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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2019-10-08 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-09-13 ES reikalų ministras H. Dahlgrenas teigia, kad 

„Brexitas“ be sutarties švedams reikštų 20 

proc. didesnes gėrimų, 5 proc. didesnes 

transporto įrangos ir 12 proc. didesnes 

aprangos kainas, be to, 18-43 proc. gali didėti 

žemės ūkio produktų kainos. 

„Svenska Dagbladet“  

2019-09-26 IKEA pranešė apie 17,8 mlrd. SEK (1,66 mlrd. 

EUR) siekiančius pardavimus per finansinius 

metus, kurie baigėsi rugpjūčio mėn. – 6 proc. 

daugiau nei prieš metus. Pardavimai internetu 

išaugo 33 proc. ir sudarė 11,6 proc. visų 

pardavimų, pardavimai parduotuvėse 

Švedijoje augo 4 proc. Pasaulyje IKEA turi 

443 parduotuves, prekių su IKEA prekės 

ženklu pardavimai pasaulyje išaugo 65 proc. ir 

siekė 442 mlrd. SEK (41,31 mlrd. EUR). 

„Dagens Industri“, 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“ 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2019-09-05 Finansų ministrė M. Andersson interviu 

dienraščiui „Dagens Industri“ pasakė, kad nori 

peržiūrėti kapitalo pajamų apmokestinimą. 

Anot ministrės, Švedijoje aukštas darbo 

pajamų ir žemas kapitalo apmokestinimas, ir 

tokia sistema turi būti peržiūrėta. 

„Dagens Industri“  

2019-09-18 Vartotojai Švedijoje vis dažniau skundžiasi 

internetinių mokėjimų įmone „Klarna“: per 7 

šių metų mėnesius jau gauta 390 skundų – tai 

dvigubai daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 

2018 m. Skundų skaičius auga greičiau nei 

„Klarna“ apyvarta, kuri 2019 m. pirmąjį 

pusmetį augo 32 proc. 

„Dagens Industri“  

2019-09-25 Kinijos „Tianqi Lithium“ padalinys 

Australijoje pasirašė ilgalaikę sutartį su 

Švedijos baterijų gamintoju „Northvolt“, 

pagal kurią 2020-2025 m. švedams bus 

tiekiamas ličio hidroksidas, būtinas el. 

automobilių baterijoms gaminti. 

„Dagens Nyheter“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-09-02 Internetinių mokėjimų įmonės 

„Klarna“ atliktas el. prekybos tyrimas rodo, 

„Dagens Nyheter“  
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kad daugiausiai internetu perka moterys (66 

proc. visų užsakymų), tačiau vyrai vienam 

užsakymui išleidžia daugiau pinigų. Moterys 

internetinėse parduotuvėse taip pat išleidžia 

daugiau pinigų. 

2019-09-02 

2019-09-24 

Švedijos namų ūkių įsiskolinimas toliau 

sparčiai auga. Paskolos namų ūkiams liepos 

mėn. siekė 4121 mlrd. SEK (385,14 mlrd. 

EUR) – 13 mlrd. SEK (1,215 mlrd. EUR) 

daugiau nei birželį ir 196 mlrd. SEK (18,318 

mlrd. EUR) daugiau nei 2018 m. liepą. 

Kaip pranešė Švedijos skolų administravimo 

agentūra, pirmąjį šių metų pusmetį žymiai 

išaugo neapmokėtų paskolų skaičius. Skolų 

skaičius, lyginant su 2018 m. pirmąja puse, 

išaugo 12,7 proc. ir siekė daugiau nei 9 mlrd. 

SEK (841 mln. EUR). Tai vertinama kaip 

ekonominio augimo lėtėjimo ženklas. 

„Dagens Nyheter“ 

 

 

2019-09-04 Švedijos prekybos federacijos vadovė K. 

Johansson teigia, kad dėl „Brexito“ Švedijos 

prekybininkai gali netekti 30 mlrd. SEK (2,8 

mlrd. EUR). Švedams JK priklauso 300-400 

parduotuvių, pradedant „Ikea“ bei „H&M“ ir 

baigiant smulkiomis įmonėmis. Neaišku nei 

dėl tarifų, nei dėl standartų ir sertifikatų, nei 

dėl PVM ir kitų mokesčių. Federacija savo 

nariams siūlo peržiūrėti visas verslo grandis, 

įskaitant tiekėjus ir didmenininkus. 

„Dagens Industri“  

2019-09-09 2020 m. vyriausybė aplinkosaugos ir klimato 

kaitos projektams ketina skirti 2,9 mlrd. SEK 

(274 mln. EUR). Daugiausiai pinigų teks 

„Klimatklivet“ („Klimato šuolis“) iniciatyvai, 

pagal kurią organizacijos ir įmonės gali gauti 

paramą investicijoms į įkrovimo stoteles, 

elektra varomus autobusus ir biodujų 

degalines. Iniciatyvai bus papildomai skirta 

1,16 mlrd. SEK (109 mln. EUR), visas 

iniciatyvos biudžetas sieks 2 mlrd. SEK (189 

mln. EUR). Vyriausybė ketina skirti 

papildomų lėšų pramonėms sektoriams, 

kuriems pereinamuoju laikotarpiu ypač sunku 

mažinti emisijas, pvz., plieno pramonei. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“ 

 

2019-09-09 Nuo 2020 m. sausio 1 d. ribotos atsakomybės 

įmonės steigimui užteks 25 tūkst. SEK (apie 

2337 EUR). Šiuo metu minimalaus kapitalo 

reikalavimas yra 50 tūkst. SEK (4673 EUR). 

Taip siekiama daugiau žmonių paskatinti 

steigti įmones, bet kritikai sako, kad tuo 

tepasinaudos nusikaltėliai. 

„Dagens Industri“ 

 

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
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2019-09-24 Kelionių agentūros „Thomas Cook“ bankrotas 

paveikė ir įmones Švedijoje. Įmonės padalinys 

Šiaurės šalyse TCNE, valdantis „Ving“, 

„Spies“ ir „Tjäreborg“, turi garantinių 

įsipareigojimų motininei kompanijai. TCNE 

buvo sustabdžiusi klientų įmokų už paslaugas 

priėmimą, didžiausias dėmesys skirtas 

išvykusių turistų parskraidinimui. 

„Dagens Industri“  

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-09-02 Liberalų partija pastebi, kad Švedijos gerovės 

sistema susiduria su dideliais iššūkiais dėl 

senų, brangių ir komplikuotų viešojo 

sektoriaus IT sistemų. Liberalų partija siūlo 

nacionaliniu mastu koordinuoti investicijas į 

skaitmeninę infrastruktūrą ateityje, kaštus 

dalinantis per pusę tarp valstybės ir savivaldos 

ar regionų. Liberalų partija siūlo užtikrinti 

technologinę įvairovę, kad inovacijos ir e-

administravimas taptų norma. 

„Dagens Nyheter“  

2019-09-13 Švedijos vaizdo žaidimų rinka ir toliau stipriai 

auga. 2018 m. sektoriuje dirbo 8 tūkst. 

darbuotojų – 48 proc. daugiau nei 2017 m. 

Pardavimai siekė 19 mlrd. SEK (1,776 mlrd. 

EUR). Žaidimus kuriančioms įmonėms 

naudinga silpna krona. Visgi pagrindinė 

priežastis yra ta, kad žaidimų kūrėjai samdomi 

užsienyje. 

„Svenska Dagbladet“ 

 

 

2019-09-30 Valstybės inovacijų agentūra „Vinnova“ rems 

įmones ir organizacijas, kurios vystys 

inovacijas. Dirbtinio intelekto (AI) 

technologijoms kasmet jau skiriama 150 mln. 

SEK (14 mln. EUR), ketinama papildomai 

kasmet skirti 50 mln. SEK (4,67 mln. EUR). 

Papildomos investicijos bus skiriamos 

naujoms įmonėms, o ne toms, kurios jau dirba 

ties AI technologijomis. 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-09-04 Dienraščio „Dagens Industri“ televizijos 

laidoje „Sustainable Business“ apie 

branduolinės energetikos ateitį kalbėjo Žaliųjų 

partijai atstovaujanti aplinkos ministrė 

I. Lövin ir Moderatų partijos vadovas 

U. Kristerssonas. I. Lövin pabrėžė, kad 

branduolinė energetika yra tai, dėl ko atsirado 

Žaliųjų partija. Atsinaujinanti energetika 

turinti būti saugi, o sistema turinti būti tvari. 

„Dagens Industri“  

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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U. Kristerssonas mano, kad branduolinė 

energetika yra vienas iš elementų ateities 

visuomenėje be iškastinio kuro. Būtina 

mažinti iškastinio kuro kiekį transporte ir 

pramonėje, o tai įmanoma įtraukiant 

branduolinę energetiką, elektrifikaciją ir 

vykdant anglies junginių pašalinimą. 

2019-09-05 Švedijos vyriausybė planuoja remti klimato 

kaitai neutralią aviaciją ir pavedė Švedijos 

transporto agentūrai peržiūrėti pakilimo-

nusileidimo mokesčius. Infrastruktūros 

ministras T. Enerothas pasakė, kad Švedija 

siekia būti pirmoji pasaulyje iškastinio kuro 

nenaudojanti valstybė, todėl mokesčiai 

priklausys nuo poveikio aplinkai, taip pat bus 

skatinamas biokuro naudojimas. Skirtingi 

mokesčiai jau dabar taikomi Stokholmo 

Arlanda ir Geteborgo Landvetter oro uostuose, 

bet bus aiškinamasi dėl galimybės skirtingus 

mokesčius taikyti ir kituose oro uostuose. 

Agentūra išvadas turi pateikti iki 2020 m. kovo 

31 d. 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Nyheter“ 

 

2019-09-17 Skaitmenizacijos ministras A. Ygemanas 

tikisi, kad gruodžio mėn. įsigalios teisės aktai, 

kurie tokioms kompanijoms kaip „Huawei“ 

užkirs kelią plėtoti 5G tinklą Švedijoje. Teisės 

aktai leis Švedijos saugumo policijai (SÄPO) 

ir ginkluotosioms pajėgoms pateikti apeliaciją 

dėl operatoriams suteiktų leidimų, jei bus 

nustatyta grėsmė šalies saugumui. Dienraščio 

„Dagens Industri“ žiniomis, „Huawei“ 

klausimas iškeltas telefoninio pokalbio tarp 

ministro pirmininko S. Löfveno ir JAV 

prezidento D. Trumpo liepos mėn. metu. 

Švedijai šis klausimas svarbus ir dėl to, kad jei 

JAV būtų užkirstas kelias „Huawei“, 

pagrindiniu 5G įrangos tiekėju JAV taptų 

„Ericsson“. A. Ygemanas pasakė nejautęs 

jokio JAV spaudimo, tačiau pastebima, kad po 

šio telefoninio pokalbio Švedijos vyriausybės 

darbas 5G klausimu paspartėjo. 

„Dagens Industri“  

2019-09-18 „Vattenfall“ įspėjo dėl energijos tiekimo 

problemų Stokholme ir pranešė apie planus 

vykdyti „Capacity Stockholm“ projektą – per 

penkerius metus skirti 1,8 mlrd. SEK (168 

mln. EUR) spręsti elektros energijos tiekimo 

augančiam miestui klausimą. 

„Svenska Dagbladet“  

2019-09-23 „Google“ investuoja į vėjo jėgaines 

Örnsköldsvik ir Ragunda. Galia sieks 286 

MW. Pasirašytos sutartys su „Stavro Vind 

AB“ ir „GE Renewable Energy/Infravia“. Tai 

dalis 2 mlrd. USD siekiančių „Google“ 

„Dagens Industri“  
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investicijų į 18 naujų energetikos projektų 

visame pasaulyje. 

2019-09-24 „FlixBus“ įmonė planuoja nuo 2020 m. pradėti 

teikti „FlixTrain“ keleivių pervežimo iš 

Stokholmo į Geteborgą ir Malmę paslaugas. 

Tai bus pirmoji „FlixTrain“ paslauga už 

Vokietijos ribų – čia tokios paslaugos pradėtos 

teikti prieš 18 mėn. 

„Dagens Nyheter“  

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-09-13 Rugpjūčio mėn. moterų nedarbas Švedijoje 

siekė 7 proc., o vyrų – 6,9 proc. Tai pirmas 

kartas nuo 2011 m., kai moterų nedarbas yra 

didesnis nei vyrų. 

„Svenska Dagbladet“ 

 

 

2019-09-16 Švedijos statistikos tarnyba, peržiūrėjusi 

Švedijos sąskaitas 1993-2019 m., konstatuoja, 

kad šalies BVP vienu procentu didesnis nei 

vertinta anksčiau. Nustatyta, kad namų ūkių 

vartojimas yra didesnis nei prognozuota, 

eksporto rodikliai buvo vertinami per daug 

optimistiškai, taip pat konstatuojama, kad 

švedai taupo kur kas mažiau nei manyta. 

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2019-09-17 „Švedijos radijas“ pranešė, kad Švedijos 

žvejybiniai laivai dažnai pateikia klaidingą 

informaciją apie sugautos žuvies kiekius. 

Danijos žvejybos agentūros patikrinimai rodo, 

kad žvejai realiai pagauna 50 proc. daugiau 

kilkės ir 50 proc. mažiau silkės, nei kad 

deklaruojama. Viena iš priežasčių gali būti, 

kad žvejai tokiu būdu geriau tilptų į normas, 

nustatytas kiekvienam žvejybiniam laivui. 

Švedijos prieplaukų ir vandens 

administravimo agentūra tvirtina, kad ES 

nustatytos kilkės ir silkės žvejybos kvotų 

nustatymo pagrindai gali būti neteisingi. 

„Svenska Dagbladet“  

2019-09-26 „Business Sweden“ sumažino Švedijos 

eksporto prognozes: 2019 m. eksportas turėtų 

augti 3,1 proc., 2020 m. – 1,8 proc. Istorinis 

eksporto vidurkis 2000-2018 m. siekė 4 proc. 

„Dagens Industri“  

2019-09-26 „Moody‘s“ patvirtino Švedijos kredito reitingą 

AAA su stabilia perspektyva. Visgi kaip riziką 

nurodė didelį namų ūkių prasiskolinimą ir 

aukštas NT kainas. 

„Dagens Nyheter“  

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-09-06 Ateinančių metų biudžete vyriausybė planuoja 

aplinkai neutraliems automobiliams skirti 1 

mlrd. SEK (93 mln. EUR), iš kurių 150 mln. 

SEK (14 mln. EUR) bus skirta kurti įkrovimo 

stočių tinklą per artimiausius trejus metus. 

„Dagens Nyheter“  
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850 mln. SEK (79 mln. EUR) bus skirta 

aplinkai neutralių automobilių įsigijimui pagal 

bonus-malus mokesčių sistemą.  

    

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, 

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

mailto:ernestas.mickus@urm.lt

