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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 

2022 02 16 

17:00 CET 

EUCCAN ir Kanados Užsienio reikalų ministerijos organizuojama diskusija dėl ES-
Kanados strateginės partnerystės retųjų mineralų srityje bei galimybes verslui 
ekonomikos žaliosios transformacijos kontekste (renginys Zoom platformoje).  

The EU: Canada’s Partner for Supply Chain 
Diversification 

 Gyvybės mokslų sektoriaus Albertos provincijoje apžvalga Life Sciences in Alberta State of the Industry 
Report 

 Biotechnologijų sektoriaus darbo rinkos tendencijų Kanados provincijose apžvalgos  National Labour Market Information Study 

2022 01 13 Sausį Kanados Vyriausyė papildomai skyrė 550 mln. CAD mokslo grantams, tačiau 
mokslo plėtrai skiriamos lėšos vis dar yra mažesnės nei prieš 20 metų, kai išlaidos 
MTEPI sudarė 2,02 proc. EBPO duomenimis, 2020 m. šis rodiklis Kanadoje pasiekė 
1,7 proc., Vokietijoje buvo 3,19 proc., JAV 3,07 proc., o Kinijoje 2,23 proc.  

Can Canada keep up in the race for R&D 
leadership? 

2022 01 20 Kanados Vyriausybė paskelbė naują strategiją Žemės palydovams Strategy for Satellite Earth Observation 

2021 01 31 2022 metais prognozuojamas 5,3 proc., o laikotarpiu iki 2024 metų bendras 22,4 
proc. Kanados technologijų sektoriaus augimas. Pagrindiniai iššūkiai siejami su 
kvalifikuotų darbuotojų ir ankstyvosios plėtros investicijų stoka. 

BDC report expects tech sector revenue to 
grow by 22 percent by 2024 

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://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159523.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159523.pdf
https://oxi90.com/LARZUBN98/9904E3B3B71C4B1BACAF2641C988F49D.php
https://oxi90.com/LARZUBN98/9904E3B3B71C4B1BACAF2641C988F49D.php
https://www.bioalberta.com/uploads/files/2021%20BioAlberta%20State%20of%20the%20Industry%20Final%20Report%20Nov%2010%202021.pdf
https://www.bioalberta.com/uploads/files/2021%20BioAlberta%20State%20of%20the%20Industry%20Final%20Report%20Nov%2010%202021.pdf
https://www.biotalent.ca/national-labour-market-information-study/
https://sciencebusiness.net/news/researchers-ask-can-canada-keep-race-rd-leadership
https://sciencebusiness.net/news/researchers-ask-can-canada-keep-race-rd-leadership
https://asc-csa.gc.ca/eng/publications/canada-strategy-for-satellite-earth-observation/default.asp
https://betakit.com/bdc-report-expects-tech-sector-revenue-to-grow-by-22-percent-by-2024/
https://betakit.com/bdc-report-expects-tech-sector-revenue-to-grow-by-22-percent-by-2024/
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Bendra ekonominė informacija 

2022 01 04 Gruodžio mėn. gamybos sektoriaus augimo tempai buvo lėčiausi per pastaruosius 5 
mėnesius, pagrindinė priežastis žaliavų trūkumas ir pristatymo trukdžiai. 

Canadian factory activity grows in 
December but shortages weigh 

 Gruodį pramonės produktų kainų indeksas padidėjo 0,8 proc. lyginant su lapkričio 
mėn. ir 18,1 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Žaliavų kainų 
indeksas smuktelėjo 1,0 proc. lyginant su lapkričio mėn., bet buvo 36,2 proc. didesnis 
nei pernai. 

Industrial product and raw materials price 
indexes, November 2021 

2021 01 06 Lapkričio mėn. fiksuotas didžiausias per pastaruosius 13 metų teigiamas Kanados 
užsienio prekybos balansas (3,1 mlrd. CAD). Eksportas augo 3,8 proc., daugiausiai dėl 
farmacijos sektoriaus, nes Kanadoje pakavimui ir žymėjimui atlikti buvo pristatytos 
didelės Covid-19 vaistų siuntos. 

Canadian international merchandise trade, 
November 2021 

2022 01 07 Nedarbo lygis gruodžio mėn. mažėjo iki 5,9 proc. ir buvo mažiausias nuo pandemijos 
pradžios (5,7 proc. 2020 m. vasarį).  

https://globalnews.ca/news/8495110/statis
tics-canada-economy-december-job-report/  

 Tarptautinė energetikos agentūra teigiamai įvertino Kanados priemones siekiant 
ambicingų tikslų kovoje su klimato kaita. IEA rekomendavo stiprinti elektros 
junglumą tarp provincijų, didinti finansavimą švarios energijos technologijoms ir 
nustatyti aiškius energijos efektyvumo tikslus. 

Canada to face challenge in remaining major 
oil power: IEA 

2022 01 17 2021 metais parduota penktadaliu daugiau būstų nei pirmaisiais pandemijos metais. 
Dėl mažų skolinimosi kaštų, nepakankamos pasiūlos ir nemažėjusios paklausos būsto 
kainos pasiekė naujas aukštumas. Gruodžio mėn. vidutinė būsto kaina šalies mastu 
sudarė virš 811 tūkst. CAD ir buvo 26,6 proc. didesnė nei prieš metus.  

Canadian home sales set new record in 
2021, topping previous high by 20% 

 IV ketv. įmonių apklausa parodė, kad trumpalaikėje perspektyvoje verslams trukdys 
tiekimo grandinių trikdžiai ir darbuotojų trūkumas, tačiau didžioji dalis įmonių 
planuoja naujas investicijas ir darbuotojų atlyginimų kėlimą.  

Business Outlook Survey―Fourth Quarter 
of 2021  

2022 01 19 Gruodį vartojimo kainų indeksas didėjo 4,8 proc. lyginant su buvusiu prieš metus, 
daugiausiai dėl žymaus maisto prekių kainų pokyčio. Maisto produktai pabrango 5,7 
proc., tai didžiausias šios kategorijos prekių kainų augimas nuo 2011 metų. Dėl 
užsitęsusių puslaidininkių tiekimo trukdžių taip pat brango namų apyvokos prietaisai 
(+5,7 proc.) ir nauji automobiliai (+7,2 proc.). Kuro kainos mažėjo 4,1 proc. lyginant 
su buvusiomis lapkričio mėn., tačiau vis tiek buvo 33 proc. didesnės nei prieš metus. 

Canada's inflation rate rises to new 30-year 
high of 4.8% 

2022 01 26 Kanados centrinis bankas paliko bazinę palūkanų normą nepakeistą (0,25 proc.). Jo 
prognozėmis, infliacija Kanadoje išliks ties 5 proc. riba artimiausius 6 mėnesius ir 
nukris iki 3 proc. metų pabaigoje. Dėl naują pandemijos bangą sukėlusios Omikron 
atmainos sumažinta Kanados ekonomikos augimo 2022 ir 2023 metais prognozė, 
atitinkamai 4 proc. (-0,3) ir 3,5 proc. (-0,2). 

Bank of Canada maintains policy rate, 
removes exceptional forward guidance 

https://financialpost.com/pmn/business-pmn/canadian-factory-activity-grows-in-december-but-shortages-weigh
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/canadian-factory-activity-grows-in-december-but-shortages-weigh
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220104/dq220104a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220104/dq220104a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220106/dq220106a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220106/dq220106a-eng.htm
https://globalnews.ca/news/8495110/statistics-canada-economy-december-job-report/
https://globalnews.ca/news/8495110/statistics-canada-economy-december-job-report/
https://www.bnnbloomberg.ca/canada-to-face-challenge-in-remaining-major-oil-power-iea-1.1707019
https://www.bnnbloomberg.ca/canada-to-face-challenge-in-remaining-major-oil-power-iea-1.1707019
https://globalnews.ca/news/8516543/canada-home-sales-record-crea/
https://globalnews.ca/news/8516543/canada-home-sales-record-crea/
https://www.bankofcanada.ca/2022/01/business-outlook-survey-fourth-quarter-of-2021/
https://www.bankofcanada.ca/2022/01/business-outlook-survey-fourth-quarter-of-2021/
https://www.cbc.ca/news/business/inflation-canada-1.6320085
https://www.cbc.ca/news/business/inflation-canada-1.6320085
https://www.bankofcanada.ca/2022/01/fad-press-release-2022-01-26/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FADMPR220126
https://www.bankofcanada.ca/2022/01/fad-press-release-2022-01-26/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FADMPR220126
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 2021 metais Kanadoje pagaminta mažiausiai lengvųjų automobilių nuo 1967-ųjų, 
kiek daugiau nei 1,1 mln. (palyginimui 2019 m. beveik 2 mln.). Pagrindinė priežastis 
– pasaulinis puslaidininkių trūkumas. 

Canadian auto production last year hit 
lowest level since 1967 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021 01 04 Paskelbtas preliminarus sprendimas JAV pradėtame ginče dėl Kanados taikomos 
mažesnio muito kvotų sistemos pieno produktams. Arbitrai pripažino Kanadą 
pažeidus JAV-Meksikos-Kanados laisvosios prekybos susitarimą.  

Canada loses to U.S. in trade spat as panel 
says dairy rules defy pact 

2021 01 10 Pradedamos derybos su Taivanu dėl investicijų apsaugos susitarimo. Taivanas yra 15-
oje vietoje tarp Kanados prekybos partnerių apskritai, 6-oje vietoje tarp Azijos 
valstybių. 2020 metais Kanados investicijos Taivane pasiekė 557 mln. CAD, Taivano 
investicijos Kanadoje buvo 256 mln. CAD. 

Taiwan and Canada agree to begin talks on 
an investment protection agreement 

2021 01 11 Kinija sustabdė jautienos importą iš Kanados, po to kai Albertos provincijoje 
patvirtintas galvijų spongiforminės encefalopatijos atvejis. Kinija yra trečia pagal 
dydį kanadietiškos jautienos eksporto rinka (apie 170 mln. CAD per metus). 

China, Philippines suspend beef imports 
from Canada after BSE case 

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

https://www.ctvnews.ca/business/desrosiers-says-canadian-auto-production-last-year-hit-lowest-level-since-1967-1.5755476
https://www.ctvnews.ca/business/desrosiers-says-canadian-auto-production-last-year-hit-lowest-level-since-1967-1.5755476
https://financialpost.com/news/economy/u-s-and-canada-both-claim-victory-in-dairy-quota-trade-dispute
https://financialpost.com/news/economy/u-s-and-canada-both-claim-victory-in-dairy-quota-trade-dispute
https://www.theglobeandmail.com/business/article-taiwan-and-canada-agree-to-begin-talks-on-an-investment-protection/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-taiwan-and-canada-agree-to-begin-talks-on-an-investment-protection/
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/china-philippines-suspend-beef-alberta-1.6310762
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/china-philippines-suspend-beef-alberta-1.6310762

