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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2019-09-10 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-08-13 Geteborgo uoste pradėjo veikti nuolatinė 

automatinė blaivumo patikros sistema, kuri 

leis patikrinti visus į teritoriją įvažiuojančius 

vairuotojus. Infrastruktūros ministras T. 

Enerothas tvirtina, kad tokia sistema turi būti 

įdiegta visuose Švedijos uostuose. 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Nyheter“ 

 

2019-08-26 „Ikea“ planuoja Kinijoje investuoti 14 mlrd. 

SEK (1,32 mlrd. EUR). Prioritetas – e. 

prekyba. Šiuo metu „Ikea“ Kinijoje turi 27 

parduotuves. 

„Dagens Industri“  

2019-08-26 H&M su konkuruojančiomis 31 įmone įsteigė 

aljansą, kurio pagalba bus siekiama kovoti su 

klimato kaita, saugoti bioįvairovę ir 

vandenynus. Anot „MacArthur Foundation“, 

mados pramonė 2050 m. bus atsakinga už 

ketvirtadalį visos pasaulinės anglies emisijos, 

jei nebus imtasi reikiamų veiksmų. 

„Dagens Industri“  

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2019-08-07 Mokėjimo paslaugas teikianti „Klarna“ 

pritraukė 460 mln. USD, kurie bus skirti 

įmonės plėtrai JAV. Šiuo metu „Klarna“ 

vertinama beveik 5,5 mlrd. USD. 

„Dagens Nyheter“  

2019-08-21 Danijos fintech įmonė „Lunar Way“ tampa 

banku ir atidaro padalinį Švedijoje. Klientai 

Švedijoje galės atsidaryti sąskaitą, registruoti 

kreditinę kortelę ir paimti nedideles paskolas. 

„Dagens Industri“  

2019-08-26 „Microsoft“ įsigijo sklypą prie Malmės, 

Staffanstrop savivaldybėje. Čia turėtų būti 

statomas vienas iš trijų „Microsoft“ duomenų 

centrų Švedijoje (kiti du yra Jevlėje ir 

Sandvike). 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-08-07 Finansų ministrė M. Andersson įspėjo dėl 

didėjančios rizikos, kad JK iš ES pasitrauks be 

susitarimo. Ji paragino mažas įmones, 

turinčias verslo ryšių su JK, iš anksto 

pasirūpinti reikiamais leidimais ir ruoštis 

mokėti muitus ir PVM. Apie rizikas mažoms 

„Svenska Dagbladet 

online“ 
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įmonėms įspėjo ir Švedijos prekybos rūmai 

Londone. 

2019-08-12 Prekybos ministrė A. Linde yra susirūpinusi 

dėl stiprėjančių prekybos karų. Švedijoje 1,4 

mln. darbo vietų tiesiogiai susijusios su 

eksportu – tai kas trečia darbo vieta šalyje. 

Ministrė tvirtina, kad pasaulinės prekybos 

sistemos griūtis neabejotinai turės pasekmių 

Švedijai. 

„Dagens Industri“  

2019-08-14 Švedijos statistikos tarnyba informuoja, kad 

Švedijos namų ūkiai vidutiniškai sutaupo tik 5 

proc. nuo gaunamų pajamų, tačiau „Nordea“ 

tvirtina, kad šis rodiklis tesiekia 2,5 proc., o tai 

reiškia, kad rimtos krizės atveju namų ūkiai 

neturėtų reikiamos „pagalvės“. Viena iš 

priežasčių – per ilgai trunkantis neigiamų 

palūkanų periodas, dėl ko yra sumažėjusios 

namų ūkių galimybės taupyti. 

„Svenska Dagbladet“  

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-08-07 

2019-08-19 

„Swedish Turist Association“ 2019 m. vasarą 

sulaukė 18 proc. daugiau užsakymų nei 2018 

m. vasarą. Didžiausia Švedijos kempingų 

grupė „Nordic Camping – First Camp“ taip pat 

fiksavo rekordus – birželį-liepą sulaukta 15 

proc. daugiau klientų nei tuo pačiu laikotarpiu 

2018 m. „Swedish Turist Association“ 

generalinio sekretoriaus pavaduotoja M. Ros 

Jernberg teigia, kad švedai vis dažniau 

permąsto savo atostogų kelionių prioritetus ir 

nusprendžia, kad vykti į užsienį neapsimoka. 

Dešimt didžiausių Švedijos oro uostų valdanti 

valstybės įmonė „Swedavia“ taip pat 

informuoja apie mažėjančius keliaujančiųjų 

lėktuvais srautus – liepą keleivių buvo 4 proc. 

mažiau nei 2018 m. liepą. Jei švedai renkasi 

keliones į užsienį, vis dažniau perkami 

traukinio bilietai. Pavasarį prognozuota, kad 

„Interrail cards“ pardavimai šiemet augs 60 

proc., tačiau jau dabar aišku, kad tendencija 

yra kur kas stipresnė. 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Nyheter Online“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-08-12 Vyriausybė nori, kad visoje šalyje būtų 

vieninga viešojo transporto bilietų sistema, 

tačiau nekalbama apie nacionalinį kainų planą. 

Per 8 mėn. turi būti atliktas vieningos sistemos 

galimybių tyrimas. Šiuo metu kiekvienas 

Švedijos regionas turi savo viešojo transporto 

sistemą, visą šalį apimančio nacionalinio 

plano nėra. Viena iš pasiūlymo priežasčių – 

siekis mažinti emisijas: iki 2030 m. emisijos 

sektoriuje turi sumažėti 70 proc. 

„Dagens Nyheter“  
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-08-08 Baterijų gamintojas „Northvolt“ ateinančiais 

metais planuoja dvigubinti darbuotojų skaičių 

ir visame pasaulyje ieško specialistų. Šiuo 

metu įmonėje dirba 300, per ateinančius 12 

mėn. ketina priimti 500 naujų darbuotojų. 

„Dagens Nyheter“  

2019-08-09 Švedijos vyriausybė stiprina dėmesį tyrimams 

– atsiras patariamoji grupė iš septynių moterų 

ir penkių vyrų, kurių kiekvienas yra įtakingas 

savo srities specialistas. Grupei vadovaus 

tyrimų ministrė M. Ernkrans. Grupė padės 

vyriausybei plėtojant tyrimų politiką. Grupė 

savo veiklą pradės nuo aplinkosaugos, klimato 

ir sveikatos apsaugos sektorių. Pirmasis 

grupės susitikimas numatytas rugsėjo 

pradžioje. 

„Svenska Dagbladet 

Online“ 

 

2019-08-29 Rugpjūčio 29 d. vyriausybė pristatė įstatymo 

projektą, kurio dėka būtų galima stabdyti 

užsienio investicijas, keliančias grėsmę šalies 

saugumui. Daugiau teisių suteikiama Švedijos 

saugumo policijai (SÄPO) ir Ginkluotosioms 

pajėgoms. Skaitmenizacijos ministras A. 

Ygemanas paminėjo, kad šias pataisas 

paskatino galimos „Huawei“ investicijos į 5G 

tinklą. A. Ygemanas tikisi, kad įstatymas bus 

priimtas gruodžio pradžioje, kad kitų metų 

pradžioje būtų galima pradėti didžiuosius 5G 

aukcionus. 

„Dagens Nyheter“  

2019-08-30 Bendra „Volvo Cars“ ir „Veoneer“ įmonė 

„Zenuity bendradarbiaus su CERN vystant 

autonominius automobilius. Tai pirmas kartas, 

kai CERN vykdys bendrus projektus su 

automobilių pramone. 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2019-08-09 

2019-08-12 

Valstybė siekia stabdyti traukinių vėlavimo 

tendencijas ir nori iš privataus sektoriaus 

susigrąžinti kai kurias geležinkelių priežiūros 

funkcijas. Infrastruktūros ministras T. 

Enerothas pranešė, kad Švedijos transporto 

administracija bus labiau įtraukta į traukinių 

eismo valdymo procesus. Rugpjūčio mėn. 

turėjo būti paskelbta ataskaita apie 

geležinkelių valdymą ateityje, tačiau vėl buvo 

pratęstas už ataskaitą atsakingo E. Olausono 

mandatas. Opozicinės partijos sako, kad būtina 

peržiūrėti tai, kas yra, tačiau funkcijų 

„Dagens Nyheter“  

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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perkėlimas iš privataus sektoriaus valstybei tik 

brangins paslaugas. 

2019-08-22 Naujoji Liberalų partijos pirmininkė N. Sabuni 

ketina su MP S. Löfvenu ir kitais atsakingais 

ministrais kalbėtis apie branduolinę 

energetiką. Liberalai pritaria Moderatų 

partijos raginimui investuoti į branduolinę 

energetiką, nors tai ir nenumatyta 2016 m. 

tarppartiniame susitarime dėl energetikos 

plėtros. Energetikos ministras A. Ygemanas 

pasakė pritariąs tokio susitikimo idėjai, tačiau 

esantis skeptiškas dėl branduolinės 

energetikos plėtros šalyje. Centro partija 

įspėjo, kad dėl 2016 m. susitarimo atšaukimo 

formuotųsi neaiški situacija ir būtų prarastas 

laikas. 

„Dagens Nyheter“  

2019-08-21 „Eon“ ragina Švedijos vyriausybę spręsti 

elektros energijos tiekimo užtikrinimo 

problemą, nes dėl kai kurių netikėtų vasarą 

Švedijos vyriausybės priimtų sprendimų yra 

išaugusi staigaus elektros energijos stygiaus 

rizika. Aplinkos ministrė I. Lövin tvirtina, kad 

Švedija ir toliau lieka elektros energijos 

eksportuotoja, o problema yra elektros tinklai, 

kuriais reikia perduoti energiją iš gamybos 

regionų šiaurėje vartotojams pietuose. 

„Dagens Industri“  

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-08-04 „Telia“ pranešė, kad 2020 m. valdybos 

pirmininkas ir prezidentas J. Dennelindas 

pasitrauks iš pareigų. 

„Dagens Nyheter“  

2019-08-07 Nacionalinio ekonomikos tyrimų instituto 

(NIER) ataskaita rodo, kad Švedijos 

ekonomikos augimas lėtėja sparčiau nei 

prognozuota. Prekybos karai, „Brexitas“ ir 

konfliktai dėl tanklaivių Hormūzo sąsiauryje 

yra pagrindiniai neužtikrintumą didinantys 

faktoriai. NIER prognozuoja, kad 2019 m. 

Švedijos ekonomika augs 1,5 proc., o 2020 m. 

– 1,3 proc. 

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-08-13 

2019-08-23 

Po ilgesnės pertraukos Švedijoje vėl pradėjo 

augti nedarbas. Švedijos statistikos tarnyba 

pranešė, kad liepos mėn. nedarbas siekė 6,8 

proc. – 0,9 procentinio punkto daugiau nei 

2018 m. liepą. Dirbančiųjų skaičius sumažėjo 

iki 5,239 mln. ir siekė 69,8 proc. Švedijos 

užimtumo tarnyba prognozuoja, kad nedarbas 

augs šių metų rudenį, taip pat 2020 m.  

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-08-15 Švedijos statistikos tarnyba paskelbė, kad 

liepos mėn. infliacija šalyje siekė 1,5 proc. – 

tai šiek tiek daugiau, nei prognozavo analitikai 

”Dagens Industri”, 

”Svenska Dagbladet” 
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ir Riksbankas. Praėjusiais metais užfiksuotas 

vidutinis 3,8 proc. maisto produktų kainų 

didėjimas, o kainos tokių produktų kaip 

pomidorai, agurkai, svogūnai ir bulvės augo 

net 15-40 proc. Praėjusiais metais 20 proc. 

krito mobiliųjų telefonų kainos. 

2019-08-22 

2019-08-23 

Švedijos vyriausybė Harpsunde kalbėjo apie 

ekonomines šalies perspektyvas. Finansų 

ministrė M. Andersson pateikė Švedijos 

ekonominio augimo prognozę, kurios 

pagrindu bus rengiamas rudens biudžeto 

projektas (Riksdagui turi būti pateiktas rugsėjo 

18 d.). Jame numatyta reformoms skirti 25 

mlrd. SEK (2,34 mlrd. EUR). Nors ir daugėja 

signalų, kad ekonomikos augimas lėtėja, M. 

Andersson nemano, kad į šalį ateina recesija. 

2020 m. nedarbas turėtų išaugti iki 6,4 proc., 

BVP augimas turėtų siekti 1,4 proc. (kiek 

mažiau nei prognozuota anksčiau), centrinės 

valdžios skola turėtų mažėti iki 33,4 proc. nuo 

BVP. Moderatų partijos atstovė ekonomikos 

klausimais E. Svantesson pritaria finansų 

ministrei, kad šalies ekonomikos augimas 

lėtėja. Nacionalinis ekonominių tyrimų 

institutas įspėjo, kad dėl biudžetinės situacijos 

nėra galimybių plačioms reformoms. 

Moderatai mano, kad vyriausybė su Centro ir 

Liberalų partijomis turi išskirti prioritetines 

reformas, ypač užimtumui skatinti, eilėms 

sveikatos apsaugos sektoriuje mažinti, taip pat 

didinti asignavimus policijai, teismų sistemai 

ir ginkluotosioms pajėgoms. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-08-28 Švedijos statistikos tarnyba pranešė, kad 

liepos mėn. užsienio prekybos balansas buvo 

teigiamas ir siekė 6,7 mlrd. SEK (626 mln. 

EUR), kai prieš metus buvo minus 

1,2 mlrd. SEK (112 mln. EUR). Infliacija 

sumažėjo iki 2 proc. (birželį siekė 2,5 proc.). 

Bankai sumažino šalies ekonomikos augimo 

prognozes. SEB prognozuoja, kad 2019 m. 

šalies ekonomika augs 1,5 proc. (anksčiau 

prognozuota 1,6 proc.), 2020 m. – 1,3 proc. 

(1,7 proc.). „Swedbank“ mano, kad augimas 

2019 m. sieks 1,3 proc., o 2020 m. – 1,2 proc. 

„Dagens Industri“  

2019-08-29 „Swedbank“ naujuoju prezidentu ir CEO 

paskirtas J. Henrikssonas, prieš tai vadovavęs 

draudimo bendrovei „Folksam“. Jis pakeis 

laikinai vadovaujantį A. Karlssoną, kuris į 

pareigas paskirtas kovo 28 d., kai iš posto 

pasitraukė B. Bonnesen. Kai kas J. 

Henrikssono paskyrimą kritikuoja, nes 

„Swedbank“ yra „Folksam“ akcininkas, taigi 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“ 
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jis žinojęs apie netinkamą banko veiklą. Be to, 

kritikuojami ir jo artimi ryšiai su 

Socialdemokratų partija, kuri yra valdančioji. 

Anot kritikų, reikėjo paskirti žmogų, visiškai 

nesusijusį su „Swedbank“. 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-08-08 Pusė Švedijos degalinėse parduodamo benzino 

ir dyzelino yra neaiškios kilmės. Todėl nuo 

2020 m. gegužės 1 d. visi kuro tiekėjai privalės 

pateikti informaciją apie kuro poveikį 

aplinkai, nurodyti sudedamąsias dalis ir kilmės 

šalį. Pusė įvežamos neapdirbtos naftos, kuri 

perdirbama Švedijoje, yra iš Rusijos, Šiaurės 

jūros ir Nigerijos, tačiau nustatyti, kokia yra 

kitų įvežamų naftos produktų kilmė, 

neįmanoma, nes nėra tinkamos sistemos. 

„Svenska Dagbladet 

Online“ 

 

    

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, 

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

mailto:ernestas.mickus@urm.lt

