
Sida finansierar insatser för att stärka Litauens näringsliv bland annat genom exportfrämjande

åtgärder och samarbete mellan litauiska och svenska företag. Stöd går också till effektivisering av

arbetsmarknaden.

Litauens ekonomi visar positiva tillväxtsiffror sedan 1994, men behovet av investeringar
och affärsverksamheter som genererar intäkter och sysselsättning är alltjämt stort. Samti-
digt har konkurrenstrycket på de litauiska företagen ökat, både på den inhemska mark-
naden och på nya exportmarknader. I Litauens partnerskapsavtal med EU betonar uni-
onen att företagens konkurrensförmåga måste förbättras inför ett litauiskt medlemskap.
Den inre marknadens fria rörlighet för personer ställer också nya krav på att landets ar-
betsmarknad fungerar effektivt.

Handelskammare i Vilnius. I Vilnius med omnejd finns 15 000 företag. Omkring 275 av
dem är medlemmar i Vilnius handelskammare. Organisationen är ännu för liten för att
kunna ge sina medlemmar kvalificerad hjälp, vilket i sin tur gör det svårt att rekrytera
nya medlemmar. Samtidigt finns ett stort behov hos litauiska företag att få utökad servi-
ce. Sida finansierar ett projekt där Sydsvenska handelskammaren utbildar personal vid
Vilnius Handelskammare i organisation, medlemsrekrytering och serviceutveckling,
bland annat med avseende på internationell handel.
Svensk konsult: Sydsvenska handelskammaren.
Sidas insats: 815 000 kronor.

Exportfrämjande. Sida finansierar ett projekt för att utveckla den centrala exportfrämjande
myndigheten, Lithuanian Development Agency (LDA). Syftet med projektet är att för-
bättra Litauens export genom att stärka samarbetet mellan olika handelsfrämjande aktö-
rer, sprida kunskap om vad EU-integration innebär för företagen och förbättra LDA
personalens exporttekniska kunskaper.
Svensk konsult: Svensk handel.
Sidas insats: 505 000 kronor.

Arbetsmarknad. I slutet av 1999 beräknades arbetslösheten i Litauen till 10 procent. Arbetsför-
medlingarna är dåligt rustade för att möta behovet av service och vägledning. Svenska och
litauiska myndigheter samarbetar sedan 1992 för att utveckla den litauiska arbetsmarkna-
den. 1998 inleddes ett tvåårigt projekt bland annat för att höja kompetensen på arbetsför-
medlingarna. Förmedlingarna i Klaipeda, Siauliai, Sakiai och Rokiskis ska utveckla system
för självbetjäning och förbättra sin service till arbetsgivare, arbeta för ökad jämställdhet på
arbetsmarknaden och utveckla metoder för stöd åt funktionshindrade, med mera.
Svensk part: Arbetsmarknadsstyrelsen.
Sidas insats: 3,1 miljoner kronor.
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Förbättrad arbetsmiljö. Svenska Arbetarskyddsstyrelsen har sedan 1992 samarbetat med
Litauen i arbetsmiljöfrågor. Sida har bland annat finansierat utbildning av litauiska yr-
kesinspektörer samt insatser för att stärka den litauiska yrkesinspektionens förmåga att
omsätta en ny EU-anpassad lagstiftning i praktiken.
Svensk part: Arbetarskyddsstyrelsen.
Sidas insats: 2,6 miljoner kronor.

Kommersiellt samarbete. Start Öst är Sidas program för att stödja samarbete mellan svens-
ka småföretag (max 250 anställda) och lokala företag i bland annat Lettland, Litauen,
Ryssland och Ukraina. Stöd ges i form av lån till utbildningsinsatser som behövs för att
samarbetet ska komma igång, och till investeringar som görs i samband med detta. Start
Öst får inte vara ekonomiskt avgörande för projekten, utan ska ses som en riskminime-
ring för de svenska företagen. Sedan starten 1994 har 48 projekt beviljats i Litauen, till
ett sammanlagt belopp av 16,5 miljoner kronor. Av dessa drivs 13 projekt i Kaunas, 9 i
Vilnius och 7 i Klaipeda. Mer än hälften av projekten återfinns inom fyra branscher: trä-
varor, elektronik, livsmedel och textil.

Mer information:
Sidas handläggare Camilla Lindström, tel. 08-698 5114
e-post: camilla.lindstrom@sida.se
Om Sidas arbete: www.sida.se
Sydsvenska handelskammaren: www.helsingborg.se/sydsvhandelsk/sydsvh1.htm
Arbetsmarknadsstyrelsen: www.amv.se
Svensk handel: www.svenskhandel.se


