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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2019-06-05 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-05-17 „PostNord“, prekybininkų asociacijos „Svensk Digital 

Handel“ ir „HUI Research“ tyrimas rodo, kad mobilus 

telefonas tampa vis svarbesnis el. prekyboje. 2018 m. 

švedai internetu pirko už 77 mlrd. SEK (7,26 mlrd. 

EUR), šiemet turėtų siekti 88 mlrd. SEK (8,3 mlrd. 

EUR). Tyrimas taip pat parodė, kad pirkėjai nelabai 

domisi pigiomis kiniškomis prekėmis, ir ne tik dėl 

mokesčių, bet ir dėl aplinkosauginių ir tvarumo 

klausimų. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-05-23 Prieš metus „Ikea“ paskelbė, kad statys naują 

paskirstymo centrą Malmėje, kuris turėtų aptarnauti 

pirkėjus internetu. Dabar kompanija pranešė, kad dėl 

efektyvumo priežasčių vietoj naujo centro kaip 

paskirstymo centrai bus naudojamos 20 parduotuvių 

Švedijoje. 

„Dagens Industri“  

2019-05-31 „PostNord“ pranešė, kad taikys papildomą mokestį už 

siuntas intensyviausiu laikotarpiu nuo lapkričio 25 d. iki 

sausio 17 d. Tai išgąsdino el. parduotuves. „PostNord“ 

sprendimą motyvuoja ypač stipriai išaugančiu siuntinių 

skaičiumi Kalėdų laikotarpiu ir dėl to atsirandančiomis 

papildomomis išlaidomis. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2019-05-16 „Ikea“ savininkai baigia derėtis dėl investicijos į 

baterijų gamintoją „Northvolt“, kuris siekia pritraukti 

1,5 mlrd. EUR akcijomis ir garantijomis. „Northvolt“ 

taip pat yra pateikusi paraišką dėl paskolos iš EIB. 

„Dagens 

Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-05-16 „Barclays“ bankui „Swedbank“ parduoda technologijų 

centrą „Rise Vilnius“, jungiantį tarptautines startuolių 

bendruomenes, čia veikia 34 įmonės. Įsigijimo sandorį 

planuojama užbaigti iki 2019 m. liepos 1 d.  

https://www.15mi

n.lt/verslas/naujie

na/finansai/barcla

ys-parduoda-

technologiju-

centra-rise-

vilnius-bankui-

swedbank-662-

1145620 

 

2019-05-17 Internetinių atsiskaitymų banko „Klarna“ įkūrėjas ir 

vadovas S. Siemiatkowskis iškviestas į susitikimą 

Švedijos finansų ministerijoje pasiaiškinti dėl to, kaip 

bankas sprendžia tapatybės vagysčių ir per didelių 

skolų problemas. Banką dėl neaiškios kreditų 

„Dagens 

Nyheter“ 
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struktūros bei neskaidraus asmens duomenų tvarkymo 

kritikuoja tiek valdžios institucijos, tiek vartotojai. 

2019-05-17 Švedijos bankas „Handelsbanken“ pranešė, kad 2020 

m. nutrauks savo veiklą Baltijos šalyse. „Pelningumas 

yra per mažas, o išlaidos yra aukštos“, – teigiama 

banko pranešime ir pažymima, kad keičiantis klientų 

elgsenai reikėtų daug investicijų. Lietuvoje įkurtame 

„Svenska Handelsbanken“ filiale šiuo metu dirba 7 

darbuotojai. Banko filialas Lietuvoje daugiausia dirba 

su verslo klientais. „Handelsbanken“ Baltijos šalyse 

veikė dešimt metų. 

„Dagens 

Nyheter“, 

https://www.15mi

n.lt/verslas/naujie

na/finansai/svedu-

bankas-

handelsbanken-

traukiasi-is-

baltijos-saliu-662-

1145530 

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-05-07 Viešojo administravimo ministras A. Shekarabi 

neslepia nusivylimo susipažinęs su tyrimu, kad 

Švedijoje dėl viešųjų pirkimų procedūrų iššvaistyta 

1,45 mlrd. SEK (136 mln. EUR). Ministras ragina 

peržiūrėti esamą reglamentavimą ir ieškoti būdų 

taupyti. 

„Dagens Industri“  

2019-05-07 Švedijos vyriausybė planuoja pradėti tyrimą dėl 

draudimo nuo 2030 m. parduoti naujus benzinu ir 

dyzelinu varomus automobilius. „Fores“ tyrimų centras 

aiškinasi dėl tokio tyrimo galimybių suderinamumo su 

ES teisės aktų reikalavimais. Švedija vienašališkai 

negali uždrausti prekybos tokiais automobiliais dėl 

vieningos rinkos reikalavimų. Alternatyva galėtų būti 

nauji vyriausybės nustatyti reikalavimai dėl 

automobilių kuro. 

„Dagens Industri“  

2019-05-15 Vyriausybė siūlo keisti reikalavimus dėl privatiems 

asmenims priklausančių ribotos atsakomybės įmonių – 

minimalus akcinis kapitalas būtų mažinamas nuo 50 

tūkst. SEK (4720 EUR) iki 25 tūkst. SEK (2360 EUR). 

Tokiu būdu vyriausybė siekia stiprinti 

konkurencingumą ir kurti naujas darbo vietas. 

„Dagens 

Nyheter“, 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-05-07 „Swedish Quality Index“ atliktas apklausa rodo, kad 

klientai prasčiausiai vertina keliones Švedijos valstybei 

priklausančios geležinkelių kompanijos SJ traukiniais. 

Kur kas geriau įvertinti ilgais atstumais vežančios 

autobusų kompanijos „Nettbus4You“ ir „Nettbus 

Express“, taip pat aviakompanijos „BRA“ ir „SAS“. SJ 

klientai nepasitenkinimo priežastimi ypač dažnai 

nurodydavo traukinių vėlavimą. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-05-10 Internetinė aviakompanijų klientų teisių apsaugos 

svetainė „AirHelp“ įvertino pasaulio aviakompanijas. 

„SAS“ užėmė 4 vietą, „Norwegian“ – 67, „Ryanair“ – 

68. Pirmąją vietą užėmė „Qatar“, antrąją – „American 

Airlines“. 

„Svenska 

Dagbladet“ 
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-05-06 „Ericsson“ pranešė, kad steigs pasaulinį dirbtinio 

intelekto vystymo centrą (akseleratorių) Monrealyje, 

Kanadoje. Čia AI tyrimus jau vykdo „Google“, 

„Microsoft“ ir „Facebook“. 

„Dagens Industri“  

2019-05-07 „Sony“ nusprendė atidaryti R&D centrą Lunde, 

kuriame bus užsiimama 5G ir 6G tyrimais, 

standartizacija ir patentais. Bus sukurta 100 darbo vietų. 

„Dagens Industri“  

2019-05-09 Geteborge įsikūrusi ir Kinijoje gaminanti „Polestar“ 

įsteigė naują R&D centrą Koventryje, Anglijoje. 

Dėmesys bus sutelktas ties elektrinių automobilių 

vystymu. Įdarbinta 60 inžinierių. 

„Dagens Industri“  

2019-05-27 Švedijos patentų tarnyba paskelbė, kad Europos mastu 

Švedija turi daugiausiai patentų Pramonė 4.0 srityje – 

2600 tarptautinių patentų nuo 2010 m. 83 proc. visų 

patentų priklauso telekomunikacijų bendrovei 

„Ericsson“. Pasauliniu mastu Švedija yra penkta po 

JAV, Kinijos, Pietų Korėjos ir Japonijos. 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-05-29 „Swedbank“ investuoja į finansinių technologijų įmonę 

„Kaching Retail“, kuri vysto mobilius sprendimus 

dideliems vartotojams. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-05-22 Moderatų partijos vadovas U. Kristerssonas sureagavo 

į verslo įspėjimus dėl galimo elektros energijos stygiaus 

uždarius atomines elektrines ir paragino vyriausybę 

imtis veiksmų. Socialdemokratų partijai atstovaujantis 

energetikos ministras A. Ygemanas atkirto, kad kalbos 

apie elektros energijos trūkumą yra tušti grasinimai – 

šalis kaip tik turinti elektros energijos perteklių. Nors jis 

ir pripažįsta, kad kai kuriuose regionuose susiduriama 

su elektros energijos trūkumu, tačiau tokias problemas 

galima išspręsti stiprinant lokalius pajėgumus ir 

plečiant tinklą. Ministras esąs ramus dėl tinklų 

valdytojų finansinių pajėgumų investuoti į elektros 

energijos perdavimo tinklų plėtrą. 

„Dagens Industri“  

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-05-03 „Creditsafe“ pranešė, kad ribotos atsakomybės įmonių 

Švedijoje bankrotų skaičius balandžio mėn., lyginant su 

2018 m. balandžio mėn., išaugo 3 proc. Ypač žymus 

didesnių įmonių bankrotų skaičius – fiksuotas 64 proc. 

augimas. 

„Dagens 

Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-05-07 Gegužės 7 d. Švedijos finansų politikos valdyba 

(Finansrådet) įspėjo šalies vyriausybę ruoštis 

ekonomikos augimo lėtėjimui. Valdybos pirmininkas 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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H. Flamas mano, kad Riksbankas turi ribotas galimybes 

spartinti ekonomikos augimą, nes palūkanų norma ir 

taip žema, todėl vyriausybei gali tekti imtis 

stabilizavimo priemonių. 

2019-05-13 Švedijos įmonių konfederacijos pagrindinė ekonomistė 

B. Kashefi susirūpinusi dėl žemo Švedijos valiutos 

kurso ir įspėja dėl išaugusios rizikos, kad Švedijos 

įmonės bus pigiai perpirktos. Jai pritaria „Danske 

Bank“ pagrindinis ekonomistas M. Grahn. Kita rizika – 

esant silpnai valiutai, įmonėms gali pasirodyti, kad jų 

veikla yra labai pelninga ir nesiimti būtinų struktūrinių 

priemonių. Įmonės gali būti užkluptos nepasiruošusios, 

jei valiuta sustiprėtų. Ekonomistams antrina Švedijos 

savivaldos ir regionų asociacija (SALAR), parengusi 

ataskaitą apie įmonių produktyvumo vystymąsi. Apie 

silpnos valiutos grėsmę įspėja ir buvęs Švedijos finansų 

ministras A. Borgas, teigiantis, kad silpna valiuta 

siunčia neigiamą žinią apie Švedijos ekonomiką ir 

šalies konkurencingumą. 

„Dagens Industri“  

2019-05-15 Kaip pranešė Švedijos statistikos tarnyba, balandžio 

mėn. infliacija siekė 2 proc. (kovą buvo 1,8 proc.). 

Labiausiai brango maistas, elektros energija ir kuras. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, 

tel. +46 8 667 5455, ernestas.mickus@urm.lt. 

mailto:ernestas.mickus@urm.lt

