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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-12-22 Vidutiniškai per parą fiksuojami 6,486 nauji viruso 

atvejai. Gruodžio 22  d. sergamumo skaičius, t. y. per 

savaitę naujai užsikrėtusiųjų skaičius 100 tūkst. 

gyventojų siekė 529. Gruodžio 17 d. Federalinė 

Taryba įvedė naujų apribojimų. Daugumai veiklų 

viešojoje erdvėje įvesta vadinamoji „2G“ taisyklė 

(vakcina arba persirgimas Covid-19), kartu 

griežtinamos kaukių dėvėjimo taisyklės (jas 

privaloma dėvėti visose uždarose patalpose, taip pat ir 

vaikams mokyklose, išskyrus pradinukus), mažinamas 

sėdimų vietų viešose patalpose skaičius. Vyriausybė 

įpareigojo esant galimybei dirbti iš namų. Priemonės 

galios iki 2022 m. sausio 24 d.  

Sveikatos apsaugos ministerija priėmė sprendimą nuo 

sausio mėnesio Pfizer/Biontech vakcina leisti skiepyti 

5-11 m. vaikus, taip pat revakcinacijos nuo Covid-19 

intervalas sutrumpintas nuo šešių iki keturių mėnesių. 

Pranešama, kad tai buvo staigmena daugeliui kantonų, 

daliai jų gali būtų sunku susidoroti su padidėjusia 

vakcinų paklausa.   

Anksčiau įvestas reikalavimas atvykstantiems į CH 

izoliuotis, jei jie atvyksta iš šalių, kuriose nustatyta 

omikron atvejų, panaikintas, nes omikron jau 

atkeliavo į CH. Nuo gruodžio 4 d. visi atvykstantys į 

CH prieš atvykdami privalo pasidaryti Covid-19 testą, 

o nuo ketvirtos iki septintos atvykimo į CH dienos – jį 

pakartoti. Dviem dozėmis paskiepyta apie 76.6% 

gyventojų.  

2021.11.24_press_review_d

el_bern_0.pdf (europa.eu) 

 

Switzerland: the latest 

coronavirus counts, charts 

and maps (reuters.com) 

 

2021-12-01 Brangiausių miestų reitinge, kurį kasmet sudaro 

Economist Intelligence Unit (surveyExternal link), 

Ciurichas iš pirmosios vietos nukrito į ketvirtąją, 

lyderio pozicijas užleisdamas Tel Avivui (antroje 

vietoje – Paryžius, trečioje – Singapūras). Ekspertų 

teigimu tai sietina ne tiek su pragyvenimo išlaidų 

Ciuriche dinamika, kiek su sparčiai augusiomis 

https://www.swissinfo.ch

/eng/zurich-drops-to-

fourth-in-ranking-of-

most-expensive-

cities/47156072 
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kainomis kituose pasaulio miestuose. Ženeva išliko 

toje pačioje – 7-ojoje vietoje, kaip ir prieš metus. 

2021-12-08 Remiantis Federalinės statistikos tarnybos (FSO) 

gruodžio 8 d. paskelbta ataskaita, 2020 m. Šveicarijos 

gyventojai iš viso keliavo 15,1 mln. kartų. Tai yra 

vidutiniškai 1,9 kelionės vienam asmeniui – trečdaliu 

mažiau nei 2019 m. (2,8). Keitėsi ir  kelionių kryptys: 

daugiausia (55 proc.) buvo keliaujama šalies viduje, 

kai tuo tarpu 2019 m. tokių kelionių buvo mažuma. 

2020 metais šveicarų kelionių į užsienį sumažėjo 

daugiau kaip du kartus (-52%), o populiariausios 

kryptys buvo Prancūzija, Vokietija ir Italija. Vos 3% 

visų kelių dienų kelionių į užsienį buvo už Europos 

ribų – tai 71% mažiau nei 2019 m. Vienos dienos 

kelionės („privačios ar verslo kelionės, trunkančios 

nuo trijų valandų iki ne daugiau kaip vienos dienos“), 

2020 m. sumažėjo 27 proc. kita vertus, vienos dienos 

kelionių pėsčiomis ar dviračiais skaičius išaugo 

beveik dvigubai.  

https://www.swissinfo

.ch/eng/swiss-tourists-

stayed-close-to-home-

in-2020/47175640 

 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-12-22 CH žiniasklaida polemizuoja apie galimą didesnį CH 

diplomatinį vaidmenį kibernetinio saugumo srityje. 

Analitikai teigia, kad CH galėtų imtis „skaitmeninio 

tarpininko“, remiančio daugiašalių organizacijų veiklą 

kibernetinio augumo srityje, vaidmens, visų pirma 

akcentuojant Ženevos, kaip kibernetinio saugumo 

valdymo epicentro, svarbą. 

Tages Anzeiger 

 

 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-12-22 2020 m. 2,76 mln. (38 proc.) CH nuolatinių gyventojų 

nurodė turintys kilmės šalį, t.y., nėra gimę CH. 

Minėtoje grupėje 7 proc. save nurodė kaip bedarbius, 

lyginant su 3 proc. bedarbyste  gyventojų grupėje, kuri 

kaip kilmės šalį nurodo CH.  Imigrantai statistiškai 

rečiau imasi kurti savo verslą. 2020 m. savarankiška 

veikla užsiėmė vos 4,1 proc. šios grupės asmenų 

(lyginant su 6,7 proc. tarp gimusių CH). Ypač ryški 

per didelės kvalifikacijos imigrantų tarpe tendencija – 

net 19 proc. užsienyje gimusių darbuotojų, turinčių 

aukštąjį išsilavinimą, dirba darbus, kuriems šis 

išsilavinimas nėra būtinas. Tas būdinga tik 12 proc. 

darbuotojų, gimusių CH. Didžiausias ne CH kilmės 

gyventojų skaičius – Ženevos kantone (60,9 proc.). Po 

jo rikiuojasi Bazelis (52,2 proc.), Vaud (49,6 proc.), 

Tičinas (49,3 proc.) ir Ciurichas (43,3 proc.). 

Mažiausias imigrantų skaičius – Uri (14,1 proc.). 

Pagal kilmės šalį po šveicarų (36 proc.) didžiausios 

etninės grupės yra italai ir vokiečiai (tiek vieni, tiek 

antri sudaro apie 10 proc. CH gyventojų). 

Residents with migration 

background twice as likely 

to be unemployed - SWI 

swissinfo.ch 

 

 

2021-12-06 Šveicarijos nacionalinio banko (SNB) 

vicepirmininkas Fritzas Zurbrüggas ketina palikti 

pareigas ir išeiti į pensiją 2022 m. liepos pabaigoje. 

https://www.swissinfo.ch

/eng/who-will-replace-

zurbruegg-as-swiss-
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Spalio mėnesį F. Zurbrüggui atlikta planinė širdies 

operacija. Tarp galimų kandidatų užimti SNB 

vicepirmininko pareigas minimi: Martin Schlegel 

(SNB valdybos narys); Marlene Amstad (vieno iš 

SNB padalinių vadovė); Beatrice Weder di Mauro 

(ekonomistė). 

national-bank-governor-

/46984386 

https://www.swissinfo.ch

/eng/swiss-central-bank-

vice-chair-to-step-down-

in-2022/47168212 
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