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Švedijos technologijų sektorius 2021 m. kovo mėn. pritraukė 14 mlrd. SEK investicijų, kas 

sudarė pusę visų 2020 m. investicijų 
Švedijos (toliau – SE) technologijų sektorius nepaisant COVID-19 pandemijos rodo puikius 

rezultatus 2021 m. Vien per kovo mėn. buvo pritraukta 14,1 mlrd. SEK investicijų, kas sudarė 

daugiau nei pusę per 2020 m. pritrauktų investicijų (27 mlrd. SEK). Tarp atskirų kompanijų 

daugiausia investicijų pritraukė fintech kompanija Klarna (8,5 mlrd. SEK), audio-media 

kompanija Epidemic Sound (3,8 mlrd. SEK), online prekybos start-up Matsmart (350 mln. 

SEK), online žūklės reikmenų prekybos platforma Fishbrain (263 mln. SEK), medicininių 

paslaugų start-up Glooko (250 mln. SEK). 
  
Švedijos Centrinis bankas atidėjo planus finansiniams atsiskaitymams pradėti naudoti e-

kroną 
SE Centrinis bankas paskelbė pirminę galimybių studiją dėl e-kronos, kuri būtų kuriama 

naudojant DLT ir blockchain technologijas, naudojimo skaitmeniniams finansiniams 

atsiskaitymams viešajame gyvenime. Studijos išvadose, greta naujų atsiveriančių galimybių 

įvedus e-kroną finansiniuose atsiskaitymuose pabrėžiama ir būtinybė išspręsti tokio tipo 

finansinių atsiskaitymų saugumo užtikrinimo kl. Todėl SE Centrinis bankas nusprendė pratęsti 

nuo 2020 m. vasario mėn. vykusį bendradarbiavimą su kompanija Accenture, vykdant 

technologinius testavimus dėl e-kronos naudojimo. Plačiau apie SE Centrinio banko e-kronos 

pilotinę studiją https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2021/e-krona-

pilot-phase-1.pdf?utm_medium=email&_hsmi=120010431&_hsenc=p2ANqtz-

8mVeIFkiikasgG9nv91ryp-

JQ_nmjxMATFeBzPIluss6R7b8IKuE6BVzc8PlRCrgl5dGVjEzcMigrmuITPopS3dev24A&ut

m_content=120010431&utm_source=hs_email 
  
Švedija pristatė ambicingą transporto sektoriaus vystymo planą 
SE Vyriausybė 2021-04-16 d. pristatė Transporto infrastruktūros vystymo 2022-2033 m. 

įstatymą (dar kitaip pavadintą – Ateities infrastruktūra), kurio įgyvendinimui numatyta skirti 

876 mlrd. SEK. Didžioji dalis investicijų teks geležinkelių infrastruktūros plėtrai. Konkretūs 

transporto infrastruktūros vystymo planai bus priimti 2020 m.  
  
Švedijos Vyriausybė gerina ekonomikos prognozes 
SE Finansų ministerija 2021-04-12 d. pateikė atnaujintas SE ekonomikos prognozes, kurios, 

atsižvelgiant į SE pramonės gerus rodiklius, tapo dar labiau optimistinės lyginant su 2020 m. 

gruodžio mėn. pateiktomis prognozėmis. Remiantis Finansų ministerijos pateikta prognoze, SE 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksbank.se%2Fglobalassets%2Fmedia%2Frapporter%2Fe-krona%2F2021%2Fe-krona-pilot-phase-1.pdf%3Futm_medium%3Demail%26_hsmi%3D120010431%26_hsenc%3Dp2ANqtz-8mVeIFkiikasgG9nv91ryp-JQ_nmjxMATFeBzPIluss6R7b8IKuE6BVzc8PlRCrgl5dGVjEzcMigrmuITPopS3dev24A%26utm_content%3D120010431%26utm_source%3Dhs_email&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321756656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e8AZ856nInkDNH32vOaJiXvBYHE6ExkbCEmxBMj4TZA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksbank.se%2Fglobalassets%2Fmedia%2Frapporter%2Fe-krona%2F2021%2Fe-krona-pilot-phase-1.pdf%3Futm_medium%3Demail%26_hsmi%3D120010431%26_hsenc%3Dp2ANqtz-8mVeIFkiikasgG9nv91ryp-JQ_nmjxMATFeBzPIluss6R7b8IKuE6BVzc8PlRCrgl5dGVjEzcMigrmuITPopS3dev24A%26utm_content%3D120010431%26utm_source%3Dhs_email&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321756656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e8AZ856nInkDNH32vOaJiXvBYHE6ExkbCEmxBMj4TZA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksbank.se%2Fglobalassets%2Fmedia%2Frapporter%2Fe-krona%2F2021%2Fe-krona-pilot-phase-1.pdf%3Futm_medium%3Demail%26_hsmi%3D120010431%26_hsenc%3Dp2ANqtz-8mVeIFkiikasgG9nv91ryp-JQ_nmjxMATFeBzPIluss6R7b8IKuE6BVzc8PlRCrgl5dGVjEzcMigrmuITPopS3dev24A%26utm_content%3D120010431%26utm_source%3Dhs_email&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321756656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e8AZ856nInkDNH32vOaJiXvBYHE6ExkbCEmxBMj4TZA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksbank.se%2Fglobalassets%2Fmedia%2Frapporter%2Fe-krona%2F2021%2Fe-krona-pilot-phase-1.pdf%3Futm_medium%3Demail%26_hsmi%3D120010431%26_hsenc%3Dp2ANqtz-8mVeIFkiikasgG9nv91ryp-JQ_nmjxMATFeBzPIluss6R7b8IKuE6BVzc8PlRCrgl5dGVjEzcMigrmuITPopS3dev24A%26utm_content%3D120010431%26utm_source%3Dhs_email&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321756656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e8AZ856nInkDNH32vOaJiXvBYHE6ExkbCEmxBMj4TZA%3D&reserved=0
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BVP 2021 m. turėtų augti 3.2 proc. (ankstesnė prognozė 3.0 proc.), o 2022 m. – 3.8 proc. (3.7 

proc.). Tuo tarpas nedarbo lygis 2021 m. turėtų siekti 8.7 proc. (9.0 proc.), o 2022 m. – 7.9 proc. 

(8.0 proc.). Vyriausybės skola 2021 m. turėtų siekti 39.9 proc. nuo BVP (40 proc.), 2022 m. – 

37 (39 

proc.)  https://www.regeringen.se/4969b5/globalassets/government/dokument/finans
departementet/pdf/prognoser/2021/prognos-12-april-2021/key-indicators-forecast-
12-april-2021.pdf 
  
Švedijos šiaurinė dalis tampa milijardinių žaliųjų investicijų traukos centru 
Per pastaruosius metus SE šiaurinė dalis (Norrbotten ir Västerbotten regionai) tapo tikru 

atradimu investuotojams (dėl didžiulių atsinaujinančių energetikos resursų), kurie paskelbė, kad 

per ateinančius kelis dešimtmečius tokios kompanijos kaip Northvolt, H2 Green Steel, LKAB, 

Hybrit ir kt. investuos beveik 1 070 mlrd. SEK į žaliosios ekonomikos projektus: atsinaujinančią 

energetiką, automobilių baterijų gamybą, plieno gamybą nenaudojant iškastinio kuro. 

Ekonomistai prognozuoja, kad ‚investicijų lietus‘ gali pakeisti tiek SE infrastruktūros, tiek ir 

demografinį veidą, nes SE šiaurėje planuojama sukurti tūkstančius darbo vietų.   
  
Volvo Cars kartu su Kinijos Didi Chuxing gamins savaeigius automobilius 
SE-Kinijos automobilių kompanija Volvo Cars pranešė, kad pasirašė bendradarbiavimo sutartį 

su Kinijos technologijų platforma Didi Chuxing dėl savaeigių automobilių gamybos, kurie 

vėliau būtų naudojami kaip savaeigiai taksi automobiliai Kinijoje. Testavimai bus atliekami su 

Volvo XC90 modeliu. 
  
Europos Komisijai pateiktoje Švedijos konvergencijos programoje prognozuojama, kad 

2021 m. II pusm. BVP pasieks prieš-pandeminį lygį 
Š.m. balandžio pab. SE Vyriausybė pateikė EK konvergencijos programą, kurioje nurodoma, 

kad SE ekonomika tapo atsparesnė COVID-19 pandemijos poveikiui, o Vyriausybės 2020-2021 

m. skirtas beveik 400 mlrd. SEK finansinis paketas kovai su COVID-19 pandemija bei 

ekonomikos gaivinimui, prisidėjo prie optimistinių 2021 m. SE ekonomikos rodiklių. 

Prognozuojama, kad 2021 m. II pusm. SE BVP pasieks prieš-pandeminį lygį, o pagrindiniai 

‚garvežiai‘ turėtų būti augantis eksportas ir pramonės produkcijos augimas. Tuo pat metu SE 

konvergencijos programoje pabrėžiama, kad spartus ekonomikos atsigavimas priklauso ir nuo 

vakcinavimo tempų bei galimų naujų COVID-19 viruso atmainų plitimo geografijos. Kaip 

išliekantys iššūkiai įvardijami aukštas nedarbingumo lygis (ypač jaunimo tarpe), namų ūkių 

įsiskolinimas, išaugęs smurtas namų aplinkoje ir organizuotas nusikalstamumas, pagyvenusių 

asmenų priežiūros sistemos reforma, sveikatos apsaugos sistemos stiprinimas, o taip pat 

paslaugų sektoriaus dėl pandemijos patirti nuostoliai. Plačiau apie SE konvergencijos 

programą https://www.government.se/reports/2021/04/swedens-convergence-
programme-2021/ 
  

  2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

BVP augimas 

(proc.) 
-2.8 3.2 3.8 1.9 1.6 

Valstybės skola 

(proc. nuo BVP) 
39.9 39.9 37 33.7 31.4 

Vyriausybės 

biudžeto balansas 

(proc. nuo BVP) 

4.5 -2.7 1.4 2.6 1.7 

Nedarbo lygis 

(proc.) 
8.3 8.7 7.9 7.0 7.0 

Infliacija (proc.) 0.5 1.4 1.0 1.3 2.1 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4969b5%2Fglobalassets%2Fgovernment%2Fdokument%2Ffinansdepartementet%2Fpdf%2Fprognoser%2F2021%2Fprognos-12-april-2021%2Fkey-indicators-forecast-12-april-2021.pdf&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321766655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gp1lA6Cu4No1DRmtSW0wXT6GsgYOywKbO%2BCqg6naPE4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4969b5%2Fglobalassets%2Fgovernment%2Fdokument%2Ffinansdepartementet%2Fpdf%2Fprognoser%2F2021%2Fprognos-12-april-2021%2Fkey-indicators-forecast-12-april-2021.pdf&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321766655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gp1lA6Cu4No1DRmtSW0wXT6GsgYOywKbO%2BCqg6naPE4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4969b5%2Fglobalassets%2Fgovernment%2Fdokument%2Ffinansdepartementet%2Fpdf%2Fprognoser%2F2021%2Fprognos-12-april-2021%2Fkey-indicators-forecast-12-april-2021.pdf&data=04%7C01%7Cnojus.mockevicius%40stud.viko.lt%7C8bcedb1f016e4989ce5108d910627495%7C43864a51470c4314a93957bf31cb1138%7C0%7C0%7C637558837321766655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gp1lA6Cu4No1DRmtSW0wXT6GsgYOywKbO%2BCqg6naPE4%3D&reserved=0
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Verslo sektoriaus 

produktyvumas 

(proc.) 

1.3 0.5 1.7 0.4 1.2 

  
Švedijoje iš technologinio vandens bus gaminamas atsinaujinantis kuras 
SE Energetikos kompanija Gasum bei Stora Enso celiuliozės gamybos kompanija paskelbė, kad 

investuos 320 mln. SEK į bendrą projektą – suskystintų biodujų (LBG) gamyklos statybą, kur 

pirmą kartą bus naudojama technologija atsinaujinantį kurą gaminanti iš celiuliozės fabrike 

gamybos procese naudojamo technologinio vandens. Minėtą projektą taip pat finansuoja SE 

aplinkos apsaugos agentūra, pagal žiedinės ekonomikos vystymo programą. Minėtoje įmonėje 

pagamintas LBG bus naudojamas automobilių transportui, pramonėje ir laivyboje. 
  
Stokholmas pagal ‚vienaragių‘ start-up kompanijų koncentraciją nusileidžia tik Silicio 

slėniui JAV 
Stokholmas pagal start-up kompanijų pritrauktas investicijas, kurios viršija 1 mlrd. USD, 

nusileidžia tik Silicio slėniui, iš viso pas save turėdamas net devynis ‚vienaragius‘. SE augimo 

politikos analizės agentūros duomenimis daugiausia investicijų pritraukia fintech sektoriaus 

start-up kompanijos, kurių SE iš viso veikia 450. Pagal pritrauktas investicijas technologijų 

srityje 2020 m. Stokholmas užima 3-ąją vietą (2,7 mlrd. USD) tarp Europos miestų, 

nusileisdamas tik Londonui ir Paryžiui. 
  
Švedija Mokslo tyrimams ir plėtrai didins investicijas 10 proc. 
SE Statistikos agentūros duomenimis, SE Vyriausybė mokslo tyrimams ir plėtrai (R&D) 2021 

m. skirs 42,7 mlrd. SEK, beveik 10 proc. daugiau nei 2020 m. ir tai sudarys 3.66 proc. šalies 

biudžeto arba 0.8 proc. BVP. R&D numatytos lėšos pagal sritis paskirstytos sekančiai: 

universitetams (21,2 mlrd. SEK), transportui, telekomunikacijoms ir infrastruktūrai (2,2 mlrd. 

SEK), energetikai (1,6 mlrd. SEK), socialinei sričiai (1,06 mlrd. SEK), sveikatos apsaugai (1,05 

mlrd. SEK), aplinkosaugai (0,99 mlrd. SEK). Tiesa, reikia pažymėti, kad pagal R&D sričiai 

skiriamas biudžeto lėšas, SE Vyriausybė palengva kyla iš nedidelės 2019 m. duobės, bei tolygiai 

bando pasiekti 2015 m. rodiklį, kai R&D buvo skirta 3.79 proc. biudžeto lėšų. SE Vyriausybės 

biudžete R&D sričiai skiriamų lėšų dalis (proc.) 

 
  

                                        
Pastabos: nurodytos piniginės sumos perskaičiuotos pagal kursą 1 EUR = 10,12 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 
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Parengė: 
Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje patarėjas Donatas Butkus, 

tel. +46 8 667 5455, donatas.butkus@urm.lt. 
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