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Sverige och Litauen


Sverige är #1 investerare i Litauen 



24 % av total FDI kommer från Sverige 


Sedan 2012 FDI från Sverige till Litauen ökade mer än 17% 


Litauen är i storlek och befolkning nästan lika stort som Estland och Lettland sammanlagt 


Mer än 50% av Baltikum FDI ackumuleras i Litauen  


Industrin är utvecklad inte bara i huvudsan utan i hela landet också 


Litauen ligger närmast både till Väst och Öst 


Här finns det en väsentlig inriktning mot Skandinavien och den skandinaviska affärsmodellen 
högrespekteras samt tas till förebild
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Svenska företag i Baltikum



MEN: 


Det finns 1650 svenska företag i Estland 


Det finns 650 svenska företag i Lettland 


Det finns bara 200 svenska företag i Litauen 




VARFÖR: 


Därför att följande är fortfarande inte nog 
marknadsfört i Sverige och Norden…. 
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Myter om Litauen och andra Baltiska länder
Före detta Sovjet republik 



 Sovjetregeringen (från1940) har aldrig blivit erkänt av  Förenta Nationerna. De jure hade alla Baltiska stater status av       
“de ockuperade länderna”, dock inte som “sovjet republiker”.  



Dykte upp på kartan på 1900 talet  



 Året 1430 blev Litauen till ett Storfurstedöme som sträcke sig från Östersjön till Svarta Havet. Då var Litauen det       
största landet i Europa. 



Lettland, Estland 



 Vi framstår som tre vänliga grannländer som upplevt liknande öden i historia. Vi alla var självständiga från och med       
1918 fram till sovjetockupationen. Vi alla upplevt ockupationen under 50 års perioden. Alla tre Baltiska stater 

återvann sin självständighet  1990. Vi alla blev medlemmar i Nato och EU året 2004. Nu håller vi på att samarbeta tätt 
och intenssivt, vi är vänliga mot varandra och kreativa. Vi har många likheter. Dock är vi också olika.  



Rysk kultur 



 Vi behärskar var sin kultur och sitt språk. Litauiska och lettiska är besläktade språk och de härstammar från det       
indoeuropeiska, det vill säga forna Sanskrit  (Litauiska erkänns som det äldsta levande forneuropeiska språk). Medan 

Estniska liknar och är besläktad med finska. Dock finns det likheter varken med rysk kultur eller ryska språket. Vi 
står närmare Norden. De Baltiska regeringarna har betydligt bättre politiska och samhällelliga kontakter med 

Nordiska stater än med det farliga och ostabila Ryssland. Angående den berömde ekonomisten Edward Lucas: om EU 
tidigare hade lyssnat sig in vad de Baltiska staterna framförde om Ryssland, skulle det ha varit bättre för oss alla nu.
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På 1300-talet byggdes Litauens Storfurstedöme.  



På 1500-talet var Litauen det största landet i 
Europa.  



Året 1385 ingick Litauen i unionen med Polen 
och det stora landet kristnades.  



Året 1795 uppdelades Polsk-litauiska unionen 
mellan tre mäktiga stater, så Litauen raderades 

ut ur den politiska kartan. 



Fram till 1900-talet existerade landet under 
Ryska  Imperiets välde.

Så stort var Litauen på 1300 – 1500-talen



Entreprenörsdagarna Båstad 23 Juni 2014 7

Korta fakta om Estland

Befolkningen: 1.3M / Tallinn 400.000 (68,7% ester, 
25.6% rysk minoritet) 



Språk: Estniska. 30% talar ryska, de flesta i östra 
Estland, dock många i Tallinn också 



Affärskoncentration: tättast i Tallinn 



EU sedan 2004 



NATO sedan 2004  


Valuta – EURO, sedan 2011
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Korta fakta om Estland

Utvecklingsindikatorer:  

• inflation 3,2% 

• BNP tillväxt 0.7%, GDP per capita 14.000 EUR 

• arbetslöshet 8.8% 

• genomsnittlön 960 EURO / månad, tillväxt 8.8% 

• Statsdeficit -0.5% av BNP 

• Statsskuld 10% av BNP
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FDI siffror och utveklingen 
• Sverige 27.6% av totalt, Finland 23.3%, 

Nederländerna 10.4%, Ryssland, Norge 


Huvudexport går till Sverige, Finland, Ryssland.  
 Exporten utgör 88 proc. av BNP. Exporten till Sverige 

och Ryssland minskas nu för tiden, det påverkas av 
krisis mellan Ryssland och Ukraina. 



Huvudimport utförs från Finland, Tyskland, Sverige 


Arbetskraft:  
• 64% tjänstesektorn, 32% industrin, sen jordbruk, 

fiskeri, skogsbruk 

• 44% av arbetskraft jobbar i Tallinn samt dess 
omgivning 

• 91% är de anställda, 4% är egna företagare, 5% 
företagare 

• 28% har högskoleutbildningen, 89% den tekniska 
utbildningen 

  

Korta fakta om Estland
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Partnerskap med Finland



Länderna ligger nära varandra, de har ett kort 
geografiskt avstånd emmellan, liknande språk 
som tillhör samma ungro-finska språkgrenen 


Ungefär 16% av alla registrerade företag har 
finska äganderätt 


Ungefär 11.000 av dessa företagsägare eller 
styrelsemedlemmar i företagen bor i Estland 



Det finns 4000 finska företag i Estland tack vare 
lägre skatt och en vänlig affärsmiljö, mest i 
metal produktion, bilköp, design, arkitektur, IT, 
tryckeri 


Det finns enbart 50 estniska företag i Finland på 
grund av det hårda skattesystemmet och tuffa 
fackföreningar 



Nuförtiden ligger Estland i 
recessionspossitionen på grund av sämre 
ekonomiska situationen i Finland och Rysslands 
minskade export
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Korta fakta om Lettland

Huvudstad – Riga (700.000) 



Daugavpils (100.000); Liepāja (70 000) 



Landets teritorium 67 589 km2  



WTO sedan 1998 



EU sedan 2004 



NATO sedan 2004  



Valuta – EURO sedan 2014 



Ungefär 80 % affärskoncentration ligger i Riga
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Affärs infrastruktur

Gräns med Estland, Ryssland, 
Litauen, Vitryssland 


Östkust vid Östersjön 


Riga flygplatsen är den största 
i Baltikum – över 80 direkta 
destinationer 


3 internationella isfrihamnar 
– i Riga, Liepaja och Ventspils 


4 lågkostnadszoner
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Befolkning

2.024 millioner invånare 



Etniska grupper – 60% letter; 37% 
ryssar; samt ukrainska, polska, 
litauiska minoriteter 



Statsspråk – lettiska 



62% talar lettiska, 37% ryska 



85% av lettisk befolkning kan också 
tala ryska 



70% av befolkningen under 40 år talar 
engelska
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Ekonomiska indikatorer

Forecast for 2014 – inflation rate will vary from 2.5%-3.5% increase
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Forecast for 2014 – Gross Domestic Product (GDP) growth will be 4% - 5%



Entreprenörsdagarna Båstad 23 Juni 2014 15

Arbetsmarknad

Arbetskraft i Lettland, %
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Arbetslöshetsnivån varierar i olika 
regioner; den är betydligt större i östra 
delen av landet och den lägsta i Riga 



Högutbildad multinationell arbetskraft, 
där många har högutbildningen  


Minnimal månadslön – 320 EURO 


Genomsnittslön – 715 EURO 


Högsta lön inom – IT, finans, bankning, 
försjälning, projektledare 


Lägsta lön inom – landsbruk, 
utbildningsysstemmet, hälsovård
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FDI i Lettland

FDI i Lettland 2004-2011, billion EUR

Sedan Lettlands förenade med 
EU, började FDI gradvist stiga 
och 2013 nådde det 11,3 billion 
EURO. Lettland har blivit till ett 
attraktivt ställe för investerare 
tack vare sitt fördelaktiga läge, en 
vällutvecklad infrastruktur och 
högkvalifiserad arbetskraft.  


Sedan landets anslutning till Euro 
2014, uppkom till och med större 
möjligheter  för handel och 
investeringar,  ty transaktionerna 
mellan EU länder förenklades 
och valutaväxlingskostnaderna 
minskades .
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FDI i Lettland

Mest FDI flöde kommer från den Östersjön regionen, EU länderna och Ryssland  


Den största investorer är Sverige med 23% och över 600 företag. 59% av dem är i finanstjänster, 24% i  
fastighetsområden 


Finland representerar mer än 350 företag i Lettland, mest i bankning, byggning, handel och tjänstsektorer 


Stor del av det Estiska FDI resultatet kommer från «transit investering», i verkligheten representerade av 
Nordisk, Finsk kapital
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FDI i Lettland

De mestlovande affärsektorerna för FDI

IT 



Grön Teknologi 



Sjukvård 



Kemi, Farmakologi 



Transport och logistik 



Träindustri 



Metalarbete, Maskinery och Elektronik 



Matbehandling

IT

Grön Teknologi 
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Praktiska affärstips i Lettland

Den oficiella ekonomi är fortfarande mycket hög i Lettland - 26%; (39% i kris) 


Man pratar bara lettiska på regerings institutioner 


Avtalen – bara i skriftlig form, de är tvåspråkiga 


Skattemyndigheten karakteriseras mer som de kontrollerande än tjänste-och 
rådgivande 


Man behöver lokala professionella jurister, rådgivare samt redovisningsföretag
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Fakta om Litauen


Gräns med Lettland, Polen, Vitryssland och 
Ryssland 


Arealen: 65,300 km2  

Befolkning:  2.98 millioner  

Huvudstad: Vilnius, 600 000 invånare, dvs lite större 
än Göteborg. Vilnius är ingen hamnstad. Europas 
geografiska centrum ligger 20 km om Vilnius  

Statsspråk: litauiska, ett gammalt indoeuropeiskt 
(fornsanskrit )språk 

Andra språk i landet:  
engelska, ryska, polska, tyska 

Litauen har den minska ryska minoriteten i 
Baltikum, mindre än den polska. I Lettland och 
Estland karakteriseras den ryska minoriteten som 
mer expanssiv. 

Affärsfältet omfattar inte bara stora städer. Kaunas 
är lite större än Malmö
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Centralt i Europa
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Fakta om Litauen

1990   Återvinning av Självständighet 



2001-2004  WTO Medlemskap 



2004-2009  EU och NATO Medlemskap 



2007   Medlem i Schengen område  



2011   Europeiska Basket mästerskap 



2013   EU Presidentskap 



2015   Målet att förena sig med Eurozon
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Ekonomiska fakta om Litauen

   Valuta:  


• Litas (LTL) 
• Sedan 1993 

• Bunden till Euro sedan 2002  
• 1Euro /3.45 LTL

BNP tillväxt:  


2015E    4,0% 
(-0,5%) 

2014E    3,0% 
(-0,5%) 

2013       3,4 % 

2012       3,7 % 

2011       6,0 % 

   

  





 

Inflation : 


2015 E    1,2% 

2014 E   0,9% 

2013       1,2% 

2012   3,2%  

2011       4,1%
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Ekonomiska fakta om Litauen

FDI tillväxt, 2013:  8,1%, Q3: EURO 12,2 billioner.  



40% av FDI kommer från Nordiska länder (Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island)  



FDI från Sverige Euro 2,9 billioner, 23,7% summan av totalt 



Från planeringsekonomin till frimarknadsekonomin under senaste 24 år 

           den 22 platsen inom friaste ekonomier i världen 

           den 17 platsen i lätthet att göra affärer med i världen          

           den 16 platsen i FDI tillväxt i världen 



Arbetslöshet 11,7 proc. 

Produktionen räknar 21 proc. BNP 

15 proc i vinstskatten på företag, den 4 platsen i EU
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FDI i Litauen

Top Investeringsländer 
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FDI i Litauen

   FDI Projekt enligt aktiviteter :
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Svenska företag i Litauen

De största svenska och andra utländska  investerare och många andra ...
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Kvalificierade tjänstecentren i Litauen



Entreprenörsdagarna Båstad 23 Juni 2014 29

Litauens export inom länderna

Total EURO 17,358 millioner 

Sverige 25%

Ryssland – re-export 75 % 25%

Tyskland 10%

Lettland 9%

Vitryssland 6%

Polen 5%

Estland 3%
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Litauens export inom industrierna

Maskineri och mekaniska detaljer 15%

Kemi 12%

Landsbruk produkter 10%

Bilar och dess delar, båtar 9%

Mat, dryck, tobak 8%

Plast 8%

Möbler 8%

Metal 6%

Textilier 6%

12%

10%

9%

8%

8%

8%

6%
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Varför ska man investera i Litauen?

Högutbildad, flerspråkig, motiverad och talangfull arbetskraft. Med vårt 
konkurrenskraftiga prisläge skapar detta en ideal bas för företagstillväxt. På 
Storebrand pratar 300 norska, 30 svenska 



Kostnadskonkurrenskraftig och välvilligt affärsklimat. Vi är inte bara 
välvilliga utan också passionerade vad det gäller affärer.                      


Supersnabb och pålitlig ICT-nätverk. Perfekt plats för världs IT ledare. 
Bredband och mobilnät brukar jämföras med Hong Kong. Kvalificierade 
tjänstecentrar i SEB, Danske bank, Westerunion, Barclays. Många IT företag 
ligger i Kaunas. 

      

Litauens strategiska placering kan erbjuda tjänster mot marknader både Väst 
och Öst. Bästa vägar och järnvägar i Baltikum, förbättrande 
flyggförbindelser. Redan i sovjet tider räknades Litauen som det bästa 
transitlandet i Ryssland. 



Hög levnadsstandard. Charmerade städer med sin rika historia. 
Landsbyggden som påminner om Skåne. Kulturell och social rikedom.  


En perfekt plats för det trevliga och spännande livet.
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Varför ska man investera i Litauen?
1.5 million arbetande befolkning 


First i EU: 93% har gymnasie- eller högskole- utbildning 


Språk – över hälften av befolkningen talar 2 främmande språk. Man talar Rysska (80% ), Engelska (38%), Polska (19%), 
Tyska (14%)  

First i EU I produktivitetstillväxt  

Arbetskraftsstruktur: 
Bygg  8% 

Jordsbruk 9%, mycket bra kvallite av jord 
Produktion 16%, 5 % av Ikea produktion pågår i Litauen, efter Sverige, Kina och Polen 
Tjänster 67% 
Skogssektorn är tilldragande för svenska investerare. De har investerat mycket i Lettland och Estland, nu är det Litauen 
som är mest intressant 

Arbetskraftskostnad gentemot övriga EU är mindre 4 gånger. Jamfört med Sverige – 5 gånger mindre i produktion.
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Arbetskraftsuthyrning i Baltikum

Minimal och genomsnitlig lön (2013) 


Estland 

Fast lön 355,00 EURO / monad                986,00 EURO / månad 

eller  2,13 EURO / i timme 



Lettland 

Fast lön 320,00 EURO / månad                715,00 EURO / månad 

eller   1,993 EURO / i timme 



Litauen 

Fast lön 290,00 EURO / månad                680,00 EURO / månad 

eller   1,78 EURO/i timme
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Varför ska man investera i Litauen?

Särskilda Territorium för affärsutveckling 

7 Särskilda Ekonomiska Zoner (SEZ), 8 industriparker
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Varför ska man investera i Litauen?

Skattefördelar på särskilda Territorium med skattebefrielse 
       0%    Inkomstskatt av dem fösta 6 år 
    50%   rabatt på vinstskatt av 10 år  
 0%    dividendskatt 
       0%    fastighetsskatt 


Man sträver i Litauen efter att förbättra vår företagsvänliga 
affärsklimat och att ge omfattande stattestöd till nya 
investerare. 


Vår stabila politiska, makroekonomiska miljö garanteras av 
landets medlemskap i EU, NATO, WTO och 
Schengensamarbetet. 


Man kan starta ett företag inom tre dagar. 



Entreprenörsdagarna Båstad 23 Juni 2014 36

Varför ska man investera i Litauen?

Moderna komersiella kontorer 


De flesta av kontorerna är byggda efter 2005 och 

man får hyra dem för 14.5 Eur /m2 



Vad det gäller kontorsutrymmen för verksamhet, 

hittar man vad man behöver till mycket 

konkurrenskraftiga priser. 



Konkurenskraftig arbetskostnad, en 

välkvalificerad, hängiven personal enkelt 

skattesystem skapar en attraktiv miljö för 

företagstillväxt. Scott Coutts, fd VD Phillip Moris, 

Lithuania
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Levnadsstandard

Vilnius är den 10nde billigaste staden i EU. 


Vilnius är en fantastik stad och attraktiv plats för 
människor som söker något utöver det vanliga. Inte 
hamnstad, med 2 flodar. Enligt många svenskar, är 
Vilnius det mest attraktiva och charmiga bland dem 
Baltiska huvudstäderna. 


Staden erbjuder en livsstil som investerare letar efter. 


Som The New York Times konstaterat kan Vilnius 
placeras jämsides med Köpenhamn, Barcelona såsom en 
smart, välsköt stad med hög hipfaktor. 


Vilnius gamlastan, Nida sanddyn och mer, har upptagits 
på UNESCO världslista. Vilnius gamlastan är den största 
i Östeuropa. Vilnius Universitet är större och äldre än 
Lunds. 


Rika kulturliv, från jazz till klassisk musik, från teater till 
dans, från konserter till festivaler. Enbart i Vilnius finns 
det 180 kyrkor som tillhör olika religioner. 
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Utrymme till förbättringar

Vad som är viktigt att förbättra

Agerande mot korruptionen. Baltic 
institute, Transperency International 
implementerar Europeiska standard 



Skattesystemmets stabilitet 



Mindre antal av kontrollerade 
Institutioner 



Mindre och bättre socialskattesystem 



Mer flexibelt reglerande av arbetskraft 



Kortare tid för avskedsanmälan 



Inga arbetstillstånd till de ledande 
utländska investerarna
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Affärskultur
Likheter 



Jämlikhet och lojalitet är uppskattade.  


Beslutfattande är decentraliserat, de  
anställda förväntar sig att bli intagna i affärsprocessen.  



Grupparbete, öppen managementsstil, rådgivningen i  
stället för kontroll.  



Tvisterna löses via  negociering och medling.  


Tollerans mot andra kulturer.  


Svenskar och litauer samarbetar bra ihop. 


Skilnader 


Om det är viktigt att göra snabba affärsbeslut, tar företagsledare sitt ansvar. 


Litauer kämpar för sitt överlevnad medan svenskarna har  njutit  av och utvecklat livet i demokratin 
sedan många år. Hellt annan erfarenhet. Man hade inget krig i Sverige under senaste 200 år. 



Det sociala systemmet har blivit skapat i Sverige sedan länge. Sverige är framgångsrikt exempel. 


Litauerna är kappabla att klara krisis effektivt.
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Företag etablering i Baltikum

ESTLAND LETTLAND LITAUEN

Most 
common 

types

Osaühing ("OÜ") -  private limited company  
(private limited company)                                                                       
Aktsiaselts ("AS") -joint stock company 
(public limited company                                                         
Filiaal - branch office (not a legal person)                          

SIA( Sabiedrība as ierobežotu 
atbildību) - Limited Liability Company.                                                                                          
Branch of Foreign Company - not a 
legal person, but independent Tax 
payer;                                                                              
AS (Akciju Sabiedriba) Joint Stock 
Company                                                                                                                        
"Small"LLC**

UAB (uždaroji akcinė bendrovė) - 
private limited liability company  
AB (akcinė bendrovė) - public limited 
liability company  
MB (mažoji bendrija) - micro company 
(can be established by natural persons 
only)  
IĮ (individuali įmonė) - personal 
enterprise  
Filialas - branch  
Atstovybė - representative office

Minimum 
share 
capital

Minimum share capital:                                                                     
OÜ 2500.-EUR /                                                                              
AS 25000.-EUR                                                                                    
OÜ may also be founded without initial 
payment of share capital if its planned sc 
does not exceed EUR 25000.- and if it is 
prescribed by the articles of association. 
Before the shareholder makes the payment, 
he / she is personally liable for private limited 
company's obligations, limited to the 
miinimum capital.

Minimum share capital:                                                                                                         
LLC - share capital - 2800 EUR have to 
be paid during first year. At least 50% of 
the share capital have to be paid before 
the registration;                                                                                                              
"Small"LLC - from 1.40 EUR till 2800 
EUR. 1.40 EUR have to be paid before 
the registration                                                                                                 
AS - share capital 35000 EUR, has to 
be succeeded during first 5 years;                                                                                      
Branch of Foreign Company - no share 
capital.

Minimum share capital:  
UAB - LTL 10.000 ( approx. EUR 2900)  
AB - LTL 150.000 ( approx. EUR 
43.450)  
Minimum share amount shall be paid 
before the registration. 
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Företag etablering i Baltikum

ESTLAND LETTLAND LITAUEN

Foundation 
proceedings

a) Desicion reg. the foundation                                         
b) Opening of a temporary bank account 
and payment of the equity capital                                                       
c) Submitting the application and 
registration of documents in the Register 
(notarized by an Estonian  notary)                                                                                             
d) Registration in the Commercial Register                                                       
e) Activationg the temporary bank account                            
 f) Registration in the Tax Customs board

a) Decision reg. the foundation                                                                                                
b) Opening of a temporary bank account 
and payment of equity capital                                                                          
c) Submitting the application, permission 
of landlord of the building, where legal 
address of new established company will 
be registered, other registr. documents 
to the Register (some documents have 
to be notarized by an Latvian  notary)                                                                                         
d) Registering in the Register                                                                                                 
e) Activation of temp. bank account                                                                                            
f) Registration at Tax Authorities

a) Decision regarding the foundation  
b) Act of foundation/ Agreement of 
foundation  
c) Permission of landlord of the building, 
where legal address of new established 
company will be registered      
d) Certificate of oppened accumulative 
bank account and payment of the share 
capital  
e) list of shareholders  
f) Articles of association 

Time and cost 
of foundation

Time: 3-7 days                                                                                       
state duty 140,60 up to 185,34 ( in case of 
expedited procedure)+ cost of notary                                                              
Private persons with valid Estonian ID 
card, may found OÜ-type company in the 
electronic commercial register within 
hours.

Time: 1-3 working days                                                                                                         
State fees + publishing of registration 
announcement + notary costs = approx. 
200 EUR;   after all the required 
documents submitted.        

Time: appr.3 working days (after the 
required documents are submitted)                                                                                              
App. 200 EUR;        
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Skatte system i Baltikum 

Alla tre stater tillhör en låg skattezon för utländska investörer. I Estland  
är det 0% inkomstskatt för den del av vinsten som återstår efter att  
utdelningarna betalats ut. Speciell skattesats för små företag i  
Lettland (9 %) och Litauen (5 %). 


Trots allmäna likheter som platta avgifter och lög skatt börda, skattepolitik skiljas sig inom 
Baltikum. 


Det Estiska skattesystem är mest liberalt och enkelt även i hela värden.  


Det Lettiska skattesystem är inte det enklaste, men inte så mycket komplicerade som i de gamla 
EU stater.  


Sedan 1990, förändrades Litauens skattesystem kraftigt för att stödja utländska investeringar 
och arbetskraftsutvecklingen. 


Allmäna momsregler och villkor regleras av EU Directive. 
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Skattesystem i Baltikum - moms
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Skattesystem i Baltikum –PIT & SSIC
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Skattesystem i Baltikum - CIT
Tax Estonia Latvia Lithuania

CIT-Company Income tax Non-distributed profit is not 

taxable

15%, minimum 50 EUR, even in 

case of losses

15%,  

5% CIT is applicable, if 

turnover – 290!000 EUR; 

employees less than 10.

Dividends 21% 0%, 15% tax applicable to 

dividends payable to low or no 

tax company(off-shore 

countries) , 30% tax to interim 

dividends to off-shore countries 

0% , if dividends paid to 

company holdings more than 

10%, with a minimum holding 

period of 12 months, 

in other cases  - 15%

Interim dividends Allowed Allowed Allowed

Loss carry forward Indefinite period of time Indefinite period of time for 

losses occurred after 2008; 8 

year for losses occurred before 

2008 

Indefinite period of time, in 

some cases 5 years. From 2014 

only 70% of profit may be 

covered by previous years 

losses
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Skattesystem i Baltikum

SOCIALA- och INKOMST- SKATTER Litauen Lettland Estland

Inkomstskatt 15% 24% 21%

Arbetares socialskatt 9% 10,50% 2%

Arbetsgivares socialskatt 30,98% 23,59% 33%
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Baltiska stater är minst skuldsatta
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Återvinnande fortsätter
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Kraftig tillväxt i Sverige, USA och Baltikum
Handelsbanken Real GDP Forecast (percentage changes)

Forecasts updated 2014-05-15

Sweden 1.5 3.1 2.8 2.4

Norway 0.6 1.5 1.6 1.6

Norway Mainland 2.0 1.7 1.8 1.8

Finland -1.4 0.4 1.5 1.8

Denmark 0.4 0.9 0.9 0.6

EMU -0.4 1.0 1.4 1.5

USA 1.9 2.7 3.1 2.9

UK 1.7 2.4 2.0 2.0

Japan 1.4 1.3 1.1 1.0

Brazil 2.3 1.7 2.1 2.8

Russia 1.3 0.9 1.8 2.2

India 4.6 4.8 5.5 6.0

China 7.7 7.3 7.0 6.8

Estonia 0.8 1.7 3.0 3.3

Latvia 4.1 3.5 3.8 3.6

Lithuania 3.3 3.1 3.6 3.3

2016f2013 2014f 2015f
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Information 

 

Företag besök 



Konsultering 



Marknadsundersök   

Analys  

Råd och tips   

Kontaktundersökning  

Vägledning  

Pålitlig matchmaking   

Nätverk  

Individuell tillträde   

Assistans  

Seminarier, konferanser 
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RÅD OCH TIPS  
 

Hitta på nättet, kontakta direkt via email eller mobil 
 

 Träffa olika företag. Besöka produktionsplats, träffa lämpliga människor  
 Ta reda på mer om affärsmiljö och möjligheter  

 

Kom och investera i produktion, hitta rätta produktionsplatser för konkurenskraftig 
pris 
 

Etablera företag, anställa arbetare, stöd vid val av plats och lokaler, projektutveckling 
support 

 

Medling mellan nationella och lokala myndigheterna  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Samarbetet mellan de nordiska länderna och de baltiska staterna  
har ökat markant såväl ekonomiskt som politiskt de senaste åren. 

 

Mer än 1700 svenska bolag finns idag etablerade i de baltiska staterna.  
 

Många svenska och nordiska företag väljer idag att förlägga så väll produktion av 
varor som tjänster till Baltikum. 

 

Avgörande för etableringarna är närheten till hemmamarknaden, hög 
utbildningsnivån, god tillgång på arbetskraft och en mycket konkurrenskraftig 

kostnadsnivå. 
 

Contact LT bjuder er attraktiva, enkla helhetslösningar för er verksamhet. 
 

Besök och utforska det underbara Litauen med kollegor, vänner och familj  

Baltikum – snart en del av Norden ?
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Letar du efter nya affärsmögligheter? 
 

Litauen är öppet för nya ideer.  
 

Litauen med anpassande infrastruktur, 
hamn, väginfrastruktur, välutbyggda 

kommunikationer, högutbildade arbetare 
och IT kompetens välkommnar dig som 

investerare eller handelspartner.  
  

Contact LT hjälper dig att etablera dddig i 
Litauen ! 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Tack så mycket för er 

uppmärksamhet !

Rima Ingstad 

     rima@contactlt.lt  

+370 687 73733 

www.contactlt.lt.lt 

Vilnius, Litauen 



Sydsvenska Handelskammarens Representant i 

Litauen


