
 

ŠVEDIJA 

- Švedijoje bręsta cemento krizė. Teismai dėl aplinkosaugos reikalavimų pažeidimų atsisakė 

pratęsti (po 2021 m. rudens) Švedijos didžiausios cemento gamintojos „Cementa“ (užima 70 

proc. Švedijos cemento pardavimo rinkos) licenciją kasti kalkakmenį Gotlando saloje. 

Kompanijos atstovai jau kreipėsi pagalbos į šalies Vyriausybę ieškant išeities iš susidariusios 

situacijos, kurios „Cementa“ nėra pajėgi išspręsti dėl kalkakmenio gavybos proceso 

sudėtingumo. Ekspertai prognozuoja, kad „Cementa“ kompanijai sustabdžius cemento 

gamybą, Švedijos statybų sektorius (kuriame dirba beveik 300 tūkst. darbuotojų) būtų 

sustabdytas.   

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

2020 m. 

- Švedijos BVP 2021 m. II ketvirtį augo 10.5 proc. (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu 

laikotarpiu) bei 0.9 proc. lyginant su 2021 m. Pagrindiniai ekonomikos augimo varikliai: 

namų ūkių vidaus vartojimo augimas (prognozuojamas 4,7 proc. augimas) bei Švedijos 

eksporto augimas (8,9 proc.). Infliacija 2021 m. turėtų siekti 2,1 proc., o – 2022 m. nukristi 

iki 1,2 proc. Prognozuojama, jog nedarbo vidurkis 2021m. sieks 8,7 proc., o 2022 m. turėtų 

sumažėti iki 7,7 proc. Prognozuojama, kad Švedijos biudžetas iš deficitinio 2020 m. taps 

proficitiniu jau 2023 m. 

- Švedijos Vyriausybė nnusprendė 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 (nuo 250 dalyvių) išlaidų 

kompensavimo (iki 17,5 mln. Švedijos kronų vienam renginiui). Taip pat šalies Vyriausybė 

nusprendė iki 2021 rugsėjo. pratęsti lengvatinių kreditų teikimą mažoms ir vidutinėms 

įmonėms, ypač dirbančioms paslaugų sektoriuje. Iki 2021 m. gegužės 750 įmonėms buvo 

išduota kreditų už 2,6 mlrd. Švedijos kronų. 

- Švedijos importas, lyginant su 2020 m. I ketv, augo beveik 8 proc.   Didžiausia importo 

partnere išliko Vokietija. Labiausiai augo Švedijos importas iš Vokietijos, Norvegijos ir 

Nyderlandų.  Importas iš Lietuvos didėjo 8,5 proc., ir Lietuva tarp Švedijos importo partnerių 

išliko 19 vietoje. 

- Švedijos eksportas, lyginant su 2020 m. I ketv., išaugo 3,4 proc.  Didžiausia eksporto partnere 

išlieka Vokietija. Didžiausias eksporto sumažėjimas yra į Kiniją, o augimas – į Norvegiją. 

Švedijos eksportas į Lietuvą didėjo beveik 7 proc. Tarp  eksporto parnerių Lietuva pakilo iš 

29 į 25 vietą. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Švedijoje informaciją. 


