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Pagrindinės naujienos trumpai: 

 

➢ TVF teigiamai įvertino Švedijos ekonomikos gaivinimo strategiją COVID-19 pandemijos 

laikotarpiu; 

➢ Prognozuojamas Švedijos ekonomikos spartus atsigavimas; 

➢ Švedija tęsia kovą prieš Europos Komisijos planus priimti ES direktyvą dėl minimalaus 

atlyginimo ES šalyse; 

➢ Švedijos Vyriausybė skirs papildomai 12,4 mlrd. SEK kovai su COVID-19 pandemija bei 

kompensavimui verslo nuostolių; 

➢ Švedijoje suintensyvėjo diskusijos dėl vandenilio naudojimo pramonėje, energetikoje ir 

transporte; 

➢ 5G ryšio tinklo rinka Švedijoje lieka uždaryta Kinijos Huawei kompanijai; 

➢ Švedija iš ES atsigavimo fondo gautas lėšas skirs skaitmenizavimui ir verslo ‚žalinimui‘; 

➢ Pagal Kinijos investicijas 2020 m. Švedija užėmė trečia vietą tarp ES šalių; 

➢ Stokholmo regiono turizmo sektoriaus apyvarta 2020 m. sumažėjo 41 mlrd. SEK; 

➢ Švedijos pramonės gamybos ir užsienio prekybos apimtys 2020 m. ženkliai sumažėjo; 

➢ Švedijoje planuojamas plieno gamybos mega projektas; 

 

Ūkis, 

finansai, 

energetika, 

transportas,  

verslas 

 

 

TVF teigiamai įvertino Švedijos ekonomikos gaivinimo strategiją COVID-19 

pandemijos laikotarpiu 

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento vadovo pav. Kh. Sakr pabrėžė, 

kad SE ekonomikos rodikliai 2020 m. buvo ženkliai geresni nei daugumos Europos šalių. 

Tai nulėmė - SE Vyriausybės kovos su COVID-19 strategija, kuri netaikė plačių 

apribojimų, pritaikytos sparčios ekonomikos gaivinimo priemonės, SE centrinio banko 

lanksti monetarinė politika, SE verslo lankstus prisitaikymas prie nuotolinio darbo. 

Tačiau SE iš TVF sulaukė ir kritikos dėl – COVID-19 pandemijos metu smarkiai 

išaugusio nedarbo (2020 m. pab. pasiekė 8.2 proc.) ir krizės metu atleistų darbuotojų 

perkvalifikavimo trūkumo. 

 

Švedija tęsia kovą prieš Europos Komisijos planus priimti ES direktyvą dėl 

minimalaus atlyginimo ES šalyse 

SE pavyko įkalbėti 8 ES VN (Daniją, Estiją, Airiją, Maltą, Nyderlandus, Lenkiją, 

Vengriją ir Austriją) pasirašyti bendrą laišką skirtą ES pirmininkaujančiai Portugalijai, 

kuriame prašoma, kad planuojama priimti ES direktyva dėl privalomo minimalaus 

atlygio įvedimo ES šalyse nebūtų teisiškai įpareigojanti ES VN, t.y. kad ES VN būtų 

palikta teisė savarankiškai priimti sprendimus dėl minimalaus atlyginimo nustatymo. 

Tiesa, SE norint užblokuoti minėtos ES direktyvos priėmimą, jai reiktų gauti dar bent 4 

ES VN paramą. Pažymėtina, kad SE Vyriausybė yra stipriai kritikuojama tiek šalies 

opozicinių partijų, tiek verslo organizacijų ir profesinių sąjungų dėl nepakankamų 

pastangų užtikrinant ES direktyvos projekte išimtį, kad minėta direktyva nebūtų taikoma 

ES šalims, kur minimalus atlyginimas yra nustatomas priimant kolektyvinius susitarimus 

tarp darbdavių ir darbuotojų profesinių sąjungų, be Vyriausybės įsikišimo.  

 

Vyriausybė skirs papildomą finansinę paramą kelionių organizatoriams 

2021-02-04 d. SE Vyriausybė priėmė sprendimą suteikti finansinę paramą kelionių 

operatoriams, kurie dėl COVID-19 pandemijos patyrė nuostolių. Vyriausybė suteiks 



kelionių operatoriams valstybės garantuojamas paskolas, kurios galės būti naudojamos 

kompensuojant klientams sumokėtus pinigus už neįvykusias keliones laikotarpyje tarp 

2020 m. kovo ir 2021 m. sausio 31 d. Pagal dabar galiojančius SE įstatymus, kelionių 

operatoriai turi per 14 d. grąžinti pinigus klientams už atšauktas keliones. Paskolos bus 

teikiamos 3-6 metų laikotarpiui. 

 

Švedijos pramonės gamybos užsakymo apimtys 2020 m. smuko 3.6 proc.  

Remiantis SE Statistikos agentūros paskelbtais duomenimis, SE pramonės gamybos 

užsakymo apimtys dėl COVID-19 pandemijos smuko 3.6 proc., lyginant su 2019 m. 

Šalies vidaus gamybos užsakymų apimtys pramonėje krito 4.6 proc., o gamybos 

užsakymų apimtys iš užsienio smuko 2.7 proc. 

 

Pramonės sritis 2020 m. bendras 

pramonės 

gamybos 

užsakymų 

apimčių pokytis 

lyginant su 2019 

m.  

2020 m. pramonės 

gamybos vidaus 

užsakymų apimčių 

pokytis lyginant su 

2019 m. 

2020 m. 

pramonės 

gamybos užsienio 

užsakymų 

apimčių pokytis 

lyginant su 2019 

m. 

Naudingų 

iškasenų 

išgaunamoji 

pramonė 

11.7 0 22.9 

Apdirbamoji 

pramonė 

-4 -4.8 -3.4 

Maisto, gėrimų 

ir tabako 

pramonės 

-3.7 -4.3 -1.5 

Tekstilės 

pramonė 

-11 -11.7 -10.4 

Medienos 

apdirbimo 

pramonė 

1.9 -3.3 6.4 

Chemijos 

pramonė 

17.5 7.2 19.7 

Elektronikos 

pramonė 

1.6 3.5 0.8 

Automobilių 

pramonė 

-18.9 -11 9.2 

 

Švedijos apgyvendinimo paslaugų sektorius 2020 m. patyrė 14,7 mlrd. SEK 

nuostolių 

SE Ekonomikos ir regioninio vystymo agentūra paskelbė, kad SE apgyvendinimo 

paslaugų sektorius gavo 14,7 mlrd. SEK mažiau pajamų lyginant su 2019 m. (47 proc. 

nuosmukis), o apgyvendinimo įstaigose apsistojusių turistų skaičius sumažėjo 36 proc., 

iš jų -24 proc. švedų turistų ir -76 proc. užsienio turistų. Stokholmo ir Västra Götaland 

regionai prarado atitinkamai 56 proc. ir 41 proc. turistų srauto lyginant su 2019 m. 

Nepaisant COVID-19 pandemijos SE 2020 m. sulaukė 5.2 mln. užsienio turistų, 

pagrindinai iš Vokietijos, Norvegijos, Danijos ir Suomijos. 

 



Didžiausias Šiaurės šalyse Geteborgo jūrų uostas sieks 70 proc. sumažinti CO2 

emisijas iki 2030 m 

2021-02-04 d. Geteborgo jūsų uosto administracija kartu su Volvo Group, Scania ir Stena 

Line transporto kompanijomis pranešė, kad suvienys pajėgas siekiant įgyvendinti 

ambicingą tikslą – iki 2030 m. 70 proc. sumažinti CO2 emisiją. Šiam tikslui ketinama 

kurti naują infrastruktūrą, kuri galėtų aptarnauti krovininį sausumos transportą ir jūrų 

laivus naudojančius neiškastinį kurą, t.y. biodujas, vandenilį, elektros energiją. Prieš 

keletą savaičių Geteborgo miesto valdžia kartu su grupe verslo kompanijų paskelbė 

ambicingus planus iki 2030 m. centrinę miesto dalį paversti zona be CO2 emisijos.  

 

Scania pradeda autonominio valdymo sunkvežimių testavimus, o AB Volvo praneša 

apie augančius automobilių pardavimus 

Sunkvežimių gamintoja Scania informavo, kad gavo leidimą pradėti SE keliuose 

autonominio valdymo sunkvežimių testavimą. Tuo tarpu automobilių gamintoja AB 

Volvo praneša apie augusius automobilių pardavimo rezultatus 2020 m., kuriuos didžia 

dalimi nulėmė auganti Volvo (p.s. Volvo kompanijos didžiausi akcininkai yra Kinijos 

Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd.) automobilių paradavimo rinka Kinijoje. AB 

Volvo informavo, kad 2020 m. Volvo sunkvežimių pardavimai pasiekė 338,4 mlrd. SEK. 

Tuo tarpu 2021 m. sausio mėn. Volvo lengvųjų automobilių paradavimai augo net 30 

proc. Tai didžia dalimi įtakojo Volvo automobilių pardavimų ženklus (+91 proc.) 

augimas Kinijoje. Greta pozityvių veiklos rezultatų abi SE automobilių gamintojų 

kompanijos išsakė ir susirūpinimą, kad COVID-19 pandemija negatyviai paveikė 

automobilių dalių tiekimo grandines (ypač jeigu automobilių detalės ir komponentai į 

automobilių surinkimų gamyklas SE buvo siunčiamos iš už Europos ribų), kurio 

pasekmės jaučiamos iki šiol.  

 

Dar viena Huawei apeliacija, dėl draudimo jai dalyvauti 5G ryšio plėtroje Švedijoje, 

atmesta 

2021-02-09 d. Stokholmo administracinis teismas atsisakė nagrinėti Kinijos Huawei 

kompanijos pateiktą skundą prieš SE Pašto ir telekomunikacijų agentūrą, dėl pastarosios 

sprendimo neleisti Huawei kompanijai dalyvauti 5G ryšio tinklo vystymo konkurse. 

 

Švedijoje suintensyvėjo diskusijos dėl vandenilio naudojimo pramonėje, 

energetikoje ir transporte 

Per pastarąsias dvi savaites SE Vyriausybė, po stambios pramonės sektoriaus spaudimo, 

ėmėsi aktyvių veiksmų išnagrinėti vandenilio naudojimo, vietoje iškastinio kuro, 

pramonėje, energetikoje ir transporte potencialą, bei užsakė Energetikos Agentūrai 

parengti vandenilio naudojimo strategiją. Tuo tarpu 2021-01-21 d. grupė SE 

metalurgijos, naudingųjų iškasenų kasybos, inžinerijos, žaliosios energetikos ir 

transporto įmonių parengė savo vandenilio naudojimo strategiją, kuria pasiūlė vadovautis 

šalies Vyriausybei. Remiantis šia strategija, siūloma iš vandenilio iki 2030 m. sukurti 

3GW elektrolizės energijos (p.s. ES tikslas – 30 GW elektrolizės energijos iki 2030 m.), 

o iki 2045 m. – 8GW. Vandenilio masinio naudojimo SE kritikai teigia, kad SE bus sunku 

įgyvendinti savo ambicijas, nes tam prireiks didžiulių investicijų tiesiant dujotiekius ir 

statant vandenilio saugyklas.  

 

Švedija didina investicijas baterijų gamybos tyrimams 

SE Prekybos ir pramonės ministerija Northvolt kompanijos Västerås regione 

vykdomiems baterijų gamybos tyrimams skyrė 238 mln. SEK. SE siekia Västerås regioną 

padaryti Europiniu baterijų gamybos centru. Minėtos investicijos yra skiriamos ES 



European Battery Innovation (EUBatIn) projekto rėmuose (p.s. šiame projekte taip pat 

be SE dalyvauja BE, FI, FR, ELA, IT, HR, PL, SK, SP, DE, AT). Northvolt kompanija 

siekia sukurti pramoninę tyrimų platformą baterijų gamybai Västerås regione. 

 

Pagal Kinijos investicijas 2020 m. Švedija užėmė trečia vietą tarp ES šalių 

Teisės kompanijos Baker McKenzie ir analitinės kompanijos Rhodium Group parengtoje 

ataskaitoje nurodoma, kad SE iš Kinijos 2020 m. sulaukė 0,7 mlrd. USD investicijų ir 

pagal šį rodiklį tarp ES VN nusileido tik Vokietijai, Prancūzijai, kurios atitinkamai 

sulaukė 1,8 mlrd. USD ir 1 mlrd. USD investicijų iš Kinijos. Lyginant su 2019 m. 

investicijų srautas iš Kinijos susitraukė 0,6 mlrd. USD. Didžiausia 2020 m. Kinijos 

investicija (kompanijos Evergrande) buvo į National Electric Vehicle Sweden 

kompaniją, kuri siekė 380 mln. USD. https://www.bakermckenzie.com/-

/media/files/newsroom/2021/01/china-fdi-infographic.pdf?la=en 

Tuo tarpu SE prekių ir paslaugų eksportas į Kiniją nuo 2015 m. išaugo 60 proc.  

 

Keleivių srautas Švedijos oro uostose sumažėjo 30 mln. 

SE Vyriausybės valdoma oro uostų operatorė Swedavia pranešė, kad 2020 m. patyrė 1,7 

mlrd. SEK nuostolių (iki mokesčių). Swedavia valdomuose dešimtyje SE oro uostų 

keleivių srautas 2020 m. smuko 74 proc. nuo 40 mln. iki 10 mln., o pardavimai smuko 

nuo 6,2 mlrd. SEK iki 2,5 mlrd. SEK. 2021 m. Swedavia prasidėjo taip pat nuostolingai, 

2021 m. sausio mėn. Swedavia oro uostose keleivių srautas lyginant su tuo pačiu 2020 

m. laikotarpiu smuko 87 proc.  

 

2024 m. Švedijos vėjo jėgainių pagaminama elektros energija pasieks atominių 

elektrinių gamybos apimtis 

SE vėjo jėgainių asociacija informavo, kad iki 2024 m. iš vėjo jėgainių pagaminamos 

elektros energijos apimtys pasieks atominių elektrinių gamybos apimtis. 2020 m. vėjo 

jėgainės SE pagamino 28 TWh elektros energijos (17 proc. dalis elektros energijos 

gamybos rinkoje), tuo tarpu AE – 47.7 TWh (30 proc.). Tai įtakojo ir per pastarąjį 

dešimtmetį SE uždaryti 4 iš 10 AE blokų. Tuo tarpu SE vėjo jėgainių asociacija pranešė, 

kad planuojamos didelės investicijos plečiant vėjo jėgainių parkus SE centrinėje dalyje. 

Tiesa yra ir nuogąstavimų, kad šios investicijos gali neatsipirkti, nes dėl vėjo jėgainių 

elektros energijos gamybos perprodukcijos, elektros energijos kaina gali ženkliai 

smukti.     

 

Prognozuojamas Švedijos ekonomikos spartus atsigavimas 

SE Statistikos agentūros bei SE centrinio banko paskelbtuose naujuose SE ekonomikos 

ir finansų rodikliuose atkreiptinas dėmesys, kad prognozuojamas SE BVP vidutinis 

augimas 2021-2023 m. laikotarpiu turėtų siekti 2.8 proc. ir turėtų pralenkti 2010-2019 m. 

BVP vidutinį augimą, kuris siekė 2.5 proc.  

 

Švedijos ekonomikos ir finansų rodikliai 2020-2022 m. 

 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

BVP (augimas %) -2.8 2.4 4.0 

Nedarbas (%) 8.3 8.6 7.5 

Biudžeto balansas 

(mlrd. SEK)  

-221 -63 30 

Vyriausybės skola 

(mlrd. SEK) 

1 280 1 348 1324 

https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/newsroom/2021/01/china-fdi-infographic.pdf?la=en
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/newsroom/2021/01/china-fdi-infographic.pdf?la=en


Vyriausybės skolos 

santykis su BVP (%) 

26 26 25 

 

Švedija iš ES atsigavimo fondo gautas lėšas skirs skaitmenizavimui ir verslo 

‚žalinimui‘ 

SE Finansų ministrė M. Andersson pranešė, kad SE gautas lėšas (30-40 mlrd. SEK) iš 

ES atsigavimo fondo ketina skirti pagyvenusių asmenų priežiūros paslaugų 

skaitmenizavimui, skaitmeninio tinklo ryšio plėtrai visoje šalyje, studijų vietų 

universitetuose plėtrai bei apdirbamosios pramonės gamybos procesų ‚žalinimui‘ 

atsisakant iškastinio kuro naudojimo. Savo ruožtu SE į ES atsigavimo fondą skirs 190 

mlrd. SEK. 

 

Švedijos kompanija Northvolt investuoja 1,7 mlrd. SEK į baterijų gamybos įmonės 

steigimą Lenkijoje  

Northvolt kompanija pranešė, kad ketina investuoti Gdanske (Lenkija) 1,7 mlrd. SEK 

kuriant ličių-jonų baterijų modulių gamybos įmonę, o taip pat tyrimų centrą. Įgyvendinus 

šį projektą bus sukurta 500 darbo vietų. Panašaus pobūdžio įmonę Northvolt stato 

Salzgitter (Vokietija). SE start-up įmonė Northvolt nuo pat savo įkūrimo 2016 m. 

pritraukė mlrd. EUR investicijų, bei pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su automobilių 

gamintojais BMW, Scania ir Volkswagen ėmėsi įgyvendinti didžiulius investicinius 

ličio-jonų baterijų gamybos projektus SE, DE ir PL, kad patenkinti smarkiai augančios 

elektra varomų automobilių pasaulinės rinkos poreikius.   

 

Švedijos Vyriausybė skirs papildomai 12,4 mlrd. SEK kovai su COVID-19 

pandemija bei kompensavimui verslo nuostolių 

2021-02-25 d. SE parlamentas pritarė Vyriausybės siūlymui skirti papildomai 12,4 mlrd. 

SEK kovai su COVID-19 pandemija. Tarp numatytų priemonių: 3 mlrd. SEK finansinė 

parama parduotuvėms, restoranams ir viešbučiams, kompensuojant nekilnojamojo turto 

nuomos išlaidas; 2,5 mlrd. SEK darbdaviams, kompensuojant (iki 2021-04-30 d.) 

darbuotojų nedarbingumą dėl COVID-19; 1,4 mlrd. SEK – SE regionams ko-

finansuojant COVID-19 testų išlaidas; 2,1 mlrd. SEK – individualią veiklą vykdantiems 

asmenims, kompensuojant patirtus nuostolius 2021 m. sausio-vasario mėn.  

 

Švedijos užsienio prekybos apimtys 2020 m. ženkliai sumažėjo  

Remiantis SE Statistikos agentūros paskelbtais duomenimis, SE prekių eksporto apimtys 

2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo 6 proc., o importas – 9 proc. 



 
 

Švedijos prekių eksportas pagal šalis 2019 - 2020 m. 

Didžiausi SE prekių eksporto smukimai 2020 m. pagal šalis fiksuoti su Belgija (-17 

proc.), RU (-15 proc.), UK (-10 proc.). 

 

 2020 m. (mln. 

SEK) 

2019 m. (mln. 

SEK) 

Pokytis % 

EU27  744 504 796 615 -7% 

Norvegija 152 170 162 524 -6% 

Vokietija 151 335 159 149 -5% 

JAV  120 730 120 872 0 

Danija 108 253 105 248 +3% 

Suomija 100 634 108 865 -8% 

Lietuva 9 420 10 915 -14% 

 

Švedijos prekių importas pagal šalis 2019 - 2020 m. 

Didžiausi SE prekių importo smukimai 2020 m. pagal šalis fiksuoti su RU (-66 proc.), 

UK (-13 proc.), Suomija (-12 proc.). 

 

 2020 m. (mln. 

SEK) 

2019 m. (mln. 

SEK) 

Pokytis % 

EU27  929 965 985 301 -6% 

Vokietija 249 791 267 851 -7% 

Nyderlandai 135 183 142 099  -5% 

Norvegija 132 006 138 510  -5% 

Danija 93 565 99 266 -6% 

Kinija 71 418 77 878 -8% 

Lietuva 13 585  13 601 -0,1% 



 

Stokholmo regiono turizmo sektoriaus apyvarta 2020 m. sumažėjo 41 mlrd. SEK 

2021 m. vasario pab. SE turizmo organizacijos Visita paskelbtais duomenimis, dėl 

COVID-19 pandemijos 2020 m. Stokholmo regiono turizmo sektoriaus apyvarta lyginant 

su 2019 m. sumažėjo 41 mlrd. SEK. (p.s. tai didžiausias nuosmukis iš visų SE regionų), 

užsienio turistų skaičius sumažėjo 55 proc., oro transportu atvykusių keleivių sk. 

sumažėjo 75 proc., nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sumažėjo 55 proc. Tiesa, 

Stokholmas sulaukė net 28 kruizinių laivų apsilankymo per 2020 m., daugiausia iš visų 

Baltijos jūros šalių uostų. SE turizmo sektoriaus atstovai skundžiasi, kad Vyriausybės 

parama nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms turizmo paslaugas teikiančioms 

įmonėms yra nepakankama ir pavėluota, o viešojo maitinimo įstaigos skundžiasi dėl 

taikomų suvaržymų.   

 

Švedijoje planuojamas plieno gamybos mega projektas  

SE start-up kompanija H2 Green Steel pranešė, kad SE šiauriniame Norrbotten regione 

ketina įgyvendinti mega projektą – statyti plieno gamybos (nenaudojant iškastinio kuro) 

įmonę. Investicijos į šį projektą sieks 25 mlrd. SEK, bei bus sukurta beveik 10 tūkst. 

naujų darbo vietų. Gamyklos, kuri savo veiklą turėtų pradėti 2024 m., pajėgumai sieks 

5,5 mln. t plieno per metus.  

 

Volvo Cars ir Kinijos kompanija Geely Automobile atsisakė susijungimo planų 

SE kompanija Volvo Cars ir Kinijos Geely Automobile kompanija, kurios yra valdomos 

Kinijos kompanijos Geely Holding Group, pranešė, kad atsisako planų sujungti abi 

kompanijas ir vietoje to steigs bendrą kompaniją, kuri užsiims naujos kartos variklių 

gamyba skirtų hibridiniams automobiliams. Šiems planams aktyviausiai priešinosi Volvo 

CEO Håkan Samuelsson, kurio teigimu, abiejų kompanijų sujungimas reikštų Volvo Cars 

savarankiškumo pabaigą bei darbo vietų perkėlimą iš SE (p.s. Volvo Cars gamyklose SE 

dirba beveik 23 tūkst. darbuotojų) į Kiniją. 

 

 

                                         

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

donatas.butkus@urm.lt. 
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