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Komercijos 
atašė veikla

 Inovacijos

 Eksportas

 Investicijos

 Turizmas



Švedija 
(inovacijos)

 2 vietą pasaulio šalių inovacijų indekse (3 pagal „Innovation input“,  
2 pagal „Innovation output“)

 Aktyvus dalyvis „Europos horizonto“ programoje (strateginis 
tikslas iki 2027 m. – gauti 3,3 mlrd. eurų finansavimą)



Švedija 
(investicijos)

 Kasmet generuoja apie 260 investicinių projektų užsienyje su apie 
25.000 planuojamų sukurti darbo vietų

 Vienas didžiausių pagal sukauptas TUI (3,9 mlrd. 2021 m.) 
investuotojų Lietuvoje

 Trečias didžiausias investuotojas į paslaugų centrus Lietuvoje



Švedija 
(eksportas)

 Globalus pirkėjas, importuoja prekių už maždaug 140 mlrd. eurų 
kasmet

 Pagrindiniai importo srautai iš Lietuvos ir mūsų regiono 
artimiausių šalių (Lenkijos, Latvijos, Estijos (regiono kilmės prekės 
ir paslaugos)) – inžinerija, statybos, iš paslaugų yra pastebimas IT 
sektorius 

 2021 m. Lietuvos eksporto į Švediją apimtys – 1,535 mlrd. eurų 
(+17,23%), 24% - baldai, 10% metalo gaminiai, 10% - elektros 
įranga, 7 % plastikai

 Švedijos importuojama produkcija 2020 m.: mašinos ir įranga 
(13,69%), elektros mašinos ir jų įranga (13,45%), automobiliai 
(11,14%), nafta, naftos ir chemijos produktai (7,78%), plastikai 
(3,72%).

 Švedijos importo kryptys 2020 m.: Vokietija (18,2%), Nyderlandai 
(9,9%), Norvegija (9%), Danija (6,8%), Kinija (6,2%).



Švedija 
(turizmas)

 Švedija iki Covid -19 generavo apie 40.000 apgyvendintų turistų 
srautą Lietuvoje

 Dabar nėra jokių apribojimų turizmui ES



Karo Ukrainoje
poveikis
Švedijos 
ekonomikai 
(prekyba)

 Į Rusiją yra eksportuojama apie 1.5% viso Švedijos eksporto 
(farmacija, įranga, automobiliai)

 Iš Rusijos yra importuojama apie 1% viso Švedijos importo (nafta ir 
metalai)

 Nuo 2014 m. (Krymo okupacijos) Švedija perpus sumažino savo 
prekyba su Rusija

 Pagrindinių Švedijos eksporto partnerių eksportas į Rusiją yra 
nežymus (pvz. Vokietijos - 2%, JK - 1% nuo visų eksporto apimčių)



Karo Ukrainoje 
poveikis 
Švedijos 
ekonomikai 
(energetika)

Švedija energetika tik 2% priklauso nuo dujų, iš kurių pusė yra 
importuojama iš Rusijos 

Švedija importuoja iš Rusijos 8% nuo visos importuojamos naftos 
apimčių (galima lengvai pakeisti tiekėją)

Energetikos sistemos pagrindai – 80% atominė/hidroenergija, 11% 
vėjo, 9% kita



Karo Ukrainoje 
poveikis 
Švedijos 
ekonomikai 

Nežymus neigiamas poveikis 

 Toliau mažės prekyba su Rusija (išeina didelės Švedijos įmonės)

 Kažkiek didės maisto kainos (netiesioginis poveikis - Rusija yra didelė 
kviečių, trąšų eksportuotoja)

 Ir toliau bus aukštos (ar didės) kuro kainos (2.7 euro/litras dyzelio 2022 
m. 10 sav. Švedijos kuro kolonėlėse), kas įtakuos didesnę infliaciją 

 Nestabilumo metu investuotojai išeina iš mažų valiutų, tokių kaip 
Švedijos kroną, tai ji kažkiek susilpnės  

 Švedijos importo partneriai (kurie priklauso nuo Rusijos žaliavų) gali 
turėti problemų su žaliavų tiekimu, kas įtakuos jau Švedijos 
gamintojus, kurie naudoja jų gaminius savo gamyboje



COVID – 19 
įtaka Švedijos 
ekonomikai

 Nebuvo karantino

 Beveik nebuvo ribojimų vidinėje rinkoje

 Ekonomika stipriai priklausoma nuo eksporto

 Mažesnis nei ES vidurkis neigiamas poveikis ekonomikai



Situacijos su 
Kinija poveikis 
verslui

 Problemos su tiekimo grandinėmis

 Naujos galimybės Lietuvos įmonėms 

 „Exit China“ 



Švedijos 
ekonomika  
(BVP augimas)



Švedijos 
ekonomika  
(nedarbas)



Švedijos 
ekonomika  
(valandinis 
atlyginimas 
pramonėje, 
SEK/val.)



Švedijos 
eksporto 
vadybininkų 
indeksas 
(bendrai)

https://www.business-sweden.com/insights/global-
analysis/export-managers-index/



Pirmieji 
kontaktai su 
potencialiais 
partneriais

 Nesiųsti e. žinučių bendrais adresais

 Identifikuoti tikslingą įmonės atstovą (www, LinkedIn arba 
paskambinti į įmonę) 

 Paskambinti jam/jai ir gauti leidimą nusiųsti informaciją (atsakingi 
pirkimų vadai dažnai būna susitikimuose, paskambinti asistentui ir 
sužinoti kada bus laisvas laikas)

 Siųsti tik specialiai paruoštus pasiūlymus (angl. „tailor – made 
proposal“)

 Nespausti dėl atsakymo

 Siųsti trumpas e. žinutes (kad galima būtų greitai perskaityti 
telefone)



Tolesni 
kontaktai

 Sprendimų priėmėjai dažnai yra projektų vadovai (ne direktoriai) 

 Anglų kalba b2b, švedų - b2c

 Neplanuokite kontaktavimo veiklos liepą



Susitikimo 
metu

 Punktualumas

 Susitikimo planas dažnai būna aiškus

 Prie reikalo po labai trumpo įvado

 Iš jūsų yra laukiama prezentacijos 

 Prezentacija turi būti išsami, konkreti

 Pasiūlykite parengti susitikimo apibendrinimą 

 Be dovanų

 Susitikimas baigiasi suplanuotų laiku



Geri akcentai 
prezentacijoje

 Kokybė

 Rekomendacijos 

 Socialinė atsakomybė

 Įtraukimas ir įvairovė

 Šeimos verslas yra gerai



Verslo kultūra

 Darbo/asmeninio laiko balansas

 Spendimai gali būti lėti 

 Lagom (ne daug, ne mažai, tiek kiek reikia) 

 Lietuvos verslo kultūra (mažiau kalbų daugiau darbų, 
punktualumas) yra tinkama

 Lietuvos verslo, darbuotojų reputacija yra gera

 Sėkmingiausios Lietuvos įmonės konkuruoja daugiau kokybe, 
papildomomis paslaugomis nei kaina



Kaip galiu 
padėti

 Potencialių partnerių identifikavimas

 Pagalba kontaktuose 

 Informacija apie rinką (reguliavimai, ypatumai)

 Visos paslaugos yra nemokamos

 Kontaktai

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/

