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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 

 EK sukurtas įrankis ES įmonėms, ketinančioms dalyvauti Kanadoje paskelbtuose 
viešuosiuose pirkimuose, leidžiantis pasitikrinti, ar pirkimas patenka į CETA sritį. 

Access to Procurement  

 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  

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

2021 12 06 Vankuveris užima 3-čią vietą Šiaurės Amerikoje pagal darbo rinkos užimtumą 
technologijų sektoriuje, tačiau geriausiai apmokamų talentų darbo užmokestis 
vidutiniškai yra 27 proc. mažesnis nei Sietle, kuris yra 2-je vietoje.  

Vancouver: 12,900 tech hires in last two 
years 

2021 12 25 Paleistas NASA, Europos ir Kanados kosmoso agentūrų sukurtas teleskopas. Prie 
projekto prisidėjo bent pusė iš 600 Kanados astronomų asociacijos mokslininkų, 
Kanados inžinieriai dalyvavo kuriant teleskopo veikimui reikalingus prietaisus. 

Canadian scientists rejoice successful 
launch of space telescope 

2021 12 29  Kanados biotechnologijų kompanija Providence Therapeutics gavusi finansavimą iš 
Bill & Melinda Gates Foundation ketina gaminti mRNA vakcinoms reikalingus 
ingredientus, skirtus mažų ir vidutinių pajamų šalių vakcinos nuo Covid-19 
poreikiams.  

Calgary-based Providence Therapeutics 
recruits for vaccine trial, secures funding for 
bringing jabs to developing world 

Bendra ekonominė informacija 

2021 12 01 Dėl nesikeičiančių vidinės migracijos tendencijų ir menkos būstų pasiūlos kitais 
metais prognozuojamas tolesnis būsto kainų augimas (iki 9,2 proc.)  

House prices in Canada will rise higher in 
2022, real-estate report says 

2021 12 02 Kanados RBC banko analitikai prognozuoja pozityvų, bet lėtesnį nei šiais metais 
individualių Kanados provincijų ekonomikų augimą.  

Provinces to enter advanced stages of 
recovery in 2022 
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2021 12 03 Dirbančiųjų skaičius lapkričio mėn. augo 0,8 proc. (154 tūkst.) ir buvo 1 proc. (186 
tūkst.) didesnis nei iki pandemijos, 2020 m. vasarį. Nedarbas mažėjo iki 6 proc.  

Canada’s economy cranks out 154k jobs, 
quadruple expectations  

2021 12 07 Spalio mėn. žymiai augo Kanados prekių eksportas (+6,4 proc.) ir importas (+5,3 
proc.), daugiausiai dėl didesnių automobilių ir jų dalių bei energijos produktų 
prekybos apimčių. Teigiamas prekybos balansas didėjo nuo 1,4 mlrd. CAD rugsėjo 
mėn. iki 2,1 mlrd. CAD spalio mėn. ir buvo didžiausias per 2021 metus.  

Canadian international merchandise trade, 
October 2021 

2021 12 08 RBC ekonomistų pasiūlymai Vyriausybės ilgalaikei strategijai skatinant ekonomikos 
augimą. Akcentuojamas privataus kapitalo investicijų į technologijas ir inovacijas 
skatinimas, naujų talentų pritraukimo programų kūrimas, kt.  

The Great Canadian Restart 

2021 12 08 Kanados centrinis bankas nepakeitė 0,25 proc. bazinės palūkanų normos. Jos 
kėlimas anksčiau nei tai padarys JAV būtų ekonomiškai nenaudingas, stiprėjant 
Kanados doleriui didėtų eksporto kaštai. Rinkų apžvalgininkai prognozuoja, kad 
Kanados centrinis bankas 2022 metais bent 5 kartus didins bazinę palūkanų normą. 

No need to hike benchmark interest rate 
just yet, Bank of Canada says 

2021 12 09 2022 m. laukiama didžiausio per pastaruosius 10 metų maisto mažmeninių kainų 
augimo (nuo 5 iki 7 proc.), kuris vidutinei kanadiečių šeimai reikštų beveik 1 tūkst. 
CAD papildomų išlaidų per metus.  

Canada's Food Price Report 2021 

2021 12 14 Vyriausybės pranešime apie valstybės biudžeto vykdymą (angl. Fall Economic 
Statement) akcentuojama, kad darbo vietų skaičius jau pasiekė 106 proc., lyginant su 
buvusiu iki pandemijos (JAV šis rodiklis siekia 83 proc.). Konstatuojama, kad 
Kanados ekonomika atsigavo 5 mėn. greičiau nei po 2008 m. finansų krizės – 2021 
m. III ketv. šalies BVP augo 5,4 proc.  

Taip pat pranešta, kad vietoj prognozuoto 354,2 mlrd. CAD federalinio biudžeto 
deficito galutinis rodiklis praėjusį laikotarpį (iki š. m. kovo 31 d.) buvo 327,7 mlrd. 
CAD. Einamųjų metų biudžeto deficitas taip pat turėtų būti daugiau nei 10 mlrd. 
CAD mažesnis lyginant su prognozuotu prieš 9 mėn., t.y. 144,5 mlrd. CAD.  

Nepaisant dėl infliacijos didėjusių biudžeto pajamų iš mokesčių, tęsiantis pandemijai 
artimiausio laikotarpio Vyriausybės prioritetu išlieka papildomų išlaidų 
reikalaujančios socialinės paramos priemonės, ne valstybės biudžeto balansavimas. 

Address by the Deputy Prime Minister and 
Minister of Finance on the Economic and 
Fiscal Update 2021 

 

Economic and Fiscal Update 

2021 12 15 Lapkričio mėn. infliacija Kanadoje išliko didžiausia per 18 metų – vartojimo kainų 
indeksas pasiekė 4,7 proc. Daugiausiai didėjo maisto, baldų ir degalų kainos 
(pastarieji brango 44 proc. lyginant su 2020 m. lapkričio mėn.).  

Canada's inflation rate stays at 18-year high 
of 4.7% 

2021 12 16 Vasarą buvusi sausra lėmė mažiausią per 14 metų rapsų derlių, eksportas mažėjo 50 
proc. Labiausiai smuko rapsų eksportas į ES, JAE, Kiniją ir Japoniją.  

Drought takes big bite out of canola exports 

https://www.bnnbloomberg.ca/canada-s-economy-cranks-out-154k-jobs-quadruple-expectations-1.1690642
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https://www.producer.com/markets/drought-takes-big-bite-out-of-canola-exports/
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2021 12 23 Kanados BVP augo 5-tą mėnesį iš eilės ir spalio mėn. padidėjo 0,8 proc. (rugsėjo 
mėn. buvo 0,2 proc.). Augimas fiksuotas tiek prekių gamybos (+1,6 proc.), tiek 
paslaugų sektoriuose (0,6 proc.). Nors dar negrįžta iki 2020 m. lygio, lyginant su š. 
m. rugsėjo mėn. gerėjo situacija automobilių ir jų dalių gamybos sektoriuje 
(atitinkamai +47,8 proc. ir +13,1 proc). Bendrai spalio mėn. gamybos sektoriuje 
fiksuotas 1,8 proc. augimas, lyginant su 1,5 proc. susitraukimu rugsėjo mėn. 

Gross domestic product by industry, 
October 2021 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021 12 01 Artimiausiu metu laukiama Kanados Vyriausybės spendimo dėl Kinijos įmonės 
Huawei įrangos naudojimo. Huawei padalinio Kanadoje telekomunikacijų tinklų 
įrangos pardavimai 2018-2020 metais pasiekė 700 mln. CAD.  

Canadian telecoms spent $700M on Huawei 
tech while Liberals delayed ban decision 

 Analitinio centro Clean Energy Canada parengta ataskaita rodo, kad Kanada turės 
padvigubinti pagaminamos švarios elektros energijos apimtis, siekiant mažinti GHG 
emisijas ir pasiekti deklaruojamą „net zero“ tikslą 2050 metais.  

12 nuclear plants? 113 dams? That’s how 
much Canada is short of its green energy 
needs, report says 

2021 12 02 Ontarijo provincijoje, Darlingtono mieste (82 km nuo Toronto miesto centro) iki 
2028 metų ketinama baigti statyti modulinių branduolinių reaktorių (ang. Small 
Modular Reactors, SMRs) technologija pagrįstą elektrinę.  

GE Hitachi to build billion-dollar nuclear 
power plant in Ontario 

2021 12 10 Kanada grasina papildomais muitais JAV ir vienašališkai suspenduoti dalį Kanados, 
JAV ir Meksikos laisvos prekybos susitarimu (CUSMA) patvirtintų muitų lengvatų 
JAV pieno produktams, jeigu būtų patvirtintas Build Back Better Act. Jis numato virš 
12 tūkst. USD mokesčių lengvatą įsigyjant JAV pagamintus elektrinius automobilius 
ir tai faktiškai reikštų 34 proc. dydžio muitą analogams pagamintiems Kanadoje.  

Canada threatens U.S. with tariffs, partial 
suspension of CUSMA over electric vehicle 
tax credit 

2021 12 16 Inovacijų, mokslo ir pramonės ministrui skirtas mandato laiškas (angl. mandate 
letter) rodo Vyriausybės tikslą Kanadai tapti pasauline lydere baterijų elektriniams 
automobiliams gamyboje ir tiekiant retuosius mineralus, taip pat peržiūrėti dabartinį 
užsienio investicijų reguliavimą. 

Minister of Innovation, Science and 
Industry Mandate Letter 

2021 12 21  Nuo 2022 m. pabaigos turėtų būti uždrausti „kenksmingi“ vienkartinio naudojimo 
plastiko produktai: apsipirkimo maišeliai, vienkartinės lėkštės ir stalo įrankiai, 
pakuotės maisto išsinešimui, šiaudeliai, alaus skardinių žiedai. Iki kovo 5 d. laukiama 
suinteresuotų rinkos žaidėjų komentarų įstatymo projektui, o ekologinės 
organizacijos jau kritikuoja jo nuostatą, kad šis draudimas nebus taikomas Kanados 
gamintojams, kurie tokius plastiko produktus eksportuos.  

Liberals release long-awaited regulations to 
ban single-use plastics, but there’s a 
loophole 

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