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Kanados transporto kompanija Bombardier kurs Švedijoje inovacijų centrą 

Bombardier transporto kompanija pranešė apie savo planus SE Västerås regione kurti inovacijų 

centrą, kuris užsiimtų naujų e-transporto produktų kūrimu ir testavimu. 

 

Švedija kurs superkompiuterį skirtą dirbtinio intelekto tyrimams 

SE Linköping universitetas kartu su FR IT kompanija Atos pasirašė susitarimą kartu kurti SE 

Nacionaliniame superkompiuterio centre superkompiuterį BerzeLiUs, skirtą AI, kuris galėtų 

būti vėliau naudojamas pramonėje, tyrimams. Visą projektą finansuos Knut and Alice 

Wallenberg Foundation, kuris skyrė 300 mln. SEK. Superkompiuteris BerzeLiUs turėtų pradėti 

veikti 2021 m.  

 

Lyčių lygybė įmonių valdybose praktiškai užtikrinta, tačiau vadovaujančiose pozicijose 

vis tiek vyrauja vyrai 

SE konsultacijų kompanija Diversity & Inclusion at EY pateikė savo tyrimų rezultatus, kurie 

rodo, kad SE įmonių valdybose moterų ir vyrų procentas yra beveik lygus. Tačiau įmonių 

vadovų pozicijas 7 iš 10-ies atvejų užima vyrai. 

 

Švedijos paslaugų ir mažmeninės prekybos sektoriai prašo Vyriausybės pratęsti finansinę 

paramą ir 2021 m. 

SE paslaugų ir mažmeninės prekybos sektoriai, smarkiai nukentėję dėl COVID-19, iki šiol iš 

Vyriausybės gavo 29 mlrd. SEK paramos, kad sumažinti finansinius nuostolius bei 

kompensuoti finansinius įsipareigojimus darbuotojams. Šią paramą gavo beveik 70 tūkst. 

įmonių. Minėtuose ekonomikos sektoriuose beveik 170 tūkst. dirbančiųjų buvo neigiamai 

paveikti COVID-19, t.y. buvo atleisti iš darbo arba paleisti apmokamų atostogų. Turizmo 

sektoriuje registruota beveik 500 bankrotų. SE paslaugų ir mažmeninės prekybos sektoriai, 

atsižvelgdami į tai, kad COVID-19 toliau neigiamai veikia paslaugų ir mažmeninės prekybos 

sektorius, prašo Vyriausybės pratęsti finansinės paramos priemones ir kitiems metams. Tuo 

tarpu SE Vyriausybė yra numačiusi skirti tik 2 mlrd. SEK COVID-19 paveiktų įmonių nuostolių 

kompensavimui, argumentuodama, kad biudžetas bus orientuotas į ekonomikos atgaivinimą per 

investicijas. 

 

Švedija siekia spartinti transporto sektoriaus elektrifikacijos procesą 

SE Vyriausybė sukūrė naują tarp-institucinę komisiją vadovaujamą Infrastruktūros ministro T. 

Eneroth, kurią sudarys valstybinių institucijų bei privataus transporto sektoriaus įmonių 

atstovai, ir kurios užduotis bus paspartinti šalies transporto sektoriaus elektrifikavimo procesą. 

SE yra išsikėlusi tikslą iki 2030 m. 70 proc. sumažinti anglies dioksido išmetimą transporto 

sektoriuje bei elektrifikuoti 3000 km. SE kelių iki 2035 m. Kritikai teigia, kad SE nesiima 

ryžtingų veiksmų pasiekti išsikeltus tikslus, bei vis dar transporto sektoriuje prioritetą skiria 

biodegalų naudojimui. Tarp radikalių pasiūlymų skamba ir siūlymai nuo 2030 m. uždrausti 

transporto priemonių, kurios naudoja iškastinį kurą, naudojimą.   

 

Beveik kas trečias jaunuolis Švedijoje neturi darbo 

SE statistikos agentūra pranešė, kad pagal 2020 m. spalio duomenis, nedarbas jaunimo 

tarpe  (15-24 m.) siekė 27.1 proc., kuris išaugo 7.1 proc. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu. Tuo tarpu bendras nedarbo lygis šalyje siekė 9.2 proc. ir prognozuojama iki metų 

pabaigos pasieks 9.6 proc. 



 

Kinijos kompanijoms užkirstas kelias dalyvauti konkursuose plėtojant 5G tinklo ryšį 

Švedijoje 

SE Pašto ir telekomo tarnyba (PTS) 2020-10-19 d. priėmė sprendimą, vadovaujantis SE karinių 

pajėgų ir SE Saugumo tarnybos rekomendacijomis, neleisti Kinijos telekomunikacijų 

bendrovėms Huawei ir ZTE dalyvauti projektuose vystant 5G ryšį SE. Minėtoms Kinijos 

kompanijoms taip pat nurodyta iki 2025 m išmontuoti visą turimą telekomunikacinę įrangą SE. 

PTS taip pat nurodė, kad 5G ryšio vystymo konkurse, kurio nugalėtojas bus paskelbtas 2020-

11-10 d., bus leista tik keturioms SE kompanijoms - Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sweden 

ir Teracom. SE Saugumo tarnybos vadovas Klas Friberg pareiškė, kad Kinija kelia saugumo 

grėsmę SE, vykdydama tiek karinę, tiek ir ekonominę kibernetinę žvalgybą, bei technologijų 

vagystes. Šis sprendimas iššaukė Kinijos valdžios pasipiktinimą, kuris buvo palydėtas ir 

grasinimais, teigiant, kad SE diskriminaciniai sprendimai Kinijos kompanijų atžvilgiu gali turėti 

neigiamų pasekmių SE kompanijų veiklai Kinijos rinkoje. Kinijos ambasadorius SE 

ultimatyviai pareikalavo, kad PTS nedelsiant atšauktų savo sprendimą, kuriuo užkertamas 

kelias Kinijos kompanijoms dalyvauti 5G ryšio vystyme SE, nes kitu atveju Kinijos valdžia gali 

imtis priemonių prieš SE telekomunikacijų kompaniją Ericsson, kuri turi verslo interesų 

Kinijoje.  

 

Nekilnojamojo turto kainos Švedijoje auga nepaisant COVID-19 

2020 m. III ketv. SE nekilnojamojo turto kainos augo nepaisant bendro SE ekonomikos augimo 

sulėtėjimo. Namų kainos vidutiniškai išaugo 5.6%, o butų 4.2%. Sparčiausiai nekilnojamojo 

turto kainos augo Stokholme, Malmėje ir Geteborge. 

 

Gyvybės mokslų ir dirbtinio intelekto vystymui Wallenberg šeima skirs 3 mlrd. SEK 

finansinę paramą 

Viena turtingiausių SE Wallenberg šeima informavo, kad skiria 3 mlrd. SEK dirbtinio intelekto 

naudojimui gyvybės mokslų vystyme SE iki 2032 m. Minėtos lėšos bus skirtos stipendijoms ir 

moksliniams tyrimams, kurie orientuojasi į žmogaus genetikos sritį. 

 

Bus paviešinti duomenys apie kompanijas gavusias valstybės paramą iš COVID-19 anti-

krizinio fondo 

SE vyriausybė priėmė sprendimą iki 2021 m liepos 1 d. paviešinti duomenis apie SE 

kompanijas, kurios gavo valstybės paramą, kad sumažinti COVID-19 sukeltus nuostolius. 

Minėtas sprendimas buvo priimtas sulaukus spaudimo iš visuomenės informavimo priemonių, 

pranešus, kad net 2000 kompanijų gali tekti grąžinti valstybines subsidijas paaiškėjus faktams, 

jog šios įmonės išsimokėjo dividendus.  

 

Švedija stiprina pozicijas satelitų paleidimo į kosmosą srityje 

SE Vyriausybė pranešė, kad įsipareigoja per 3 metus investuoti 90 mln. SEK į Esrange kosmoso 

centrą, iš kurio planuojama nuo 2022 m. pradėti siųsti į kosmosą nedidelius satelitus. Taip SE 

įstotų į Europos šalių, kurios jau pradėjo ar planuoja siųsti, iš savo šalyse turimų kosmoso 

centrų, į kosmosą satelitus, gretas. Esrange kosmoso centras 1966 m. įkurtas Europos kosmoso 

tyrimų organizacijos iki šiol buvo naudotas komercinės paskirties kosmoso testų atlikimui.  

 

Švedijos biudžeto deficitas augo mažiau nei ES vidurkis 

Remiantis Eurostat pateikta informacija 2020 m II ketv. SE biudžeto deficitas augo 7.5 proc., 

kas yra ženkliai mažiau nei ES vidurkis - 11.4 proc.  

 

 



Europos Komisija padarė išimtį Švedijai svarstant ES direktyvą dėl minimalaus atlygio 

įvedimo 

SE Darbo ministrė Eva Nordmark pasveikino EK 2020-10-28 d. pateiktą ES direktyvos projektą 

dėl privalomo minimalaus atlygio įvedimo ES šalyse, kuriame numatyta išimtis, kad minėta 

direktyva nebūtų taikoma ES šalims, kur minimalus atlyginimas yra nustatomas priimant 

kolektyvinius susitarimus tarp darbdavių ir darbuotojų profesinių sąjungų (p.s. tai liečia 

daugiausia SE ir DK). SE Darbo ministrė pareiškė, kad SE neleis, kad ES nurodinėtų SE kaip 

turėtų būti nustatoma minimali alga, nes tai yra išskirtinė darbdavių ir darbuotojų profesinių 

sąjungų prerogatyva.   

 

Švedija išlaikė devintą vietą tarptautiniame pasaulio šalių įvaizdžio indekse 

 
Anholt-Ipsos sudaromame kasmetiniame šalių įvaizdžių indekse (Nation Brands Index) SE 

išlaikė 2019 m. užimtą devintąją vietą. Tuo tarpu pirmąją vietą NBI reitinge jau penktus metus 

iš eilės išsaugojo Vokietija. NBI Valstybės valdymo kategorijoje SE užėmė trečiąją vietą po 

Kanados ir Šveicarijos, o investicinės aplinkos ir imigracijos – penktąją (po Kanados, 

Vokietijos, Šveicarijos ir UK). Minėtas NBI reitingas sudaromas apklausiant 20 tūkst. žmonių 

pasirinktose 20-yje pasaulio šalių, reitinguojant 50 pasaulių šalių (atrinktų iš skirtingų pasaulio 

regionų) turizmo, visuomenės (vertinant lygybės, tolerancijos aspektus), investicinės aplinkos 

ir imigracijos, eksporto, kultūros ir valstybės valdymo srityse. Palankiausiai SE buvo įvertinta 

Vokietijoje, Prancūzijoje, Kinijoje, Rusijoje. Mažiausiai pozityvių vertinimų SE sulaukė iš 

Indijos, UK ir P. Korėjos gyventojų dalyvavusių apklausoje. 

 

Švedijos architektai kuria aukštųjų technologijų parką Kinijoje 

SE inžinerinė kompanija „Sweco“ laimėjo 100 mln. SEK vertės kontraktą P. Kinijos Hainan 

saloje suprojektuoti aukštųjų technologijų parką, Kinijos ‚Silicio slėnį‘. Ties projektu dirbs 

beveik 100 „Sweco“ architektų, kurie nuo nulio sukurs visą aukštųjų technologijų parko 

infrastruktūrą. 

 

Švedijos ekonomikos prognozės išlieka optimistinės  

SE ekonomikos tyrimų institutas paskelbė spalio mėn. verslo ir vartotojų atliktos apklausos 

rezultatus, kuriais remiantis SE ekonomikos pasitikėjimo rodiklis išaugo nuo 94.5 iki 96.3 

punkto. Palyginimui, prasidėjus COVID-19 pandemijai minėtas pasitikėjimo SE ekonomika 

rodiklis buvo nukritęs iki 61.2 punkto. ES statistikos agentūros atliktos visuomenės nuomonės 

apklausoje trys iš keturių švedų išsakė pasitikėjimą SE ekonomikos augimo perspektyvomis.  

 

Švedai vis mažiau naudoja atsiskaitymams grynuosius pinigus 

Remiantis SE nacionalinio banko atlikta apklausa, tik vienas iš dešimties mokėjimų SE yra 

atliekami naudojant grynuosius pinigus. Minėtoje apklausoje taip pat informuojama, kad per 

COVID-19 pandemiją ženkliai išaugo naudojimasis mokėjimo programėlėmis (pvz. SE ypač 

populiaria Swish mokėjimo programėle), ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių.   

 



 

Pasiektas kolektyvinis susitarimas dėl atlyginimų dirbantiesiems kėlimo 2020-2023 m. 

Po ilgų ir politizuotų derybų, bei kai kurių partijų naudoto politinio šantažo grasinant šaukti 

balsavimą dėl nepasitikėjimo Vyriausybe, darbdavių ir profesinės sąjungos 2020-10-30 d. 

pasiekė sutarimą dėl atlyginimų dirbantiesiems kėlimo metodikos iki 2023 m., pagal kurią 

dirbantiesiems atlyginimai per 29 mėn. turėtų padidėti vidutiniškai 5.4 proc.  

 

Pastabos: nurodytos piniginės sumos perskaičiuotos pagal kursą 1 EUR = 10,4 SEK 

 

Esant poreikiui, Lietuvos ambasada galėtų pateikti detalesnę informaciją apie apžvalgoje 

minimus Švedijos ekonomikos įvykius ir tendencijas. Prašome atskirai informuokite apie jūsų 

pageidavimą gauti šią informaciją donatas.butkus@urm.lt  

 

 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje patarėjas Donatas Butkus,  

tel. +46 8 667 5455,  

e-mail: donatas.butkus@urm.lt. 

http://se.mfa.lt 
Twitter @LTembassySE 
FACEBOOK @LithuanianEmbassyStockholm/ 
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