
Πποϋπολογιζμόρ ηηρ οςηδίαρ για 

ηο έηορ 2014 

O Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπε-

δίαο, θ. Anders Borg, παξνπζίαζε 

ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ ζην Κνηλνβνχ-

ιην ηεο ρψξαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έηνπο 2014.  

Η δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Σνπεδίαο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηε-

ηηθή,  σζηφζν ε ζνπεδηθή θπβέξλε-

ζε αλαθέξεη φηη ε γεληθφηεξε    νηθν-

λνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη αξθεηέο 

επξσπατθέο ρψξεο έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο 

Σνπεδίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζνπεδηθή 

νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζ-

κφ απφ ηηο εμαγσγέο πνπ πξαγκαην-

πνηεί. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη 

επηβξαδπλζεί θαη θαηά πάζα πηζαλφ-

ηεηα ζα παξακείλεη ζε ρακειά επίπε-

δα ην ηξέρνλ έηνο, ελψ πξνβιέπεηαη 

ζηαδηαθή αλάθακςε ζηε ζπλέρεηα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δπιμέλεια - ύνηαξη:  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

Σχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε ηεο   

ρψξαο, πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ξπζ-

κνχ αλάπηπμεο ην επφκελν έηνο θαηά 

2,5% ηνπ ΑΔΠ απφ 1,2% πνπ είλαη  

ην ηξέρνλ έηνο. Υπνινγίδεηαη φηη ην 

2015,  ν ξπζκφο αλάπηπμεο  ζα είλαη 

αθφκα κεγαιχηεξνο (3,5%). 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 ζα 

αλέιζνπλ ζε 24 δηζ. θνξφλεο 

(πεξίπνπ 3,47 δηζ. δνι.) θαη αλακέλε-

ηαη αχμεζε ζε 25,84 δηζ. θνξφλεο ην 

2015.  

Η ζνπεδηθή θπβέξλεζε αλέθεξε, ζε 

αλαθνίλσζή ηεο, φηη ζα ιεθζνχλ 

πξφζζεηα  κέηξα κε ζθνπφ ηελ αχμε-

ζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπ-

ζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο 

ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πε-

ξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο θ.α.  

 Πηγή: http://toptravellists.net/autumn-morning-archipelago-of-stockholm-sweden.html 



Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ πξνυ-

πνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηλήησλ, θαζψο επίζεο 

πξνγξάκκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζί-

αο, θπξίσο γηα ηνπο λένπο.  

Υπνινγίδεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο κεηαξξπζκί-

ζεηο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ κέζσ 

ηεο αχμεζεο ηεο έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζνδή-  

καηνο θαη ηεο ρακειφηεξεο θνξνιφγεζεο γηα 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Δπηπιένλ, ζα ππάξμνπλ   

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα λένπο εξγαδφκε-

λνπο  κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη δηαθφξσλ πξνγξακ-

κάησλ θαηάξηηζεο, ελψ ζεκαληηθά θίλεηξα ζα 

δνζνχλ ζε εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε 

πξνζιήςεηο καθξνρξφληα αλέξγσλ. Τν ζνπεδηθφ  

θξάηνο επηζπκεί ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφ-

ιεζεο αθφκα θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.. 

Δηδηθά κέηξα ζα ιεθζνχλ επίζεο γηα ηελ θαιχηε-

ξε ελζσκάησζε θαη έληαμε λεναθηρζέλησλ κεηα-

λαζηψλ ζηε Σνπεδία.  

Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπεδίαο, θ. Borg,   

αλέθεξε φηη, ε ζνπεδηθή νηθνλνκία είλαη ζε θαιχ-

ηεξε θαηάζηαζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατ-

θέο ρψξεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε Σνπεδία 

ε θαηάιιειε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία   

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε,      

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη πξφιεςε ηεο   

αλεξγίαο. Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα πνζά πνπ 

αθνξνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνη-

εζνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν 2014-2017.    

ΔΛΙΓΑ 2                            ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   

  
2014 2015 2016 2017 

Δκπαίδεςζη και αύξηζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ          

Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 0,67 1,10 1,39 1,57 

Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα  1,19 1,45 1,42 1,33 

Αχμεζε θηλεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο  αγν-

ξάο αθηλήησλ   
0,02 0,03 0,02 0,00 

Ανάπηςξη και ενίζσςζη ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ      

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ 20,56 20,32 19,80 19,54 

Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο  0,63 0,93 1,20 1,57 

Βειηίσζε ζπλζεθψλ γηα ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο 0,36 0,60 0,61 0,63 

Μέηξα γηα θαιχηεξε ελζσκάησζε  0,11 0,17 0,16 0,07 

Δπειημία θαη αζθάιεηα 0,15 0,17 0,17 0,18 

Μέηπα διαζθάλιζηρ ηηρ εςημεπίαρ για ηο ζύνολο ηων πολιηών     

Ιαηξηθή πεξίζαιςε θαη παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 0,12 0,18 0,22 0,16 

Αχμεζε θφξνπ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ  -0,73 -0,62 -0,65 -0,67 

Μέηξα δηαλνκήο εηζνδήκαηνο 0,53 0,57 0,56 0,55 

Τηκνιφγεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ -0,42 -0,59 -0,83 -1,02 

Πεπιβάλλον και κλίμα      

Μέηξα γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ  0,35 0,58 0,60 0,36 

Υπνρξέσζε πνζφζησζεο θαη θφξνο ζε βηνθαχζηκα -0,51 -0,65 -0,60 -0,60 

     

Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε δαπάλεο 1,42 1,77 1,79 1,41 

Λνηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε έζνδα 0,06 0,17 0,16 0,16 

ύνολο μέηπων πποϋπολογιζμού 24,16 25,84 25,97 25,19 

Μεηαππςθμίζειρ πος πποβλέπονηαι ζύμθωνα με ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού (ποζά ζε διζ. SEK) 



ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 
 

Ππόγπαμμα αναδιάπ-

θπωζηρ για ηη Volvo  

Η εηαηξεία θαηα-

ζθεπήο νρεκάησλ 

«Volvo Sweden AB»  

αλαθνίλσζε πξφγξακ-

κα αλαδηάξζξσζεο ηεο 

εηαηξείαο, ζπλνιηθήο 

αμίαο 5 δηζ. θνξνλψλ 

(780 εθαη. δνιάξηα) 

γηα ηα επφκελα δχν 

ρξφληα. Τν πξφγξακκα αθνξά θπξίσο ην ηκήκα 

θαηαζθεπήο θνξηεγψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ κεί-

σζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ν 

αθξηβήο αξηζκφο. Μέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο αλα-

δηάξζξσζεο, ε Volvo πξνζβιέπεη ζε ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, χςνπο 4 

δηζ. θνξνλψλ εηεζίσο.  Σεκεηψλεηαη φηη, ν φκηινο 

Volvo απαζρνιεί 112.000 εξγαδφκελνπο ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη ζεσξείηαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θνξηεγψλ παγθνζκίσο.  

 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Έκθεζη «Precious» (ηοκσόλμη, 6-8 επηεμ-

βπίος 2013) 

Η δηεζλήο  έθζεζε θνζκεκάησλ θαη ξνινγηψλ 

«Precious» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν «Stockholmsmässan» ηεο Σηνθρφικεο,  απφ 

6 έσο 8 Σεπηεκβξίνπ 2013 .  

Η ελ ιφγσ έθζεζε απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο απφ ηνλ θιάδν ηεο αξγπ-

ξνρξπζνρνΐαο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ελεκεξσ-

ζνχλ γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε θφζκεκα θαη 

ξνιφη.   

Η έθζεζε «Precious» ζεσξείηαη ε θνξπθαία ηνπ 

είδνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σθαλδηλαβίαο 

θαη πξνζειθχεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν.  

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Αθιέπωμα ζηη Μεζζηνία από ηη ζοςηδική  

εθημεπίδα «Göteborgs Posten»  

Η ζνπεδηθή εθεκεξίδα «Göteborgs Posten» δε-

κνζίεπζε άξζξν, ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο, ηελ νπνία απνθαιεί 

σο κία απφ ηηο πην ζπλαξπαζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Μεζνγείνπ. Σην άξζξν αλαθέξεηαη φηη, ε Μεζζε-

λία κε ηελ αθηνγξακκή ηεο, ηα βελεηζηάληθα ρσ-

ξηά θαη ην απέξαλην γαιάδην ηεο ζάιαζζάο ηεο 

πξνζειθχεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο, ελψ ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ ηζηνξηθά αμηνζέαηα 

πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε ειαηψλεο θαη ακπε-

ιψλεο. Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ Καιακάηα, ηε 

κεγαιχηεξε πφιε ηεο Μεζζελίαο, ε νπνία απνηε-

ιεί κηα θαιή βάζε γηα φζνπο αξέζθνληαη ζηελ 

πνδειαζία, ηηο θαηαδχζεηο, ην γθνιθ ή ηελ πεδν-

πνξία ζε αξραία κλεκεία. Τν ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν πιαηζηψλεηαη απφ πινχζην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο (Πεγή: 

Γξαθείν Τχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρφικεο).  

ΔΛΙΓΑ 3                            ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   

Πηγή: http://preciousfair.se/

 Πηγή: http://preciousfair.se/ 

Πηγή: http://www.flickr.com/photos/



ΔΚΓΗΛΩΔΙ  

 

Δκδήλωζη πποβολήρ ηηρ ελληνικήρ γαζηπονο-

μίαρ ζηη ηοκσόλμη  
Δθδήισζε πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο γαζηξνλν- 

κίαο θαη ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πξαγκαην-

πνηήζεθε ζηε Σηνθρφικε, ζηηο 4 Σεπηεκβξίνπ, 

ζηελ νπνία είραλ πξνζθιεζεί θαη παξαβξέζεθαλ 

νηθνλνκηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί παξάγνληεο,   

δεκνζηνγξάθνη, εθπξφζσπνη ηεο νκνγέλεηαο ζηε 

Σνπεδία, θαζψο επίζεο κέιε ηνπ δηπισκαηηθνχ 

ζψκαηνο.  

Καηά ηελ εθδήισζε, έιαβαλ ρψξα  παξνπζηάζεηο 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνζηαηεπφκελεο νλν-

καζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη  γεσγξαθηθήο 

έλδεημεο (ΠΓΔ), θαζψο θαη ησλ ειιεληθψλ θξα-

ζηψλ.  Οη παξνπζηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν 

απφ ζηειέρε ηεο εηαηξείαο «Meletis Imports» πνπ   

απνηέιεζε ηνλ ρνξεγφ ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο, 

φζν θαη απφ εθπξφζσπνπο ειιεληθψλ εμαγσγη-

θψλ εηαηξεηψλ.   

Σην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επίζεο ε ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηε Σνπεδία 

ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ Διιάδνο, ε νπνία    

ιεηηνπξγεί εδψ θαη 20 ρξφληα θαη απνηειεί κηα 

επαγγεικαηηθή ιέζρε κε πεξηζζφηεξα απφ 700 

κέιε (αξρηκάγεηξεο θαη δαραξνπιάζηεο) ζηελ  

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.  

Σε νκηιία ηεο πξνο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο, ε 

Πξέζβπο ηεο Διιάδνο ζηε Σνπεδία, θα Αιίθε 

Φαηδή αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηηο ηεξά-  

ζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα ειιεληθά πξντφ-

ληα ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηάο ηνπο θαη ηελ   

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιελη-

θψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Ιδηαίηεξε κλεία 

έγηλε ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη   

εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ έρνπλ απμεζεί  

θαη   ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο ζεκεηψλεη κεγά-

ιε άλνδν.   

Σηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ ε θα Αιεμάλδξα 

Παζραιίδνπ, γλσζηή δεκνζηνγξάθνο, θαη ε θα 

Βέθα Αιεμηάδνπ, γλσζηή παξνπζηάζηξηα ηειεν-

πηηθψλ εθπνκπψλ θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ καγεη-

ξηθήο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ, αθν-

ινχζεζε γεπζηγλσζία ειιεληθήο θνπδίλαο, φπνπ 

νη θαιεζκέλνη είραλ ηελ επθαηξία λα γεπηνχλ   

παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηεο ρψξαο καο θαη λα  

δνθηκάζνπλ πνηθηιίεο ειιεληθψλ θξαζηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο.  

ΔΛΙΓΑ 4                            ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   



ΔΛΙΓΑ 5                            ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ   



ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ  

 

Παποςζίαζη ελληνικών πποϊόνηων ζε ηελεηή  

επίδοζηρ διπλώμαηορ και διαζήμων 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεηή ζηελ πξεζβεπηηθή  

θαηνηθία ζηε Σηνθρφικε, ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ, 

θαηά ηελ νπνία επηδφζεθε ην δίπισκα θαη ηα δηά-

ζεκα πνπ απέλεηκε ν Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο ζηνλ θ. Berndt Arell, γεληθφ δηεπζπ-

ληή ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ ηεο Σνπεδίαο, γηα ηελ 

κέρξη ηψξα δηαθεθξηκέλε δξάζε ηνπ ζηελ πξνψ-

ζεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

Σην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ηειεηήο, έιαβε επίζεο 

ρψξα  παξνπζίαζε ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο, 

φπνπ νη πξνζθεθιεκέ-

λνη είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα έξζνπλ ζε επαθή   

κε ηελ ειιεληθή θνπ- 

δίλα θαη λα γεπηνχλ   

πξντφληα, φπσο π.ρ.  

απγνηάξαρν, ειαηφια-

δν, ειηέο, γηανχξηη,   

κέιη, παμηκάδηα θαη  

δηάθνξα  άιια.   

Φεζηιβάλ παπαδοζιακήρ μοςζικήρ «Korsdrag 

genom Europa» ζηο Örebro ηηρ οςηδίαρ 
Δπαγγεικαηίεο κνπζηθνί απφ ηελ Διιάδα ζπκ- 

κεηείραλ ζην θεζηηβάι παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

«Korsdrag genom Europa» πνπ πξαγκαηνπνηήζε-

θε ζηε ζνπεδηθή πφιε Örebro, απφ 29 Απγνχ-

ζηνπ έσο 1 Σεπηεκβξίνπ 2013.  

Σην ελ ιφγσ θεζηηβάι, ζπκκεηείραλ 15 πεξίπνπ 

επαγγεικαηίεο κνπζηθνί απφ ηελ Διιάδα, ηε Γαι-

ιία θαη ηε Σνπεδία, ελψ πξνζέιθπζε θνηλφ θαη 

απφ γεηηνληθέο πφιεηο.  
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Elmia Garden 2013 (Scandinavian trade fair for garden retailers) 

Duration:  2-3 October 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: maria.lindsath@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/park 

 

Event: Hem & Villa Stockholm 

Duration: 3-6 October 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 8-749 41 00 

Fax: 0046  8-749 61 78 

E-mail: hemochvilla@stockholmsmassan.se 

Website: www.hemochvilla.se 

 

Event: Chokladfestivalen  

Duration: 3-6 October 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 8-749 41 00 

Fax: 0046  8-749 61 78 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.chokladfestivalen.se 

 

Event: Senior Tourism Fair  

Duration: 15-17 October 2013 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046 8-749 41 00 

Fax: 0046  8-749 61 78 

E-mail: info@numeramassor.com 

Website: www.seniormassan.com 

 

Event: Elmia Agriculture, Livestock & Technology 

Duration:  23-26 October 2013 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 36152000 

E-mail: peter.scott@elmia.se 

Website: www.elmia.se 

 

Event:  Mitt Kök (Foods and drinks exhibition) 

Duration: 24-27 October 2013 

Organizer: Svenska Mässan -  The Swedish Exhibition & Congress Centre 

Address: Box 5222,  40224 Gothenburg 

Tel:  0046 317088000 

Fax: 0046  31160330 

E-mail: mittkok@stockholmsmassan.se 

Website: http://goteborg.mittkokmassan.se 
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