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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2019-11-05 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-10-07 „Scania“ pranešė, kad spalio vid. ir per 

Kalėdas stabdys vilkikų gamybą 

Oskarshamno gamykloje. Vietos 

žiniasklaida praneša, kad sprendimo 

priežastis – užsakymų sumažėjimas. 

 

„Dagens Industri“  

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2019-10-01 Stokholmo akcijų biržos atstovas A. 

Kostyálas teigia, kad JK įmonės steigia 

savo biurus Švedijoje ne tik dėl „Brexito“, 

bet ir dėl to, kad Londono akcijų birža nėra 

palanki mažoms įmonėms. Nemažai JK 

medicinos technologijų įmonių, kurioms 

„Brexitas“ ypatingai nepalankus, steigia 

savo padalinius Švedijoje, kad išvengtų 

problemų dėl leidimų JK ir ES. 

 

„Svenska Dagbladet“  

2019-10-14 Švedijoje lankėsi didžiausios Kinijos 

valstybinės investicinės bendrovės SDIC 

atstovai, kurie pirkimui ieškojo aukštųjų 

technologijų įmonių. Spauda praneša, kad 

daugiausiai buvo lankomasi verslo 

inkubatoriuose, susijusiuose su 

universitetais ir ligoninėmis. SDIC ypač 

domina Švedijos įmonės, su kurioms būtų 

galima keistis technologijomis ir kurioms 

būtų sudarytos geresnės sąlygos patekti į 

Kinijos rinką. SDIC atstovai teigė, kad 

pinigai nėra problema – „ieškoma mums 

įdomių technologijų“. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-04 Plieno gamintojas SSAB, valstybinė 

kalnakasybos įmonė LKAB ir valstybinė 

energetikos įmonė „Vattenfall“ kartu su 

Švedijos energetikos agentūra investuos 

200 mln. SEK (18,7 mln. EUR) į 

neiškastinio vandenilio saugyklą, kuri 

turėtų pradėti veikti 2022-2024 m. Šis 

projektas yra „Hybrit“ iniciatyvos dalis. 

 

„Dagens Nyheter“, 

http://www.hybritdevelopment. 

com/ 
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2019-10-07 Pietų Švedijos prekybos rūmų vadovas P. 

Trydingas pranešė, kad Švedijos pietuose 

esantis Skonės regionas negali garantuoti 

investicijų saugumo dėl elektros energijos 

stygiaus. „Pågen“, „Polykemi“, „Lindab“, 

„Ecolean“ yra tik kelios įmonės, kurios 

buvo informuotos apie tai, kad negali būti 

užtikrintas elektros energijos tiekimas. 

Elektros energijos tiekimas tapo nestabilus 

dėl politinio sprendimo uždaryti 

Barsebecko AE neužtikrinus alternatyvių 

šaltinių ir padidinus kogeneracijos 

mokesčius. 

 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-10-24 Švedijos statybų federacija prognozuoja, 

kad 2020 m. bus antrieji metai iš eilės, kai 

mažės gyvenamojo būsto statybų Švedijoje 

skaičius. Paskutinis toks dvejus metus 

trukęs sulėtėjimas buvo per finansinę krizę 

2008-2009 m. Tačiau prognozuojama, kad 

augs infrastruktūros ir didelių objektų 

statybų apimtys. Sektoriuje dirbančių 

asmenų skaičius turėtų mažėti 7 tūkst. per 

metus. 2018-2020 statybų apimtys 

Stokholme kris 27 proc., ir sostinės kaip 

augimo variklio vaidmeniui iškils rimta 

grėsmė. 

 

„Svenska Dagbladet“  

2019-10-29 Vyriausybė pateikė pasiūlymą, kad visi 

užsienio mažmenininkai turėtų mokėti 

chemijos mokestį. Finansų ministrė M. 

Andersson teigia, kad tai yra vienodų 

konkurencinių sąlygų klausimas užsienio e. 

prekybos įmonėms konkuruojant su 

Švedijos įmonėmis. Kitose ES šalyse 

esančios įmonės turėtų mokėti chemijos 

mokestį, jei pardavimai Švedijoje viršytų 

100 tūkst. SEK (9346 EUR) per metus. 

Reikalavimai būtų taikomi ir toms 

interneto svetainėms, kurios siūlo įvairių 

tiekėjų prekes. 

 

„Dagens Industri“, 

https://www.skatteverket.se/ 

servicelankar/ 

otherlanguages/inenglish/ 

businessesandemployers/ 

payingtaxesbusinesses/ 

taxonchemicalsincertain 

electronics. 

4.5c281c7015abecc2e 

2019351.html 

 

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-10-07 Vyriausybė svarsto, kad parduodant ar 

reklamuojant ilgas keliones autobusu, 

traukiniu, lėktuvu ar keltu turėtų būti 

privaloma nurodyti ir poveikį aplinkai. 

Transporto analizės agentūrai pavesta 

„Dagens Nyheter“  



3 
 

pateikti pasiūlymą, kaip galėtų atrodyti šios 

deklaracijos, kad būtų suprantamos 

vartotojams, kam būtų taikomas šis 

reikalavimas ir kaip jis būtų 

įgyvendinamas. 

 

2019-10-15 2018 m. turizmo sektorius sugeneravo 337 

mlrd. SEK (31,5 mlrd. EUR) – 6 proc. 

daugiau nei 2017 m. Švedijos prekybos 

federacijos skaičiavimais, iš šios sumos 

pirkiniams Švedijos parduotuvėse turistai 

išleido 100 mlrd. SEK (9,35 mlrd. EUR). 

Nuo 2000 m. apsipirkimo turizmas išaugo 

66 mlrd. SEK (6,17 mlrd. EUR) – tai 6 

kartus daugiau nei švedai išleidžia e. 

parduotuvėse užsienyje. 

 

„Dagens Industri“  

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-10-02 Švedijos finansų rinkų ministras P. 

Bolundas nepatenkintas įsigaliojusia 

praktika, kai internet. parduotuvių 

savininkai klientus nukreipia atsiskaityti už 

prekes per kreditavimo įmones „Klarna“, 

„Qliro“, „Svea Ekonomi“ ir „Collector“. 

Parduotuvių savininkai už klientų 

nukreipimą į internet. atsiskaitymų įmones 

gauna finansinį atlygį. P. Bolundas tvirtina, 

kad gauti finansinę naudą skatinant 

klientus rinktis jiems finansiškai 

nepalankius atsiskaitymo būdus yra 

morališkai neteisinga. Todėl nuo 2020 m. 

kovo 1 d. teisės aktais bus uždrausta 

internet. parduotuvėms siūlyti atsiskaityti 

kreditinėmis kortelėmis, jei yra 

alternatyvų. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-02 Spalio 1 d. vyriausybė Riksdagui pateikė 

įstatymo projektą, kuriuo garantuojamos 

galimybės privatiems asmenims ir verslo 

klientams atsiskaityti grynaisiais pinigais. 

Planuojama, kad įstatymas įsigalios nuo 

2021-01-01. 

 

„Dagens Industri“ 

 

 

2019-10-02 „Ericsson“ atstovai teigia, kad 

eskaluojamas karas su „Huawei“ niekam 

nenaudingas, nes telekomunikacijų 

„Svenska Dagbladet“  

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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įmonės, reaguodamos į nestabilią rinką, 

stabdys investicijas į plėtrą. 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2019-10-02 

2019-10-09 

„China Railway Tunnel Group“ (CRTG) 

laimėjo konkursą plėsti Stokholmo metro 

tinklą. Pagal sutartį, vertinamą 276 mln. 

SEK (25,56 mln. EUR), turi būti pastatyti 

trys darbiniai tuneliai Nacka priemiestyje. 

Čekų-švedų įmonės „Subterra Sverige“ 

vadovas P. Marelius sako, kad už tokius 

pinigus minėto darbo atlikti neįmanoma. 

Kita įmonė „Veidekke“ domėjosi 

dalyvavimo viešajame pirkime 

galimybėmis, tačiau nusprendė neteikti 

paraiškos, nes, kaip teigė įmonės 

komercijos direktorius L. Weissas, „jei 

laikaisi Švedijos darbo rinkos taisyklių, 

neturi jokių galimybių šiame projekte“. 

Spaudoje rašoma, kad nepaisant kritikos, 

konkurentai sprendimo dėl laimėtojo 

nusprendė neapskųsti. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-11 Vyriausybė netenkino „Swedegas“ 

prašymo prijungti planuojamo dujų 

terminalo Geteborge prie Švedijos dujų 

tinklo, nes tai prieštarautų Riksdago 

iškeltiems klimato kaitos stabdymo 

tikslams. „Swedegas“ kaip tik tvirtino, kad 

terminalas bus naudingas pereinant prie 

žaliosios energetikos. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-14 Spauda praneša, kad šį rudenį Riksdagas 

turėtų priimti įstatymą dėl saugumo 

Švedijos 5G tinkle stiprinimo. Energetikos 

ir skaitmenizacijos ministras A. Ygemanas 

patikslino, kad įstatymu nėra siekiama 

specifinių tikslų, tačiau šaltiniai Švedijos 

televizijai SVT tvirtina, kad šiuo įstatymu 

siekiama neleisti Kinijos „Huawei“ 

dalyvauti plėtojant 5G tinklą. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-16 

2019-10-17 

Moderatų partijos vadovas U. 

Kristerssonas pareiškė, kad partija 

pasiruošusi pasitraukti iš 2016 m. 

energetikos susitarimo ir pradėti naujas 

derybas su Krikščionių demokratų, 

Liberalų partijomis ir Švedijos demokratais 

dėl atominių elektrinių išsaugojimo. 

U. Kristerssonas mano, kad nebus sunku 

„Dagens Nyheter“  
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pasiekti trijų partijų sutarimą dėl ilgalaikės 

energetikos politikos. Jis mano, kad 

Socialdemokratų partija turinti nuspręsti, 

ko nori: patikimo elektros energijos 

tiekimo ar, kaip Žaliųjų ir Centro partijos, 

bet kokia kaina uždaryti visas veikiančias 

AE. Švedija per metus gamina daugiau 

elektros energijos nei suvartoja, tačiau kai 

kuriose vietose ir kai kuriuo metu 

jaučiamas stygius. Švedijos hidroenergijos 

pajėgumai koncentruojasi šiaurinėje šalies 

dalyje, o AE – pietinėje, tačiau aktuali 

elektros energijos perdavimo tinklų 

problema. Energetikos ministras A. 

Ygemanas jau ne pirmą kartą atmetė 

Moderatų partijos raginimą persiderėti 

2016 m. susitarimą dėl energetikos ateities 

Švedijoje. 

 

2019-10-16 

2019-10-17 

2019-10-25  

Riksdago Pramonės ir prekybos komitetas 

išsikvietė energetikos ministrą A. 

Ygemaną aptarti elektros energijos 

stygiaus Pietų Švedijos Skonės regione 

klausimą. Ministras pažadėjo pateikti 

planą, kaip bus stiprinami elektros 

energijos perdavimo tinklai ir kaip geriau 

įtraukti vietos elektros energijos 

gamintojus. Ministras taip pat svarsto 

galimybes mažinti elektros energijos 

eksportą. Komiteto pirmininko 

pavaduotoja H. Hellmark Knuttson teigia, 

kad verslo įspėjimai dėl elektros energijos 

stygiaus neramina. Ji sako, kad iš esmės 

elektros energijos stygiaus Švedijoje nėra, 

šalis kasmet eksportuoja 15-20 TWh, 

tačiau kyla iššūkių dėl augančių miestų, tad 

būtinos investicijos į elektros energijos 

perdavimo tinklus. Švedijos energetikos 

rinkos inspekcijai pavesta iki 2020-10-01 

atlikti tyrimą ir pateikti pasiūlymus, kaip 

spręsti problemą. 

 

„Dagens Nyheter“, „Svenska 

Dagbladet“, „Dagens Industri“ 

 

2019-10-21 Stokholmo prekybos rūmai kritikuoja 

greitaeigių traukinių, turinčių sujungti 

Stokholmą, Geteborgą ir Malmę, projektą 

ir teigia, kad kaštai, kurie gali siekti 400 

mlrd. SEK (37,4 mlrd. EUR), bus per 

dideli. Vakarų Švedijos prekybos rūmai 

(šiame regione yra Geteborgas) mano, kad 

tokia pozicija yra apgailėtina, ir kaltina 

Moderatų partiją (kuri taip pat nepritaria 

projektui) stabdant Švedijos vystymąsi. 

„Dagens Industri“  
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2019-10-23 Švedijos radiacinės saugos institucija 

(SSM) pritarė radioaktyvių atliekų 

saugyklos Forsmarke plėtrai. Galutinį 

sprendimą dar turi priimti vyriausybė. 

Švedijos branduolinio kuro ir atliekų 

valdymo kompanija (SKB) paraišką dėl 

saugyklos plėtros pateikė 2014 m. gruodį. 

 

„Dagens Industri“  

2019-10-31 Geteborgo uostas informavo, kad 

ekonomikos augimo Švedijoje lėtėjimas 

paveikė ir uostą. Uosto vadovas E. Dzanic 

tvirtina, kad RORO apimtys per pirmuosius 

devynis šių metų mėnesius sumažėjo 5 

proc. Mažėjimas pastebimas visose 

kryptyse, įskaitant ir JK, tačiau labiausiai 

sumažėjo su Belgija (spėjama, kad dėl 

istoriškai labai sėkmingų praėjusių metų 

automobilių pramonės sektoriuje). 

 

„Dagens Industri“  

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-10-02 

2019-10-07 

2019-10-10 

Atsiranda vis daugiau signalų, kad Švedijos 

ekonomikos augimas lėtėja. Švedijos 

pramonės darbuotojų asociacija sumažino 

Švedijos ekonomikos augimo prognozes 

iki 1,2 proc. 2019 m. ir 1,1 proc. 2020 m. 

Nacionalinis ekonominių tyrimų institutas 

(NIER) tvirtina, kad 2019 ir 2020 m. 

augimas vargiai besieks 1 proc., o infliacija 

bus mažesnė nei 2 proc. „Danske Bank“ 

teigia, kad ekonomikos augimas vis dar 

teigiamas tik dėl eksporto. Švedijos kronos 

kursas, lyginant su JAV doleriu, krito į 

žemiausią lygį per 17 metų. Kai kurie 

ekspertai vis garsiau sako, kad toks žemas 

nacionalinės valiutos kursas nebepadeda 

šalies eksportui. Riksbanko vadovo 

pavaduotojas P. Janssonas sako, kad krona 

ir toliau gali silpnėti. Dėl globalių 

tendencijų silpnėjanti Švedijos ekonomika 

patvirtina jo nuomonę, kad artimiausiu 

metu palūkanų norma nebus keliama. 

 

„Dagens Industri“, „Svenska 

Dagbladet“ 

 

 

2019-10-03 Švedijoje nuo finansų krizės laikų nedarbas 

nėra augęs taip sparčiai kaip dabar. 

Švedijos statistikos tarnybos skaičiavimais, 

per metus nedarbas šalyje išaugo nuo 6,1 

proc. iki 7,1 proc. Vyriausybė prognozavo, 

kad 2019 m. nedarbas tesieks 6,3 proc., o 

2020 m. – 6,4 proc. 

„Dagens Nyheter“  



7 
 

 

2019-10-15 Pirmą kartą nuo 2013 m. užfiksuotas 

jaunimo nedarbo augimas. Rugsėjo mėn. 

darbo neturėjo 49 tūkst. jaunuolių nuo 18 

iki 24 metų – tai 700 daugiau nei prieš 

metus. Ekspertai sako, kad jaunimo 

nedarbo augimas yra aiškus lėtėjančios 

ekonomikos ženklas. 

 

„Dagens Nyheter“  

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-10-08 2019 m. Europos regionų 

konkurencingumo indekse (RCI) 

Stokholmas užėmė pirmąją vietą. Toliau 

seka Londonas ir Utrechtas. Stokholmas 

daugiausiai balų surinko už sveikatos 

apsaugos paslaugas, švietimo ir inovacijų 

galimybes. 

 

„Svenska Dagbladet“ 

 

 

2019-10-23 „Business Sweden“, įvertinusi Švedijos 

statistikos tarnybos duomenis, daro išvadą, 

kad šalies strategija koncentruotis ties 26 

prioritetinėmis eksporto rinkomis 

nepasiteisino, nes nebuvo pasiekti planuoti 

rezultatai. Švedijos prekių eksportas 2015–

2018 m. augo 22 proc., o prioritetinėse 

rinkose augimas tesiekė 16 proc., eksportas 

į 8 iš 26 rinkų netgi sumažėjo. 

 

„Dagens Industri“, 

https://www.regeringen.se/ 

contentassets/e2b2f540107 

143e99907cbe604a87ce2/ 

sveriges-exportstrategi.pdf 

 

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, 

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

mailto:ernestas.mickus@urm.lt

