
Βειηίωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

θιίκαηνο ζηε ηνθρόικε 

Τν επηρεηξεκαηηθό θιίκα ζηελ επξύ-

ηεξε πεξηνρή ηεο Σηνθρόικεο ζπλε-

ρίδεη λα βειηηώλεηαη, όπσο αλαθέξεη 

πξόζθαηε  κειέηε ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ πξσηεύ-

νπζα. Πεξίπνπ 6.000 λέεο εηαηξείεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηνπο πξώηνπο 

κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηαπ-

ηόρξνλα κεηώζεθε θαη ν αξηζκόο ησλ 

πησρεύζεσλ.  

Η αγνξά εξγαζίαο αλαπηύζζεηαη   

ζηαζεξά, κε απμαλόκελε απαζρόιε-

ζε θαη πεξηζζόηεξεο δηαζέζηκεο    

ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ ν αξηζκόο ησλ 

απνιύζεσλ θαη ε αλεξγία επίζεο  

κεηώλεηαη ζηε Σηνθρόικε. Σπγθεθξη-

κέλα, ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014, 

δεκηνπξγήζεθαλ 13.700 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κόλν ζηε πεξηνρή ηεο πξσ-

ηεύνπζαο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

2,5% ζπγθξηηηθά κε ην πξώην ηξίκε-
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  

λν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

Οη κηζζνί επίζεο απμήζεθαλ ζην 

πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 ζηε Σηνθ-

ρόικε θαηά 3,6%, ζε ζύγθξηζε     

πάληνηε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 

2013. 

Ο θ. Olof Zetterberg, δηεπζύλσλ ζύκ-

βνπινο ηνπ Stockholm Business    

Region, αλαθέξεη όηη: «Η Σηνθρόικε 

ζεκεηώλεη εμαηξεηηθή αλάπηπμε θα-

ζώο ε πςειή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 

ην γεγνλόο όηη νινέλα θαη πεξηζζόηε-

ξνη άλζξσπνη κεηαθνκίδνπλ ζηε 

Σηνθρόικε απνηειεί ζεηηθό ζεκάδη 

γηα ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο πόιεο».  

Υπνινγίδεηαη όηη, ν πιεζπζκόο ηεο 

Σηνθρόικεο απμήζεθε θαηά 8.400 

άηνκα ηνπο πξώηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 

2014, ελώ νιόθιεξν ην 2013 πεξηζ-

ζόηεξα από 35.500 άηνκα απνθάζη-

ζαλ λα κεηαθνκίζνπλ ζηε ζνπεδηθή 

πξσηεύνπζα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο.  



Αύμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο νπεδίαο ην δεύηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2014  

Τν ΑΔΠ ηεο Σνπεδίαο απμήζεθε  θαηά 1,9% ζην 

δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζύγθξηζε κε ην  

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013. Η αύμεζε ζπγθξη-

ηηθά κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2014 ήηαλ 0,2%. 

Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ππήξμε αύμεζε ηεο παξα-

γσγήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά 2,2%, ελώ νη 

εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο απμήζεθαλ θαηά 1,7% θαη 

νη εηζαγσγέο θαηά 3,6%. Σεκεηώλεηαη όηη, ην   

ΑΔΠ ζηε Σνπεδία είρε αλέιζεη ζε πεξίπνπ 3,6 

ηξηζ. SEK (420,2 δηζ. επξώ) ην 2013, ελώ ην   

θαηά θεθαιή εηζόδεκα γηα ην ίδην πάληα έηνο 

ήηαλ 378.542 SEK (43.770 επξώ), ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 1,6% ζε ζρέζε κε ην 2012. 

 

 

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΝΔΑ 

 

εκαληηθή αύμεζε ηωλ πωιήζεωλ βηνινγηθώλ 

πξνϊόληωλ ζηε νπεδία  

Σύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο, νη Σνπεδνί θα-

ηαλαισηέο δαπαλνύλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα ζε βηνινγηθά ηξόθηκα, γεγνλόο πνπ ζπκ-

βάιιεη ζηελ εμαηξεηηθή άλνδν πνπ ζεκεηώλνπλ νη 

πσιήζεηο βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζε super mar-

kets θαη ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ηεο ρώ-

ξαο. Η αύμεζε ησλ πσιήζεσλ βηνινγηθώλ ηξνθί-

κσλ ζηε ζνπεδηθή αγνξά άγγημε ην 30% θαηά ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2014, ελώ αθόκα πην εληππσ-

ζηαθή ήηαλ ε αύμεζε ζηελ αιπζίδα θαηαζηεκά-

ησλ ICA (43% αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2013) θαη ηελ Axfood (35% αύμε-

ζε).  

Δπηπιένλ, ν νξγαληζκόο KRAV, αξκόδηνο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηε Σνπεδία, 

εθηηκά όηη ε ζπλνιηθή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ γηα νιόθιεξν ην έηνο 2014 

ζα ππεξβεί θαηά πνιύ ην 30%, ζεκεηώλνληαο  

κεγάιε άλνδν ζε ζρέζε κε ην 2013, όπνπ ε αύμε-

ζε ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 13%.  

Σεκεηώλεηαη όηη, νη πσιήζεηο βηνινγηθώλ γαια-

θηνθνκηθώλ πξντόλησλ απνηεινύλ ην 1/3 ηεο   

ζπλνιηθήο αύμεζεο ζηε Σνπεδία. Σύκθσλα κε 

αλαιπηέο ηεο ζνπεδηθήο αγνξάο, ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα παξαηεξείηαη κεγάιε αλάπηπμε ζηνλ 

ηνκέα ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ζπλερώο 

απμάλεηαη ε δήηεζή ηνπο. Γηα νξηζκέλα πξντόληα 

θαη θπξίσο γηα θξνύηα θαη ιαραληθά, εθθξάδεηαη 

ε πεπνίζεζε όηη ε δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηελ     

ππάξρνπζα πξνζθνξά. 

 

Άλνδνο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηε νπεδία  

Αύμεζε θαηά 3,3% ζηνλ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ 

ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκεηώζεθε ηνλ πεξαζκέ-

λν Ινύλην, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 2013. 

Οη ιηαληθέο πσιήζεηο ζε αλαιώζηκα αγαζά     

(π.ρ. πξντόληα πνπ πσινύληαη ζε super markets  

θαη ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ) απμήζεθαλ θαηά 

0,4%, ελώ ε αύμεζε γηα ηα δηαξθή αγαζά ήηαλ 

αξθεηά πςειόηεξε θαη άγγημε ην 6% (όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνύ, επί-

πισλ, κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζώλ θ.α.).  

Αλαθνξηθά κε επηκέξνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξί-

νπ, παξαηεξείηαη  ζπλερήο θαη δπλακηθή αλάπηπ-

με ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηνηθία. 

Τν εκπόξην επίπισλ θαη εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο 

απμήζεθε θαηά 9,3% θαη 8,1% αληίζηνηρα ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2014, ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ην 

2013. Τν εκπόξην ζηα ειεθηξνληθά ήδε ζεκείσζε 

αύμεζε ξεθόξ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,2%, γεγνλόο 

πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ελ κέξεη  ζην παγθό-

ζκην θύπειιν πνδνζθαίξνπ, ην νπνίν δηεμήρζε 

ηνλ Ινύλην ηξέρνληνο έηνπο.  

Παξαηεξείηαη επίζεο αλάθακςε ζηνλ θιάδν ηεο 

έλδπζεο κε αύμεζε ηνπ ηδίξνπ θαηά 4,1%, ελώ  

4,6% ήηαλ ε αύμεζε ζην εκπόξην αζιεηηθώλ   
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εηδώλ ζηε Σνπεδία. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο ζεσ-

ξνύλ όηη ε αύμεζε ζηνπο ελ ιόγσ θιάδνπο ζα 

κπνξνύζε λα ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε, σζηόζν νη 

θαθέο ζρεηηθά θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνλ Ινύλην απν-

ηέιεζαλ αλαζηαιηηθό παξάγνληα.  

 

Κεξδνθνξία γηα ηελ AstraZeneca 

Η ζνπεδν-βξεηαληθή θαξκαθεπηηθή πνιπεζληθή 

εηαηξεία AstraZeneca ζεκείσζε αύμεζε εζόδσλ 

θαηά  4% ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, ζε      

ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ην 2013.  Σπγθε-

θξηκέλα, ε εηαηξεία παξνπζίαζε ην δεύηεξν ηξί-

κελν θέξδε ύςνπο 6,5 δηζ. δνι. Σε αλαθνίλσζε 

ηεο εηαηξείαο, ε  θεξδνθνξία νθείιεηαη θαηά   

θύξην ιόγν ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο   

ΗΠΑ θαη ζε αλαδπόκελεο αγνξέο.  

Η θαξκαθνβηνκεραλία αλακέλεη ηα θέξδε γηα ην 

2014 λα θπκαλζνύλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013, 

γεγνλόο πνπ αμηνινγείηαη ζεηηθά από ηε δηνίθεζε 

ηεο πνιπεζληθήο θαζώο ζύκθσλα κε πξνεγνύκε-

λεο εθηηκήζεηο, αλακελόηαλ κείσζε ησλ θεξδώλ 

γηα ην ηξέρνλ έηνο.  

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Οη ζνπεδηθέο ηξάπεδεο θαινύληαη λα κεηώζνπλ 

ην ρξένο ππνζεθώλ 
Η Έλσζε Τξαπεδηηώλ Σνπεδίαο επηζπκεί ηελ ειά-

θξπλζε ηνπ ρξένπο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ θαη 

γηα ην ιόγν απηό επεμεξγάδεηαη, θαηά ηελ  παξνύ-

ζα ρξνληθή ζηηγκή, έλα επξύ ζρέδην πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά ε απμαλόκελε 

ππεξρξέσζε ζνπεδηθώλ εηαηξεηώλ θαη θπξίσο 

ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο ρώξαο. Σύκθσλα κε δειώ-

ζεηο ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δλώζεσο Τξαπεδηηώλ, θαο 

Annika Falkengren, ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό 

Bloomberg ην ελ ιόγσ ζρέδην πξνζβιέπεη ζηε 

κείσζε ηνπ ρξένπο ησλ ππνζεθώλ γηα ηνπο δαλεη-

νιήπηεο ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ 70%.  

ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Πξνβνιή ειιεληθώλ παξαιηώλ από ηε ζνπεδη-

θή εθεκεξίδα Svenska Dagbladet   

Σηελ έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Svenska 

Dagbladet (εζληθήο εκβέιεηαο θαη δεύηεξε ζε   

θπθινθνξία 185.600 θύιια ε εκεξήζηα θαη 

188.900 ε θπξηαθάηηθε/πξσηλή)    δεκνζηεύζεθε 

δηζέιηδν άξζξν ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, πιαη-

ζησκέλν από πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό, ππό 

ηνλ ηίηιν «Βξείηε ην αγαπεκέλν ζαο κέξνο ζηε 

Μεζόγεην» θαη ην αθόινπζν εηζαγσγηθό ζεκείσ-

κα: «Γέθα παξαιίεο. Διιεληθό ηνπίν, ζθεληθό 

από ηαηλία θαη ηατιαλδέδηθε νκνξθηά ζηελ Διιά-

δα. Δδώ ζα βξείηε ηηο δέθα δεκνθηιέζηεξεο παξα-

ιίεο».  

Σην άξζξν πξνβάιινληαη δέθα παξαιίεο ηεο    

Μεζνγείνπ, πνπ ζεσξνύληαη νη πην δεκνθηιείο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο είλαη ειιεληθέο. Υπό ηελ 

επηθεθαιίδα «Η πην εληππσζηαθή παξαιία ηεο 

Διιάδαο» πξνβάιιεηαη ην λεζί ηεο Λεπθάδαο κε 

ην Πόξην Καηζίθη σο ηελ θαιύηεξε παξαιία  ηεο 

Διιάδαο θαη ίζσο νιόθιεξεο ηεο Μεζνγείνπ, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν.  

Γίλεηαη κηα γιαθπξή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ   

ηνπίνπ θαη αλαθέξνληαη πξνηεηλόκελεο πξνζθν-

ξέο από ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία Airtours θαη 

Apollo. Σηε δεύηεξε ζέζε αθνινπζεί ην λεζί ηεο 

Θάζνπ πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ επηθεθαιίδα 

«Αίζζεζε Τατιάλδεο ζε ειιεληθό λεζί». Οκνξ-

θόηεξεο παξαιίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν είλαη ν 

Παξάδεηζνο, ε Φξπζή Ακκνπδηά θαη ε Αιπθή. 

Πξνηεηλόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία γηα θξαηήζεηο 

είλαη κε Apollo θαη  Airtours. Αθνινπζεί ε Κξήηε 

κε ην Διαθνλήζη θαη ηελ επηθεθαιίδα «Διιεληθή 

παξαιία κε πιήζνο ρξσκάησλ». Πξνηεηλόκελνο 

ηξόπνο κεηάβαζεο είλαη πηήζε charter γηα ηα Φα-

ληά θαη έπεηηα ιεσθνξείν πξνο Διαθνλήζη (Πεγή: 

Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο). 
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ΠΡΟΔΥΔΗ ΔΚΘΔΔΗ  

Event: Promotionmässan (Profile and promotional products) 

Duration: 12-14 August 2014 

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: 13-16 August 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.formex.se 

 

Event: Elmia Lastbil (Trucking industry fair) 

Duration: 20-23 August 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: bengt.eriksson@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/lastbil 

 

Event: Mellanskogs Elmia 2014 (Forestry Exhibition) 

Duration: 22-23 August 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: Fredrik.Rosen@mellanskog.se 

Website: www.elmia.se/en/MellanskogsElmia 

 

Event: Digital Health Days 

Duration: 25-26 August 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@digitalhealthdays.se 

Website: www.digitalhealthdays.se 

 

Event: Optikmässan (Trade Show for the optical equipment industry) 

Duration: 28-30 August 2014 

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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