info@artexis.se
Website: www.promotion-massan.com
Event: FORMEX (Interior decorating, textiles and furnishing industry, gifts)
Duration: 19-22 August 2015
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.formex.se
Event: IFIA International Innovation Congress and Conference
Duration: 25-26 August 2015
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: congress@stockholmsmassan.se
Website: www.ifia.com
Event: Optikmässan (Trade Show for the optical equipment industry)
Duration: 27-29 August 2015
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 652 25 /0044 1438767355
E-mail: solf@branschkansliet.se
Website: www.solf.nu
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