
Μείωζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ  

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηεο νπεδίαο 

Η αμία ησλ εμαγσγώλ  ηεο ρώξαο 

θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-

Οθησβξίνπ 2014 αλήιζε ζε 941,1 

δηζ. θνξόλεο  (103,4 δηζ. επξώ), ζε-

κεηώλνληαο αύμεζε 3% ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013. Τν 

ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 

919,6 δηζ. θνξόλεο (101,1 δηζ. επξώ). 

Τν 2014, ην πιεόλαζκα ζην εκπνξη-

θό ηζνδύγην ηεο ρώξαο κεηώζεθε θα-

ηά 55% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκε-

λν έηνο θαη έθζαζε ηηο 21,5 δηζ.    

θνξόλεο (2,3 δηζ. επξώ).  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο 

Υπεξεζίαο ηεο Σνπεδίαο, θαηά ην 

δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 

2014, ε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη σο 

πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο κε 

αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 157,9 δηζ. 

θνξόλεο, ε Ννξβεγία βξίζθεηαη ζηε 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

δεύηεξε ζέζε κε  76,7 δηζ. θνξόλεο, 

ε Οιιαλδία ζηελ ηξίηε κε 71,8 δηζ. 

θνξόλεο, ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξί-

ζθεηαη ε Γαλία (67,8 δηζ. θνξόλεο) 

θαη ζηελ πέκπηε ην Ηλσκέλν Βαζί-

ιεην (56,7 δηζ. θνξόλεο). Οη εηζαγσ-

γέο από Διιάδα ζην δηάζηεκα απηό 

αλήιζαλ ζε 1,09 δηζ. θνξόλεο (120 

εθαη. επξώ).  

Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο 

Σνπεδίαο, ε Ννξβεγία θαηέρεη ηελ 

πξώηε ζέζε κε 98,1 δηζ. θνξόλεο θαη 

ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηε δεύηεξε 

ζέζε (95,6 δηζ. θνξόλεο). Σηελ ηξίηε 

ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέ-

λν Βαζίιεην (67,5 δηζ. θνξόλεο), 

ζηελ ηέηαξηε ε Φηλιαλδία (65,4 δηζ. 

θνξόλεο) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη 

ε Γαλία (64,9 δηζ. θνξόλεο). Οη ζνπ-

εδηθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα θαηά 

ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 

1,7 δηζ. θνξόλεο (191,8 εθαη. επξώ). 

  Photo:http://swelinberger.com/Stockholm.html 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Μείωζε ηεο αλεξγίαο ζηε νπεδία 

Σύκθσλα κε ηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδί-

αο, ε αλεξγία αλεξρόηαλ ζε 8,1% ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 0,5% ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. Σπγθεθξη-

κέλα, 385.000 άηνκα βξίζθνληαλ εθηόο αγνξάο 

εξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ 

ν αξηζκόο απηόο ήηαλ απμεκέλνο θαηά 26.000 

άηνκα ζηα ηέιε ηνπ 2013.  

Μείσζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ 

ειηθίαο 18-24 εηώλ, θαζώο από 17,2% πνπ θπκαη-

λόηαλ ην πνζνζηό ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 κεηώ-

ζεθε 14,8% ζην ηέινο ηνπ 2014.  

 

Αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείωλ πξνο ηα ζνπε-

δηθά λνηθνθπξηά 

Τν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 

δαλείσλ ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ  αλεξρόηαλ 

ζε 3,06 ηξηζ. θνξόλεο (325 δηζ. επξώ), ζεκεηώλν-

ληαο αύμεζε θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνε-

γνύκελν ρξόλν. 

Η αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ νθείιεηαη θαηά 

θύξην ιόγν ζηελ απμαλόκελε δήηεζε γηα ζηεγα-

ζηηθά δάλεηα δεδνκέλνπ όηη ην πνζό πνπ δαλεί-

ζηεθαλ Σνπεδνί πνιίηεο γηα λα πξνβνύλ ζε αγνξά 

θαηνηθίαο απμήζεθε θαηά 148 δηζ. θνξόλεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014 (αύμεζε 6,4% ζπγθξηηηθά κε 

ην 2013), ελώ ην ζπλνιηθό πνζό ζηεγαζηηθώλ  

δαλείσλ ζην ηέινο ηνπ 2014 εθηηκάηαη ζε  πεξί-

πνπ 2,5 ηξηζ. θνξόλεο (264 δηζ. επξώ). 

 

Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ εμαγωγηθώλ    

εηαηξεηώλ ηεο νπεδίαο 

Οη ζνπεδηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο  δύλαληαη  

λα ιακβάλνπλ δάλεηα από ηνλ νξγαληζκό εμαγσ-

γηθώλ πηζηώζεσλ (SEK-Swedish Export Credit 

Corporation), ν νπνίνο είλαη λνκηθό πξόζσπν δε-

κνζίνπ δηθαίνπ θαη αζρνιείηαη, θαηά θύξην ιόγν, 

κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ ζνπεδη-

θώλ εηαηξεηώλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηηο ηξάπεδεο. Σηνλ Οξγαληζκό SEK απαζρν-

ινύληαη 250 εξγαδόκελνη, ελώ ρξεκαηνδνηεί, ζε 

εηήζηα βάζε, πεξίπνπ 55 δηζ. θνξόλεο Σνπεδίαο.  

Ο SEK δαλείδεη ρξήκαηα απεπζείαο ζε εμαγσγη-

θέο επηρεηξήζεηο νύησο ώζηε αλαπηύμνπλ δξαζηε-

ξηόηεηεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ ηόζν ζε βξα-

ρππξόζεζκν όζν θαη ζε καθξνπξόζεζκν δηάζηε-

κα. Δπίζεο ζπλδξάκεη ηηο ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο 

όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο δηαγσλη-

ζκνύο.  Δπηπξόζζεηα, δαλείδεη ρξεκαηηθά θεθά-

ιαηα ζε Σνπεδνύο εμαγσγείο θαη ζηνπο πειάηεο 

ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθό δεδνκέλνπ 

όηη κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

SEK, δηεζλείο εηαηξείεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ δά-

λεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνύλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο από ηε Σνπεδία, αθόκα θαη ζηελ πεξί-

πησζε πνπ ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ είλαη δπ-

ζρεξέο.  

Ο SEK ζπλεξγάδεηαη κε ζνπεδηθέο θαη δηεζλείο 

ηξάπεδεο θαζώο επίζεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

δεδνκέλνπ όηη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο δύλαηαη λα 

παξέρεη ζηνπο εμαγσγείο πην απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο. Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ ελ ιόγσ Οξ-

γαληζκνύ κε ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη ηε ζνπεδηθή ππεξεζία εγγπήζεσλ εμαγσγη-

θώλ πηζηώζεσλ δηαζθαιίδεη ξεπζηόηεηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξη-

νπνηεζνύλ ζην εμσηεξηθό. Ο SEK είλαη επίζεο ζε 

ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε ζπλάιιαγκα, αθόκα 

θαη γηα ρώξεο κε ηδηαηηεξόηεηεο όπνπ πνιιέο επη-

ρεηξήζεηο έρνπλ δπζθνιία πξόζβαζεο ζην λόκη-

ζκα ηεο ρώξαο. Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγη-

θώλ εηαηξεηώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δη-

αθνξεηηθέο κεζόδνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα εμα-

γσγηθέο πηζηώζεηο, ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκά-

ησλ, πξνεμόθιεζε απαηηήζεσλ, εγγπήζεηο ζπκ-

βάζεσλ θαη δηαζπλνξηαθή κίζζσζε/πίζησζε.  

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

Σν ηαμηδηωηηθό πξαθηνξείν Airtours επελδύεη 

ζηελ Διιάδα  

Σηελ έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Svenska 

Dagbladet (δεύηεξε ζε θπθινθνξία 185.600 θύι-

ια ε εκεξήζηα  θαη 188.900 ε θπξηαθάηηθε 

έθδνζε) θαη εηδηθόηεξα, ζην έλζεην γηα ηνλ ηνπξη-

ζκό δεκνζηεύζεθε άξζξν κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν 

θαη ηνλ  αθόινπζν ππόηηηιν θαη πεξηερόκελν: «Η 

Διιάδα ήηαλ έλαο από ηνπο κεγάινπο ληθεηέο ηνπ 

πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνύ όζνλ αθνξά ζηελ επη-

ινγή εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθώλ charter Tour Op-

erators. Τώξα, ε Airtours επηζπκεί λα πξνρσξήζεη 

πεξαηηέξσ ζηελ επηηπρεκέλε νδό θαη λα ιαλζάξεη 

λένπο ειιεληθνύο πξννξηζκνύο γηα ην επόκελν 

θαινθαίξη». Σπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξόθεηηαη 

λα πξνζθέξεη πηήζεηο ζηελ Κσ από ηελ Σηνθρόι-

κε θαη ζηε Σθηάζν από ην Γθέηεκπνξγθ, κε αθε-

ηεξία ηνλ εξρόκελν Μάην. Σεκεηώλεηαη όηη, νη ελ 

ιόγσ πξννξηζκνί πξνζθέξνληαη ήδε θαη από 

άιινπο Tour Operators ηεο Σνπεδίαο (Πεγή: Γξα-

θείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).  
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ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Έθζεζε ηξνθίκωλ θαη πνηώλ Fastfood & Café  

Η δηεζλήο  έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «Fastfood 

& Café» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθό ρώ-

ξν Kistamässan ζηε Σηνθρόικε, ζηηο 27-28 Ια-

λνπαξίνπ 2015, ελώ πνιπάξηζκνη ήηαλ νη επηζθέ-

πηεο θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπο θιάδνπ πνπ      

παξεπξέζεθαλ ζηελ έθζεζε.   

Δμαηξεηηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ εηαηξεηώλ, ει-

ιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

επηηπρώο ζηε Σνπεδία θαη ζπκκεηείραλ ζηελ 

έθζεζε «Fastfood & Café». Μεηαμύ απηώλ ζπ-

γθαηαιέγνληαη νη εηαηξείεο «Vita Delicious», 

«Fontana», «Grekiska Viner», «Meletis Mat & 

Dryck», «Alexander the Greek» θηι. Μέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιόγσ εηαηξεηώλ, ππήξμε ζε-

καληηθή πξνβνιή αξθεηώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ.  

Έθζεζε Formex Nordic design  

Η δηεζλήο έθζεζε «Formex Nordic design» πξαγ-

καηνπνηήζεθε ζην δηεζλέο εθζεζηαθό θαη ζπλε-

δξηαθό θέληξν Stockholmsmässan ζηε Σηνθρόι-

κε, από 14 έσο 17 Ιαλνπαξίνπ 2015.  

Η Formex πεξηειάκβαλε εθζέκαηα από ην  ρώξν 

ηνπ επίπινπ θαη ηεο δηαθόζκεζεο όπσο δηάθνξα 

έπηπια, πθάζκαηα, θσηηζηηθά, δηαθνζκεηηθά    

αληηθείκελα, είδε  δώξσλ, ελώ ζεσξείηαη από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο εθζέζεηο ηεο Σνπεδίαο όζνλ αθν-

ξά ζηελ δηαθόζκεζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ.   
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 

Δθδήιωζε πξνβνιήο ηεο 

Aegean Airlines ζηε ηνθ-

ρόικε (27 Ιαλνπαξίνπ 2015) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζηε 

Σηνθρόικε, ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2015, εθδήισζε 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Aegean Airlines πνπ αθνξά ζε λέεο πηήζεηο από 

ηε Σνπεδία πξνο ηελ Διιάδα.  

Η εθδήισζε μεθίλεζε κε ραηξεηηζκό θαη νκηιία 

ηεο Πξέζβεσο ηεο Διιάδαο, θαο Αιίθεο Φαηδή, ε 

νπνία αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζηηο πξνν-

πηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ππνγξάκκηζε ηελ πςε-

ιή πνηόηεηα ησλ ππαξρνπζώλ ππνδνκώλ ζηε ρώ-

ξα καο. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζην γεγνλόο όηη, ε 

Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πην δεκνθη-

ιώλ πξννξηζκώλ γηα ηνπο Σνπεδνύο πνιίηεο θαη ν 

αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ πξνο ηε ρώξα καο πα-

ξνπζηάδεη ζπλερή αύμεζε ηόζν από ηε Σνπεδία 

όζν θαη από ηηο ινηπέο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο.  Σηε 

ζπλέρεηα, ν θ. Ση. Σηαπξάθνο, Γξακκαηέαο ΟΔΥ 

Α΄, επεζήκαλε  ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Aegean 

Airlines πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ ζηε ρώξα καο.  

Δπηπιένλ, ππήξμε εθηελήο ελεκέξσζε εθ κέξνπο 

ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο  Aegean ζηε Σνπεδία γηα 

ηα δξνκνιόγηα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο από ηηο 

Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο, θαηά ην 2015, ελώ ζην ηέ-

ινο ηεο εθδήισζεο νη αληηπξόζσπνη ηεο Aegean 

πξνέβεζαλ ζε θιήξσζε θαη απνλνκή δώξσλ πξνο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ ζηειέρε ηνπξηζηη-

θώλ πξαθηνξείσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε 

Σνπεδία θαη δεκνζηνγξάθνη πνπ θαιύπηνπλ ηνπ-

ξηζηηθό ξεπνξηάδ, ελώ ηελ εθδήισζε ηίκεζε κε 

ηελ παξνπζία ηεο, ε θα Αιεμάλδξα Παζραιίδνπ, 

γλσζηή δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο.  

   Foto: Tibor Bαrαny © TIBORFOTO.com 

Foto: Tibor Bαrαny © TIBORFOTO.com 



ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Gothenburg Boat Show 

Duration: 31 January-8 February 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

E-mail: batmassan@svenskamassan.se  

Website: www.batmassan.se 

 

Event: Stockholm Furniture Fair  

Duration: 3-7 February 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.stockholmfurniturefair.com 

 

Event: Northern Light Fair  

Duration: 3-7 February 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.northernlightfair.com 

 

Event: Caravan Stockholm 2015 

Duration: 12-15 February 2015 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.caravanstockholm.se 

 

Event: Nordic Antiques Fair 

Duration: 12-15 February 2015 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: antik@stockholmsmassan.se 

Website: www.antikmassan.se 

 

Event: Jobbmässan 2015 (Job fair)  

Duration: 18-19 February 2015 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel: 0046 70 832 12 12 

Fax: 0046 31160330 

Website: www.arbetsformedlingen.se/jobbmassan2015 
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