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Švedija –
pasaulis 
(ekonomika)

 BVP 45900 eurų/per capita

 Ekonomika priklauso nuo pasaulinės situacijos, kuri nėra palanki 
sparčiam augimui

 BVP augimas 2019 m. – apie 1.2 %, 2020 m. – apie 1.1 %,
bedarbystė 2020 m. – 7,1 % (jei prekybos karai + Brexit neturės 
didesnių nei prognozuojama pasekmių)

 SEK/EUR santykis nukrito iki žemiausio lygio nuo 2009/07, per 
2019 m. SEK/EUR santykis sumažėjo 6 %



Švedija –
pasaulis 
(ekonomika)

 Silpnesnė pasaulio ekonomika neleido Švedijos pramonei 
išnaudoti SEK nuosmukio privalumų

 Trečdalis Švedijos prekių eksporto priklauso nuo importuojamų 
komponentų (pabrango savikaina)

 Nuvertėjusi krona pakenkė Švedijos vartotojų perkamajai galiai 
(pramonės produkcijos kainos padidėjo 12 % nuo 2015 m.) 



Švedija -
pasaulis 
(pirkimai)

 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)



Švedija -
pasaulis 
(pirkimai)

 Sektoriai (be naftos produktų)
 1. Įranga + komponentai (13.4%)

 2. Elektroninė įranga (11.8%)

 4. Transporto priemonės (11.6%)

 5. Plastikai (3.6%)

 6. Metalas (3.3%)

 7. Žuvis (3.1%)

 8. Farmacija (2.8%)

 9. Metalo gaminiai (2.6%)

 10. Optikos,  medicinos įranga (2.6%)



Švedija –
Lietuva (LT 
eksportas) 

 2018
 Eksportas: 1,374 milijardai eurų, 

 Eksporto partnerė: Nr. 7 (4,85%), 

 Eksporto pokytis: 8,39%



Švedija –
Lietuva (LT 
eksportas) 

 Sektoriai
 Baldai (26%)

 Elektros įrenginiai, dalys (13%)

 Plieno, geležies gaminiai (7%)

 Plastikai (7%)

 Mediena, medienos dirbiniai (4%)

 Perspektyviausi sektoriai
 Inžinerija (metalo gaminiai, plastikai, guma, įranga (dalys), 

subcontracting‘as)

 Statybos (medienos, metalo ar kitų medžiagų gaminiai, baldai, 
eksterjero/interjero sprendimai, projektavimas, subcontracting‘as) 



Atašė pagalba

 Tikslinių partnerių paieška

 Informacija apie rinką

 Renginiai (verslo misijos, pirkėjų atvežimas į Lietuvą) 

Aleksandras Laurinavičius

LinkedIn

aleksandras.laurinavicius@urm.lt

mob. +46 768 869 865 
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