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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2019-04-04 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-02-08 Vyriausybė nusprendė trims mėnesiams (iki 2019 m. 

gegužės 11 d.) pratęsti vidinių ES sienų kontrolę. 

Vyriausybė savo sprendimą grindžia išlikusia 

grėsme saugumui šalies viduje ir viešajai tvarkai. 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-02-28 „Plasta“ įsigijo „Rullpack AB“ (darbuotojų skaičius 

apie 50 žmonių, 20 mln. EUR apyvarta). 

http://www.rullpa

ck.se/newsview.a

spx?lang=se&ne

wsid=604 

 

2019-03-04 Kreditų reitingų įmonė UC tvirtina, kad per 

pirmuosius 2019 m. mėnesius įmonių bankrotų 

skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., 

išaugo 7 proc. Ypač pažeidžiamos įmonės statybų 

sektoriuje – vasario mėn. įmonių bankrotų skaičius 

išaugo 10 proc. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-03-26 „Lantmannen“ įsigijo „Tate & Lyle’s Oat Ingredient 

Manufacturing“. 

https://theswissti

mes.com/2019/03

/26/lantmannen-

acquires-tate-

lyles-oat-

ingredient-

manufacturing-

facility-in-

kimstad-sweden/ 

 

2019-03-27 EBPO Švedijos vyriausybei pristatė reguliacinės 

politikos apžvalgą, kurioje teigiama, kad vyriausybė 

nuo 2015 m. nepagerino reguliacinės aplinkos. 

29 proc. Švedijos įmonių, kurias apklausė EBPO, 

tvirtina, kad reguliacinė aplinka netgi tapo 

sudėtingesnė nei prieš metus. Daugelis įmonių 

nurodė, kad Švedija, lyginant su kitomis ES šalimis, 

skirtingai taiko ES taisykles, dėl ko didėja kaštai. 

22 Švedijos prekybos ir pramonės atstovai kreipėsi į 

įmonių ministrą I. Baylaną spręsti problemą. 

„Dagens Industri“  

2019-03-30 Toliau nuosekliai krentant Švedijos kronos kursui 

tęsiasi diskusija, ar tai Švedijos centrinio banko 

Riksbank finansų krizės politikos pasekmė. 

https://www.bloo

mberg.com/news/

articles/2019-03-

30/swedish-

krona-becomes-

punch-bag-for-

nation-s-crisis-

era-policy 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 
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2019-02-07 „Spotify“ ketina skirti daugiau lėšų naujų kompanijų 

įsigijimui. „Spotify“ yra didesnė nei „Apple“ ar 

„Youtube“ internetu tiesiogiai transliuojant muziką, 

tačiau vis dar atsilieka tinklalaidžių sklaidos 

(podcast) srityje. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-02-07 Švedijos įdarbinimo agentūra prognozuoja, kad 

2024 m., jei nieko nebus daroma, šalies darbo 

rinkoje trūks 100 tūkst. darbuotojų su reikiamomis 

kompetencijomis. Pusė laisvų darbo vietų bus 

sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriuose. 

Lemiamas veiksnys sprendžiant šią problemą – 

švietimo sistemos tobulinimas, taip pat darbdavių 

atsakomybė gerinant atitinkamų profesijų įvaizdį, 

taip skatinant jaunuolius rinktis nelabai populiarias 

studijas. 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-02-11 Švedijos statistikos tarnyba pranešė, kad 

gruodžio mėn. namų ūkių vartojimas, palyginus su 

tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 1 proc. Tai 

prasčiausias metinis įvertis nuo 2009 m. gegužės. 

Labiausiai sumažėjo namų ūkių išlaidos transportui, 

mažmeninei prekybai ir motorinių transporto 

priemonių servisui, labiausiai augo išlaidos būstui, 

elektros energijai, dujoms ir šildymui. 

„Dagens Industri“  

2019-02-20 2018 m. ketvirtąjį ketv. pradėta statyti 13850 butų. 

Per visus 2018  m. pradėta statyti 53 tūkst. butų – tai 

16 proc. mažiau nei 2017 m. 

„Dagens Industri“  

2019-03-01 Nacionalinės tarpininkavimo tarnyba, pavaldi Darbo 

ministerijai, tvirtina, kad 2018 m. vidutinė alga 

Švedijoje augo 2,6 proc. 2017 m. algos augo 

2,3 proc. Tarnyba tvirtina, kad augantis darbo jėgos 

poreikis neturėjo didesnės įtakos algų kilimui. 

„Dagens Industri“  

2019-03-11 Švedijos eksporto kreditų garantijų valdyba EKN, 

teikianti draudimo paslaugas eksportuojančioms 

Švedijos kompanijoms ir bankams, pagerino Rusijos 

rizikos kategoriją nuo 4 iki 3 (skalėje nuo 0 iki 7 

mažiausia rizika kyla eksportuojant į šalis, 

įvertinta 0). Analitikas M. Sturinge paaiškino, kad 

EKN įvertino stiprią Rusijos centrinės valdžios 

finansinę situaciją, taip pat mažesnis dėmesys 

teikiamas geopolitinėms rizikoms ir sankcijoms. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-03-19 2018 m. augo Švedijos prekių eksportas augo 

10 proc., importas – 12 proc. Eksportą ypač skatino 

automobilių gamyba. 

https://www.kom

mers.se/nyheter/F

orcerade-

nyheter/2018--ett-

starkt-ar-for-

utrikeshandeln/ 

 

201903-20 Švedijos įdarbinimo agentūra prognozuoja, kad 

Švedijos gyventojų skaičius 2030 m. pasieks 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

https://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/2018--ett-starkt-ar-for-utrikeshandeln/
https://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/2018--ett-starkt-ar-for-utrikeshandeln/
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11,2 mln. (dabar yra apie 10,3 mln.), ypač išaugs 

80 ir daugiau metų sulaukusiųjų skaičius, 

atitinkamai dirbantiesiems reikės išlaikyti didesnį 

skaičių nedirbančiųjų. Problemai spręsti būtina 

kitokia švietimo sistema, kad asmenys būtų ilgiau 

išlaikomi darbo rinkoje, taip pat atitinkama 

imigracijos politika. 

2019-03-21 Paskelbta apie Švedijos ir Brazilijos susitarimą dėl 

naujos mokesčių sutarties, pagal kurią bus mažinami 

kai kurie mokesčiai, taip pat yra nuostatų dėl 

dividendų. Finansų ministrė M. Andersson 

pakomentavo, kad šis susitarimas patvirtina Švedijos 

įmonių Brazilijoje investicijų tvarumą, taip pat 

gerinamos konkurencinės sąlygos. Brazilijoje veikia 

virš 200 Švedijos įmonių, tame tarpe tokie milžinai 

kaip „Sandvik“ ir „Scania“. 

„Dagens Industri“  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-02-08 2019-02-06 Geteborge valstybinė inovacijų agentūra 

„Vinnova“ atidarė dirbtinio intelekto centrą. Centro 

paskirtis: parama įmonėms, kuriančioms dirbtinio 

intelekto programas, bendradarbiavimo skatinimas, 

teisinių klausimų sprendimas. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-03-22 „Northvolt“ ir VW kalbasi apie bendradarbiavimą 

kuriant naują baterijų tyrimų konsorciumą Europoje. 

„European Battery Union“ (EBU) vykdytų tyrimus 

visais baterijų kūrimo ir panaudojimo ciklo 

klausimais. EBU pradėtų veikti 2020 m. Projektą 

vykdo 7 valstybės – šios šalys ir ketina dalintis 

tyrimų rezultatais. 

„Dagens 

Industri“, 

https://www.brea

kit.se/artikel/1915

9/volkswagen-

och-northvolt-

bildar-europeiskt-

konsortium-inom-

batteriforskning 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-02-04 Švedijos įmonių konfederacijos (Svenskt 

Näringsliv) atlikta apklausa parodė, kad penktadaliui 

įmonių dėl būsto rinkos problemų Švedijoje yra 

sunku rasti darbuotojų. Konfederacija pateikė 

pasiūlymus, kaip spręsti problemas ir gerinti sąlygas 

būsimiems darbuotojams atvykti dirbti į didžiuosius 

šalies miestus. 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-02-12 Energetikos ministras A. Ygemanas interviu 

dienraščiui „Svenska Dagbladet“ pasakė, kad 

Švedija laikosi tikslo, kad šalyje tiekiama energija 

iki 2040 m. būtų tik iš atsinaujinančių šaltinių. Kad 

tiekiamos elektros kaina būtų konkurencinga, būtina 

atnaujinti elektros energijos perdavimo tinklus. 

Elektros kaina nemažės, tačiau bus siekiama, kad ir 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
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https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
https://www.breakit.se/artikel/19159/volkswagen-och-northvolt-bildar-europeiskt-konsortium-inom-batteriforskning
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žymiai nekiltų – to bus siekiama kompensuojant 

ekologiniais mokesčiais, tokiu būdu skatinant 

atsisakyti iškastinių energijos šaltinių. 

2019-02-13 Švedijos vėjo energijos ekonomikos asociacija 

prognozuoja, kad 2019 m. investicijos į vėjo jėgaines 

sieks 22 mlrd. SEK (2,12 mlrd. EUR) – tai 210 proc. 

daugiau nei 2018 m. Priežastis – 2016 m. partijų 

pasiektas susitarimas iki 2040 m. elektros gamybai 

atsisakyti iškastinio kuro, taip pat mažėjantys kaštai 

vėjo jėgainėms statyti 

„Dagens 

Industri“, 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-03-11 Vokietijos vėjo jėgainių gamybos įmonės „Enercon“ 

padalinio Švedijoje vadovė P. Lundin patvirtino, kad 

potencialiems pirkėjams išsiųsta informacija apie 

antrąjį etapą Markbygdeno vėjo jėgainių parke. 

Užbaigus visus tris etapus šis parkas bus didžiausias 

Europoje sausumoje pastatytas vėjo jėgainių parkas. 

Preliminari kaina yra 1-1,2 EUR/W, visa suma sieks 

800 mln. EUR. 

„Dagens Industri“  

2019-03-15 „Sweco“ Švedijos namų savininkų asociacijos 

užsakymu palygino elektros kainą 40 šalių ir nustatė, 

kad Švedija pagal elektros kainą namų ūkiams yra 

antra pagal brangumą Europoje. Maksimaliai 

5000 kWh suvartojantis namų ūkis moka 

43 eurocentus už kWh. Brangiausia yra Belgija 

(1,02 EUR/kWh). Tyrimas rodo, kad elektros kaina 

Švedijoje nuo 2008 m. išaugo 64 proc. 

„Dagens Industri“  

2019-03-22 Švedijos demokratai pakeitė savo poziciją dėl 

Švedijos valstybei priklausančios „Telia“ dalies 

privatizavimo, kai tik bus užtikrinta jautrios karinės 

infrastruktūros kompanijoje apsauga. Tai kardinaliai 

keičia situaciją Riksdage, nes susidaro dauguma, 

pritariančių valstybės dalies „Telia“ pardavimui 

(37,3 proc. akcijų, vertinamų apie 70 mlrd. SEK arba 

apie 60 mlrd. EUR). Privatizavimui nepritaria nei 

S. Löfveno vyriausybė, nei Švedijos ginkluotosios 

pajėgos. 

„Dagens Industri“  

Bendra ekonominė informacija 

2019-02-04 Artimiausiu metu vyriausybė svarstymui turi pateikti 

pasiūlymą dėl didesnių garantuotų pensijų. Pensijų 

klausimus aptariančioje parlamentinėje partijų 

atstovų grupėje suderėta, kad garantuotos pensijos 

visiems pensininkams nuo 2020 m. sausio 1 d. turi 

didėti 200 SEK (19 EUR) per mėnesį, o priedų būstui 

riba kils nuo 5600 SEK (535 EUR) iki 7000 SEK 

(669 EUR). Anot socialinės apsaugos ministrės 

A. Strandhäll, šis sprendimas paveiks 800 tūkst. 

pensininkų. Ji pridūrė, kad pensijų grupėje toliau bus 

kalbama apie tai, kaip didinti pensijas mažiausias 

pajamas gaunantiems senjorams. Pensijų 

padidinimas kasmet atsieis apie 2,1 mlrd. SEK 

(200,6 mln. EUR). Ta pati pensijų grupė pasiūlė, kad 

„Dagens 

Nyheter“, 

„Svenska 

Dagbladet“ 
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nuo 2020 m. Švedijoje nuo 61 m. iki 62 m. turi būti 

didinama minimalaus amžiaus riba, nuo kurios 

leidžiama gauti valstybinę pensiją. Tuo pačiu metu 

žmonėms bus leidžiama dirbti iki 68 metų (dabar yra 

67 m.). 

2019-02-22 Nuo liepos 1 d. sumažinamas PVM tarifas 

elektroninėms knygoms – vietoj 25 proc. bus 6 proc. 

„Dagens Industri“  

2019-02-22 Tarptautinis valiutos fondas (IMF) įspėjo Švediją 

būti atsargiai didinant palūkanų normą, nes stipri 

tolimesnio ekonomikos augimo lėtėjimo rizika. IMF 

prognozuoja, kad, lyginant su 2012 m., ekonomika 

augs dvigubai lėčiau ir tesieks vos daugiau nei 1 

proc. IMF teigiamai vertina Švedijos gerą viešųjų 

finansų būklę, tačiau spėja, kad politikams reikės 

imtis žingsnių didinant investicijas į švietimą, 

sveikatos apsaugą ir būsto sektorių. 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-02-28 Europos Komisija susirūpinusi nekilnojamojo turto 

Švedijoje kainomis ir namų ūkių įsiskolinimu. Net 

tai, kad bankai atrodo esantys pasiruošę blogiausiam 

scenarijui, gali neapsaugoti nuo neigiamos įtakos 

finansiniam sektoriui. EK rekomenduoja 

vyriausybei skatinti namų statybą ir siekti, kad būsto 

nuomos rinkoje būtų didesnė rinkos įtaka. 

„Dagens 

Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-03-01 2018 m. ketvirtąjį ketv. Švedijos ekonomika augo 

1,2 proc. Augimą skatino eksportas, viešojo 

sektoriaus išlaidos ir namų ūkių vartojimas. Metinis 

ekonomikos augimas siekė 2,4 proc. Nacionalinis 

ekonominių tyrimų institutas ir Centrinis bankas 

Riksbank prognozuoja, kad 2019 m. augimas 

sumažės dvigubai, nors SEB ekspertai yra 

optimistiškesni ir prognozuoja 1,6 proc. augimą. 

„Dagens 

Industri“, 

„Svenska 

Dagbladet“ 

 

2019-03-13 Vasario mėn. nedarbas Švedijoje, lyginant su 

2018 m. vasario mėn., sumažėjo nuo 7,4 proc. iki 

6,9 proc. Įdarbinimo agentūra tvirtina, kad darbo 

rinka yra tvirta. Nedarbas tarp užsienyje gimusių 

asmenų per metus krito nuo 21,0 proc. iki 18,5 proc. 

Nedarbas tarp Švedijoje gimusių asmenų siekia 3,7 

proc. 

„Dagens 

Nyheter“ 

 

2019-03-26 Kaip rodo Švedijos verslo savininkų federacijos 

(Företagarna) ataskaita, 208 savivaldybėse (iš 290) 

mažos ir vidutinės įmonės iki 50 darbuotojų yra 

didžiausias vietos savivaldos pajamų šaltinis. Mažų 

įmonių sumokami mokesčiai sudaro 29 proc. vietos 

savivaldos biudžeto, 26 proc. sudaro viešojo 

sektoriaus darbuotojų mokesčiai. Kitas reikšmingas 

šaltinis – didelės įmonės ir pensininkai. Federacijos 

vadovas G. Mårderis tvirtina, kad nors MVĮ paremta 

ekonomika yra stabilesnė nei besiremianti didelėmis 

korporacijomis, prasidėjus bankrotų bangai taip pat 

išauga rizika. MVĮ didžiausias iššūkis yra tai, kad 

Švedija labai priklausoma nuo eksporto. 

„Dagens 

Nyheter“ 
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2019-03-28 Nacionalinis ekonominių tyrimų institutas NIER 

prognozuoja, kad 2019 m. Švedijos BVP augs 1,5 

proc., o 2002 m. – 1,6 proc. Institutas tvirtina, kad 

šalis pereina į lėtesnio ekonominio augimo fazę. Tai 

rodo ir kiti indikatoriai, labai panašūs į rezultatus 

Vokietijoje. 

„Dagens Industri“  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-02-11 

2019-02-12 

„Swedbank“ ekonomistas J. Kreicbergsas apklausė 

dideles Švedijos kompanijas, kaip jos pasiruošusios 

„Brexitui“. Tik 32,7 proc. apklaustų įmonių atsakė, 

kad pasiruošė, o 36,7 proc. atsakė, kad nieko nedarė, 

nes nėra būtinybės. Dar 11,3 proc. atsakė, kad nieko 

nedarė, nors ir mano, kad reiktų. Tai nustebino 

tyrimą atlikusį ekonomistą: šios įmonės esančios 

didelės ir labai priklausomos nuo tarptautinės 

prekybos, tad keista, kad tvirtinama, kad „Brexitui“ 

ruošis nereikia. Šis tyrimas nustebino ir įmonių 

ministrą I. Baylaną – jis tvirtina, kad ministerija daug 

kartų įspėjo verslininkus apie grėsmes. Jis ketina 

susitikti su Švedijos įmonių konfederacija aptarti šių 

klausimų. 

„Dagens Industri“  

2019-03-28 Švedijos finansų grupės „Swedbank“ direktorių 

taryba atleido B. Bonnesen iš grupės prezidento ir 

vykdomojo direktoriaus pareigų. Laikinuoju 

„Swedbank“ grupės vadovu paskirtas grupės finansų 

direktorius A. Karlssonas. Išvakarėse Švedijos 

kovos su ekonominiais nusikaltimais tarnyba 

„Swedbank“ centrinėje būstinėje Stokholme atliko 

kratą, kad išsiaiškintų, ar banko akcininkams 

neteisėtai buvo teikiama informacija. „Swedbank“ 

vadovybė galimai žinojo apie artėjantį pranešimo 

žiniasklaidoje dėl galimo banko įtraukimo į pinigų 

plovimo schemas paskelbimą ir informavo 

akcininkus dėl galimo akcijų nuvertėjimo. Spaudoje 

rašoma, kad finansų rinkų ministras P. Bolundas yra 

įsiutęs dėl „Swedbank“ elgesio pinigų plovimo 

skandale. Jis mano, kad toks elgesys ne tik griauna 

pasitikėjimą bankais, bet kenkia visai šalies finansų 

sistemai ir apskritai šalies įvaizdžiui. 

„Dagens 

Nyheter“ 
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