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Švedija. Rinkos apžvalga

❖ Šiaurės šalių (Švedijos, Norvegijos, Danijos, 
Suomijos ir Islandijos) ekonomika yra dvylikta 
pagal dydį pasaulyje,

❖ Švedijoje yra didžiausia Šiaurės šalių ekonomika
❖ Švedijos pozicija yra palankiausia tarp 

Skandinavijoje esančių šalių.
❖ Švedija yra dideles pajamas gaunančių asmenų 

tauta.
❖ Švedijos BVP vienam gyventojui yra antras 

pagal dydį Šiaurės šalyse ir 24 procentais 
didesnis nei Europos vidurkis.

Komentarai:

Bendrasis  vidaus  produktas  (BVP)  yra  vienas  iš  pagrindinių 
rodiklių,  rodančių  šalies  ekonomikos  išsivystymo  lygį.  Bendrasis 
vidaus produktas yra apibrėžiamas kaip galutinė prekių ir paslaugų 
sukurtų šalyje rinkos vertė per tam tikrą laiko tarpą.



Rinkos galimybės
❖ Švedija turi senas tradicijas inžinerijos, kasybos, laivų 

statybos ir gyvybės mokslų srityje.
❖ Didelė pažangių technologijų ir produktų/paslaugų, 

gerinančių produktyvumą, paklausa.

❖ Švedija yra tarp pažangiausių ES skaitmeninių ekonomikų 
(EC Digital Economy and Society Index, 2018).

❖ Kadangi švedai lengvau priima naujas technologijas, 
Švedija laikoma idealia bandymų rinka.

❖ Švedijos tikslas iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą 40 proc., palyginti su 1990 m.; iki 
2030 m. visiškai atsikratyti iškastinio kuro transporto 
priemonių. Iniciatyvos sukuria atsinaujinančios energijos 
bei mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ir energiją efektyviai naudojantiems 
produktams poreikį.

❖ Anglų kalba yra plačiai naudojama šalyje ir kaip verslo 
kalba.

Šaltinis. The International Trade Administration. https://
www.export.gov



SMEs - pagrindiniai skaičiai

SME - Mažos ir vidutinės 
įmonės, angl.k.: Small and 
Medium-sized Enterprises
Šaltinis. An official website of the 
European Union. https://
ec.europa.eu



SMEs statistika pagal pamonės šakas

Šaltinis. An official website of the European 
Union. SME Annual report 2017-2018



Pagrindiniai veiksniai, identifikuojantys, kad SME gali 
eksportuoti

❖ priklausymas organizacijoms,

❖ patirtis rinkoje,

❖ didelė apyvarta,
❖ ambicija augti,

❖ aktyvūs pardavimai prekių 
sektoriuje,

❖ pardavimai kitoms įmonėms ar 
organizacijoms,

❖ novatoriška kompanija.
Šaltinis. An official website of the European Union. 
SME Annual report 2017-2018



SMEs susiduria su problemomis

Šaltinis. An official website of the European Union. SME Annual report 2017-2018



Sutarčių ir viešųjų pirkimų standartai statybos pramonėje 

❖ Švedijoje yra dviejų tipų sutartys:

1. Projektavimo ir statybos sutartis:

❖ ABT 06 - projektavimo ir 
statybos sutartis su sąlygomis, 
kurios nurodytos sutarties 
dokumentuose.

2. Statybos sutartis:

❖ Standartinė sutartis AB04 
dažniausiai taikoma statybos 
darbams.



Sutarčių ir viešųjų pirkimų standartai statybos pramonėje 

❖ Išskaidytos atsakomybės sutartis

Užsakovas turi sutartis su visais 
rangovais, kurių reikia statybų projektui. 
Visi dalyvaujantys projekte rangovai yra 
lygiagretūs rangovai.

❖ Bendroji sutartis

Užsakovas perka vieno rangovo paslaugas, 
kuris tampa generaliniu rangovu. 
Generalinis rangovas savo ruožtu renka 
subrangovus, reikalingus statybos 
projektui, ir pasirašo su jais savo sutartis. 
Subrangovai tampa lygiagrečiais rangovais.



Bendrosios sutarčių sąlygos  
sutartims ir konsultavimo darbams

❖ AB 04

❖ ABT 06

❖ AB-U 07/ABT-U 07

❖ ABK 09

❖ ABM 07

❖ ABS 09

❖ Hantverkarformuläret 14

❖ AB 04 naudojamas statybos, civilinės inžinerijos ir montavimo 
sutartims. Sutartyse, kuriose klientas pateikia projekto projektą.

❖ ABT 06 yra naudojamas projektavimo sutartims su montavimo 
darbais.

❖ AB-U 07 yra naudojamas sutartyse tarp generalinio rangovo ir 
subrangovo, kai AB 04 naudojama susitartyje tarp užsakovo/
užsakovo ir generalinio rangovo.

❖ ABT-U 07 yra naudojamas sutartyse tarp generalinio rangovo ir 
subrangovo, kai ABT 06 naudojama susitartyje tarp užsakovo/
užsakovo ir generalinio rangovo.

❖ ABK 09 yra naudojamas rengiant konsultavimo sutartis.

❖ ABM 07  yra naudojamas rengiant medžiagų pirkimo-pardavimo 
sutartis.

❖ ABS 09  yra naudojamas sutartyse, kai rangovas pastato naują 
vieno buto namą arba sutartis su privačiu asmeniu.

❖ Hantverkarformuläret 14, kai teikiamos remonto ir renovacijios 
paslaugos privativas asmenims.



Rinkos iššūkiai
❖ Užsienio bendrovės susiduria su didele Švedijos ir 

trečiųjų šalių tiekėjų konkurencija.  

❖ Aukštos Švedijos pragyvenimo išlaidos, brangios 
darbo jėgos ir individualių mokesčių tarifai, yra 
vienos didžiausių visame pasaulyje. 25% pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) tarifas taikomas daugumai 
produktų.

❖ Apie 20% Švedijos BVP sudaro viešieji pirkimai. 
Novatoriškų produktų ir paslaugų įtraukimas į 
viešojo pirkimo procesą išlieka pagrindiniu 
sisteminiu uždaviniu.

Šaltinis: Konkurrensverkets konkurrens- och 
upphandlingstillsyn 2018

Remiantis 2018 m. gruodžio mėn. Švedijos 
konkurencijos tarnybos atlikta apklausa, 49% statybų 
pramonės atstovų mano, kad jų pačių pramonėje yra 
kartelių, o 71% mano, kad yra korupcija.



Rekomenduojama įėjimo į rinką strategija

❖ Rodykite aiškų konkurencinį pranašumą (t.y. 
kaina, kokybė, prekės ženklas).

❖ Atkreipkite dėmesį į kultūrinius skirtumus ir 
atitinkamai koreguokite rinkodaros strategijas.

❖ Švedų kultūros filosofija - jantelagen.

❖ Įvertinkite partnerius ir išsirinkite patyrusį 
platintoją.

❖ Būkite lankstūs ir koreguokite lūkesčius.

❖ Įvertinkite partnerių galimybes. Būsimi 
klientai gali būti Stokholme, Göteborge, 
Malmö ar kituose miestuose.

❖ Susitikimai yra svarbūs, nes Švedijos klientai 
vertina patikimumą ir įsipareigojimų 
vykdymą.



“If somebody offers you an amazing 

OPPORTUNITY  
but you are not sure you can do it,  

SAY YES 
then learn how to do it later!” 

- Richard Branson - 
-


