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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2020-02-05 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-01-20 Užsienio prekybos ministrė A. Hallberg sako, kad 

Kinijos pažadas drastiškai didinti importą iš JAV 

turėtų neigiamos įtakos eksportuojančioms 

Švedijos įmonėms. Iš kitos pusės, ji pasidžiaugė, 

kad JAV–Kinijos susitarimas mažina įtampą tarp 

dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų, o tai 

teigiamai paveiks pasaulinę prekybą. Ministrė 

kritikuoja susitarime numatytą dvišalį konfliktų 

sprendimų mechanizmą neįtraukiant PPO. 

„Dagens Nyheter“  

2020-01-20 H&M žengia į Centrinės Amerikos rinką. 2020 m. 

pab. pagal frančizės sutartį su „Hola Moda“ turėtų 

būti atidaryta pirmoji parduotuvė Panamoje. 

Privati „Hola Moda“ įmonė turi parduotuvių 

tinklą 15 regiono šalių. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“ 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2020-01-16 Tanklaivių sektoriuje dirbanti „Concordia 

Maritime AB“, įvertinusi Švedijos mokestinę 

aplinką, nusprendė perkelti savo būstinę į Daniją. 

Įmonė taip pat svarsto galimybes delistinguoti 

įmonę Stokholmo biržoje ir pereiti į Oslo biržą. 

Įmonės vadovas K. Ullmanas pasakė, kad įmonė 

norėtų ir toliau plaukioti su Švedijos vėliava, 

tačiau tai finansiškai neperspektyvu. 

„Dagens Industri“  

2020-01-20 Danijos „Sydbank“ aviacijos analitikas J. 

Pedersenas teigia, kad SAS ketina steigti naują 

žemų kainų įmonę. SAS planuoja per kelerius 

metus sumažinti turimų orlaivių skaičių. Panašiai 

SAS elgėsi ir tada, kai buvo įsteigtas „SAS 

Ireland“ padalinys. Naujajame padalinyje turėtų 

būti paprastesnės kolektyvinės sutartys ir 

mažesnės algos. SAS atstovai informacijos 

nekomentuoja. SAS prof. sąjungos jau pradėjo 

grasinti streikais.  

„Dagens Nyheter“  

2020-01-22 Švedijos kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonė 

„Stillfront“ už 300 mln. USD nupirko JAV 

žaidimų mobiliesiems telefonams kūrimo įmonę 

„Storm8“. 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
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2020-01-02 Norint Švedijoje atidaryti uždarąją akcinę 

bendrovę, bus taikomas mažesnis reikalavimas 

dėl įstatinio kapitalo: vietoj anksčiau 50 tūkst. 

SEK (4,8 tūkst. EUR) užteks turėti 25 tūkst. SEK 

(2,4 tūkst. EUR). 

„Svenska Dagbladet“  

2020-01-03 Švedijos statistikos tarnyba paskelbė, kad 2019 

m. lapkričio mėn. namų ūkių įsiskolinimas augo 

5 proc. 2018 m. lapkritį augimas siekė 5,7 proc. 

Bendra namų ūkių įsiskolinimų našta pasiekė 

4189 mlrd. SEK (399 mlrd. EUR). 

„Dagens Nyheter“ 

 

 

2020-01-03 2019 m. gruodžio mėn. įmonių bankrotų skaičius 

sumažėjo 7 proc. Ketvirtadalis įmonių, 

bankrutavusių 2019 m., vykdė veiklą 

pažeisdamos mokestinius reikalavimus ir 

neskaidriai. 

„Dagens Nyheter“  

2020-01-20 Neįvardijamos konsultacinės bendrovės tyrimas 

rodo, kad antrai pagal dydį Švedijos įmonei 

„PostNord“ gresia bankrotas. Įmonės vadovė A. 

Gardshol tvirtina, kad siunčiamų laiškų skaičius 

mažėja, vis daugiau siuntų, tačiau pelno marža 

labai konkurencingoje siuntų rinkoje yra maža. 

Buvęs įmonės vadovas P. Brännströmas sako, 

kad sprendimas sujungti Švedijos ir Danijos pašto 

įmones buvęs „blogiausias, apie kokį galiu 

pagalvoti“. Jis mano, kad Danija apgavo Švediją, 

nes Švedija buvo atsakinga už 70 proc. įmonės 

turto, bet gavo tik 60 proc. nuosavybės teisių ir tik 

50 proc. balsavimo teisių. A. Gardshol prašo 

vyriausybės leidimo laiškus pristatyti ne kasdien, 

o tik kas antrą–trečią dieną ir atsisakyti 

reikalavimo laišką pristatyti per tris dienas, taip 

pat būtina išanalizuoti situaciją kaimo vietovėse, 

kur siuntinių pristatymas ypač brangus. Įmonių 

ministras I. Baylanas pasakė, kad vyriausybė 

svarsto galimybes subsidijuoti pristatymą kaimo 

vietovėse. Energetikos ir skaitmeninio vystymosi 

ministras A. Ygemanas atsisako pateikti įmonei 

greitą atsakymą ir teigia, kad jau sudaryta 

komisija problemai spręsti, tačiau „PostNord“ 

nustatyti terminai esantys nerealūs. Abu ministrai 

sausio 28 d. kviečiami į Riksdagą išdėstyti 

vyriausybės pozicijos „PostNord“ klausimu. 

Danijos atstovai sako, kad svarstomi įvairūs 

variantai, taip pat ir įmonės atskyrimas į Švedijos 

ir Danijos padalinius ir privatizavimas. 

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2020-01-21 Kasmetinė PWC apklausa rodo, kad 72 proc. 

Švedijos įmonių vadovų tikisi lėtesnio 

ekonomikos pasaulyje augimo. Pagrindinės 

pesimistinio vertinimo priežastys yra per didelis 

reguliavimas, prekybos karai, neaiškios augimo 

perspektyvos, kibernetinės grėsmės ir politinis 

neaiškumas. 

„Dagens Industri“  
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2020-01-29 Finansines paslaugas teikiančių įmonių ir bankų 

priežiūros tarnyba (Finansinspektionen) mano, 

kad išaugo didžiausių komercinių bankų, 

teikiančių paskolas NT projektų vystytojams, 

rizika, todėl „Swedbank“, „Handelsbanken“ ir 

SEB padidintikapitalo reikalavimai iki 5 mlrd. 

SEK (476 mln. EUR). 

„Dagens Nyheter“  

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2020-01-21 „Ericsson“ planuoja atidaryti naują 5G R&D 

centrą Prancūzijoje (dirbs 300 darbuotojų). 

Pirminis padalinys bus įsteigtas „Ericsson“ 

atstovybėje Massy mieste. 

„Dagens Nyheter“  

2020-01-27 Farmacijos įmonės „AstraZeneca“ tyrimų 

projektas „Bio Venture Hub“ gavo 60 mln. SEK 

(5,7 mln. EUR) finansinės paramos. Trečdalį 

visos sumos (20 mln. SEK arba 1,9 mln. EUR) 

suteikė Švedijos inovacijų agentūra „Vinnova“. 

Netoli Geteborgo esančiame Miolndale pradėtas 

statyti 100 tūkst. kv.m dydžio „GoCo Health 

Innovation City“, kuriame įsikurs 350 

biotechnologijų sektoriaus įmonių. Įmonių 

ministras I. Baylanas neatmeta ir tolimesnių 

investicijų galimybės. 

„Dagens Nyheter“  

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-01-02 2019 m. Švedijos elektros energijos eksportas 

buvo rekordinis – eksportuota 25,9 TWh elektros. 

Tai sudaro 15 proc. viso šalyje pagaminto el. 

energijos kiekio. Tokį kiekį per metus pagamina 

trys branduoliniai reaktoriai. Palyginus su 2018 

m., el. energijos eksportas išaugo 50 proc. 

Daugiausiai eksportuota į Suomiją ir Norvegiją. 

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 

 

2020-01-02 2019 m. gruodžio 30 d. visam laikui sustabdytas 

Ringhals 2 branduolinis reaktorius. Ringhals 1 

reaktorius veiks iki 2020 m. pabaigos. 

„Dagens Nyheter“  

2020-01-03 „Bank of New York Mellon“, kuris „Swedbanko“ 

klientams Niujorke teikė grynųjų pinigų 

paslaugas, baigė bendradarbiavimą su 

„Swedbank“. „Swedbank“ patvirtino šią 

informaciją ir paaiškino, kad tai buvęs strateginis 

verslo sprendimas. Dienraščio „Dagens Industri“ 

šaltiniai tvirtina, kad sprendimas priimtas dėl 

kaltinimų „Swedbankui“ plaunant pinigus. 

„Dagens Industri“  

    

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Bendra ekonominė informacija 

2020-01-09 Antrus metus iš eilės mažėja paraiškų gauti 

leidimus vykdyti naudingųjų žaliavų paieškas. 

2019 m. gauta 130 paraiškų (2018 m. buvo 166, 

2017 m. – 227). Priežastis – ilgas paraiškų 

nagrinėjimo laikotarpis ir miglotos galimybės, 

kad leidimas bus išduotas. 

„Dagens Industri“  

2020-01-15 Nedarbas šalyje išaugo iki 7,2 proc. – tai 

aukščiausias rodiklis per pastaruosius dvejus 

metus. Darbo ministrė E. Nordmark tvirtina, kad 

nedarbo augimo buvo tikėtasi, nes 2019 m. 

sulėtėjo ekonomikos augimas. 

„Svenska Dagbladet“  

2020-01-17 Finansų ministerija prognozuoja, kad šalies 

ekonomikos augimas 2020 m. sieks 1,1 proc. 

(2019 m. rugsėjo mėn. prognozė 2020 metams 

buvo 1,8 proc.). 2021 m. augimas turėtų būti 1,6 

proc. (ankstesnė prognozė buvo 1,8 proc.). 

Nedarbas turėtų siekti 7 proc., o 2021 m. – 6,4 

proc. Finansų ministrė M. Andersson sako, kad 

šalus pasiruošusi tokiam augimo sulėtėjimui, nes 

nacionalinė skola yra mažiausia nuo 1977 m. 

Ministrė sako, kad daugiausiai dėmesio reikės 

skirti savivaldybių ir regionų finansams ir gerovės 

politikai. 

„Dagens Industri“, 

„Dagens Nyheter“, 

www.regeringen.se 

 

 

    

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

