
Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje 

 

2021 M. BIRŽELIO-LIEPOS MĖN. ŠVEDIJOS EKONOMINĖS SITUACIJOS APŽVALGA 

 

Pagrindinės naujienos trumpai: 

➢ Švedijos ekonomika sparčiai stojasi ant kojų po COVID-19 pandemijos neigiamai paveiktų 2020 m.; 

➢ Švedijos kovos su klimato kaita planai sulaukia kritikos dėl menkų ambicijų; 

➢ Švedija laužo ietis su Briuseliu dėl miškininkystės, klimato kaitos kontekste; 

➢ Pagal užsienio tiesioginių investicijų pritraukimą 2020 m. Švedija užėmė 9-tą vietą pasaulyje; 

➢ Švedijos Vyriausybė numatė naujas kompensacijas paslaugų sektoriui nukentėjusiam nuo COVID-

19 

➢ Švedijos Vyriausybė ketina finansiškai skatinti žaliąsias investicijas;  

➢ Švedijos užsienio prekybos rodikliai 2021 m. I ketvirtį stiebėsi į viršų; 

➢ Švedija svarsto iki 2040 m. visiškai atsisakyti iškastinį kurą naudojančių automobilių 

 

 

 

 
Ūkis, 

finansai, 

energetika, 

transportas,  

verslas 

 

 

Švedijos ekonomika sparčiai stojasi ant kojų po COVID-19 pandemijos neigiamai paveiktų 2020 m. 

Švedijos (toliau – SE) Finansų ministerijos paskelbtoje naujoje SE ekonomikos vystymosi prognozėje, SE BVP 

2021 m. turėtų augti 4.7 proc. (p.s. balandžio mėn. prognozėse buvo numatytas 3.2 proc. augimas; Palyginimui 

2020 m. SE BVP smuko 2.8 proc.), o 2022 m. – 3.6 proc. Pagrindiniais ekonomikos augimo varikliais Finansų 

ministerija įvardija namų ūkių vidaus vartojimo augimą (prognozuojamas 4.7 proc. augimas) bei SE eksporto 

augimas (8.9 proc.). Infliacija 2021 m. turėtų siekti 2.1%, o - 2022m. nukristi iki 1.2%. Prognozuojama, jog nedarbo 

vidurkis 2021m. siek 8.7% (p.s. 2020 m. jis siekė 9 proc.), o 2022 m. turėtų sumažėti iki 7.7%. Prognozuojama, kad 

SE biudžetas iš deficitinio 2020 m. taps proficitiniu jau 2023 m. 

 

Švedijos BVP 2021 m. II ketvirtį augo 10.5 proc. 

Remiantis SE Statistikos agentūros paskelbtais duomenimis, SE BVP 2021 m. II ketvirtį augo 10.5 proc. (lyginant 

su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu) bei 0.9 proc. lyginant su 2021 m. I ketvirčiu, o 2021 m. birželio mėn. – 

10.5 (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu) bei 2.5 proc. (lyginant su 2021 m. gegužės mėn.). 

 

Švedijos kovos su klimato kaita planai sulaukia kritikos dėl menkų ambicijų 

SE akademikai klimato kaitos srityje viešai sukritikavo SE Vyriausybės nusistatytus planus kovos su klimato srityje, 

kurie tik parodo, kad SE nesiima iš esmės spręsti klimato kaitos problemų bei atsainiai žiūri į Paryžiaus Susitarimo 

dėl klimato kaitos tikslų įgyvendinimą. Klimato kaitos ekspertai, tarp ir jų Friday‘s for Future dėl klimato kaitos 

jaunimo judėjimo iniciatorė Greta Thunberg, teigia, kad SE siekis iki 2030 m. sumažinti emisijas 40 mln. t. palies 

tik 1/3 SE emisijų, nes nepalies nei transporto sektoriaus, nei vartotojų sukeliamų emisijų, nei SE investicijų 

trečiosiose šalyse. Ekspertai siūlo SE Vyriausybei išsikelti tikslą iki 2030 m. sumažinti emisijas 200 mln. t. 

 

Švedijoje bręsta cemento krizė 

SE teismai atsisakė pratęsti (po 2021 m. rudens) SE didžiausios cemento gamintojos Cementa (p.s. Cementa užima 

70 proc. SE cemento pardavimo rinkos) licenciją kasti kalkakmenį Gotlando saloje, dėl aplinkosauginių pažeidimų. 

Cementa kompanijos atstovai jau kreipėsi pagalbos į šalies Vyriausybę ieškant išeities iš susidariusios situacijos, 

kurios Cementa kompanija nėra pajėgi išspręsti dėl kalkakmenio gavybos proceso sudėtingumo. Ekspertai 

prognozuoja, kad Cementa kompanijai sustabdžius cemento gamybą, SE statybų sektorius (kuriame dirba beveik 

300 tūkst. darbuotojų) būtų paralyžiuotas.   

 

Švedija laužo ietis su Briuseliu dėl miškininkystės, klimato kaitos kontekste 

Europos Komisijai 2021-07-15 d. paskelbus planus dėl kovos su klimato kaita mažinant emisijas, SE nebuvo 

sužavėta šiais siūlomais planais, kurie ženkliai apribotų SE miškininkystės sektoriaus veiklą. Pagal Europos 



Komisijos pateiktą planą, SE miškų sektorius iki 2030 m. turėtų absorbuoti 47 mln. t. anglies dvideginio (2020 m. 

šis rodiklis siekė 32 mln. t.). Tiek valdantieji, tiek opozicija kaltina Europos Komisiją neteisingai traktuojant SE 

miškininkystės sektoriaus poveikį klimato kaitai, kas gali sužlugdyti SE miškininkystės sektorių. Tuo tarpu žymioji 

klimato kaitos aktyvistė Greta Thunberg iš SE išsakė nusivylimą, kad ES kovos su klimato kaita planai nėra 

ambicingi. Taip pat sukritikavo SE Vyriausybę, kuri per daug giriasi pasauliui savo klimato politika, kuri iš tiesų 

yra komiška, nes realybėje, SE Vyriausybė ignoruoja beveik 2/3 išmetamų anglies dvideginio emisijų ir jų 

neįtraukia į savo viešinamą statistiką. 

 

Pagal užsienio tiesioginių investicijų pritraukimą 2020 m. Švedija užėmė 9-tą vietą pasaulyje 

SE verslo skatinimo ir konsultacijų agentūra Business Sweden paskelbė savo kasmetinę ataskaitą apie tiesioginių 

užsienio investicijų (toliau – FDI) pritraukimą SE. Business Sweden duomenimis 2020 m. SE pritraukė 240 mlrd. 

SEK FDI (pagal šį rodiklį SE užėmė 9 vietą pasaulyje ir 3 vietą Europoje, po Vokietijos ir Airijos), daugiau nei 50 

proc. lyginant su 2019 m. Iš viso SE sukaupė 3 400 mlrd. SEK FDI, iš jų 60 proc. tenka paslaugų sektoriui (detaliau: 

18 proc. finansų ir draudimo sektorius; 12 proc. – prekybos sektorius; 11 proc. – nekilnojamojo turto sektorius; 7 

proc. – energetikos sektorius; 5 proc. - verslo paslaugų sektorius; 4 proc. – IT ir telekomunikacijų sektorius) ir 40 

proc. apdirbamajai pramonei (detaliau: 16 proc. chemijos ir vaistų pramonė; 7 proc. maisto pramonė; 6 proc. – 

automobilių pramonė; 5 proc. – medienos ir popieriaus pramonė; 4 proc. – metalo apdirbimo pramonė). 87 proc. 

FDI į SE atkeliavo iš Europos šalių, 7 proc. – Šiaurės Amerikos, 5 proc. – Azijos. Užsienio kapitalo kompanijos SE 

sukūrė  beveik 700 tūkst. darbo vietų. 

 

Švedijos Vyriausybė numatė naujas kompensacijas paslaugų sektoriui nukentėjusiam nuo COVID-19 

SE Vyriausybė priėmė sprendimą skirti kompensacijas sporto ir kultūros renginių organizatoriams, kurie bus 

priversti atšaukti renginius suplanuotus 2021 m. II pusm. Minėtų renginių organizatoriai gali tikėtis iki 70 proc. 

suplanuotų renginių (minimum 250 dalyvių) išlaidų kompensavimo (max. 17,5 mln. SEK vienam renginiui). Taip 

pat šalies Vyriausybė nusprendė iki 2021-09-30 d. pratęsti lengvatinių kreditų liniją mažoms ir vidutinėms 

įmonėms, ypač dirbančioms paslaugų sektoriuje. Iki 2021 m. gegužės mėn. 750 įmonėms buvo išduota kreditų už 

2,6 mlrd. SEK sumą. 

 

Švedijos kompanija Boozt įsigijo Lietuvos technologijų kompaniją Estina 

2021-06-02 d. SE e-prekybos (drabužių ir aksesuarų) kompanija paskelbė, kad įsigijo Lietuvos technologijų 

kompaniją Estina, kuri pastaruosius keletą metų teikė technologinius sprendimus Boozt kompanijai, vykdančiai 

savo veiklą Šiaurės Europos šalyse.  

 

Fitch suteikė Švedijai AAA reitingą 

JAV Kreditų reitingų agentūra Fitch suteikė SE ilgalaikį ‚AAA‘ fiskalinį reitingą, bei apibūdino SE fiskalinę 

politiką kaip stabilią. Fitch teigimu, SE nesiimdama griežtų ekonominių suvaržymų COVID-19 pandemijos metu 

bei nebūdama labai priklausoma nuo užsienio turistų, patyrė mažesnį ekonominį šoką nei kitų šalių ekonomikos 

(SE BVP 2020 m. susitraukė 2.8 proc., tuo tarpu eurozonos šalių – vidutiniškai -6.6 proc.). Fitch taip pat gyrė 

skaidrią ir efektyvią SE fiskalinę politiką, nedidelio laipsnio SE namų ūkių įsiskolinimus bei santykinai mažą 

bankrotų bangą verslo sektoriuje 2020 m. SE bankų sektorius sulaukė AA reitingo. Fitch prognozuoja, kad SE BVP 

2021 m. augs 3.5 proc., o 2022 m. – 3.6 proc. 

 

Švedijos Vyriausybė ketina finansiškai skatinti žaliąsias investicijas  

2021-06-07 d. SE Vyriausybė paskelbė, kad teiks garantijas SE įmonių kreditams (iki 500 mln. SEK ir 80 proc. 

visos kredito sumos bei max. 15 metų) skirtiems žaliosioms investicijoms pramonės sektoriuje. SE Vyriausybė 

tokiu būdu tikisi paspartinti pramonės sektoriaus modernizaciją (ekonomikos žaliąją transformaciją) bei prisidėti 

prie ambicingų klimato tikslų įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

 



 

Švedijos užsienio prekybos rodikliai 2021 m. I ketvirtį stiebėsi į viršų 

   

Didžiausios eksporto partnerės:  

 

Valstybė  2021  2020  

Iš viso:   513 159 mln. 

SEK 

496 360 

mln. SEK  

1. Vokietija  54 041  53 924  

2. Norvegija  53 383  49 369  

3. JAV  44 176  42 719  

4. Danija  39 018  35 247  

5. Suomija  35 373  33 683  

6. Nyderlandai  27 641  25 154  

7. Didžioji Britanija  27 040  24 821  

8. Kinija  23 895  29 105  

9. Prancūzija  21 845  20 127  

10. Belgija  20 269  17 354  

25. Lietuva  3 393  3 155  

 

 

SE eksportas,  

lyginant su 2020 m.  

I ketv., išaugo 3,4%.   

Didžiausia SE  

eksporto 

partnere išlieka 

Vokietija. 

Proporciškai, 

didžiausias eksporto  

sumažėjimas yra į  

Kiniją,  

o augimas –  

su Norvegija.   

SE eksportas į  

Lietuvą augo beveik  

7 proc. ir tarp 

SE eksporto parnerių 

Lietuva pakilo iš 29 

į 25 vietą. 
 

 

Tiesa, ekonomikos ekspertai perspėja, kad SE eksporto rodiklius gali neigiamai pakoreguoti kilusi globali 

puslaidininkių tiekimo krizė, bei jūrinių konteinerių gabenimo transporto iššūkiai.  

 

Didžiausios importo partnerės:  

 

Valstybė  2021  2020  

Iš viso:   498 101 

mln. SEK 

461 369 

mln. SEK  

1. Vokietija  89 921  83 708  

2. Norvegija  53 129  46 573  

3. Nyderlandai  49 559  43 986  

4. Danija  33 702  30 804  

5. Kinija  24 698  21 707  

6. Lenkija  24 258  20 740  

7. Belgija  24 098  19 815  

 

SE importas, lyginant 

su 2020 m. I ketv, 

augo beveik 8%.   

Didžiausia SE  

importo partnere 

išliko 

Vokietija. 

Proporciškai,  

labiausiai  

augo SE 

importas iš  

Vokietijos,  

Norvegijos ir 

Nyderlandų.   

Importas iš  

Lietuvos augo  

8.5 proc. ir Lietuva 



8. Suomija  22 779  21 225  

9. Prancūzija  20 478  16 657  

10. Italija  18 068  15 589  

19. Lietuva  4 792  4 416  

 

tarp SE importo 

partnerių išliko 19 

vietoje.  

 

 

Švedija svarsto iki 2040 m. visiškai atsisakyti iškastinį kurą naudojančių automobilių 

SE Vyriausybės užsakyto nacionalinio tyrimo, kuriuo buvo siekiama įvertinti kaip SE transporto  

sektorius galėtų prisidėti šaliai siekiant ambicingų klimato kaitos tikslų – iki 2045 m. SE turėtų  

pasiekti nulinę CO2 emisiją, rengėjai suformulavo SE tikslą iki 2040 m. visiškai atsisakyti  

iškastinį kurą naudojančių automobilių. Tuo tarpu nuo 2030 m. SE siūloma leisti pardavinėti  

automobilius su nuline CO2 emisija (p.s. Beje, tokį tikslą 2019 m. buvo iškėlęs ir dabartinis  

SE PM Stefan Löfven). Tyrimo rengėjai pabrėžia, kad norint pasiekti šiuos ambicingus tikslus  

būtina sparčiai plėsti šalies kelių elektrifikaciją (automobilių įkrovimo elektros energija  

stotelių tinklą), riboti transportą miestuose bei sparčiau naudoti žaliąjį kurą. Tuo tarpu žaliųjų  

organizacijos jau išsakė tam tikrą nusivylimą dėl minėto tyrimo suformuluotų tikslų, kurie nėra  

pakankamai ambicingi. SE transporto sektorius yra atsakingas už beveik 1/3 SE metinių  

CO2 emisijų.   

                                  

Pastabos: nurodytos piniginės sumos perskaičiuotos pagal kursą 1 EUR = 10,19 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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