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Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2020-05-30 

 

DATA 

PATEIKIAMOS 

INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS 
PASTA-

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-

05-05 

2020-

05-12 

Balandžio mėn. 

automobilių 

pardavimai krito 37,5 

proc., bet išaugo 

elektrines ir 

hibridines pavaras 

turinčių automobilių 

pardavimai išaugo 

dvigubai. „Scania“ 

užsakymai krito 23 

proc. Bet pranešta, 

kad vėl pradėjo veikti 

visos „Volvo Cars“ 

gamyklos. 

„Dagens Industri“, „Svenska Dagbladet“, Švedijos televizija, 

https://www.svd.se/kina-vaxlar-upp--volvo-oppnar-alla-

fabriker/i/senaste 

 

2020-

05-05 

Kalbama, kad šią 

vasarą Švedijoje 

pradės veikti 

„Amazon“, 

Eskilstunoje 

statomas logistikos 

operacijų centras. 

https://www.breakit.se/artikel/24827/uppgifter-klart-att-

amazon-kommer-till-sverige-lanserar-i-sommar 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2020-

05-04 

„Business Sweden“ 

tvirtina, kad vis 

svarbesnis tampa 

tiekimo grandinių 

keitimo klausimas. 

JAVKinijos 

prekybos karai, 

pandemija ir kitos 

priežastys lemia, kad 

įmonės svarsto 

galimybes gamybą 

perkelti į Švediją. Tai 

leistų sukurti daugiau 

darbo vietų ir skatinti 

Švedijos ekonomiką. 

„Dagens Nyheter“  

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

https://www.breakit.se/artikel/24827/uppgifter-klart-att-amazon-kommer-till-sverige-lanserar-i-sommar
https://www.breakit.se/artikel/24827/uppgifter-klart-att-amazon-kommer-till-sverige-lanserar-i-sommar
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2020-

05-08 

2020-

05-12 

Kai kurios didelės 

biržose listinguotos 

įmonės išsimokėjo 

milijardinius 

dividendus, nors iš 

valstybės gavo 

paramą COVID-19 

pasekmėms įveikti. 

Švedijos televizija 

pranešė apie neetišką 

SKF ir „Assa Abloy“ 

elgesį. Finansų 

ministrė M. 

Andersson pareiškė 

esanti pasiruošusi 

peržiūrėti esamą 

reglamentavimą, kad 

ateityje įmonės 

negalėtų mokėti 

dividendų, jei gauna 

paramą iš valstybės. 

Teisėkūros taryba 

padarė išvadą, kad 

dividendus 

išmokančios įmonės 

negali tikėtis 

valstybės paramos 

dėl pandemijos 

kilusioms 

finansinėms 

problemoms spręsti. 

Teisėkūros taryba 

teigia, kad esami 

teisės aktai aiškiai tai 

reglamentuoja, todėl 

jokie išaiškinimai ar 

pataisos nėra būtinos. 

Švedijos radijas, Švedijos televizija, https://tt.omni.se/lagradet-

onodigt-fortydliga-om-utdelning/a/vQ2d1l 

 

2020-

05-07 

Vyriausybė paskelbė 

apie naują paramos 

verslui paketą, 

vertinamą 14,7 mlrd. 

SEK (1,39 mlrd. 

EUR). Dalis pinigų 

bus skirta padengti 

nedarbingumo 

atostogų iki liepos 

mėn. išlaidas, bus 

padidintos išmokos 

sergantiems 

darbuotojams. 

https://www.svd.se/presstraff-om-nya-stod-till-foretag  

2020-

05-18 

Švedijos įmonių 

konfederacija teigia, 

https://www.dn.se/ekonomi/kraftig-okning-av-konkurser-att-

vanta-under-sommaren/ 
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kad balandį užsidarė 

ne mažiau kaip 10 

tūkst. įmonių – tai 50 

proc. daugiau nei 

kovą. Tačiau įmonės 

neskuba pasinaudoti 

valstybės finansine 

pagalba: gegužės 8 d. 

duomenimis, buvo 

pasinaudota tik 430 

mln. SEK (41 mln. 

EUR) iš 100 mlrd. 

SEK (daugiau nei 9,5 

mlrd. EUR) bendro 

vyriausybės skirto 

paketo. 

2020-

05-27 

Moderatų partijos 

vadovas U. 

Kristerssonas 

pareiškė esąs 

pasiruošęs pritarti 

Darbuotojų apsaugos 

įstatymo pataisoms, 

kurios liberalizuotų 

darbo rinką. 2019 m. 

vyriausybė pradėjo 

specialų tyrimą dėl 

darbo rinkos 

modernizavimo – 

2020 m. gegužės 31 

d. turi būti pateikta 

tyrimo ataskaita. 

Kairiųjų partija 

grasina vyriausybei, 

jei būtų imtasi 

priemonių 

liberalizuoti 

darbuotojų atleidimo 

reikalavimus. U. 

Kristerssonas pasakė 

kalbėjęs su Kairiųjų 

partijos vadovu J. 

Sjöstedtu ir įspėjęs, 

kad Moderatų partija 

netrukdys 

vyriausybei priimti 

būtinų sprendimų. Jei 

profesinės sąjungos 

ir darbdavių atstovai 

iki 2020 m. rugsėjo 

pab. nesusitars, 

vyriausybė, kaip 

https://www.di.se/nyheter/v-far-nobben-av-moderaterna-om-

las-hot/ 
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numatyta Sausio 

susitarime, 

įstatymiškai 

liberalizuos darbo 

rinką. 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-

05-11 

SAS skrydžių ir 

keleivių skaičius 

balandžio mėn, 

lyginant su 2019 m. 

balandžiu, krito 98 

proc. Skrydžių 

bendrovės vadovas 

R. Gustafsonas sako, 

kad kilę iššūkiai iš 

esmės paveiks 

pagrindines įmonės 

veiklas, o 

atsigavimas užtruks 

ilgiau nei 

prognozuota – 

normalios veiklos 

nesitikima iki 2022 

m. 

https://direkt.omniekonomi.se/sas-kapacitet-minskade-95-i-

april-passagerartrafik-sjonk-98/a/8mMW6x 

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2020-

05-05 

Švedijos energetikos 

agentūra skyrė 575 

mln. SEK (55 mln. 

EUR) nacionalinei 

elektra varomų 

automobilių 

testavimo 

laboratorijai SEEL 

Lindholmene (prie 

Geteborgo). SEEL 

bendradarbiauja su 

„Scania“, „Volvo 

cars“, „Volvo 

Group“, „CEVT“. 

SEEL turėtų pradėti 

veikti 2023 m., ji 

teiks paslaugas 

įmonėms iš 

automobilių, 

aviacijos ir jūrų 

sektoriaus, sudarys 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/staten-lagger-575-mkr-pa-

goteborgs-testcenter-for-elbilar/ 

 

                                                           

1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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sąlygas mokslininkų 

ir aukštųjų 

mokymosi įstaigų 

tyrimams. 

2020-

05-25 

Gegužės 24 d. 

„Tele2“ aktyvavo 

pirmąjį viešąjį 5G 

ryšį Stokholme, 

Geteborge ir 

Malmėje. Klientai, 

turintys 5G ryšį 

palaikančius 

mobiliuosius 

įrenginius, gali 

naršyti internete 

didesniu nei 1 GB 

greičiu (keturis 

kartus greičiau nei 

4G). Ekspertai sako, 

kad tokiu būdu 

„Tele2“ pasijuokė iš 

„Telia“, kuri gegužės 

25 d. kartu su 

„Ericsson“ spaudos 

konferencijoje norėjo 

paskelbti apie 

„pirmąjį Švedijoje 

viešąjį 5G ryšį“. 

„Telia“ 5G paslaugas 

pradės teikti 

Stokholme ne 

anksčiau kaip vasarą. 

„Tele2“ 5G ryšį 

užtikrina „Huawei“ 

pagalba. 

Skaitmeninio 

vystymosi ministras 

A. Ygemanas 

pareiškė nematąs 

problemų, kad 

Švedijos 

telekomunikacijų 

įmonės naudoja 

„Huawei“ įrangą, o 

kritinio tinklo 

saugumo klausimais 

reikėtų kalbėti su 

pačiomis įmonėmis. 

https://www.tele2.com/sv/Media/pressmeddelanden/2020/tele2-

har-lanserat-sveriges-forsta-publika-5g-nat, 

https://www.dn.se/ekonomi/tele2-publikt-5g-nat-i-centrala-

stockholm-fran-och-med-i-dag/, 

https://www.ft.com/content/a723278f-3986-4d13-b846-

6d2dfefd7664 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2020-

05-06 

„Ryanair“ kreipėsi į 

Europos Sąjungos 

„Svenska Dagbladet“, „Bloomberg“  

https://www.tele2.com/sv/Media/pressmeddelanden/2020/tele2-har-lanserat-sveriges-forsta-publika-5g-nat
https://www.tele2.com/sv/Media/pressmeddelanden/2020/tele2-har-lanserat-sveriges-forsta-publika-5g-nat
https://www.dn.se/ekonomi/tele2-publikt-5g-nat-i-centrala-stockholm-fran-och-med-i-dag/
https://www.dn.se/ekonomi/tele2-publikt-5g-nat-i-centrala-stockholm-fran-och-med-i-dag/
https://www.ft.com/content/a723278f-3986-4d13-b846-6d2dfefd7664
https://www.ft.com/content/a723278f-3986-4d13-b846-6d2dfefd7664
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Bendrąjį Teismą dėl 

Švedijos finansinės 

pagalbos aviacijos 

įmonėms ir galimo 

paneuropinių 

aviakompanijų 

diskriminavimo. 

Kovo mėn. 

Riksdagas nusprendė 

dėl galimybės 

aviakompanijoms 

gauti kredito 

garantijas neviršijant 

5 mlrd. SEK (472 

mln. EUR), tačiau su 

sąlyga, kad 

aviakompanija turės 

Švedijos institucijų 

išduotą veiklos 

leidimą, o būstinė ar 

pagrindinė veikla bus 

vykdoma Švedijoje. 

2020-

05-20 

Spaudoje paskelbta 

apie stiprinamą 

Švedijos policijos ir 

didžiausių šalies 

bankų: 

„Handelsbanken“, 

„Danske Bank“, 

„Nordea“, 

„Swedbank“ ir SEB 

bendradarbiavimą 

kovojant su pinigų 

plovimu. Ketinama 

organizuoti 

reguliarius kas antrą 

savaitę vyksiančius 

policijos ir bankų 

atstovų susitikimus, 

kurių metu bus 

keičiamasi 

informacija – tai 

vėliau galėtų 

paskatinti keisti 

teisės aktus. EK taip 

pat ragina Švediją 

imtis griežtesnių 

priemonių suvaldyti 

pinigų plovimą. 

„Dagens Nyheter“  

2020-

05-22 

„Norwegian“ 12,7 

mlrd. SEK (1,21 

mlrd. EUR) 

https://www.svt.se/nyheter/svenska-dagbladet-kina-ny-

storagare-i-norwegian, https://www.svd.se/kinas-intag-kan-

leda-till-problem-varnar-expert 

 

https://www.svt.se/nyheter/svenska-dagbladet-kina-ny-storagare-i-norwegian
https://www.svt.se/nyheter/svenska-dagbladet-kina-ny-storagare-i-norwegian
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siekiančias paskolas 

konvertavo į akcijas, 

o šias įsigijo Kinijos 

oro transporto lizingo 

įmonė „BOC 

Aviation“, tokiu 

būdu tapusi 12,7 

proc. akcijų paketo 

valdytoja ir viena 

didžiausių įmonės 

savininkių. „BOC 

Aviation“ yra 

listinguota 

Honkongo biržoje. 

Dienraštis „Svenska 

Dagbladet“ 

išsiaiškino, kad 

įmonė susijusi su 

vienu Kinijos banku, 

kurio pagrindinis 

savininkas yra 

Kinijos valstybė. 

Analitikai spėja, kad 

tai gali pakeisti 

Šiaurės šalių oro 

susisiekimo 

žemėlapį, nes gali 

būti pasiūlyta 

daugiau skrydžių į 

Azijos miestus. 

    

Bendra ekonominė informacija 

2020-

05-07 

ES prognozuoja, kad 

dėl pandemijos 

Švedijos BVP šiemet 

kris 6 proc., o 

nedarbas 2020 ir 

2021 m. sieks 10 

proc. 

https://tt.omni.se/eu-varsta-krisen-hittills/a/b5x40q  

2020-

05-12 

2020-

05-19 

2020-

05-26 

Balandžio pab. buvo 

registruoti beveik 

428 tūkst. bedarbių – 

tai beveik 8,3 proc. 

visos šalies darbo 

rinkos. Balandžio 

mėn. nedarbas išaugo 

1,4 proc. 2019 m. 

balandžio mėn. 

nedarbas siekė 

6,7 proc. 

Švedijos statistikos 

tarnyba pranešė, kad 

https://arbetsformedlingen.se/om-

oss/press/pressmeddelanden?id=1DDD42150DCAB58A, 

https://arbetsformedlingen.se/om-

oss/press/pressmeddelanden?id=482FF91CDD9C668C 

 

https://www.government.se/497453/globalassets/government/dokument/finansdepartementet/pdf/varbudget-2020/key-indicators-forecast-15-april-2020.pdf
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=1DDD42150DCAB58A
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=1DDD42150DCAB58A
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balandžio mėn. 

nedarbas Švedijoje 

siekė 8,2 proc. 

Lyginant su 2019 m. 

balandžio mėn., 

nedarbas išaugo 1,4 

proc. procentinio 

punkto. 

Švedijos valstybinė 

užimtumo tarnyba 

pranešė, kad labai 

sparčiai auga 

jaunimo nedarbas. 

Šiuo metu asmenų 

nuo 18 iki 34 m. 

nedarbas siekia 

11 proc., nes daugėja 

atleidimų prekybos, 

viešbučių ir restoranų 

sektoriuose. 

2020-

05-14 

Švedijos statistikos 

tarnyba paskelbė, 

kad balandį buvo 

fiksuota 0,4 proc. 

siekusi defliacija. 

Kovo mėn. infliacija 

buvo 0,6 proc. 

Infliacijos nedidina 

net išaugusios maisto 

produktų kainos. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-

och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-

kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-april-2020/ 

 

2020-

05-20 

Dėl COVID-19 

Švedijos vyriausybė 

bus priversta 

skolintis daugiau nei 

planuota. 

Prognozuojama, kad 

metinis biudžeto 

deficitas didės iki 

402 mlrd. SEK (38,3 

mlrd. EUR), 2021 m. 

papildomai didės 76 

mlrd. SEK (7,2 mlrd. 

EUR) – 2021 m. pab. 

skola išaugtų iki 45 

proc. BVP 

(2019 m. pab. skola 

siekė 35 proc. BVP). 

Nacionalinės skolos 

tarnyba sako, kad tai 

viršys 2009 m. 

skaičius, kai deficitas 

„Dagens Nyheter“  
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augo dėl finansinės 

krizės. 

2020-

05-20 

Riksbankas išplatino 

pranešimą, kad 

Švedijos finansų 

sistema yra stabili, 

tačiau grėsmės gali 

stiprėti dėl 

besitęsiančios 

pandemijos ir 

socialinės distancijos 

rekomendacijų. 

Riksbanko 

valdytojas S. 

Ingvesas pasakė, kad, 

Riksbanko 

vertinimu, gali būti 

negąžinta iki 3 proc. 

suteiktų paskolų (500 

mlrd. SEK arba 47,6 

mlrd. EUR), jei 

šiemet pasitvirtins 

Riksbanko prognozė 

apie BVP kritimą 10 

proc. Riksbankas 

prognozuoja, kad 

ekonomika trauksis 

6,99,7 proc. BVP. S. 

Ingvesas pasakė 

nesąs patenkintas 

SEB sprendimu 

išmokėti dividendus, 

kai visuomenėje 

svarstoma, kaip 

suderinti valstybės 

paramą ir akcininkų 

interesus. 

https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-

and-press-releases/press-releases/2020/corona-pandemic-

increasing-risks-to-financial-stability/ 

 

    

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

