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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 
detali informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką. 

Access2Markets 

 EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo CETA factsheet and guides 

 ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, seminarų vaizdo įrašai 
CETA temomis 

CETA Resources 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021 09 07  Leidžiama atvykti į Kanadą nebūtinųjų kelionių tikslais (t. y. turistams) visiems 
užsieniečiams, jeigu jie yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 ir turi neigiamą 
molekulinį PGR testo atsakymą. Šiuo metu Kanada pripažįsta tik šių gamintojų 
vakciną nuo COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD ir 
Janssen (Johnson & Johnson). 

Travel Advisory 

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

2021 09 13 Kinijos farmacijos įmonė Everest Medicines Ltd. įsigijo mRNA tipo vakcinos nuo 
Covid-19 licenciją iš Kanados įmonės Providence Therapeutics Holdings Inc. Kinai 
turės teisę platinti vakciną Kinijoje, Indonezijoje, Singapūre ir Tailande. Tiesa, kol 
kas baigta tik pirmoji kanadiečių vakcinos klinikinių tyrimų stadija.  

Chinese firm buys Canada mRNA vaccine 
tech in US$500M deal 

2021 09 28 Automobilių gamybos sektoriuje per kitus 5 metus siekiama sukurti tiekimo grandinę 
nulinių emisijų automobilių gamybai. Iniciatyva skirta skatinti atitinkamus verslo 
modelius ir investicijas, kad Kanada pasiektų šiemet užsibrėžtą tikslą 2035 metais 
šalies viduje parduoti išimtinai nulinių emisijų automobilius.  

Canadian companies join in zero-emission 
vehicle supply alliance 

Building Canada’s Battery Supply Chain  

Bendra ekonominė informacija 

2021 09 02 Kanados tarptautinės prekybos perviršis liepos mėn. sumažėjo iki 778 mln. CAD. 
Eksportas didėjo tik 0,6 proc. ir sudarė 53,7 mlrd. CAD, o importas augo 4,2 proc. iki 
rekordinio dydžio – 53 mlrd. CAD.  

Canada's trade surplus narrows to $778M in 
July as imports outpaced exports 

https://bit.ly/3fJqXq2
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1720
https://euccan.com/ceta-resources/
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2021/09/travel-advisory-reminder--on-september-7-new-measures-for-fully-vaccinated-international-travellers-to-canada-will-come-into-force.html
https://www.bnnbloomberg.ca/chinese-firm-buys-canada-mrna-vaccine-tech-in-us-500m-deal-1.1651296
https://www.bnnbloomberg.ca/chinese-firm-buys-canada-mrna-vaccine-tech-in-us-500m-deal-1.1651296
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-companies-join-in-zero-emission-vehicle-supply-alliance/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadian-companies-join-in-zero-emission-vehicle-supply-alliance/
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2021/05/Turning-Talk-into-Action_Building-Canadas-Battery-Supply-Chain.pdf
https://www.cbc.ca/news/business/trade-balance-july-1.6162330
https://www.cbc.ca/news/business/trade-balance-july-1.6162330
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2021 09 03 Didžiosioms pasaulio ekonomikos augant dėl atsigaunančio paslaugų sektoriaus ir 
atnaujintos pramonės veiklos, Kanada tapo vienintele G7 valstybe, kurios BVP š. m. 
II ketv. mažėjo. Fiksuotas 1,1 proc. susitraukimas lyginant su 2020 m. II ketv. 
(prognozė buvo +2 proc.), kurį daugiausia lėmė pasikeitusios tendencijos būsto 
rinkoje. Kanados centrinis bankas prognozuoja geresnius BVP rodiklius III ketv.  

Surprise Contraction for Canada 

 Kanados statistikos agentūros duomenys rodo, kad š.m. II ketv. kanadiečiai investavo 
rekordinius 57,2 mlrd. CAD į vertybinius popierius užsienyje (2021 m. I ketv. buvo 
40 mlrd. CAD).  

Canadian investment portfolios took flight 
during pandemic lockdown 

2021 09 05 2021 metų II ketv. namų ūkių būsto paskolų ir pajamų santykis augo iki rekordinių 
173,1 proc. Naują būsto paskolą šiuo laikotarpiu gavo 410 tūkst. kanadiečių, vidutinis 
paskolos dydis pakilo iki rekordinio 355 tūkst. CAD dydžio. 

StatsCan finds mortgage borrowing hit a 
record in the spring 

Canadians have record-high mortgage debt 

2021 09 08 Nepaisant infliacijos augimo Kanados centrinis bankas paliko nepakeistą 0,25 proc. 
bazinę palūkanų normą bei įspėjo, kad Kanados ekonomikos atsigavimui turės įtakos 
ketvirtoji COVID-19 banga ir trikdžiai pasaulinėse teikimo grandinėse.   

Bank of Canada maintains policy rate, 
continues forward guidance and current 
pace of quantitative easing 

2021 09 10 Rugpjūčio mėn. 90 tūkst. didėjo dirbančiųjų skaičius, nedarbo lygis nukrito iki 7,1 
proc. – mažiausio lygio nuo pandemijos pradžios. Tačiau Kanadoje išlieka atotrūkis 
tarp darbo vietų pasiūlos ir darbo ieškančių žmonių skaičiaus. Prognozuojama, kad 
vien žemės ūkio sektoriuje 2029 metais trūks 123 tūkst. darbuotojų. 

'Profound effect' of COVID-19 is 
transforming Canada's labour market 

The agricultural industry is desperate for 
workers and Canada is no exception  

2021 09 13 Vienas didžiausių Kanados bankų RBC prognozuoja, kad 2021 metais šalies BVP augs 
5,1 proc., o 2023 m. didės 4,3 proc. Prognozuojama, kad atsigaus pusės Kanados 
provincijų ekonomikos (lyginant 2019 ir 2021 finansinius metus) 

The long and winding road to recovery 

Recovery bumpy but still advancing in all 
provinces 

2021 09 15 Penktą mėnesį iš eilės infliacija šalyje buvo didesnė nei Kanados centrinio banko 
nustatyta 1-3 proc. riba ir rugpjūčio mėn. pasiekė aukščiausią lygį nuo 2003 metų. 
Kainų indeksas buvo 4,1 proc. didesnis nei tą patį mėnesį 2020 metais (š.m. liepos 
mėn. buvo 3,7 proc.). Didžiausias kainų augimas fiksuotas srityse, siejamose su 
ekonomikos atsivėrimu po karantino dėl COVID-19: lėktuvo bilietai (+37,5 proc.), 
nakvynė viešbučiuose (+12 proc.). Tuo tarpu automobilių kuro kainos buvo 32 proc. 
didesnės nei pernai. 

Inflation rate spikes to 4.1% in August, 
highest since 2003 

2021 09 29 Nors šalies mastu nedarbo lygis viršija 7 proc., net 55 proc. mažų ir vidutinių įmonių 
Kanadoje susiduria su sunkumais samdant naujus darbuotojus.  

Labour shortage hampering post-pandemic 
recovery for businesses in Canada 

2021 09 30 Šios vasaros gamtos stichijos (miškų gaisrai, sausra) ir pandemijos nulemti gamyklų 
veiklos ir tiekimo grandinių trukdžiai lemia didėjančias maisto produktų kainas 
Kanadoje. Daugiausia brango mėsos produktai.  

Bacon prices reach all-time high in Canada 

http://www.baystreet.ca/articles/economiccommentary.aspx?id=3331&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.bnnbloomberg.ca/canadian-investment-portfolios-took-flight-during-pandemic-lockdown-1.1647647.amp.html?taid=613217fcb6f45200011e24c3&utm_campaign=trueAnthem%20Manual&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&__twitter_impression=true
https://www.bnnbloomberg.ca/canadian-investment-portfolios-took-flight-during-pandemic-lockdown-1.1647647.amp.html?taid=613217fcb6f45200011e24c3&utm_campaign=trueAnthem%20Manual&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&__twitter_impression=true
https://www.cbc.ca/news/business/mortgage-borrowing-hits-record-1.6171180
https://www.cbc.ca/news/business/mortgage-borrowing-hits-record-1.6171180
https://www.cbc.ca/news/business/debt-mortgage-feature-1.6162668
https://www.bankofcanada.ca/2021/09/fad-press-release-2021-09-08/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FAD210908
https://www.bankofcanada.ca/2021/09/fad-press-release-2021-09-08/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FAD210908
https://www.bankofcanada.ca/2021/09/fad-press-release-2021-09-08/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FAD210908
https://www.cbc.ca/news/business/jobs-bank-canada-election-column-don-pittis-1.6169373
https://www.cbc.ca/news/business/jobs-bank-canada-election-column-don-pittis-1.6169373
https://financialpost.com/fp-work/hot-job-why-you-wont-necessarily-get-a-farmers-tan-while-working-in-agriculture
https://financialpost.com/fp-work/hot-job-why-you-wont-necessarily-get-a-farmers-tan-while-working-in-agriculture
https://thoughtleadership.rbc.com/the-long-and-winding-road-to-recovery/?utm_medium=email&utm_source=salesforce&utm_campaign=macro
https://thoughtleadership.rbc.com/recovery-bumpy-but-still-advancing-in-all-provinces/?utm_medium=email&utm_source=salesforce&utm_campaign=provincial
https://thoughtleadership.rbc.com/recovery-bumpy-but-still-advancing-in-all-provinces/?utm_medium=email&utm_source=salesforce&utm_campaign=provincial
https://www.cbc.ca/news/business/inflation-august-1.6176383
https://www.cbc.ca/news/business/inflation-august-1.6176383
https://www.cbc.ca/amp/1.6192644?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true
https://www.cbc.ca/amp/1.6192644?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true
https://www.ctvnews.ca/business/bacon-prices-reach-all-time-high-in-canada-1.5606585
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Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

 Globaliame valstybių Fintech reitinge 2021 metais Kanada krito per 3 pozicijas ir 
atsidūrė 12 vietoje (2020 m. buvo 9-oje). Miestų reitinge yra 9 Kanados miestai: 
Torontas 29 vieta (-17 pozicijų), Monrealis 47 vieta (+1 pozicija), Vankuveris 51 vieta 
(-15 pozicijų), Otava 75 vieta (+15 pozicijų), Kalgaris 83 vieta (+1 pozicija), Viktorija 
142 vieta (-25 pozicijos), Edmontonas 161 vieta (+18 pozicijų), Halifaksas 199 pozicija 
(pirmą kartą), Kitchener Waterloo 246 vieta (-8 pozicijos). 

Global Fintech Rankings Report 

2021 09 02 Kanados tarptautinis prekybos tribunolas pagal Manitobos provincijoje veikiančios 
baldų gamybos įmonės skundą konstatavo žalą dėl dempingo Kinijai ir Vietnamui 
eksportuojant minkštuosius baldus į Kanadą. Dempingo bylos pradžioje pradėti taikyti 
didesni muitai lėmė, kad kai kurių baldų mažmeninės kainos didėjo 4 kartus.  

Tribunal Finds Injury—Certain Upholstered 
Domestic Seating from China and Vietnam 

Retail council slams ‘ridiculous’ tariffs as 
Canada’s furniture feud heats up 

2021 09 08 Įmonė, kuriai priklauso vienas žymiausių Kanados prekės ženklų Canada Goose, 
gavo Kinijos reguliuotojo baudą dėl klaidinančio įrašo drabužių etiketėje.  

Canada Goose fined by China for 'misleading' 
consumers about parka material 

 Kanados gyvulių augintojų asociacijos duomenimis 2020 metais jautienos eksportas į 
ES tesiekė 3,6 proc. pagal CETA suderėtos kvotos ir sudarė tik 0,12 proc. viso 
kanadietiškos jautienos eksporto.  

Despite CETA, very little Canadian meat on 
the European market 

2021 09 10 Po rugsėjo 20 dieną įvykusių parlamento rinkimų naujoji šalies Vyriausybė ketina 
riboti būsto įsigijimą užsieniečiams bei svarsto dėl prabangos mokesčio įvedimo 
parametrų. 

How a foreign homebuyer ban in Canada 
could backfire 

Consultation on proposed Luxury Tax 

2021 09 20 Globaliame inovacijų indekse tarp visų pasaulio šalių Kanada užėmė 16-ąją vietą. 
Pastaruosius kelis metus Kanadai nepavyksta grįžti į šio reitingo dešimtuką.  

Global Innovation Index 2021 

2021 09 21 Kvebeko provincijos valdoma energetikos bendrovė Hydro-Québec tieks 
atsinaujinančių šaltinių pagrindu gaunamą elektrą didžiausiam JAV miestui.  

Hydro-Québec wins multibillion-dollar 
contract to deliver power to New York City 

2021 09 28 Pasibaigus Kanados ginčui su Kinija dėl savavališkai sulaikytų Kanados piliečių, 
Kanados rapsų augintojai tikisi grįžti į Kinijos rinką. Daugiau nei 2 metus trunkantys 
kanadietiškų rapsų tiekimo į Kiniją trukdžiai jau kainavo Kanados rapsų pramonei 
daugiau nei 2 mlrd. CAD dėl prarastų pardavimų ir mažesnių kainų. 

Farm groups hope end of Meng Wanzhou 
case leads to resolution of canola dispute 
with China 

2021 09 29 Kinijos baterijų gamintojos Contemporary Amperex Technology Co Ltd sandoris 
įsigyjant Kanados įmonę Millennial Lithium Corp, kuri yra pradėjusi ličio išgavimo 
projektą Argentinoje, bus svarstomas dėl atitikimo valstybės saugumo interesams. 

Chinese battery maker’s deal to acquire 
Canada’s Millennial Lithium will trigger full 
security review, expert predicts 

 

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

https://findexable.com/wp-content/uploads/2021/06/Global-Fintech-Rankings-2021-v1.2_30_June.pdf
https://www.canada.ca/en/international-trade-tribunal/news/2021/09/tribunal-finds-injurycertain-upholstered-domestic-seating-from-china-and-vietnam.html
https://www.canada.ca/en/international-trade-tribunal/news/2021/09/tribunal-finds-injurycertain-upholstered-domestic-seating-from-china-and-vietnam.html
https://www.bnnbloomberg.ca/retail-council-slams-ridiculous-tariffs-as-canada-s-furniture-feud-heats-up-1.1647875.amp.html
https://www.bnnbloomberg.ca/retail-council-slams-ridiculous-tariffs-as-canada-s-furniture-feud-heats-up-1.1647875.amp.html
https://www.cbc.ca/news/business/canada-goose-china-1.6168160
https://www.cbc.ca/news/business/canada-goose-china-1.6168160
https://www-web--agri-fr.translate.goog/marches-agricoles/article/181277/boeufs-sans-hormones-du-canada?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=ajax,elem
https://www-web--agri-fr.translate.goog/marches-agricoles/article/181277/boeufs-sans-hormones-du-canada?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-GB&_x_tr_pto=ajax,elem
https://www.bnnbloomberg.ca/how-a-foreign-homebuyer-ban-in-canada-could-backfire-1.1650549
https://www.bnnbloomberg.ca/how-a-foreign-homebuyer-ban-in-canada-could-backfire-1.1650549
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2021/consultation-proposed-luxury-tax.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
https://www.theglobeandmail.com/business/article-hydro-quebec-wins-multibillion-dollar-contract-to-deliver-power-to-new/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-hydro-quebec-wins-multibillion-dollar-contract-to-deliver-power-to-new/
https://www.cbc.ca/amp/1.6191706?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true
https://www.cbc.ca/amp/1.6191706?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true
https://www.cbc.ca/amp/1.6191706?__vfz=medium%3Dsharebar&__twitter_impression=true
https://www.theglobeandmail.com/amp/business/article-chinese-battery-makers-deal-to-acquire-canadas-millennial-lithium-will/?__twitter_impression=true
https://www.theglobeandmail.com/amp/business/article-chinese-battery-makers-deal-to-acquire-canadas-millennial-lithium-will/?__twitter_impression=true
https://www.theglobeandmail.com/amp/business/article-chinese-battery-makers-deal-to-acquire-canadas-millennial-lithium-will/?__twitter_impression=true

