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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
ES-Kanados laisvos prekybos susitarimo (CETA) Kilmės taisyklių taikymo gairės

Lietuvių kalba: https://bit.ly/3fJqXq2

EK duomenų bazė Access2Markets eksportuojantiems į trečiąsias šalis. Pateikiama Access2Markets
detali informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką.
EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo

CETA factsheet and guides

ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, seminarų vaizdo įrašai CETA Resources
CETA temomis
2021 05 19

ES atstovybės Kanadoje internetinis seminaras „Taking advantage of public Įrašas: https://bit.ly/3fDWSIl
procurement opportunities in Canada“.
Skaidrės: https://bit.ly/3i5HDtb
EK parengtos viešųjų pirkimų Kanadoje galimybių ES verslui apžvalgos:
- How EU Businesses Can Take Advantage of Public Procurement Opportunities in
Canada under the CETA. A Practical Business Guide
- European Union Guide to Canadian Government Procurement

2021 09 2122

Didžiausia Šiaurės Amerikoje maisto inovacijų paroda SIAL-Canada šiemet vyks tik Connect, Meet & Sell at SIAL Canada
virtualiai – užsiregistravusiems iki birželio 30 d. taikoma 50 proc. nuolaida.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija

2021 05 05

LITFOOD ir ambasados organizuotas nuotolinis seminaras Lietuvos įmonėms „Maisto Įrašas: https://youtu.be/B9oc3yFwYj8
produktų ir gėrimų rinka Kanadoje – galimybės Lietuvos eksportuotojams“.

2021 05 12

Internetinis EUCCAN seminaras „Importing food products to Canada from the EU“.

2021 05 27

Virtualus EUCCAN renginys „EU-Canada Tech Business Day“, skirtas AgriTech, Įrašas: https://bit.ly/3fDW0Dz
CleanTech ir MedTech sektoriams.

Įrašas: https://youtu.be/SFITqmXwua4

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
2021 05 05

Britų Kolumbijos universitetas kuria žaliojo vandenilio degalinę, kurioje kuras bus UBC to produce green hydrogen for new
gaminamas vietoje, panaudojant saulės energiją ir vandenį.
fuelling station
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2021 05 06

Ontarijo provincijos vyriausybė investuoja 1,5 mln. CAD skaitmeninės tekstilės įmonės Ontario makes healthy investment in
Myant Inc. technologijų komercializacijai. Planuojama, kad drabužių su integruotais digitized clothing
biometriniais sensoriais gamyba Toronte prasidėti dar šių metų vasarą.

2021 05 07

Biotechnologijų įmonių, veikiančių Britų Kolumbijos provincijoje ir dalyvaujančių
vaistų ir vakcinų nuo COVID-19 kūrime, apžvalga.

B.C.’s ‘world-class’ biotech sector

2021 05 11

Keliose šalies provincijose vykdomi 12 skirtingų projektų diegiant ir tobulinant
mažuosius modulinius reaktorius. Federalinė ir provincijų vyriausybės aktyviai palaiko
šios naujos technologijos kūrimą.

Creating a Successful Small Modular
Reactor Business in Canada

2021 05 16

Retųjų mineralų ištekliai, švarios energijos resursai ir kvalifikuota darbo jėga suteikia
Kanadai pranašumą plečiant ličio jonų baterijų gamybą, tačiau konkurencijai su Azijos
ir Europos gamintojais reikalingos ne tik investicijos bet ir nauji reguliaciniai
sprendimai federaliniu ir provincijų bei Šiaurės Amerikos lygiu.

Building Canada’s Battery Supply Chain
Canada’s battery supply chain holds huge
potential, but the time to act is now

2021 05 18

Federalinė Vyriausybė investuoja 200 mln. CAD į Ontarijo provincijoje CDMO principu $200 million to build an mRNA vaccine
veikiančios įmonės Resilience Biotechnologies Inc. gamyklos plėtrą, kurioje kasmet plant in Ontario
būtų pagaminama nuo 112 iki 640 mln. mRNR vakcinos dozių.
Kanados įmonė Medicago pradėjo trečios fazės klinikinius tyrimus augaliniu pagrindu COVID vaccine made by Canada's
kuriamai vakcinai nuo COVID-19. Skelbiama, kad paskiepytieji turėjo 10 kartų daugiau Medicago shows promising results in
koronavirusą neutralizuojančių antikūnų nei persirgusieji COVID-19 liga.
Phase 2 clinical trial

2021 05 26

Kanados kosmoso agentūra ketina per penkerius metus Mėnulyje nutupdyti mėnuleigį. Canada moves forward with plans to
Misijai įgyvendinti bus bendradarbiaujama su NASA.
explore the Moon

2021 06 01

JAV korporacija Danaher įsigyja vieną potencialių RNR vakcinų kūrėjų Kanadoje.

U.S. giant takes aim at Vancouver’s
Precision NanoSystems

Bendra ekonominė informacija
2021 05 01

Dėl pandemijos žymiai didėjo Kanados valstybinės įmonės Canada Post pristatomų
siuntų skaičius, tačiau įmonės nuostoliai pernai lyginant su 2019 m. išaugo 5 kartus ir
sudarė 779 mln. CAD iki mokesčių.

Canada Post losses increase fivefold in
2020

2021 05 02

Kanados bankai išlieka tarp didžiausių iškastinio kuro pramonės finansuotojų,
lyginant su kitais (ypač Europos) bankais. Nė vienas iš didžiųjų Kanados bankų
neprisijungė prie šiais metais pradėtos JT Net-Zero Banking Alliance iniciatyvos.

In energy-reliant Canada, banks and
investors face dilemma in meeting
emissions target

2021 05 06

Vyriausybė apsisprendė dėl naujų ledlaužių statybos Britų Kolumbijos ir Kvebeko
provincijose. Strateginio projekto galutinė sąmata kol kas neskelbiama.

Ottawa doubling icebreaker orders
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2021 05 07

Dėl vis daugiau Kanados provincijų apėmusios trečiosios COVID-19 bangos balandžio
mėn. nedarbo lygis šalyje didėjo labiau nei prognozuota, iki 8,1 proc.

Canada jobs recovery dented by third
virus wave

2021 05 10

Vyriausybės paramos verslui priemonės maskuoja realią įmonių finansinę būklę.
Kanados centrinio bankas įspėja dėl šalyje didėjančio įmonių-zombių skaičiaus.

COVID-19’s impact on the financial
health of Canadian businesses

Prognozuojamas žymus rapsų perdirbimo pajėgumų didėjimas (beveik 42 proc. iki
2024 m.) paskelbus apie naujas gamyklas Saskačevano provincijoje. Sumažėjus
vietinės žaliavos apimtims, Kanados gamintojai importuoja rapsus iš Ukrainos.

Big jump in Canadian canola-crushing
capacity coming

Sausio ir vasario mėn. fiksuotą teigiamą prekybos balansą kovo mėn. pakeitė 1 mlrd.
CAD prekybos deficitas, o importas pasiekė aukščiausią lygį nuo 2019 m. gegužės mėn.

Monthly Trade Report – March 2021

Dėl investicijų trūkumo, mažų pelno maržų, prekybos tinklų įvestų papildomų
mokesčių ir senstančios infrastruktūros kenčiančiam Kanados maisto produktų
gamybos sektoriui reikalingos permainos.

The state of Canadian food
manufacturing: Horizon 2030

2021 05 12

Dėl augančių žaliavų kainų Kanados doleris toliau stiprėja JAV dolerio atžvilgiu

Loonie hits highest level since 2015 amid
commodity strength

2021 05 13

Augalinių baltymų rinkos Kanadoje vertė pernai pasiekė 300 mln. CAD ir 2025 metais
prognozuojamas augimas iki 1 mlrd. CAD. Skaičiuojama, kad 2,5 proc. šalies gyventojų
(apie 500 tūkst.) yra veganai.

Plant-based protein booms

2021 05 17

Pirmą kartą per pastaruosius 5 mėnesius mažėjo antrinis būstų pardavimas, tačiau
kainų augimo trajektorija nesikeitė.

Home prices keep escalating in Canada
but moderation may be coming

Kanados centrinis bankas perspėja, kad dėl didėjančios namų ūkių skolos ir būsto
rinkos išbalansavimo šalies ekonomika lieka pažeidžiama. Tarp kitų neigiamų veiksnių
vardijamas investuotojų nepasirengimas įtraukti klimato kaitos kaštus, kibernetinės
grėsmės ir stiprėjančio Kanados dolerio įtaka eksportui.

Financial System Review

2021 05 19

Kanados statistikos agentūra skelbia, kad balandžio mėn. vartotojo kainų indeksas
didėjo kiek daugiau nei prognozuota iki 3,4 proc. lyginant su buvusiu prieš metus.

Canada's annual inflation rate rises at
fastest pace since 2011

2021 05 27

Pradėta vykdyti „Žalesnių būstų“ programa, pagal kurią namų savininkai gali gauti iki
5 tūkst. CAD išmoką būsto energetiniam efektyvumui pagerinti. Federalinė Vyriausybė
7 metų trukmės programai yra numačiusi 2,6 mlrd. CAD.

Federal government will pay up to
$5,000 if you make your home more
energy efficient

2021 05 11

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021 05 04

Kanados eksporto skatinimo agentūra skelbia pastarųjų 15 metų šalies eksporto analizę. Long road to recovery: Key trends in
Eksportuojančių įmonių skaičius iki šiol negrįžo į lygį, buvusį iki pasaulinės finansų Canada’s goods export trade
krizės 2008-2009 metais.
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Didėja ir ES, ir Kanados eksportuotojų, kurie naudojasi CETA suteikiamomis prekybos
lengvatomis, skaičius. CETA preferencijų panaudojimas ES eksportui į Kanadą didėjo
nuo 38,4 proc. 2018 metais iki 55,5 proc. 2020 metais.

Canadian companies benefit from free
trade agreement preferences during the
pandemic

Kanados institucijoms nagrinėjant dempingo bylą dėl minkštųjų baldų, įvežamų iš
Kinijos ir Vietnamo, pradėti taikyti žymūs muito mokesčiai kelioms dešimtims įmonių.
Mažmeninės kai kurių baldų kainos dėl to automatiškai didėjo 4 kartus. Kanadoje
pagamintų baldų pardavimai 2020 m. sudarė 115 mln. CAD, palyginimui 2017 m.
pardavimai siekė 148 mln. CAD.

Canada imposes duties on upholstery
from China and Vietnam
Thinking of buying a new couch? The
price may have just quadrupled

2021 05 04

Turto ir žalos draudimo įmokos Kanadoje yra vienos didžiausių tarp išsivysčiusių šalių.

Canadian Premiums for P&C Insurance
Among Highest in OECD

2021 05 06

Paskelbta apie Kanados įmonės Nuvei planus įsigyti Izraelio kriptovaliutų ekosistemos
startuolį Simplex, kurio padalinys veikia ir Lietuvoje.

Nuvei to Acquire Simplex

2021 05 13

Nuo šiol Kanados Aplinkos apsaugos įstatymas priskiria plastiką kenksmingų
medžiagų kategorijai. Šalyje mažiau nei 10 proc. plastiko atliekų yra perdirbama.

Canada officially tosses plastic in the
'toxic' bin

2021 05 25

Lietuviškas vienaragis ir didžiausia Europos internetinė naudotų mados prekių
prekybos platforma „Vinted“ pradėjo veiklą Kanadoje.

Vinted Launches in Canada!

2021 05 05

Parengė:
LR ambasados Kanadoje antroji sekretorė Inga Miškinytė
tel. +1 613 567 5458, el. p.: inga.miskinyte@urm.lt

