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Έθζεζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο
ηεο νπεδίαο, Riksbank γηα ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο
ε έθζεζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο
ηεο νπεδίαο, Riksbank, αλαθέξεηαη
πσο κεηά ηελ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε πνπ ζεκεηώζεθε ζηε νπεδία ηα
ηειεπηαία ρξόληα, νη πξννπηηθέο γηα
ηε νηθνλνκία ηεο ρώξαο είλαη πιένλ
επλντθόηεξεο θαζώο ππάξρνπλ ελδείμεηο βειηίσζεο ζηελ επξσδώλε θαη
ζπλερίδεηαη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΗΠΑ.
Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο
είρε πξνβιέςεη όηη ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο νπεδίαο ζα
ήηαλ 1,2% ην 2013, σζηόζν αλαζεώξεζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ζε 0,7%. ύκθσλα κε ηελ
ηξάπεδα, ην ΑΕΠ ηεο νπεδίαο
αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,6% ην
2014 θαη 3,5% ην 2015. Η Riksbank
ζεσξεί πσο ε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζην εμσηεξηθό ζα

επεξεάζεη ζεηηθά ηε ζνπεδηθή νηθνλνκία θαη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο. Επίζεο αλαθέξεη όηη ηα ρακειά
επηηόθηα θαη ε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα εληζρύζνπλ ηελ
αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο εθ κέξνπο
ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ. Με
απηό ηνλ ηξόπν, ε αλάπηπμε ζηε
νπεδία ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά,
γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε απαζρόιεζε ζα απμάλεηαη κε αθόκα κεγαιύηεξν ξπζκό θαη ζα κεηώλεηαη ζπλερώο ε αλεξγία.
Η Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο νπεδίαο,
ζε αλαθνίλσζή ηεο, αλέθεξε επίζεο
πσο ζα θξαηήζεη ακεηάβιεην ην
βαζηθό επηηόθην, ζην επίπεδν ηνπ
1%. ε πξνεγνύκελε πξόγλσζε, ε
Riksbank είρε αλαθέξεη όηη ην επηηόθην repo ζα αλέιζεη ζε 1,25% πξνο
ην ηέινο ηνπ 2014, σζηόζν ζύκθσλα
κε ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ην βαζηθό
επηηόθην ζα αλέιζεη ζε 1,15%.

Δπηκέιεηα - ύληαμε:
ηαύξνο ηαπξάθνο
Γξακκαηέαο ΟΔΤ A΄
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Υηιηάδεο απνιύζεηο ζηελ Electrolux ιόγω κείωζεο θεξδώλ
ε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ε Electrolux, αλαθέξεηαη όηη ζα ππάξμνπλ πεξηθνπέο 2000 ζέζεσλ
εξγαζίαο θαηόπηλ κείσζεο ησλ θαζαξώλ θεξδώλ
ηεο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ε Electrolux εκθάληζε κείσζε ησλ θεξδώλ ηεο θαηά 29% ην ηξίην
ηξίκελν ηνπ 2013, ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν
ηνπ 2012.
ε δειώζεηο ηνπ, ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο
Electrolux, θ. Keith McLoughlin, αλέθεξε όηη «ηα
δύζθνια κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο γηα αλάπηπμε ζε αλαδπόκελεο αγνξέο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
θαηλνηνκίαο πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ,
δηαζθαιίδνπλ όηη ε Electrolux είλαη ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα επηηύρεη καθξνπξόζεζκνπο νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο».
Η Electrolux απαζρνιεί ζήκεξα 60.200 άηνκα ζε
νιόθιεξν ηνλ θόζκν.
Μείωζε θεξδώλ γηα ηελ AstraZeneca
Η ζνπεδν-βξεηαληθή θαξκαθεπηηθή πνιπεζληθή
εηαηξεία AstraZeneca ζεκείσζε κείσζε εζόδσλ
θαηά 17,5% ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013, ζε
ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ην 2012. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία παξνπζίαζε ην ηξίην ηξίκελν
θέξδε ύςνπο 1,24 δηζ. δνι.. Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο, θ. Pascal Soriot, αλέθεξε
όηη «ε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο γηα
ην ηξέρνλ έηνο είλαη αλακελόκελε ιόγσ ηεο απώιεηαο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο δηαθόξσλ βαζηθώλ
εκπνξηθώλ ζεκάησλ».
Η θαξκαθνβηνκεραλία πξόθεηηαη λα πξνβεί ζε
πεξηθνπέο 5.050 ζέζεσλ εξγαζίαο, αξηζκόο πνπ
αληηζηνηρεί ζην 9% εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ζε
παγθόζκηα θιίκαθα.
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ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ
Αύμεζε ηωλ ηηκώλ θαηνηθηώλ ζηε νπεδία
Η απμεκέλε δήηεζε γηα ζηέγαζε ζηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο νπεδίαο, ηνθρόικε, Γθέηεκπνξγθ θαη Μάικε, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ θαηά 15%. Η δήηεζε γηα θαηνηθίεο θαη δηακεξίζκαηα ζηε ηνθρόικε ήηαλ πνιύ
κεγαιύηεξε από ηελ αλακελόκελε.
εκεηώλεηαη όηη, έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο νπεδίαο είλαη ε
έιιεηςε ζηέγεο, ελώ νξηζκέλνη αλαιπηέο εθθξάδνπλ θόβνπο όηη απηό ζα κπνξνύζε καθξνπξόζεζκα λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία
ηεο ρώξαο.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Η Διιάδα δεύηεξνο δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκόο γηα ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο ην θαινθαίξη ηνπ 2013
Η ζνπεδηθή εθεκεξίδα Dagens Nyheter δεκνζίεπζε άξζξν ζρεηηθά κε ηηο δεκνθηιέζηεξεο ρώξεο
ζηηο νπνίεο ηαμηδεύνπλ νη νπεδνί, ζύκθσλα κε
έξεπλα πνπ δηεμήγε ε εηαηξεία ζπκβνύισλ ηνπξηζκνύ Resurs. Σα ηαμίδηα ησλ νπεδώλ ζην εμσηεξηθό απμήζεθαλ ην θεηηλό θαινθαίξη θαηά 2,4%,
δειαδή πεξίπνπ 150.000 πεξηζζόηεξα ηαμίδηα,
ζε ζύγθξηζε κε ην θαινθαίξη ηνπ 2012.
Σν άξζξν αλαθέξεη επίζεο όηη ε Ειιάδα, κεηαμύ
ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ, βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε
ζέζε κεηά ηελ Ιζπαλία, όζνλ αθνξά ζηηο αθίμεηο
νπεδώλ ηνπξηζηώλ. Καηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο
Ινύλην, Ινύιην θαη Αύγνπζην, 649.000 νπεδνί
ηαμίδεςαλ ζηελ Ιζπαλία, 401.000 ζηελ Ειιάδα,
362.000 ζηελ Σνπξθία, 297.000 ζηε Γαιιία θαη
278.000 ζηελ Ιηαιία (Πεγή: Γξαθείν Σύπνπ θαη
Επηθνηλσλίαο ηνθρόικεο).

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

ΔΛΙΓΑ 3

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε ηνπξηζκνύ Senior (ηνθρόικε, 15-17 Οθηωβξίνπ)
Με κεγάιε επηηπρία δηεμήρζε ε Έθζεζε Senior
(www.seniorfair.se) ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν
«Stockholmsmässan» ηεο ηνθρόικεο, από 15
έσο 17 Οθησβξίνπ, κε ζπκκεηνρή αξθεηώλ μελνδνρείσλ από Χαληά, Ρέζπκλν θαη Εύβνηα.

νη επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο είραλ ηε δπλαηόηεηα
λα ελεκεξσζνύλ γηα δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο
ζηηο πεξηνρέο όπνπ βξίζθνληαη ηα μελνδνρεία.
Καηά ηελ πξώηε κέξα ηεο έθζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο παξνπζίαζε ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ησλ Χαλίσλ από ηελ Έλσζε Ξελνδόρσλ
ηνπ λνκνύ. Η νπεδία απνηειεί κία εμαηξεηηθή
αγνξά γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό, δεδνκέλνπ όηη,
ε ρώξα καο απνηειεί έλαλ από ηνπο πιένλ δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηνπο νπεδνύο ηνπξίζηεο.
Αθνινύζεζε δεμίσζε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία, ζηηο 16 Οθησβξίνπ, πξνο ηηκή ησλ εηαηξεηώλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηε Senior, όπνπ νη μελνδόρνη
είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλαληεζνύλ κε δεκνζηνγξάθνπο θαη εθπξνζώπνπο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ ηεο νπεδίαο.

Η εηήζηα έθζεζε Senior απεπζύλεηαη ζε πνιίηεο
ηξίηεο ειηθίαο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ρξόλν θαζώο
θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηαμίδηα ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Μέζσ ηεο
παξνπζίαο ησλ Ειιήλσλ μελνδόρσλ ζηε Senior,
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Event: Mitt kök
Duration: 7-10 November 2013
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.mittkokmassan.se
Event: Health, wellness & fitness fair
Duration: 7-10 November 2013
Organizer: Stockholm International Fairs
S-125 80 Stockholm
Tel : 0046 87494100
Fax: 0046 87496178
E-mail: erik.radstrom@stockholmsmassan.se
Website: www.alltforhalsan.se
Event: New Tech
Duration: 8-10 November 2013
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088000
Fax: 0046 31160330
E-mail: infomaster@svenskamassan.se
Website: www.newtechshow.com
Event: Elmia Subcontractor
Duration: 12-15 November 2013
Organizer: Elmia AB
Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping
Tel: 0046 36152000
E-mail: karla.eklund@elmia.se
Website: www.elmia.se/en/subcontractor
Event: Student & knowledge (Education, training, work and recruitment)
Duration: 14-16 November 2013
Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre
Address: Box 5222, 40224 Gothenburg
Tel: 0046 317088049
Fax: 0046 31160330
E-mail: jessica.santesson@svenskamassan.se
Website: www.kunskapframtid.se
Event: Housing Fair
Duration: 21-23 November 2013
Organizer: Kistamässan
Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Tel: 0046 8506 650 00
E-mail: info@artexis.se
Website: www.bostadsrattsmassan.se
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