LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. lapkritis
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Europos Komisijos (EK) informacija apie Europos Sąjungos ir Kanados išsamų EU-Canada Comprehensive and Economic
ekonomikos ir prekybos susitarimą (CETA)
Trade Agreement
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
EK sukurtas įrankis ES įmonėms, ketinančioms dalyvauti Kanadoje paskelbtuose Access to Procurement
viešuosiuose pirkimuose, leidžiantis pasitikrinti, ar pirkimas patenka į CETA sritį.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
CETA vadovas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ketinančioms eksportuoti savo
produkciją į kitas šalis, su kuriomis Kanada turi laisvosios prekybos sutartis.

Leveraging CETA as a platform to expand to
other markets

2022 m. Toronte 77-tą kartą vyks maitinimo ir svetingumo paslaugoms skirta paroda

Restaurants Canada Show 2022

Britų Kolumbijos vyriausybės informacija apie verslo galimybes skirtinguose
pramonės sektoriuose šioje provincijoje

Opportunity in B.C. Industry Sectors

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021 11 19

Atšauktas reikalavimas pateikti neigiamą PGR testo atsakymą atvykstant į šalį
Kanados piliečiams ar leidimą gyventi Kanadoje turintiems užsieniečiams, jeigu jie
grįžta ne vėliau nei per 72 val. nuo išvykimo iš Kanados.
Kanada išplėtė vakcinų nuo COVID-19, kurią pripažįsta atvykstant į šalį, sąrašą.
Nebūtinaisiais tikslais leidžiama atvykti ir užsieniečiams, pasiskiepijusiems kitomis
PSO patvirtintomis vakcinomis: Sinopharm, Sinovac ir COVAXIN.

Ottawa confirms it will nix COVID-19 test
for Canadians taking short trips, starting
Nov. 30
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Dėl Omicron atmainos įvedamas papildomas reikalavimas visiems keliautojams
atvykstantiems į šalį iš kitur nei JAV oro uostų atlikti dar vieną COVID-19 testą
nusileidus oro uoste Kanadoje (neigiamas PGR testo atsakymas yra privaloma sąlyga
pradedant kelionę lėktuvu). Po to net ir pilnai nuo COVID-19 pasiskiepiję keliautojai
privalo karantinuotis, kol sulauks neigiamo testo atsakymo. Kanados institucijos
prognozuoja, kad testo atsakymo gali tekti laukti iki 72 val.

Government of Canada introduces
additional measures to address COVID-19
Omicron variant of concern

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
Lietuvos technologijų startuoliai kviečiami teikti paraiškas pasaulyje pirmaujančio
technologijų startuolių inkubatoriaus DMZ ir konsultacinė įmonės „Pace Global
Advantage“ programai Next Big Idea, skirtos išskirtinai veiklą plečiantiems Lietuvos
startuoliams. DMZ atrinks 5 dalyvius iš Lietuvos, kurie 2022 metais atvyks dalyvauti
savaitės trukmės programoje Toronte.

Next Big Idea

ES finansuojamos programos Low Carbon Business Action in Canada kvietimai ES
įmonėms, galinčioms pasiūlyti inovacijų Kanados poreikiams kovoje su klimato
kaita.

Call for Application LCBA Canada

2021 11 04

Kanados NVO Canada West Foundation parengtos rekomendacijos švariųjų
technologijų sektoriaus vystymui.

Policy Levers Toolkit: Using government
policy to help cleantech succeed

2021 11 19

Naujosios Škotijos provincijoje įsikūrusi Maritime Launch Services paskelbė apie
planus iki 2023 m. pabaigos pastatyti pirmą Kanadoje komercinį kosmoso uostą
mažųjų palydovų paleidimui. Įmonė šiam tikslui ketina naudoti Ukrainos gamybos
raketas Cyclone-4M.

Proposed Nova Scotia spaceport announces
payload client for initial launch

Bendra ekonominė informacija
2021 11 01

Federalinės pieno komisijos rekomendacijai 8.4 proc. didinti pieno žaliavos
supirkimo kainą iki metų pabaigos turėtų pritarti provincijų Vyriausybės. Pokyčiai
turėtų įsigalioti nuo 2022 m. vasario mėn.

Cost of dairy products could spike in Canada
next year

2021 11 02

Paskelbti provincijų biudžetų vykdymo rezultatai rodo optimistiškesnę situaciją nei
pandemijos įkarštyje prognozuoti žymūs biudžeto deficitai kiekvienoje jų.

Brighter Days Ahead: Fiscal picture
improves from coast to coast

2021 11 03

Kanados centrinis bankas paskelbė įsipareigojimus JT klimato kaitos konferencijos
(COP26) kontekste.

Bank of Canada announces climate change
commitments for COP26

2021 11 04

Įmonė AquaBounty pradėjo prekiauti genetiškai modifikuota lašiša, užauginta
Princo Edvardo saloje. Tai pirmas atvejis, kai GMO žuvis yra užauginta ir
parduodama Kanadoje. Įmonė teigia, kad Atlantinę lašišą papildžius kitų žuvies rūšių

First Canadian grown genetically modified
Atlantic salmon being harvested and sold
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DNR, ji auga beveik dvigubai greičiau. Aplinkosaugos organizacijos kritikuoja
Kanados Vyriausybę, kad GMO žuvis nėra atitinkamai pažymėta ją parduodant.
2021 11 05

Spalio mėn. dirbančiųjų skaičius didėjo tik 31 tūkst. ir nepasiekė ekonomistų
prognozių. Nedarbas mažėjo nežymiai, iki 6,7 proc. (prieš mėnesį buvo 6,9 proc.).

Canada added 31,000 jobs in October,
pushing jobless rate down to 6.7%

2021 11 09

Darbuotojų trūkumo jau buvo opi problema Kanados verslams dar iki pandemijos, o
šiuo metu trūksta tiek kvalifikuotos darbo jėgos pramonės sektoriuje, tiek
nekvalifikuotų darbuotojų viešojo maitinimo ir viešbučių sektoriuje. Per kitus 3
metus dėl senėjančios visuomenės darbuotojų pasiūla mažės 600 tūkst.

Higher wages alone won’t solve Canada’s
labour shortage problem

2021 11 14

Spalio mėn. į Kanadą atvyko 14 kartų daugiau užsieniečių (263 tūkst.) nei tą patį
mėnesį 2020 m. (18,3 tūkst.). Didžiąją dalį atvykusiųjų sudarė JAV piliečiai.

Canada saw 14 times more foreign travellers
in October this year: StatCan

2021 11 15

Puslaidininkių trūkumo nulemti automobilių gamyklų veiklos trikdžiai įtakojo
bendrą gamybos pramonės pardavimų kritimą (3 proc.) rugsėjo mėn. Automobilių
pardavimai mažėjo 35,6 proc. ir buvo mažiausi (1,9 mlrd. CAD) nuo 2020 m. gegužės
mėn. Automobilių dalių pardavimai krito 13,5 proc. iki 1,8 mlrd. CAD.

Canadian manufacturing sales fell in
September as chip shortage hurt auto sector

Įmonė Greengate, veikianti Kalgaryje, ketina iki 2022 m. IV ketv. pabaigos Albertos
provincijos pietuose pastatyti didžiausią Kanadoje saulės elektrinę Travers Solar (1,6
tūkst. futbolo aikščių dydžio, viso daugiau nei 1 mln. saulės panelių).

Canada's largest solar panel project to create
more than 1,000 jobs in oil country

2021 11 17

Septintą mėnesį iš eilės infliacija šalyje yra didesnė nei Kanados centrinio banko
nustatytas 1-3 proc. intervalas. Vartojimo kainų indeksas pasiekė aukščiausią lygį
nuo 2003 m. vasario mėn. ir buvo 4,7 proc. didesnis nei prieš metus (š. m. rugsėjo
mėn. buvo 4,4 proc.). Degalų kainos augo 41,7 proc. lyginant su 2020 m. spalio mėn.

Inflation rate jumps again to new 18-year
high of 4.7%

2021 11 19

75 proc. Kanados grūdinių kultūrų eksporto išvežama per Vankuverio uostą. Dėl
užsitęsusių potvynių ir nuošliaužų Britų Kolumbijoje tebevykstant transporto
sistemos atstatymo darbams, ūkininkai ir grūdų supirkėjai susiduria su sunkumais
eksportuojant žaliavą.

Canada faces grain backlog with freight
halted through B.C. after flooding

2021 11 25

Tebeskaičiuojami po liūčių Kanados vakarų pakrantėje kilusių potvynių ir nuošliaužų
finansiniai nuostoliai. Dėl pažeistos transporto infrastruktūros kilo trikdžiai prekių,
įskaitant kurą, tiekimo grandinėse trečiojoje pagal gyventojų skaičių šalies
provincijoje. Apsunkintas krovinių iš Azijos atplukdytų į Vankuverio uostą išvežimas
sausumos ir geležinkelio transportu.

Flooding and landslides in British
Columbia: Measuring the costs

2021 11 26

Kanados Vyriausybė planuoja investuoti į šalies retųjų mineralų išteklių žvalgybą ir
išgavimą, per partnerystę su JAV ir kitomis šalimis didinti konkurenciją Kinijai.

Canada, a critical-minerals superpower?
Let's pause for a reality check
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Kanados BVP spalio mėn. buvo tik 0,5 proc. mažesnis nei iki pandemijos pradžios.

Canada’s Economy Remains On Track

Skirtingai nei ankstesniu 3 mėn. laikotarpiu, kai fiksuotas ekonomikos
susitraukimas, liepos - rugsėjo mėn. šalies BVP didėjo 1,3 proc. Augimą lėmė didėjusi
kai kurių prekių ir paslaugų paklausa. Pavyzdžiui, vartotojų išlaidos drabužiams ir
avalynei didėjo atitinkamai 27 ir 30 proc.

After brief contraction, Canada's economy
grew again in third quarter

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021 11 12

Vienintelis šalyje giliavandenis uostas Arktyje uždaromas iki 2023 metų, kol vyks Port of Churchill will close for two years
geležinkelio atnaujinimo darbai.

2021 11 13

Kanada pirmauja tarp šalių, kuriomis interneto paieškos naudotojai domisi spręsdami Canada the world's most-Googled
dėl studijų užsienyje.
destination for studying abroad

2021 11 23

Kalgario įmonė TC Energy Corp. kreipėsi į arbitražo teismą JAV dėl 15 mlrd. USD Keystone XL pipeline developers seek $15
nuostolių, kuriuos patyrė, kai š. m. pradžioje JAV Prezidentas J. Biden nusprendė billion for cancellation in one of biggest
atšaukti Kanados Albertos provincijoje pradėto tiesti Keystone XL naftotiekio statybų trade appeals against U.S. ever
leidimą JAV teritorijoje

2021 11 24

Paskelbus apie JAV ir Kanados planus nuo 2022 m. sausio mėn. atsisakyti išimčių iš Supply chain horrors feared as unvaccinated
reikalavimo būti pasiskiepijus nuo COVID-19 kertant sieną, baiminamasi kad drivers won’t be allowed to cross U.S.tūkstančiai krovininio transporto vairuotojų negalės dirbti, todėl kiltų naujų iššūkių Canada border
prekių tiekimo grandinėse.

2021 11 25

JAV Prekybos departamentui pranešus apie dvigubai didinamą muitą medienai iš
Kanados, kol kas neaišku, kokių atsakomųjų priemonių imsis Kanados Vyriausybė.
2020 m. PPO buvo priėmusi Kanadai palankų sprendimą šiame ginče. Kanada
kasmet eksportuoja medienos už 8 mlrd. CAD ir JAV yra didžiausia eksporto rinka.

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

U.S. hikes duty on Canadian softwood
lumber to 17.9% — twice the old rate

