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Švedijos BVP susitraukė 8.6%  

2020 m II ketvirtį Švedijos BVP susitraukė 8.6%, kas yra mažiau už euro zonos arba ES 

valstybių BVP mažėjimo vidurkį, atitinkamai -12.1% ir -11.9%.  

Švedija yra pilnai įkomponuota į globalias verčių kūrimo grandines, taigi paklausos 

visame pasaulyje mažėjimas pvz. automobilių, inžinerijos, statybos ir kituose sektoriuose 

stipriai neigiamai atsiliepė tiesiogiai ir netiesiogiai su eksportu dirbantiems Švedijos 

gamybos bei paslaugų sektoriams, o Švedijos pasirinkta kovos su COVID-19 strategija 

padėjo išvengti didesnio vidaus vartojimo nuosmukio.  

Biudžetas 

Opozicinė Liberalų partija siūlo naujame biudžete mažinti beveik 30 mlrd. SEK 

mokesčius verslui, kad padėti verslui atsistoti ant kojų dėl COVID-19 sukeltos krizės, o 

taip pat skatinti verslą plėsti savo veiklą, ko pasėkoje būtų įdarbinti nauji darbuotojai ir 

taip būtų sprendžiama išaugusi bedarbystės problema. Tačiau valdančioji 

Socialdemokratų partija nėra linkusi pritarti šiems siūlymams, nes kitų metų biudžete bus 

didinamos išlaidos skirtos viešajam sektoriui (ypač atskiriems Švedijos regionams, kurie 

skundžiasi nepakankamu finansavimu regionų ligoninėms) kovai su COVID-19. 

Švedijos vyriausybė ketina 2020-09-21 d. pristatyti biudžeto pasiūlymą 2021 metams. 

 

Švedijos užsienio prekybos apimtys 2020 m. (sausio-liepos mėn.) lyginant su 2019 m 

smuko apie 9 proc. 

Švedijos Statistikos agentūra informavo, kad 2020 m sausio-liepos mėn. SE prekių 

eksportas siekė 821,5 mlrd. SEK (8 proc. sumažėjimas lyginant su 2019 m liepos mėn.), 

o importas – 777 mlrd. SEK (-10 proc.). 52 proc. SE eksporto teko ES šalims, o 48 proc. 

ne ES šalims. 67 proc. prekių SE importavo iš ES šalių, o 33 proc iš ne ES šalių. 

 

100 mlrd. SEK bus skirta Švedijos ekonomikos gaivinimui 

2020-08-27 d. SE finansų ministrė Magdalena Anderrson informavo, kad Vyriausybė 

skirs 100 mlrd. SEK ekonomikos, paveiktos COVID-19, gaivinimui (t.y. didžiausia 

finansinė injekcija SE ekonomikai per paskutinius kelis dešimtmečius). Minėtos 

investicinės lėšos pagrindinai bus skirtos socialinei apsaugai, investicijoms klimato 

kaitos srityje, darbo vietų kūrimui. Prognozuojama, kad šalies BVP 2020 m augimas 

sieks -4.6 proc., o 2021 m -3,3 proc. Tuo tarpu valstybės skola 2020 m pab. gali pasiekti 

45 proc BVP (2020 m pr. ji siekė 35 proc. BVP). SE finansų ministrė pabrėžė, kad 

papildomų finansinių injekcijų SE ekonomikai gali prireikti ir 2022-2023 m. Reikia 

pažymėti, kad SE Vyriausybė buvo planavusi 2020 m skirti beveik 300 mlrd. SEK 

ekonomikos gaivinimui, tačiau dėl spartesnio ekonomikos atsigavimo bei verslo 

pasyvaus požiūrio į siūlomą valstybės finansinę paramą, šalies valdžia buvo priversta 

ženkliai mažinti paramos verslui, paveiktam COVID-19, fondą. Tuo tarpu opozicinės 

Centro, Liberalų, Moderatų ir Krikščionių-demokratų partijos reikalauja SE vyriausybę 

mažinti mokesčius (gyventojų pajamų ir pelno mokesčius), didinti finansavimą 

teisėsaugai ir krašto apsaugai bei kovai su klimato kaita. 

 

Parama verslui dėl COVID-19 

Švedijos ekonomikos ir regioninio augimo agentūra informuoja, kad iki šiol verslui, kuris 

nukentėjo nuo COVID-19, buvo skirta 27,4 mlrd. SEK paramos. Prognozuojama, kad iki 



2020 m bus skirta 43 mlrd. SEK paramos verslui, t.y. dvigubai mažiau nei buvo numatyta 

pirminiuose planuose. Švedijos ekonomikos ir regioninio augimo agentūros teigimu tai 

paaiškinama tuo, kad Švedijos verslo nuostoliai dėl COVID-19 nebuvo tokio didelio 

masto kaip prognozuota. Tuo tarpu Švedijos ekonomikos ekspertai nurodo ir kitą 

priežastį dėl tokios menkos paramos verslui skyrimo apimties, t.y. argumentuojama, kad 

verslas nesikreipia dėl valstybės paramos, nes paramos skyrimo procesas yra labai 

ištęstas.   

 

Švedijos mažmeninės prekybos apimtys toliau auga 

SE Statistikos departamentas informuoja, kad 2020 m. liepos mėn SE mažmeninės 

prekybos apimtys augo 4,8 proc. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 

COVID-19 neigiamos įtakos mažmeninei prekybai turėjo tik 2020 m kovo-balandžio 

mėn, kai buvo fiksuojami neigiami rodikliai. 

 

Siekiama riboti užsienio investicijas į nacionalinės svarbos verslo sektorius bei 

kritinę infrastruktūrą 

SE Vyriausybė rengia Saugumo Akto pakeitimus, kuriais siekiama suteikti teisę SE 

Saugumo policijai (SÄPO) bei karinėms pajėgoms stabdyti užsienio investicijas į SE 

verslo sektorius ar infrastruktūros objektus, kurie keltų grėsmę SE nacionaliniam 

saugumui. Tokių veiksmų SE Vyriausybė ėmėsi matydama tendencijas kitose Vakarų 

šalyse, kur dėl COVID-19 nuvilnijus bankrotų bangai, Kinija ėmėsi aktyviai supirkinėti 

kompanijas ar infrastruktūros objektus. Pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio 

1 d. 

 

Švedija nominuoja buvusią EK komisarę prekybos kl. Cecilia Malmström į EBPO 

generalinės sekretorės postą 

2020-09-01 d. Švedijos Vyriausybė informavo, kad teikia buvusią Europos Komisijos 

komisarę prekybos kl Cecilia Malmström į EBPO generalinės sekretorės postą. 

 

Kritika dėl Švedijos saviizoliacinės politikos 

Buvusi Europos Komisijos komisarė prekybos kl. Cecilia Malmström sukritikavo 

dabartinės SE Vyriausybės poziciją derybose dėl ES ekonomikos gaivinimo fondo 

kūrimo.  C. Malmström teigimu, iš ES pasitraukus JK, SE neteko vieno iš artimiausių 

sąjungininkų ES fiskaliniais kl. Todėl SE turi iš naujo peržiūrėti savo poziciją dėl ES 

biudžeto ir labiau išgirsti kitų ES šalių pozicijas, atsižvelgiant į tai, kad beveik 50 proc. 

SE eksporto tenka į ES šalis. 

 

Švedijoje nedarbo lygis augo sparčiausiai ES 

Remiantis Eurostat pateiktais duomenimis, 2020 m birželio mėn. nedarbo lygis Švedijoje 

augo sparčiausiai (+1.3%) tarp visų ES šalių. Pagal bendrą nedarbo lygį (9.3%), Švedija 

užima 6-ąją vietą tarp visų ES šalių. Labiausiai COVID-19 darbo rinkoje paveikė jauno 

amžiaus darbuotojus (18-24 m), kurių tarpe nedarbas 13.4 proc. 
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