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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2022-01-24 Afrikinis kiaulių gripas artėja prie Šveicarijos (CH) 

sienų, Federalinis veterinarijos biuras sustabdė kiaulių 
ir kiaulienos produktų importą. Afrikinio kiaulių gripo 
atvejis patvirtintas Italijoje, vos 135 km nuo CH 
Tičino kantono sienos. Keliautojai raginami į šalį 
nesivežti mėsos produktų iš Italijos, o valdžios 
institucijos uždraudė namines kiaules šerti maisto 
atliekomis. 

 
https://www.worldradio.ch/
news/bitesize-news/swine-
fever-prompts-meat-import-
block/ 
 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 
2022-01-14 Finansų ministras U. Maurer paskelbė apie planus 

pakoreguoti CH mokesčių sistemą, siekiant užtikrinti 
šalies patrauklumą investuotojams. Nuo 2024 m. 
tarptautinio kapitalo įmonės, kurių pardavimai sieks 
750 milijonų CH frankų ar daugiau, turės mokėti 15 
proc. pelno mokestį. Tai paveiktų nuo 200 iki 300 CH 
įmonių ir apie 2000 užsienio kapitalo kompanijų. U. 
Maurer siūlo kantonams sumažinti mokesčius 
fiziniams asmenims, kad CH išliktų patraukli jei ne 
stambioms įmonėms, tai bent jau jų specialistams. 

NZZ  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
2022-01-19 Handelszeitung vardija CH ekonomikos sritis, kurios 

jau nukentėjo dėl užsitęsusių derybų dėl ES-CH 
ateities. Tarp tokių sričių: 1) akcijų rinkos 
ekvivalentas; 2) mokslinis bendradarbiavimas; 3) 
medtech produktų sertifikavimas; 4) kliūtys 
fitosanitarinių ir veterinarinių reikalavimų srityje; 5) 
CH geležinkelių pašalinimas iš bendros Europos 
geležinkelių inovacijų programos; 6) blokuotas 
prisijungimas prie ES geležinkelių agentūros (ERA).  

Handelszeitung  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
2022-01-27 CH didėja naujų užsikrėtimų skaičius. Vidutiniškai 

per parą fiksuojami  24,993 nauji viruso 
atvejai. Sergamumo skaičius, t.y. per savaitę 
naujai užsikrėtusiųjų skaičius 100 tūkst. 
gyventojų, sausio 26 d. siekė – 2,040. Iki šiol 

https://graphics.reuters.co
m/world-coronavirus-
tracker-and-
maps/countries-and-
territories/switzerland/ 
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šalyje dviem dozėmis paskiepyta 70% šalies 
gyventojų. 

Dėl Covid-19 ligos ir/ar saviizoliacijos, apie 10 tūkst. 
žmonių yra nedarbingi. Darbuotojų trūkumas kenkia 
šalies ekonomikai. Sausio 19 d. Federalinė Taryba 
nusprendė pratęsti šiuo metu taikomus 
apribojimus. Reikalavimas dirbti iš namų galios iki 
vasario mėn. pabaigos, o likusios priemonės (tokios 
kaip privačių susibūrimų ribojimas ir kt.) - iki kovo 
mėn. pabaigos. Saviizoliacijos laikotarpis 
sutrumpintas iki 5 dienų. Jei epidemiologinė 
situacija gerės, vasario 2 d. posėdyje Federalinė taryba 
ketina svarstyti galimą priemonių sušvelninimą. 

2022-01-19 CH aviacijos ekspertė R. Dettling-Ott nagrinėja 
iššūkius, su kuriais galėtų susidurti CH, jei žlugtų 
dvišalis ES ir CH susitarimas dėl civilinės aviacijos. Ji 
pažymi, kad tokiai mažai žemyninei šaliai, kaip CH, 
kurioje beveik kiekvienas komercinis skrydis kerta 
sienas, likti visiškai integruota į ES reguliavimo 
sistemą būtų „didelis pranašumas“. 

Handelszeitung  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 
2022-01-12 Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) pagal 

„Europos horizonto“  programą pernai skyrė 
stipendijas 397 tyrėjams, įskaitant 28-iems, šiuo metu 
dirbantiems CH universitetuose. Kadangi CH nebeturi 
teisinio pagrindo dalyvauti Europos horizonto 
programose, šalies mokslinių tyrimų institucijos 
minėtų dotacijų negaus. EMT pranešime teigiama, kad 
laimėjusieji stipendijas  CH tyrėjai galėtų jomis 
pasinaudoti, jei savo projektus perkeltų į universitetus 
ES šalyse. Pranešama, kad, siekdamas užkirsti kelią 
galimam protų nutekėjimui, CH valstybinis tyrimų 
sekretoriatas parengė programą, kuri užtikrintų 
analogiškų dotacijų išmokėjimą iš vietinių šalies  
šaltinių. Tačiau, kadangi ateityje CH institucijų 
paraiškos nebebus svarstomos EMTT konkursuose, 
baiminamasi, kad šalies patrauklumas vykdyti 
mokslinius tyrimus ilgalaikėje perspektyvoje 
sumažės. 

NZZ  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  
2022-01-05 CH politinės partijos skirtingai vertina Europos 

Komisijos svarstymus branduolinę energiją ir 
gamtinių dujų energiją ES taksonomijoje vertinti kaip 
„žaliuosius“ energijos šaltinius. SVP (Swiss People’s 
Party, dešinieji) jau anksčiau ragino iš naujo 
apmąstyti planuojamą laipsnišką branduolinės 
energijos atsisakymą CH, FDP (liberalai) taip pat 
linkę iš naujo įvertinti branduolinės energetikos ateitį 

„Aargauer Zeitung“  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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CH. Tuo tarpu Žaliųjų liberalų ir socialdemokratų 
partijos tokias iniciatyvas vertina skeptiškai. 

2022-01-17 Pranešama apie metų pradžioje pasirašytą techninę 
sutartį tarp CH elektros perdavimo sistemos 
operatoriaus „Swissgrid“ ir Italijos 
kompanijos “Capacity Calculation Region Italy 
North”. Ši sutartis padės CHi 
užsitikrinti  didesnį elektros energijos tiekimo 
saugumą trumpuoju laikotarpiu. Tačiau ilgalaikėje 
perspektyvoje CH reikalinga sutartis su ES. 

„Aargauer Zeitung“  

Bendra ekonominė informacija 
2021-12-24 2020 m. CH hidroelektrinės gamino 58 % visos 

sunaudojamos energijos, 5 % sudarė kiti 
atsinaujinantys energijos šaltiniai, 33 %  - branduolinė 
energija ir 5 %  - iškastinis kuras. Palyginimui, 1970 
m. 90% CH pagamintos elektros energijos buvo 
pagaminta naudojant hidroelektrines. Likusią dalį 
sudarė branduolinė energija (5 %) ir iškastinis kuras 
(5 %).  

https://lenews.ch/2021/12/2
4/swiss-government-to-
support-three-hydro-
projects/ 

 

2022-01-07 CH pašto paslaugų kainos padidėjo pirmą kartą per 18 
metų. Nuo 2022 m. sausio 1 d. standartinio laiško 
siuntimas (A klasė) pabrango 10%, o B klasės – 6% .  

https://lenews.ch/2022/01
/07/cost-of-swiss-
postage-hiked-for-first-
time-in-18-years/ 

 

2022-01-13 CH įsibėgėja projektas „Project Helvetia“, skirtas 
stiprinti CH bankų sistemos skaitmeninius gebėjimus, 
skatinant skaitmeninės valiutos naudojimą. Neseniai 
CH centrinis bankas sėkmingai atsiskaitė skaitmenine 
valiuta už penkių komercinių bankų sandorius. 

https://www.reuters.com/
technology/switzerland-
tests-digital-currency-
payments-with-top-
investment-banks-2022-
01-13/ 
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