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COVID – 19 
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šiandien

 Nėra (ir nebuvo) karantino 



Švedijos 
COVID – 19 
situacija 
šiandien

 Nėra (ir nebuvo) apribojimų tarptautiniam verslui (renginiai iki 50 
žmonių, ELMIA online, susitikimai online) 



Švedijos 
COVID – 19 
situacija 
šiandien

 Nėra (ir nebuvo) apribojimų žmonių judėjimui iš Lietuvos
(rekomendacija nevykti į Lietuvą)



Švedijos 
COVID – 19 
situacija

 Geresnės prognozės (galimai  dėl buvusio prieš antrąją bangą 
pandemijos nuosmukio) 

 Pagerino prognozės dėl 2020 m. Švedijos BVP – dabar  
prognozuojama, kad BVP 2020 m. sumažės 3,4% (rugpjūtį bendros 
prognozės buvo apie 4,8 %)* 

 2021 m. BVP augs 3,6 %, 2022 m. augs 3,3 %, 2023 m. augs 1.9 %, 
2024 m. augs 1,7 %*

 Bedarbystė kovą 7.1%, dabar virš 9%, 2020 IV ketvirtyje – 10 %

 Vyriausybė vertina grėsmes ekonomikai kaip „dideles“

 *National Institute of Economic Research
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COVID – 19 
situacija

 Situacija Švedijos ekonomikoje yra dvejopa: 
 Didžiausias per kelis dešimtmečius BVP kritimas ir didelis nedarbas

 Namų rinkos kainų spartus augimas ir ypač didelis aktyvumas akcijų 
rinkoje

 Krizę įveiks kiek geriau nei Europa
 2020 m. 2 ketvirtyje Švedijos BVP sumažėjo 8.6%, ES – 11.9%

 *



Švedijos 
COVID – 19 
parama verslui

 Švedijos parama verslui
 mokesčių atidėjimai (soc. apsaugos, PVM)
 soc. apsaugos mokesčių laikinas sumažinimas
 nuomos mokesčio dengimas
 valstybė pilnai prisiima ligos išmokas 

 valstybės paskolų garantijos COVID-19 paveiktoms įmonėms (100 mlrd. 
SEK)

 paskolų garantijos eksportuotojams (500 mlrd. SEK)
 centrinio banko beprocentinės paskolos įmonėms (500 mlrd. SEK) 
 Swedish Export Credit Corporation paskolos eksportuotojams, 

eksportuotojų tiekėjams ir užsienio švediškų paslaugų ir prekių 
pirkėjams  (200 mlrd. SEK)

 plačiau apie valstybės paramą verslui  dėl COVID -19 poveikio 
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-
government-financial-assistance-measures

https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-swedish-government-financial-assistance-measures


Švedija
COVID – 19 
poveikis

 Poveikis verslui

 Švedijos  eksportas sudaro 50 % Švedijos BVP, trečdalis Švedijos 
prekių eksporto priklauso nuo importuojamų komponentų

 poveikis daugiau priklauso nuo išorinio pasaulio tendencijų: iš 
eksporto rinkų mažėją užsakymai/žaliavų tiekimo problemos iš 
užsienio

 mažesnis nei kitose šalyse poveikis dėl to kad beveik neribojo vidinės 
rinkos



Švedija
COVID – 19 
poveikis

 BusinessSweden Švedijos įmonių apklausa 
 266 įmonių  vadovų
 >150 mln. SEK /metus apyvarta
 gamyba
 eksportas

 Rezultatai 
 80 % vadovų laukia vidutinio ar stipraus neigiamo poveikio pardavimams
 2/3  prognozuoja neigiamą poveikį gamybai
 apie 2/3 apklaustųjų prognozuoja vidutinį arba stiprų neigiamą poveikį 

eksportui ir tiekimui iš užsienio šalių
 50 % laukia sunkumų susijusių su produkcijos pristatymais klientams
 2/3 vadovų turi su COVID-19 susijusius veiksmų planus, 

 kurių pagrindinės priemonės: 
 investicijų atidėjimas (62 %)
 gamybos mažinimas (54 %)
 darbo su tiekėjais optimizavimas  (43 %)
 įspėjimai personalui (29 %)

 Plačiau  https://www.business-
sweden.com/globalassets/insights/reports/trend/tuffa-atgarder-i-
coronans-tid.pdf

https://www.business-sweden.com/globalassets/insights/reports/trend/tuffa-atgarder-i-coronans-tid.pdf
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 Bankrotų skaičius (2020 vasaris – rugsėjis)
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 Inžinerija

 Volvo AB grąžino savo darbuotojus iš atostogų 

 Tą patį padarė Volvo Cars ir Scania (kartu su Volvo AB yra trys 
didžiausi darbdaviai automotive srityje)

 Pandemijos piko metu 60.000 sektoriaus darbuotojų buvo 
atostogose

 Gali vėl stabdyti gamybą dėl pandemijos antros bangos
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 Poveikis verslui 

 Šiuo metu laukiama antros pandemijos bangos pasekmių

 Nežinomybės mažiau nei prieš pusmetį

 Daug priklauso nuo pagrindinių eksporto rinkų – Vokietijos, Šiaurės 
šalių ir JAV  

 Įmonės su aukštu paimtų kreditų lygiu, be grynųjų rezervo yra 
aukštos rizikos zonoje

 galimi tiekėjų (ypač smulkesnių) bankrotai

 bus peržiūrimos sutartys su tiekėjais

 Ilgalaikėje perspektyvoje - didesnis procesų automatizavimas



Švedija –
pasaulis 

 Globalus pirkėjas
 Perka už 150 milijardų eurų per metus 

 82% iš Europos, pagrinde iš kaimynų (10.6 % iš DE, 10.4% iš NO, 
6,9% iš FI, 6,8% iš DK), iš Lietuvos (2019 m.) - 1,327 mlrd. EUR

 Turtinga šalis
 BVP ≈ 46000 eurų/per capita



Švedija -
Lietuva 

 Švedija
 mažiau COVID -19 poveikio verslui

 prognozuojama, kad ekonomika lengviau nei kitose šalyse atsigaus 
po pandemijos 

 turtinga, atvira, skaidri

 geografiškai arti ir pasiekiama be apribojimų

 Paklausimams apie verslo galimybes Švedijoje
 aleksandras.laurinavicius@urm.lt

 https://www.linkedin.com/in/aleksandras-laurinavicius-55757950

mailto:aleksandras.laurinavicius@urm.lt
https://www.linkedin.com/in/aleksandras-laurinavicius-55757950

