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Έθζεζε ηεο ηξάπεδαο SEB ζρεηηθά
κε ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία
Σηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο SEB αλαθέξεηαη όηη, ν
ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο παγθόζκηαο
νηθνλνκίαο πξόθεηηαη λα απμεζεί ηα
επόκελα δύν ρξόληα, ελώ επηζεκαίλεηαη όηη ην ΑΔΠ ζηηο 34 ρώξεο ηνπ
Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,9% ην 2015
θαη 2,7% ην 2016.
Σρεηηθά κε ηελ επξσδώλε, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή εμαγσγηθή αγνξά γηα
ηε Σνπεδία, ε έθζεζε αλαθέξεη όηη
ζα ζπλερίζεη λα ζηαζεξνπνηείηαη,
σζηόζν νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ
ιακβάλνληαο ππόςε ην πςειό δεκόζην ρξένο θαη ηα πςειά επίπεδα
αλεξγίαο πνπ παξαηεξνύληαη ζε νξηζκέλεο ρώξεο ηεο επξσδώλεο.
Ο θύξηνο ιόγνο ηεο βειηίσζεο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζηε ρώξα εί-

λαη ε άλνδνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
θιάδνπ θαη ε αύμεζε ηεο εγρώξηαο
θαηαλάισζεο πνπ νθείιεηαη θπξίσο
ζε κηζζνινγηθέο απμήζεηο, θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο, ρακειά επηηόθηα
δαλεηζκνύ θα. Τα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά πξόθεηηαη λα επσθειεζνύλ από
ηα ρακειά επηηόθηα θαη ηελ αύμεζε
ησλ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππνηίκεζε ηεο ζνπεδηθήο θνξόλαο, ηελ αλάπηπμε πνπ
ζεκεηώλεηαη ζηε Γεξκαλία, ε νπνία
απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν εκπνξηθό
εηαίξν ηεο Σνπεδίαο, ελδέρεηαη λα
ππάξμεη επίζεο αλάθακςε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο.
Γεδνκέλεο ηεο λέαο κείσζεο ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ από ηελ Κεληξηθή
Τξάπεδα, ε ζνπεδηθή θνξόλα ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη πηέζεηο ην πξνζερέο δηάζηεκα θαη αλακέλεηαη λα ππνηηκεζεί πεξαηηέξσ έλαληη ηνπ επξώ
θαη ηνπ δνιαξίνπ.

Δπηκέιεηα - ύληαμε:
ηαύξνο ηαπξάθνο
Γξακκαηέαο ΟΔΤ A΄
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
εκαληηθή αύμεζε ηωλ ζνπεδηθώλ εμαγωγώλ
Σύκθσλα κε νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ε ππνηίκεζε ηεο θνξόλαο έρεη εληζρύζεη ηνλ εμαγσγηθό ηνκέα ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο. Τνλ πεξαζκέλν
Ινύλην, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο αλήιζαλ ζε 108,9
δηζ. θνξόλεο (11,6 δηζ. επξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 14% ζε ζρέζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2014.
To ΑΔΠ ηεο Σνπεδίαο ζεκείσζε αύμεζε θαηά
3% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2015 ζε ζύγθξηζε κε
ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Η
ζνπεδή Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, θα Magdalena
Andersson αλέθεξε όηη «ηα λέα ζηνηρεία ζπληζηνύλ έλα ζεηηθό κήλπκα γηα ηελ αλάθακςε ηεο
ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο. Η ζνπεδηθή θπβέξλεζε
ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη γηα
ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε
πγηνύο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο».
Κεξδνθνξία γηα ζνπεδηθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2015
Ο ζνπεδηθόο ηειεπηθνηλσληαθόο θνινζζόο Ericsson, αλαθνίλσζε όηη, θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, είρε θέξδε πξν θόξσλ 3 δηζ.
θνξόλεο ( 321 εθαη. επξώ). Σεκεηώλεηαη όηη, θαηά
ηελ παξνύζα θάζε, ε Ericsson πινπνηεί πξόγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ κείσζε 2.000
ζέζεσλ εξγαζίαο.
Σεκαληηθά θέξδε ππήξμαλ επίζεο γηα άιιεο ζνπεδηθέο πνιπεζληθέο κε παξνπζία ζε πνιιέο ρώξεο
ηνπ θόζκνπ. Η εηαηξεία θαηαζθεπήο νρεκάησλ
«Volvo Group» εκθάληζε θέξδε 6,3 δηζ. θνξόλεο
(680 εθαη. επξώ), ελώ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014
είρε θέξδε 3,3 δηζ. θνξόλεο (369 εθαη. επξώ). Η
εηαηξεία Electrolux πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε
ζηελ παγθόζκηα αγνξά νηθηαθώλ ζπζθεπώλ, παξνπζίαζε θέξδε ύςνπο 815 εθαη. θνξνλώλ (87
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εθαη. επξώ), ζε αληίζεζε κε ηηο δεκίεο 120 εθαη.
θνξόλεο (13,2 εθαη. επξώ) πνπ είρε πέξπζη. Η
TeliaSonera (θιάδνο ηειεπηθνηλσληώλ) θαη ε
Engineering Group Sandvik (εηαηξεία κεηαιιηθώλ
θαηαζθεπώλ θαη δνκηθώλ πιηθώλ) επίζεο
έθιεηζαλ ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2015 κε θέξδε
5 δηζ. θνξόλεο (535 εθαη. επξώ) θαη 2,4 δηζ. θνξόλεο (256 εθαη. επξώ) αληίζηνηρα.
Άλνδνο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηε νπεδία
Αύμεζε θαηά 3,8% ζηνλ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ
ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκεηώζεθε ηνλ Ινύλην, ζε
ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2014. Οη ιηαληθέο
πσιήζεηο ζε δηαξθή αγαζά απμήζεθαλ θαηά
7,9%, ελώ κείσζε 1,3% ππήξμε ζηηο πσιήζεηο
αλαιώζηκσλ αγαζώλ.
Απώιεηεο γηα ηελ Vattenfall
Η ζνπεδηθή εηαηξεία παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο
ελέξγεηαο Vattenfall θαηέγξαςε δεκίεο, ύςνπο 29
δηζ. θνξνλώλ (3,1 δηζ. επξώ), θαηά ην δεύηεξν
ηξίκελν ηνπ 2015. Η Vattenfall απαζρνιεί πεξηζζόηεξα από 30.000 άηνκα ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαζώο επίζεο ζε Γεξκαλία, Βξεηαλία θαη Οιιαλδία, ελώ πξηλ ιίγνπο κήλεο είρε αλαθνηλώζεη
ηελ πεξηθνπή 1.000 ζέζεσλ εξγαζίαο.
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ
Γηεζλέο θεζηηβάι θαγεηνύ ζηε ηνθρόικε
(6-20 Ινπλίνπ 2015)
Δδέζκαηα από δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ,
είραλ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ νη επηζθέπηεο
ζην δηεζλέο θεζηηβάι θαγεηνύ «International
Street Market» πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Σηνθρόικε, ην δηάζηεκα 6-20 Ινπλίνπ 2015.

ΣΟΤΡΙΜΟ

Τν θεζηηβάι θαγεηνύ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
πιαηεία Sergels Torg ζην θέληξν ηεο ζνπεδηθήο
πξσηεύνπζαο. Υπήξμε ζπκκεηνρή πεξίπνπ δεθαπέληε ρσξώλ, νη νπνίεο δηέζεηαλ πεξίπηεξα κε
παξαδνζηαθά θαγεηά θαη γιπθίζκαηα θαζώο επίζεο ζνπβελίξ θαη πνιιά ρεηξνηερλήκαηα, πξνεξρόκελα από ηηο ελ ιόγσ ρώξεο.
Τν θεζηηβάι, ην νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζεκείσζε εμαηξεηηθή επηηπρία δεδνκέλνπ όηη ρηιηάδεο θάηνηθνη ηεο πξσηεύνπζαο
αιιά θαη πνιπάξηζκνη ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ
ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν.
Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε πξνβνιή γηα ηηο ρώξεο πνπ
έιαβαλ κέξνο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπηθώλ
ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ πξντόλησλ.

Ακείωην ην ελδηαθέξνλ ηωλ νπεδώλ ηνπξηζηώλ γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα
Η εθεκεξίδα Dagens Nyheter (πξσηλή θαη εζληθήο εκβέιεηαο εθεκεξίδα, πξώηε ζε θπθινθνξία
κε 285.700 θύιια ε εκεξήζηα θαη 330.700 ε
θπξηαθάηηθε έθδνζε) δεκνζίεπζε άξζξν κε ηίηιν
«Oη Σνπεδνί ηνπξίζηεο δελ εγθαηαιείπνπλ ηελ
Διιάδα» θαη ηελ εμήο εηζαγσγή: «Τν ηέινο Ινπλίνπ ζεκαηνδνηεί κία πην δύζθνιε επόκελε εκέξα γηα ηελ Διιάδα. Θα πάξεη ή όρη ε ρώξα λέα
δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο; Αιιά αθόκα θαη αλ νη
δαλεηζηέο εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα, δελ ζα
ζπκβεί ην ίδην κε ηνπο Σνπεδνύο ηνπξίζηεο».
Σύκθσλα κε θξαηήζεηο θαη έξεπλεο ηνπξηζηηθώλ
γξαθείσλ (π.ρ. Ticket θαη Resia), ε Διιάδα εκθαλίδεηαη λα είλαη ν πην δεκνθηιήο charter πξννξηζκόο ην θαινθαίξη απηό. Σε παξάπιεπξε ζηήιε
ζην άξζξν παξαηίζεηαη ηαμηδησηηθόο νδεγόο γηα
66 ειιεληθά λεζηά (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη
Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
Γεκνζίεπκα γηα ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηνλ
ηνπξηζηηθό θιάδν ηεο Διιάδαο
Σηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο
Dagens Industri (πξσηλή εθεκεξίδα, εμεηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο κε πεξίπνπ 103.100
θύιια) δεκνζηεύζεθε άξζξν ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηε ρώξα καο. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη όηη «ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ Διιάδα,
θαηά πάζα πηζαλόηεηα, δελ ζα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηνπο Σνπεδνύο ηνπξίζηεο. Οη ζπκβάζεηο ησλ
Tour Operators κε ηα μελνδνρεία έρνπλ ήδε ππνγξαθεί γη’ απηή ηε ζεδόλ θαη ην εξώηεκα είλαη
θαηά πόζνλ ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηόξηα ζα
ηνικήζνπλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο» (Πεγή:
Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).
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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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