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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022-06-17 Šveicarijos Parlamentas atmetė valdančiosios
Liaudies partijos pasiūlymą mažinti mokesčius
degalams, atsižvelgiant į kylančias jų kainas. Šis
pasiūlymas nesulaukė palaikymo Šveicarijos partijų
gretose – Žaliųjų partija akcentavo, kad toks veiksmas
mažintų paskatas atsisakyti iškastinio kuro, centro
partijos teigė manančios, kad tokia kovos su
kylančiomis kainomis priemonė nebus nukreipta į tas
visuomenės grupės, kurioms labiausiai reikalinga
parama, kairiosios partijos prieštaravo plataus masto
kainų mažinimui ir verčiau rinktųsi tikslingą paramą
labiausiai nukentėjusiems.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2022-06-23 Tradiciniu tapusio Šveicariško šokolado „Toblerone“
gamyba pirmą kartą istorija bus išplėsta į kitą valstybę.
Nuo 2024 m. šokoladą gaminanti Šveicarijos įmonė
„Mondelez“ dalį gamybos perkels į Slovakiją. Įmonės
atstovai nesusiejo šio pokyčio su augančiomis
kainomis ar infliacija, teigdami, kad perkėlimu
siekiama padidinti gamybos pajėgumus. Remiantis
Šveicarijos
prekių
ženklinimo
taisyklėmis,
Slovakijoje pagamintas šokoladas nebegalės būti
vadinamas šveicarišku, dėl ko „Mondelez“ privalės
pakeisti klasikinę „Toblerone“ pakuotę, akcentuojant,
kad šis šokoladas sukurtas Šveicarijoje, tačiau
pagamintas kitur.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022-06-28 Šveicarijos teismas nepanaikino draudimo užsienyje
registruotiems lošimų organizatoriams veikti
valstybėje. Teismas paliko galioti 2019 m. priimtą
sprendimą, leidžiantį Šveicarijoje veikti tik šioje
valstybėje registruotiems kazino, lažybų punktams ir
pan., taip siekiant užtikrinti, kad lošimus
organizuojančių įmonių mokesčiai būtų mokami
Šveicarijai bei aktyviau kontroliuoti nuo lošimo
priklausomų žmonių prieigą prie šių paslaugų.
Teismas pakartotinį sprendimą priėmė po to, kai į jį
kreipėsi 3 neįvardijamos lošimus organizuojančios
užsienio įmonės.
2022-06-29 Šveicarijoje vyksta diskusijos dėl naujo valstybės
kontroliuojamo banko įkūrimo, skirto valdyti žaliąsias
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investicijas.
Siekiant įgyvendinti Šveicarijos
užsibrėžtą tikslą iki 2050 m. tapti klimatui neutralia
valstybe, per metus valstybė turi investuoti ne mažiau
nei 13 mlrd. CFH į įvairius žalinimo projektus.
Papildomai kasmet Šveicarija planuojama investuoti
apie 600 mln. CHF į tvarius projektus besivystančiose
valstybėse. Šioms investicijoms valdyti gali būti
steigiamas naujas valstybinis bankas. Šios idėjos
šalininkai pabrėžia investicijų efektyvumo ir
skaidraus valdymo poreikį, o jos kritikai akcentuoja
galimus valstybės bankų rinkos konkurencijos
iškraipymus.
2022-06-29 Šveicarijoje pradėjo veikti investicijų poveikio
klimato kaitai vertinimo sistema. Šios sistemos tikslas
– skatinti investicijas, kurios ne tik prisidėtų prie
valstybės ekonomikos plėtros, bet ir atitiktų
Šveicarijos klimato neutralumo tikslus. Sistemoje
investuotojai galės sužinoti, ar jų planuojamos
investicijos atitinka tarptautinius klimato kaitos
gaires.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022-06-13 JAV įsikūrusi įmonė „Vail Resorts“ įsigys 55%
Andermatt slidinėjimo kurorto, įsikūrusio Uri
kantone, akcijų. JAV įmonė į slidinėjimo kurortą
investuos 150 mln. JAV dolerių. Kadangi įmonei
priklausys didžioji dalis akcijų paketo, bus paskirta
nauja kurorto vadovybė.
2022-06-15 Šveicarija birželio 15 d. buvo uždariusi oro erdvę, kai
dėl kompiuterio gedimo oro eismo valdymo sistemoje
buvo sustabdyti skrydžiai pagrindiniuose šalies oro
uostuose. Oro erdvė buvo atverta po maždaug 5
valandų, pašalinus gedimą.
2022-06-16 Birželio mėn. pradžioje Ženevoje įsigaliojus
reikalavimui barams ir kavinėms uždaryti lauko
terasas iki vidurnakčio, Ženevos barų federacija
surinko per 1000 parašų peticijai, reikalaujančiai
lauko terasų darbo valandas prailginti iki 1 valandos
nakties. Tačiau mažai tikėtina, kad greitu metu
draudimas bus pakeistas – Ženevos miesto peticijų
komitetas į posėdį susirinks tik vasaros gale.
2022-06-22 SWISS oro linijos informuoja, kad šį rudenį vis
daugiau skrydžių bus atšaukta dėl darbuotojų
trūkumo. Liepos-rugpjūčio mėnesį oro linijos atšaukė
apie 2% iš planuotų 18 500 skrydžių. Numatoma, kad
dar didesnis procentas skrydžių bus atšauktas rugsėjospalio mėnesiais.
2022-06-24 Ženevos mieste taksi vairuotojai protestavo prieš šio
kantono sprendimą leisti veikti pavežėjų įmonei
„Uber“, nepaisant Federalinio teismo sprendimo,
kuriame teigiama, kad ši įmonė pažeidė valstybės
darbo teisės nuostatas, vairuotojus traktuojant kaip
dirbančius pagal individualią veiklą. Kantono
savivaldybė priėmė šį sprendimą remdamasi „Uber“
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pažadu laikytis Federalinio teismo sprendime
nurodytų sąlygų. Jeigu Ženevos kantono savivalda
nepakeis savo sprendimo, tikėtina, kad taksi
vairuotojų protestai tęsis.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2022-06-27 Finansavimas moksliniams tyrimams, lyginant su
2019 m., Šveicarijoje sumažėjo 16%. To priežastis –
Europos Komisijos sprendimu, dėl Šveicarijos
iniciatyva sustabdytų derybų su ES dėl glaudesnių
politinių ir ekonominių ryšių, suspenduotas
programos „Horizontas” finansavimas. Dėl strigusių
derybų, Šveicarija „Horizonto“ programos kontekste
buvo perkvalifikuota į ne asocijuotą trečiąją valstybę,
kas apsunkina prieigą prie „Horizonto“ lėšų.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-06-17 Remiantis nepriklausomos tyrimų iniciatyvos
„InformNapalm“
duomenimis,
Šveicarijoje
veikiančios įmonės, pvz., „CODERE“, tiekia įrangą,
reikalinga gaminti ginklams, naudojamiems Rusijos
kare prieš Ukrainą, tokioms Rusijos įmonėms kaip
„Elektromašina“, apeinant ES įvestas sankcijas
Rusijai.
2022-05-22 Šveicarija ieško galimybių laidoti branduolines
atliekas požeminiame molio klode. Šveicarijos
mokslininkai jau yra nustatę potencialias vietas
tokioms radioaktyvių atliekų saugykloms. Šiuo metu
juose atliekami ilgalaikiai tyrimai, siekiant įsitikinti
planuojamų saugyklų patikimumu. Šveicarijos
Vyriausybė galutinį sprendimą dėl tokių saugyklų
naudojimo ketina priimti ne anksčiau kaip 2029 m.
Bendra ekonominė informacija
2022-05-25 Šveicarijos Vyriausybė pareiškė pradėsianti daugiau
nei 100 milijonų frankų (98 mln. eurų) turto
konfiskavimo iš buvusio Ukrainos prezidento Viktoro
Janukovyčiaus
artimo
bendražygio,
Jurijaus
Ivanjuščenkos,
procedūrą. Sprendimą dėl turto
konfiskavimo turės priimti Šveicarijos federalinis
teismas. Jei teismas leis konfiskuoti minėtas lėšas, jos
bus sugrąžintos Ukrainai.
2022-05-31 Šveicarijos muitinė informavo, kad per įprastą
transporto patikrą buvo rasta beveik 700 metų senumo
japoniška katana, kuri į šalį įvežta kaip kontrabanda.
Už šį nusižengimą gali būti skirta iki 800 000 CHF
bauda bei vežėjas gali būti įpareigotas sumokėti 54
000 CHF pridėtinės vertės mokesčio.
2022-06-02 Šveicarijos Vyriausybė pateikė pasiūlymą, kuriuo
siekiama palengvinti asmeninio bankroto sąlygas. Iki
šiol Šveicarijoje galioje griežtos asmeninio bankroto
sąlygos. Asmeniui siekiant pradėti bankroto
procedūras, iš anksto reikia turėti ne mažiau nei 5000
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CHF lėšų, kurios bus skirtos padengti teismo ir kitų
susijusių agentūrų išlaidas. Bankroto procedūros
numato tik esamų skolų restruktūrizacija, bet ne
nurašymą. Naujomis taisyklėmis bus suteikiama
galimybė po 4 metų nuo bankroto procedūrų pradžios
nurašyti dalį likusių nesumokėtų skolų.
Šveicarijos ekonomikos ir švietimo ministras Guy
Parmelin ragina darbuotojų profsąjungas derėtis su
darbdaviais dėl didesnių atlyginimų. Atsižvelgiant į
kylančias maisto ir kitų žaliavų kainas, ministro
teigimu, Vyriausybė nesiims iniciatyvos siekti didinti
atlyginimų valstybėje, tačiau Vyriausybė imsis
priemonių, skirtų apsaugoti socialiai remtinus
asmenis.
Socialistų parijai priklausantis Parlamento narys
Baptiste Hurni pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama
visiems valstybėje dirbantiems asmenims užtikrinti ne
mažiau nei 5 savaites apmokamų atostogų per metus.
Esamas kanapių reguliavimas valstybėje nėra
ekonomiškai naudingas, teigia Ženevos universiteto
analitikai. Šiuo metu kanapių prekybai nėra taikomi
mokesčiai, kurie yra taikomi kitiems rūkalams –
kanapės apmokestinamos tik PVM. Kanapių
apmokestinimas tokiais pačiais mokesčiais, kurie
taikomi cigaretėms, į valstybės biudžetą įneštų
papildomus 464 mln. CHF per metus, kuomet esama
sistema, taikant tik PVM, įneša tik 11 mln. CHF.
Paaiškėjo, kada tikimasi užbaigti pirmąjį požeminės
logistikos sistemos „Cargo sous terrain“, skirtos
sujungti pagrindinius Šveicarijos miestus požemiais
tuneliais, kuriais judėtų savaeigės elektrinės
transporto priemonės, etapą. Šio projekto, kurio idėja
kilo 2013 m., pirmoji atkarpa turėtų pradėti veikti
2031 m. Šveicarijos Parlamentas šį projektą patvirtino
2021 m.
Šveicarijos finansų ministro Ueli Maurer teigimu,
valstybė turėtų mažinti išlaidas. Šį pareiškimą
ministras padarė po to, kai Šveicarijos Parlamentas
pakoregavo valstybės biudžetą, padidindamas išlaidas
gynybos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos
tikslams.
Keturioms G7 valstybėms (JAV, JK, Kanadai ir
Japonijai) sutarus dėl aukso iš Rusijos eksporto
draudimo, daug dėmesio sulaukė Šveicarija, kurią
gegužę pasiekė 190 mln. CHF vertės rusiško aukso
siunta iš JK. Rusiško aukso importas į Šveicariją buvo
sustojęs kovo mėn., reaguojant į Rusijos karą
Ukrainoje. Šveicarijos muitinė, aiškindama šią
situaciją, teigė, kad esamas sankcijų režimas draudžia
rusiško aukso eksportą iš Šveicarijos į Rusiją, bet
importas iš Rusijos į Šveicariją – galimas. Kita galima
importo priežastis – esamas sankcijų režimas leidžia
įvežti rusiško aukso luitus, kurie buvo pagaminti prieš
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įsigaliojant sankcijoms. Šveicarijos Manufaktūrų ir
tauriųjų metalų prekybos asociacijos teigimu, auksas
iš šios siuntos nepasiekė nei vienos aukso dirbtuvės
valstybėje. Labiausiai tikėtina, kad auksas čia
pervežtas saugoti vienoje iš valstybėje esančių
privačių saugyklų.
Šveicarijos farmacijos įmonė „Novartis“ ketina
atleisti 1400 darbuotojų per 3 metų laikotarpį.
Šveicarijos įmonėje šiuo metu dirba 11 600
darbuotojų Šveicarijoje, o pasaulio mastu – 108 000.
Darbuotojų atleidimas – viena iš kompleksinės įmonės
restruktūrizacijos
dalių.
Tikimasi,
kad
restruktūrizacija įmonei padės sutaupyti apie 1 mlrd.
CHF per metus.

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022-07-04 Infliacija Šveicarijoje yra didžiausia per pastaruosius
29 metus. Birželio mėn. infliacija siekė 3.4%, viršijant
Šveicarijos Nacionalinio banko nustatytą 2% tikslą.
Infliacijos augimo pagrindinės priežastys – Rusijos
karas Ukrainoje bei vis dažniau pasitaikančios tiekimo
grandinių problemos.
2022-07-14 Augalinės kilmės pieno produktų pakaitalai užima vis
didesnę rinkos dalį Šveicarijoje. Lyginant su 2017
metais, tokių produktų pardavimai išaugo dvigubai.
Anot Federalinio žemės ūkio biuro, ši rinkos dalis –
itin perspektyvi ir artimoje ateityje nenustos augti.
DATA

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2022-07-27 Šveicarijos investuotojų pasitikėjimo indeksas liepos
mėn. padidėjo. Šis indeksas matuoja valstybėje
veikiančių investuotojų nuotaikas dėl trumpojo
laikotarpio investicijų patikimumo. Šveicarijos
investuotojų pasitikėjimo indeksas padidėjo 15.5
punktų nors vis dar išlieka negatyvus (-57). Tikėtina,
kad indeksas sparčiau nekyla dėl vis labiau augančios
infliacijos.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022-07-22 Šveicarijoje vyks pirmoji kriptovaliutų konferencija
„World Crypto Conference 2022“. Konferencija vyks
Ciuriche, 2023 m. sausio 13-15 d. Konferencijos metu
tikimasi aptarti NFT, investavimo skaitmenizavimo ir
kitas temas. Atkreipimas dėmesys, kad viena iš
pagrindinių renginio organizatorių – lietuvė Gabrielė
Pauliukaitė, dirbanti finansų sektoriuje Londone.
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Ekspertų vertinimu, Šveicarija tampa viena
patraukliausių valstybių biotechnologijų pramonės
vystymui. Šveicarijos biotechnologijų pramonė yra
išsidėsčiusi netoli vienas nuo kito esančiuose Bazelio,
Ženevos ir Ciuricho miestuose, kurie pasižymi stipria
akademine bendruomene. Valstybėje taip pat veikia
didžiausios Europoje biotechnologijų produkciją
naudojančios įmonės – „Novartis“ ir
„Roche
Holding“. Tačiau Šveicarijos Vyriausybė nėra linkusi
remti šios pramonės šakos, verčiau renkantis
medicinos mokslo sritis, taip verčiant biotechnologijų
įmones konkuruoti laisvoje rinkoje, siekiant pritraukti
investicijų.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022-07-12 Maždaug pusė visų skrydžių Ciuricho oro uoste
birželio-liepos mėnesiais vėlavo pakilti. Vidutinė
vėlavimo trukmė – 40 minučių. Vėlavimai buvo
daugiausia nulemti techninių bei su oro sąlygomis
susijusių priežasčių. Daugiausia vėlavusios oro linijos
– Lenkijos oro linijos „LOT“, 78% šios įmonės
skrydžių vėlavo.
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Šveicarijos Valais kantone liepos mėn. vyko viena
didžiausių Europoje skautų stovyklų, į kurią susirinko
per 30 000 dalyvių. Šis dviejų savaičių valstybės
remiamas renginys rengiamas kas 14 metų.

Bendradarbiavimui MTEPI2 srityse aktuali informacija
2022-07-25 Šveicarijos mokslininkai jau pajuto neigiamus
padarinius dėl Europos Komisijos sprendimo
perkvalifikuoti Šveicariją iš asocijuotosios į trečiąją
valstybę Europos Horizonto kontekste. Toks Europos
Komisijos sprendimas priimtas dėl Šveicarijos
nesutikimo ratifikuoti Susitarimo dėl institucinės
struktūros. Šveicarijos universitetų sąjungos teigimu,
aukštojo mokslo institucijos neteks milijonų eurų
finansinės paramos. Tai atsilieps atliekamų tyrimų
kokybei bei jų atlikimo tempui. Šveicarijos
mokslininkai taip pat nebegalės būti tyrimų projektų,
finansuojamų iš Europos Horizonto lėšų, vadovais.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-07-03 Šveicarijos energetikos ministrė S. Sommaruga
perspėja dėl galimo dujų trūkumo ateinančios žiemos
metu. Ministrės teigimu, Vyriausybė yra parengusi
planus dėl galimų dujų tiekimo sutrikimų, tačiau reali
situacija yra sunkiai prognozuojama. Blogiausiu
atveju, Vyriausybė imsis riboti dujų naudojimą, visų
pirma, valstybės pramonei, užtikrinant, kad namų
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ūkiams dujų tiekimo kiekiai nebūtų mažinami.
Ministrė taip pat akcentavo Šveicarijos tinkamumą
vystyti atsinaujinančios energetikos šaltinius, ypač
hidroelektrines.
Benzau atominė elektrinė Šveicarijoje sumažino
elektros gamybos apimtis siekiant nedidinti vandens
temperatūros aplinkiniuose vandens telkiniuose. Toks
sprendimas priimtas atsižvelgiant į mažėjančia
vandens faunos populiaciją, nulemtą vis šylančios
vandens telkinių temperatūros.

Bendra ekonominė informacija
2022-07-01 Šveicarijos nedarbo lygis yra žemiausias per
pastaruosius 21 metus. Nedarbo lygis šalyje siekia 2%
(birželio mėn. 2.1%). Itin žemas nedarbo lygis
fiksuojamas jaunimo gretose – asmenų iki 24 m.
amžiaus nedarbo lygis siekė vos 1.5%.
2022-07-09 Iki liepos vidurio Šveicarijoje buvo įšaldyta daugiau
kaip 6.7 mlrd. CHF sankcionuotų rusų turto. Tai 400
mln. CHF daugiau nei gegužės viduryje. Tačiau,
nepaisant kritikos iš Ukrainos, Šveicarija kol kas
nesiima
sistemiškai
sankcionuoti
rusams
priklausančio turto, kurio, Šveicarijos bankų
asociacijos duomenimis, valstybėje gali būti daugiau
nei 200 mlrd. CHF.
2022-07-12 Remiantis BAK ekonomikos instituto duomenimis,
Šveicarijai prognozuojamas mažesnis BVP augimas
2023 m. nei buvo teigiama ankstesnėse analizėse. Šio
instituto teigimu, kitais metais Šveicarijos BVP augs
0.9%, vietoj seniau prognozuotų 1.4%.
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Logistinės problemos, susijusios su nusekusiu Reino
upės vandeniu bei Europos geležinkelio veiklos
sutrikimais, lemia vis didesnį naftos produktų stygių
Šveicarijoje. Siekiant patenkinti šių produktų paklausą
valstybėje, Šveicarijos Vyriausybė nusprendė
panaudoti 6.5% šių produktų rezervo. Šveicarija
kaupia dideles maisto, naftos produktų bei
medikamentų atsargas. Atkreiptinas dėmesys, kad
Šveicarijoje atsakomybė už šių atsargų kaupimą
perkeliama privačiam sektoriui – įmonės, kurios
gamina ar importuoja šiuos produktus, teisės aktais
yra įpareigotos kaupti tam tikrą kiekį atsargų, o jų
sandėliavimo kaštus kompensuoja valstybė.
Po 15 metų nuolatinio kainų augimo, pastaruosius 3
metus Šveicarijos nekilnojamo turto rinka
stabilizuojasi. Per pirmąjį šių metų ketvirtį
nekilnojamo turto kainos krito 0.66%. Šį stabilizacijos
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periodą nulėmė Šveicarijos Vyriausybės vykdoma
nekilnojamo turto rinkos vėsinimo politika, kurios
esmė – griežtesnės nekilnojamo turto paskolų
suteikimo taisyklės.
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