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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2020-03-04 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2020-02-03 Internetinių mokėjimų įmonė „Klarna“ pradėjo 

teikti paslaugas Australijoje ir N. Zelandijoje. 

Plėtra vyksta vietinio didelio banko 

„Commonwealth Bank of Australia“ dėka, kuris 

investavo 2 mlrd. SEK (beveik 191 mln. EUR). 

Šiam bankui priklausys pusė kartu su „Klarna“ 

vystomo verslo regione. 

„Dagens Industri“  

2020-02-11 „Volvo Cars“ ir „Geely Automobile“ ketina 

pradėti derybas dėl susijungimo. Bendrai darbo 

grupei vadovaus „Volvo Cars“ vadovas H. 

Samuelssonas. Sprendimas turėtų būti priimtas 

iki 2020 m. pabaigos. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Industri“ 

 

2020-02-11 2019 m. investicijos į startuolius Švedijoje viršijo 

22 mlrd. SEK (2,1 mlrd. EUR). 2020 m. sausio 

mėn. Švedijos technologijų įmonės pritraukė 5 

mlrd. SEK (476 mln. EUR) rizikos kapitalo. 

„Dagens Industri“  

2020-02-19 Koronaviruso plitimas parodė, kokios 

pažeidžiamos tiekimo grandinės. Švedijos 

subrangovai sulaukė pasiūlymų perkelti gamybą 

iš Kinijos į Švediją. Spaudoje paminėta, kad šiuos 

pasiūlymus svarstytų „Formtek“, gaminanti 

įrankius ir komponentus plastiko gamybai, taip 

pat SEM, kuri tiekia degimo sistemas „Scania“ ir 

„Volvo“. 

„Svenska Dagbladet“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-02-03 Ministras pirmininkas S. Löfvenas ir būsto 

ministras P. Bolundas laišku paragino statybų 

sektoriaus įmones įgyvendinti daugiau NT 

projektų. Vienas didžiausių NT vystytojų 

„Veidekke“ atkirto, kad pati vyriausybė turėtų 

būti aktyvesnė. Anot „Veidekke“, Švedijos būsto 

politika nesikeitė nuo 1990-ųjų, o dabar 

pastebimas ryškus disbalansas. Nors Švedijos 

gyventojų skaičius nuolat auga, per pastaruosius 

kelerius metus naujų NT projektų skaičius 

sumažėjo 27 proc. „Veidekke“ ragina atsakyti į 

klausimą, kaip ateityje bus finansuojamos būsto 

statybos. Sausio mėn. namų kainos kilo 

„Svenska Dagbladet“  
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vidutiniškai 3 proc.: 3,6 proc. Stokholme, 3 proc. 

Malmėje ir 1,9 proc. Geteborge. 

2020-02-12 Švedijos mokesčių agentūra Skatteverket atidžiau 

tikrins transporto, statybų ir valymo paslaugas 

teikiančias įmones, kad būtų užkardytas 

darbuotojų išnaudojimas. 

„Dagens Nyheter“ 

 

 

2020-02-13 Švedijos centrinis bankas nepakeitė palūkanų 

normos – ir toliau lieka 0 proc. Spaudoje rašoma, 

kad Riksbankas yra pasiruošęs skelbti apie 

neigiamą palūkanų normą, jei ekonominė 

situacija pablogėtų. 

„Dagens Industri“  

2020-02-26 Švedijos miškų pramonės sektoriaus įmonėms 

tolimesnis koronaviruso plitimas gali kelti rimtų 

problemų, jei pagrindinėje švediškos medienos 

rinkoje Kinijoje (eksportuojama 60 proc. visos 

medienos) dėl viruso žymiai sumažėtų paklausa. 

Jau dabar įmonių sandėliai yra beveik užpildyti 

produkcija. 

„Svenska Dagbladet“  

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2020-03-03 Biotechnologijų įmonė „Anocca“ nuo 2014 m. 

pritraukė daugiau nei 500 mln. SEK (apie 48 mln. 

EUR) kapitalo. Įmonė siekia tapti individualaus 

gydymo nuo vėžio lydere pasaulyje. 

„Dagens Industri“  

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-02-10 Švedijos pašto ir telekomunikacijų tarnyba (PTS) 

tikisi, kad 2020 m. spalio mėn. pavyks 

organizuoti aukcioną dažnių, svarbių plėtojant 5G 

tinklą šalyje. 

„Svenska Dagbladet“  

2020-02-10 JAV viceprezidentas M. Pence’as atmetė JAV 

generalinio prokuroro W. Barro pasiūlymą JAV 

apsvarstyti galimybes investuoti į „Ericsson“ ir 

„Nokia“ ir tokiu būdu stabdyti „Huawei“ veiklą 

pasaulyje. Prezidento D. Trumpo patarėjas 

ekonomikos klausimais L. Kudlowas pasakė, kad 

Šiaurės šalių telekomunikacijų bendrovės yra 

svarbios vystant 5G tinklą JAV, tačiau vyriausybė 

neketinanti pirkti šių įmonių akcijų. 

„Dagens Nyheter 

Online“ 

 

2020-02-14 „Stockholm Exergi“, priklausanti Stokholmo 

miestui ir Suomijos „Fortum“, planuoja per 

dvejus metus pastatyti CCS technologijos 

jėgainę, kuri preliminariai kainuos 1,5–2,5 mlrd. 

SEK (143–239 mln. EUR). Jėgainė sumažintų 

Švedijos anglies emisijas 1,5 proc.  

„Dagens Industri“  

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2020-02-14 Švedijos nacionalinės audito biuro Riksrevisionen 

ataskaita rodo, kad vyriausybės investicijos į 

„žalius“ automobilius yra ir brangios, ir 

neefektyvios. Nuo 2006 m. Švedijos vyriausybė 

tokiems automobiliams skyrė 13 mlrd. SEK (1,25 

mlrd. EUR). Ypač kritikuojama taikoma speciali 

paskatų sistema asmenims, perkantiems mažos 

emisijos automobilius. Riksrevisionen tvirtina, 

kad efektyviau būtų apmokestinti išmetamą CO2. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“ 

 

2020-02-20 Rekordiškai žema elektros energijos supirkimo 

kaina ir žlugusi elektros sertifikatų paramos 

sistema lėmė, kad daug vėjo energetikos įmonių 

susiduria su didžiulėmis finansinėmis 

problemomis. Energetikos ministras A. 

Ygemanas patvirtino, kad vyriausybėje svarstomi 

keli pasiūlymai problemoms spręsti. 

„Dagens Industri“  

    

Bendra ekonominė informacija 

2020-02-12 

2020-02-19 

Švedijos įdarbinimo tarnyba pranešė, kad 

nedarbas šalyje siekia 7,4 proc. Tarnyba 

prognozuoja, kad ateityje nedarbas gali augti, 

ypač tarp tų asmenų, kurie neturi bent vidurinio 

išsilavinimo. Švedijos statistikos tarnyba pranešė, 

kad sausio mėn. nedarbas siekė 7,1 proc. 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Industri“ 

 

2020-02-13 OECD siekis, kad didelės ir labai pelningos 

tarptautinės įmonės, įskaitant interneto gigantus, 

mokesčius mokėtų ten, kur yra vartotojai ir 

generuojamas pelnas (rekomendacijos galėtų būti 

pateiktos vasarą, o ateinančiais metais šalys 

privalėtų jas įgyvendinti), ekspertų vertinimu, 

Švedijai kasmet kainuotų 70 mlrd. SEK (6,67 

mlrd. EUR) pelno mokesčių. Švedijos vidaus 

rinka yra maža, įmonės pajamas gauna 

parduodamos prekes ir paslaugas užsienyje. 

Finansų ministrės M. Andersson valstybės 

sekretorius L. Jacobssonas tvirtina, kad 

vyriausybė daro viską, ką gali, tačiau bendra 

tendencija yra ta, kad pokyčiai paveiks pasaulinį 

augimą. 

„Dagens Industri“  

2020-02-14 Pagal Europos Komisijos paskelbtą ekonominio 

augimo prognozę Švedijos ekonomikos augimas 

2020 m. sieks 1,2 proc. ir 2021 m. 1,5 proc. 

„Dagens Nyheter 

Online“ 

 

2020-02-24 Vyriausybė pokalbiui pasikvietė kelių Švedijos 

įmonių („Volvo“, „Scania“ ir kt.) vadovus aptarti 

galimas koronaviruso plitimo pasekmes verslui ir 

šalies ekonomikai. Įmonių ministras I. Baylanas 

neatsakė, kokių konkrečių priemonių galėtų būti 

imtasi – susitikimo tikslas buvęs sužinoti verslo 

atstovų nuomonę. Po kelių dienų šį klausimą I. 

Baylanas ir užsienio prekybos ministrė A. 

Hallberg aptarė su Nacionalinio ekonominių 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Nyheter“, 

„Dagens Industri“ 
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tyrimų instituto NIER ir Švedijos pramonės 

atstovais. A. Hallberg teigia, kad rimtesnių 

pasekmių kol kas nesimato, tačiau pripažino, kad 

didžiosios įmonės turi daugiau galimybių spręsti 

problemas nei mažos ar vidutinio dydžio. 

Vyriausybė kartu su darbdavių ir darbuotojų 

organizacijų atstovais kalbasi apie laikiną darbo 

laiko trumpinimą, dėl ko būtų lengviau įveikti 

koronaviruso keliamus sunkumus. 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2020-02-11 „Volvo Cars“, „Ericsson“ ir „AB Volvo“ vadovai 

tvirtina, kad sprogdinimai ir šaudymai Švedijoje 

griauna gerą Švedijos įvaizdį užsienyje, todėl 

daugeliui pramoninių šalies grupių vis sunkiau 

pritraukti talentus iš užsienio. „Volvo 

Cars“ generalinis direktorius H. Samuelssonas 

sako, kad klausimus apie saugumą šalyje jie 

užduoda eidami į Braziliją – šiandien panašių 

klausimų jie sulaukia iš užsieniečių, galvojančių 

apie atvykimą į Švediją. Jei ir toliau nebus 

suvaldytas nusikalstamumas, tai gali neigiamai 

paveikti įmonių konkurencingumą ir šalies 

eksportą. 

„Dagens Nyheter“, 

„Svenska Dagbladet“, 

„Dagens Industri“ 

 

    

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, 

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