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➢ Švedijos centrinio banko ekonomistai prognozuoja, kad efektyvi vakcinavimo nuo COVID-19 

kampanija gali reikšti, kad 2021 m. Švedijos BVP kiekvieną mėn. turėtų augti 25 mlrd. SEK; 

➢ Kinijos, Rusijos ir Irano investicijos ir ekonominis šnipinėjimas įvardijami kaip keliantys 

potencialią grėsmę Švedijos nacionaliniam saugumui; 

➢ JAV teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą prieš Švedijos bankus dėl pinigų ‚plovimo‘ 

finansinių operacijų Baltijos šalyse; 

➢ Švedija tyrimų ir inovacijų sričiai skirs beveik 14 mlrd. SEK; 

➢ Švedija paskelbė, kad iki 2045 m. pasieks nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją; 

➢ Švedijos Vyriausybė bei verslo bendruomenė prognozuoja spartesnį ekonomikos atsigavimą 
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2020-12-27 d. Švedija (toliau – SE) prasidėjo vakcinavimas nuo COVID-19, pirmenybę 

teikiant rizikos grupėje esantiems senyvo amžiaus žmonėms. Praėjusią savaitę SE 

pasiekė Pfizer/BioNTech pagamintų 10 000 vakcinų dozių, kurių tiekimo kiekis turėtų 

išaugti artimiausiu metu iki 80 000 vakcinų dozių per savaitę. Nuo 2021 m. sausio antros 

pusės SE tikisi gauti po 20 000 vakcinų dozių iš Moderna farmacijos kompanijos, o nuo 

vasario pab. - po 200-300 tūkst. vakcinų dozių iš AstraZeneca farmacijos kompanijos, 

kuri beje neseniai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos Gamalėjos tyrimų 

institutu gaminančiu Sputnik V vakcinas nuo COVID-19. SE vakcinavimo nuo COVID-

19 koordinatorius Richard Bergström pranešė, kad 2021 m. pavasarį SE turėtų pasiekti 

penkių skirtingų farmacijos kompanijų gaminamos vakcinos nuo COVID-19, kas leis 

nuo balandžio mėn. pradėti visų visuomenės grupių vakcinaciją SE. Tuo pačiu SE 

vakcinavimo nuo COVID-19 koordinatorius akcentuoja, kad ES turėtų imtis priemonių 

aprūpinti vakcinomis nuo COVID-19, kurių perteklių turės jau 2021 m. viduryje, savo 

artimiausias kaimynines šalis – V. Balkanus, Ukrainą, Š. Afriką ir Maroką.  

Tuo tarpu SE centrinio banko ekonomistai prognozuoja, kad efektyvi vakcinavimo nuo 

COVID-19 kampanija gali reikšti, kad 2021 m. SE BVP kiekvieną mėn. turėtų augti 25 

mlrd. SEK. 

 

Kinijos, Rusijos ir Irano investicijos ir ekonominis šnipinėjimas įvardijami kaip 

keliantys potencialią grėsmę Švedijos nacionaliniam saugumui  

SE gynybos tyrimų agentūros bei SE gynybos tyrimų agentūros (FOI) paskelbtos 

ataskaitos atskleidžia galimas grėsmes, kurias SE nacionaliniam saugumui kelia užsienio 

tiesioginės investicijos, ypač iš Kinijos, Rusijos ir Irano. Ataskaitoje taip pat teigiama, 

kad SE valdžia, pagal dabartinius galiojančius įstatymus, turi menkus svertus apsaugoti 

šalies strateginius ekonomikos sektorius, pvz. energetikos ar telekomunikacijų, nuo 

nacionaliniam saugumui pavojų keliančių užsienio investicijų. Minėtoje ataskaitoje 

pažymima, kad SE, pagal iš Kinijos pritrauktų tiesioginių investicijų apimtis tenkančias 

1 mln. gyventojų yra antroje vietoje tarp visų ES šalių, po Liuksemburgo (p.s. tuo tarpu 

po SE pagal FDI iš Kinijos seka NL, DE ir FI). 2002-2019 m. Kinija investavo SE beveik 

100 mlrd. SEK, bei perėmė daugiau 100 SE kompanijų kontrolę. Kinijos investicijos SE 

buvo sukoncentruotos pagrindinai į šias sritis, kur naudojamos biotechnologijos ir AI: 

pramonės inžinerija ir vėjo jėgainės, sveikatos paslaugos ir biotechnologijos, 

telekomunikacijos ir IT, automobilių pramonė ir elektronika. Ataskaitoje minima, kad 



Kinija ateidama į Švediją su savo investicijomis siekia ne tik ekonominių (p.s. 

akcentuojama, kad Kinijos pagr. tikslas gauti technologijas pasitelkiant ir kibernetinį 

šnipinėjimą ir technologijų vagystes), bet ir politinių tikslų, pvz. susilpninti SE galimybes 

aktyviai kelti demokratijos ir ŽT kl Kinijoje. Tam aktyviai naudojama dezinformacija, 

kibernetinės atakos bei vykdomas spaudimas per Kinijos kontroliuojamas SE 

kompanijas. Taip pat Kinija per savo investicijas telekomunikacijų ir IT srityse siekia 

gauti prieigas prie asmens duomenų bazių. Reiktų priminti, kad pastaruosius keletą mėn. 

SE vyksta tiek teisminiai procesai, tiek vieši debatai dėl SE pašto ir telekomunikacijos 

tarnybos sprendimo (gavus SE saugumo tarnybos ir Ginkluotųjų pajėgų išvadas) neleisti 

Kinijos telekomunikacijos kompanijoms ZTE ir Huawei dalyvauti konkurse diegiant 5G 

ryšį SE. Kalbant apie Rusijos investicijas SE, ataskaitoje teigiama, kad Rusijos 

investicijos turi būti vertinamos per suvokimą, kad Rusija yra pagrindinė šalis regione 

kelianti tiesioginę saugumo grėsmę SE. Tad Rusijos kompanijų, ypatingai 

kontroliuojamų valstybės, investicijos SE gali būti naudojamos Rusijos geopolitiniam 

dominavimui pasiekti bei pasitelktos galimam kariniam konfliktui su NATO, kad būtų 

suparalyžiuota SE galimybė (pvz. per užvaldymą transporto arba telekomunikacijų 

sektorių) įsitraukti į karinį konfliktą tarp NATO ir Rusijos dėl Baltijos šalių kontrolės. 

Atskaitoje minimi Rusijos kompanijų bandymai įsigyti nekilnojamojo turto Stokholmo 

ir Geteborgo archipelaguose, greta svarbių transporto jungčių, bei išnaudoti Nord 

Stream-2 dujotiekio tiesimą geopolitinių tikslų siekimui. Kaip dar viena grėsmė 

įvardijamos Rusijos kriminalinio pasaulio, už kurio dažnai stovi Rusijos saugumo 

struktūros, pinigų plovimo schemos pasitelkiant fiktyvias SE kompanijas. Tuo tarpu 

Iranas ataskaitoje įvardijamas kaip šalis, kuri vykdo aktyvų kibernetinį ir technologinį 

šnipinėjimą. Be to, stengiasi agresyviai verbuoti dvigubą pilietybę turinčius Irano 

piliečius, gyvenančius Vakarų šalyse. 

 

Švedijos apeliacinis teismas leido tęsti 5G ryšio tinklo vystymo konkursą, nepaisant 

draudimo Kinijos Huawei ir ZTE kompanijoms dalyvauti minėtame konkurse  

2020-12-16 d. Stokholmo administracinis apeliacinis teismas atmetė Kinijos Huawei 

telekomunikacijos kompanijos prašymą stabdyti SE Pašto ir telekomunikacijų tarnybos 

(PTS) paskelbtą konkursą dėl 5G ryšio tinklo vystymo, Huawei kompanijai 

argumentuojant, kad PTS 2020 m spalio mėn. sprendimu minėtame konkurse neleista 

dalyvauti (dėl grėsmės nacionaliniam saugumui) Huawei ir ZTE kompanijoms. Tuo pat 

metu Stokholmo administracinis apeliacinis teismas suteikė teisę Huawei kompanijai 

teisminiu keliu ginčyti PTS sprendimą. PTS po šio SE administracinio apeliacinio teismo 

sprendimo pareiškė, kad 2021 m. sausio mėn. atnaujins konkursą dėl 5G ryšio tinklo 

diegimo, kuris buvo laikinai sustabdytas po Kinijos kompanijos skundo. Huawei 

kompanija pareiškė, kad sieks toliau teisminiu keliu skųsti PTS sprendimą, kuris yra 

diskriminacinis Huawei atžvilgiu. Tuo tarpu Kinijos ambasadorius SE Gui Congyou ir 

vėl nepraleido progos viešai sukritikuoti SE diskriminacinę politiką Kinijos kompanijų 

atžvilgiu, pareikšdamas, kad SE privalo baigti aklai sekti Trumpo administracijos 

nepagrįstą puolimą prieš Kinijos kompanijas bei užtikrinti nediskriminacinę verslo 

aplinką Kinijos kompanijoms, o taip pat nustoti sieti verslą su demokratija, teisingumu ir 

įstatymo viršenybe.  

 

Ericsson pagrasino iškelti savo verslą iš Švedijos, jeigu Kinijos kompanijai Huawei 

nebus leista vystyti 5G ryšio tinklą Švedijoje 

2021-01-02 d. SE dienraštis Dagens Nyheter paviešino SE telekomunikacijų bendrovės 

Ericsson CEO Börje Ekholm susirašinėjimą su SE Užsienio prekybos ir Šiaurės reikalų 

ministre Anna Hallberg, kuris atskleidė Ericsson siekius pasitelkti atskirus SE 



Vyriausybės narius, kad būtų pakeistas SE Pašto ir telekomunikacijų tarnybos (PTS) 

sprendimas neleisti Kinijos telekomunikacijų bendrovei Huawei dalyvauti PTS 

paskelbtame konkurse dėl 5G ryšio tinklo vystymo SE. Paviešintose  Ericsson CEO B. 

Ekholm sms žinutėse teigiama, kad PTS sprendimo pakeitimas padėtų Ericsson 

kompanijos verslo plėtojimui Kinijoje, kur ji dabar užima 10 proc. 5G ryšio tinklo rinkos. 

B. Ekholm netgi pagrasino iškelti iš SE Ericsson ofisą, jeigu nebus pakeistas PTS 

sprendimas dėl Huawei. Reiktų paminėti, kad Ericsson kompanijos lobistinė kampanija 

dėl Huawei interesų gynimo (p.s. Ericsson netgi padėjo Huawei kompanijai nusisamdyti 

teisininkus, kad būtų galima skųsti teisme PTS sprendimą) prasidėjo po to, kai Kinijos 

ambasadorius SE komentuodamas PTS nepalankų sprendimą dėl Huawei, pareiškė, kad 

tai gali neigiamai paveikti Ericsson kompanijos veiklą Kinijoje. SE Užsienio prekybos ir 

Šiaurės reikalų ministrė, komentuodama paviešintas Ericsson CEO žinutes, pareiškė, kad 

nesirengia įtakoti nepriklausomų SE institucijų sprendimų.  

Švedija paskelbė, kad iki 2045 m. pasieks nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

emisiją 

SE aplinkos ministerija, įgyvendinant Paryžiaus susitarimą dėl Klimato kaitos, pateikė 

JT nacionalinę ilgalaikę Klimato kaitos strategiją 

(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_Sweden.pdf), pagal kurią numatyta 

iki 2045 m. pasiekti nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Šiam tikslui pasiekti 

numatyta ne tik ženkliai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją pramonės ir 

transporto srityse, bet ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas  miškuose ir 

žemės ūkyje, o taip pat SE investiciniuose projektuose užsienio šalyse. SE buvo viena iš 

aktyviausių ES šalių, kurios spaudimo dėka 2020 m. gruodžio mėn. EVT sutarė prisiimti 

ambicingesnius tikslus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, ir 

vietoj anksčiau numatyto 40 proc. anglies dvideginio išmetimo mažinimo lyginant su 

1990 m., buvo sutarta siekti mažinti emisiją 55 proc. Pažymėtina, kad SE užėmė 

aukščiausią vietą iš visų pasaulio šalių (po SE išsirikiavo – DK, UK, NO) neseniai 

paskelbtame Klimato kaitos atlikimo indekse (CCPI), kuris buvo sudarytas atsižvelgiant 

į šalių pastangas mažinant anglies dvideginio emisiją, atsinaujinančios energijos 

vystymą, klimato kaitos politiką bei energijos sunaudojimo efektyvumą. 

 

Volvo Cars ragina Švedijoje uždrausti eksploatuoti iškastinį kurą naudojančias 

mašinas 

Volvo Cars’ CEO Håkan Samuelsson ragina SE Vyriausybę imtis radikalesnių priemonių 

kovojant su klimato kaita transporto sektoriuje bei uždrausti naudoti automobilius, 

naudojančius benziną ar dyzeliną, nes ‚morkų politika‘ neduodama reikiamo rezultato 

elektrifikuojant SE transporto sektorių. Pati Volvo Cars kompanija ketina iki 2025 m. 

pasiekti, kad 50 proc. jos gaminamų automobilių būtų elektra varomi, o likę 50 proc. 

hibridiniai. Tuo tarpu SE Vyriausybė planuoja, kad iki 2030 m. 80 proc. šalyje 

naudojamų lengvųjų, bei 50 proc. sunkiasvorių automobilių bus varomi elektra. SE 

valdžia kitiems metams papildomai skirs 150 mln. SEK įrengti elektrinių automobilių 

įkrovimo stotelėms visoje šalyje, kad nebeliktų ‚baltų vietų‘ SE kelių žemėlapyje, t.y. 

kad visuose šalies keliuose kas 100 km. būtų įrengta automobilių įkrovimo stotelė. Šiuo 

metu SE yra įrengta 450 automobilių įkrovimo stotelių. Taip pat numatyta 50 proc. 

subsidijuoti gyventojų išlaidas (max. 50 tūkst. SEK per metus vienam fiziniam asmeniui) 

įsirengiant asmeninio naudojimo elektrinių automobilių įkrovimo stoteles.    

 

Švedija tyrimų ir inovacijų sričiai skirs beveik 14 mlrd. SEK 

2020-12-21 d. SE Vyriausybė paskelbė, kad įgyvendinant Tyrimų ir inovacijų įstatymą, 

per ateinančius ketverius metus SE skirs beveik 14 mlrd. SEK finansuoti tyrimus ir 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_Sweden.pdf


inovacijas švietimo srityje, stiprinant mokslinių tyrimų bazę šalies universitetuose. 

Finansavimas bus pagrindinai skiriamas vystyti tyrimų programas šiose srityse – 

vandenynai ir vanduo; virusai ir pandemijos; psichinė sveikata; skaitmeninis vystymasis, 

nusikaltimai, atskirtis, klimato kaita, tvarus bendruomeninis vystymasis, maistas, 

antimikrobinis atsparumas ir t.t.) bei stiprinti tyrimų infrastruktūrą. SE yra išsikėlusi 

tikslą tapti pasauline lydere inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje. 

 

Švedija kritikuoja Europos Komisijos siūlomą naująją tvaraus investavimo 

klasifikaciją 

SE Vyriausybė ir verslas pasisako prieš EK siūlomą naująją tvaraus investavimo 

klasifikaciją, kuri nustatytų, kurios investicijos galėtų būti laikomos tvariomis, t.y. 

prisidedančioms prie kovos su klimato kaita, bei joms tokiu atveju galėtų būti taikomos 

mokestinės lengvatos. SE Verslo konfederacija baiminasi, kad pagal EK siūlomą naująją 

tvarių investicijų klasifikaciją, SE investiciniai projektai hidroelektrinių, miškininkystės 

ir žemės ūkio srityse netektų tvarių investicijų statuso bei atitinkamų mokestinių 

lengvatų. 

 

Švedija mano, kad ES-Kinijos investicijų sutartis atvers naujas verslo galimybes 

Švedijos kompanijoms Kinijoje 

SE Užsienio prekybos ir Šiaurės reikalų ministrė Anna Hallberg komentuodama 2020 m. 

pab patvirtiną ES-Kinijos investicijų sutartį pareiškė, kad minėtas susitarimas plačiau 

atvers SE kompanijoms duris į Kinijos rinką, o taip pat įpareigos Kiniją skirti daugiau 

dėmesio tvarios, socialiai atsakingos ir klimatui draugiškos verslo aplinkos kūrimui bei 

darbuotojų teisių užtikrinimui. A. Hallberg teigimu, ES sutartis su Kinija nėra nukreipta 

prieš JAV interesus ir kaip tik prisidės prie Kinijos tarptautinių įsipareigojimų stiprinimo 

verslo srityje, ko ir siekia JAV. ES-Kinijos investicijų sutartį pasveikino ir SE UR 

ministrė A. Linde, kuri pareiškė, kad dabar Kinijos rinkoje ES investuotojai turės tokias 

pat teises, kaip ir Kinijos įmonės. 

 

IKEA susilaukė kritikos dėl planų plėsti veiklą Baltarusijoje 

Švedų kompanija IKEA susilaukė kritikos SE žiniasklaidoje, po to kai IKEA pristatė 

planus (projektą ‚Go Belarus‘) plėsti savo veiklą Baltarusijoje, kurioje A. Lukašenka 

vykdo represijas prieš savo oponentus. Pagal minėtą ‚Go Belarus‘ plėtros projektą, 

įmonės Baltarusijoje dirbančios pagal IKEA užsakymus turėtų iki 2025 m pagaminti 

produkcijos už 5 mlrd. SEK. IKEA šiuo metu iš Baltarusijos importuoja 7 proc. (1 mln. 

kubinių metrų) jos gaminamai produkcijai reikalingos medienos. Olof Palmės 

tarptautinio centro (p.s. minėtas centras organizavo S. Tsikhanouskaya vizitą SE ir 

susitikimus su SE politikais 2020 lapkričio mėn.) generalinė sekretorė Anna Sundström 

pareiškė, kad IKEA planuodama veiklos plėtrą Baltarusijoje turėtų įvertinti, kad 

Baltarusijos miškai yra valstybiniai ir visi gauti pinigai už parduodamą medieną IKEA 

patenką į A. Lukašenkos kontroliuojamą valstybės biudžetą, iš kurio yra finansuojamos 

represijos prieš taikius protestuotojus. IKEA komentuodama susidariusią situaciją 

pareiškė, kad kompanija vertina visas rizikas Baltarusijoje, įskaitant ir situaciją su 

žmogaus teisių pažeidimais, tačiau šiuo metu IKEA neketina stabdyti verslo kontaktus 

su Baltarusija. 

 

JAV teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą prieš Švedijos bankus dėl pinigų 

‚plovimo‘ finansinių operacijų Baltijos šalyse 

JAV Teisingumo departamentas, FTB ir NY valstijos federalinė prokuratūra pradėjo 

tyrimą prieš SE kapitalo bankus SEB, Swedbank ir Danske Bank, dėl minėtų bankų 



skyrių Baltijos šalyse vykdytų pinigų ‚plovimo‘ operacijų ir galimo finansinio 

sukčiavimo bei kreipėsi į SE finansinės priežiūros institucijos dėl teisinės pagalbos. Po 

šios informacijos pasirodymo SE dienraštyje Dagens Industri 2020-12-15 d., SEB akcijų 

vertė krito 6 proc., o Swedbank – 8 proc. Savo ruožtu SE teisėsaugos institucijos taip pat 

ėmėsi tyrimų prieš SE kapitalo bankus, po paviešintos informacijos apie pinigų ‚plovimą‘ 

SE kapitalo bankų skyriuose Baltijos šalyse. SE Finansinės priežiūros tarnyba 2020 m. 

pradėjo naujus tyrimus dėl Nordea, Swedbank ir SEB bankus dėl vykdytų finansinių 

operacijų nuo 2013 m, kurių metu galėjo būti ‚išplautos‘ milijardinės EUR sumos. Prieš 

tai SE Finansinės priežiūros tarnyba jau buvo nubaudusi SEB ir Swedbank bankus už 

ankstesnius kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimus, skirdama atitinkamai 1 mlrd. 

SEK ir 4 mlrd. SEK baudas. 

 

Auga Švedijos eksportuotojų optimizmas dėl 2021 m. veiklos rodiklių 

Švedijos eksporto kredito korporacijos atliktos SE eksporto kompanijų apklausos 

rezultatai parodė, kad eksporto kredito indeksas lyginant su š.m. pavasario duomenimis 

kilo nuo -35 iki +29. Pusė apklaustų SE kompanijų tikisi 2021 m. užsakymų augimo, 1/3 

kompanijų – samdyti daugiau darbuotojų, o 43 proc. apklaustų kompanijų – finansinių 

rodiklių gerėjimo. 

 

Švedijos Vyriausybė bei verslo bendruomenė prognozuoja spartesnį ekonomikos 

atsigavimą 

2020-12-16 d. SE Vyriausybės Finansų ministrė Magdalena Andersson pristatydama SE 

ekonomikos rodiklius paskelbė, kad skirtingai nei prognozuota, SE ekonomika turėtų 

greičiau atsistatyti po COVID-19 pandemijos sukelto nuosmukio. Pasak M. Andersson, 

tai didžia dalimi įtakojo puikūs ekonomikos rezultatai 2020 m. III ketv., ypač eksporto 

apimčių augimas bei darbo rinkos spartus atsigavimas. Prognozuojama, kad 2020 m. SE 

BVP mažės 2.9 proc., o 2021 m. jau augs 3 proc. Tiesa, SE Vyriausybės Finansų ministrė 

greta visų optimistinių prognozių išlaikė ir nedidelę rezervaciją, teigdama, kad 2021 m. 

ekonomikos rezultatai didžia dalimi priklausys ir nuo COVID-19 pandemijos tolesnės 

plėtros bei vakcinacijos poveikio kovoje su COVID-19. Tuo tarpu SE verslo 

konfederacija savo paskelbtose prognozėse dėl SE ekonomikos vystymosi, tikisi dar 

spartesnio SE ekonomikos atsigavimo 2021 m., prognozuodama 3.1 proc. BVP augimą, 

4.2 proc. namų ūkių vartojimo augimą bei 5.9 proc. eksporto ir importo augimą.  

 

Švedijos ekonomikos rodikliai (SE Statistikos departamento ir SE Finansų ministerijos 

2020 m. gruodžio mėn. prognozės)  

 

Pagrindiniai 

rodikliai 

2019 

m. % 

2020 

m. % 

2021 

m. % 

2022 

m. % 

2023 

m. % 

BVP 1.3 -2.9 3.0 3.7 2.2 

Namų ūkių 

vartojimas 

1.3 -5.1 3.0 5.5 2.5 

Eksportas 3.6 -5.1 4.7 4.8 4.6 

Importas 1.2 -6.5 4.6 3.9 3.7 

Nedarbas 6.8 8.5 9.0 8.0 7.1 

Vyriausybės 

skola nuo BVP % 

35.1 39.8 40.8 39.0 37.0 

Vartotojų kainų 

indeksas 

1.8 0.4 0.9 1.0 1.3 

 



Švedijos Vyriausybė pratęsė paramos programą smulkiam ir vidutiniam verslui 

nukentėjusiam nuo COVID-19 

2020-12-10 d. SE Vyriausybė priėmė sprendimą pratęsti iki 2021 m. birželio 30 d. kreditų 

garantavimo programą smulkiam ir vidutiniam verslui (minėtos programos biudžetas 

2021 m. sieks 50 mlrd. SEK), kurio veikla buvo paveikta COVID-19. Pagal minėtą verslo 

paramos programą, kuri buvo pradėta taikyti nuo 2020 m. balandžio mėn., kilus pirmajai 

COVID-19 pandemijos bangai, smulkiam ir vidutiniam verslui buvo išduota paskolų už 

2,4 mlrd. SEK, su Vyriausybės garantijomis. Taip pat 2020-12-22 d. SE Vyriausybė 

priėmė sprendimą pratęsti iki 2021 m kovo mėn. finansinės paramos skyrimą individualią 

veiklą vykdantiems asmenims (ypač kultūros, turizmo ir paslaugų sektoriuose) 

atsižvelgiant į individualią veiklą vykdančių asmenų sumažėjusią apyvartą dėl COVID-

19. Į valdžios finansinę paramą galės pretenduoti individualią veiklą vykdantys asmenys, 

jeigu jų veiklos apyvarta 2021 m. sausio-vasario mėn. bus bent 30 proc. mažesnė lyginant 

su atitinkamu laikotarpiu 2019 m.   

 

Šiaurės šalių ekonomikos rodikliai 2021 m.   

2020-12-03 d. Swedbank paskelbė savo prognozes dėl Šiaurės šalių ekonomikos rodiklių 

2021 m. SE BVP prognozuojama, kad augs 2.1 proc. (trečias rodiklis tarp Šiaurės šalių 

po Norvegijos ir Danijos), o tuo tarpu nedarbo lygis (9.2 proc.) turėtų būti aukščiausias 

tarp Šiaurės šalių. Swedbank prognozuoja, kad Šiaurės šalių ekonomikos atsigavimą 

2021 m. didžia dalimi nulems pramonės ir mažmeninės prekybos (ypač e-prekybos 

srityje) augimas, kurie rodė gerus rodiklius 2020 m. 

 

 
                                         

Pastabos: nurodytos piniginės sumos perskaičiuotos pagal kursą 1 EUR = 10,09 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/ 

mailto:donatas.butkus@urm.lt
mailto:donatas.butkus@urm.lt
http://se.mfa.lt/

