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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 https://trade.ec.europa.eu/access-todetali informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką. markets/en/content
EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/ind
ex.cfm?id=1720

ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, seminarų vaizdo įrašai https://euccan.com/ceta-resources/
CETA temomis
EK sukurtas įrankis ES įmonėms, ketinančioms dalyvauti Kanadoje paskelbtuose https://webgate.ec.europa.eu/procurement
viešuosiuose pirkimuose, leidžiantis pasitikrinti, ar pirkimas patenka į CETA sritį.
/#/step1

2022 04 13

CETA vadovas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ketinančioms eksportuoti savo
produkciją į kitas šalis, su kuriomis Kanada turi laisvosios prekybos sutartis.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/202
1/april/tradoc_159523.pdf

EUCCAN renginio EU-Canada Business Day: Green Back Better įrašas

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
KxfPy8tYUw6ROOE9UsZQVfGIjwvtwJX2

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
2022 04 29

JAV farmacijos milžinė Moderna Kvebeko provincijoje statys mRNR tipo vakcinų
gamyklą. Tai 2021 metais sudaryto Moderna ir Kanados Vyriausybės susitarimo
dalis, kurio finansinė pusė neatskleidžiama. Planuojama, kad statybos Kvebeko
provincijoje prasidės šiemet ir turėtų būti baigtos 2024 metais. Gamyklai pasiekus
pilną pajėgumą, per metus būtų pagaminama iki 100 mln. vakcinos dozių. Tai bus
pirmoji Moderna gamykla už JAV ribų.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal
/moderna-montreal-facility-mrna1.6435636

Bendra ekonominė informacija
2022 04 01

Nepaisant rekordinių žaliavos kainų, trūkstant traukinių vagonų medienos
gabenimui į JAV, Kanados įmonės nebeturi sandėliavimo pajėgumų, yra priverstos
mažinti medienos ruošimo tempus.

https://financialpost.com/commodities/agr
iculture/extreme-supply-chain-snafus-hitlumber-industry-forcing-output-curbs-asprices-hover-near-record
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2022 04 05

Aukštos žaliavų kainos sąlygoja, kad aštuntą mėnesį iš pastarųjų devynių mėnesių
Kanados užsienio prekybos balansas yra teigiamas. Vasario mėn. prekių eksportas
buvo 2,7 mlrd. CAD didesnis už importą.

https://www.reuters.com/world/americas/c
anadas-exports-hit-record-high-februaryboosted-by-energy-products-2022-04-05/

2022 04 07

Paskelbtos 2022 metų federalinio biudžeto gairės (angl. „A Plan to Grow Our
Economy and Make Life More Affordable“). Planuojama mažinti su pandemijos
suvaldymu siejamas išlaidas (biudžeto deficitas mažėtų nuo 113,8 mlrd. iki 52,8 mlrd.
CAD) bei 60 mlrd. CAD naujų valstybės išlaidų per kitus 5 metus. Naujo finansavimo
programos skirtos gerinti būsto prieinamumą (10 mlrd. CAD), skatinti
produktyvumą ir inovacijas (steigiamas specialus 15 mlrd. CAD fondas), didinamos
išlaidas gynybai (per 5 metus didinti 22 proc., kad 2026-2027 metais pasiektų 41
mlrd. CAD), finansuoti susitaikymo su čiabuviais priemones (papildomai prie
anksčiau skelbtų 40 mlrd. CAD), sveikatos apsaugos programoms (5,3 mlrd. CAD
dantų priežiūros paslaugų kompensacijoms) ir kovos su klimato kaita priemonėms
(9,1 mlrd. CAD investicijoms į net-zero elektros tinklus).

https://budget.gc.ca/2022/home-accueilen.html

2022 04 08

Kovo mėn. nedarbo lygis rekordiškai mažėjo iki 5,3 proc. – mažiausio rodiklio nuo
1976 metų, kai Kanados statistikos agentūra pradėjo kaupti tokius duomenis.
Nedarbo lygio rodiklis būtų 7,2 proc., jeigu būtų įtraukti darbo neieškantys bedarbiai.

https://globalnews.ca/news/8745528/statis
tics-canada-march-unemployment-rate-jobnumbers/

2022 04 13

Kanados centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą nuo 0,5 proc. iki 1 proc.,
Pastarąjį kartą ne ketvirčiu, bet iš karto puse procentinio punkto norma didinta 2000
metais. Banko prognozėmis 2022 metais Kanados ekonomika augs 4,25 proc., o 2023
metais augimas sulėtės iki 3,25 proc.

https://www.bankofcanada.ca/2022/04/fa
d-press-release-2022-04-13/

2022 04 14

Kanados verslo vystymo banko prognozėmis, Kanados ekonomikos atsigavimui
nesutrukdys šeštoji Covid-19 banga. Nepaisant dar sausio mėn. daugelyje šalies
provincijų taikytų karantino priemonių, 2022 m. I ketv. fiksuotas 4 proc. BVP
augimas.

https://www.bdc.ca/en/articlestools/entrepreneurtoolkit/publications/monthly-economicletter/2204#onglets=1

2022 04 15

Atlanto vandenyno Kanados provincijų ūkininkų kaštai auga iki 60 proc., kai tenka
ieškoti alternatyvių tiekėjų po to, kai trąšų iš Rusijos importui pradėtos taikyti
sankcijos dėl Rusijos karinės invazijos Ukrainoje.

https://www.cbc.ca/news/canada/newbrunswick/fertilizer-nb-farmers-costs-soar1.6419857

2022 04 20

Kovo mėn. metinė infliacija Kanadoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 1991 metų sausio https://www.cbc.ca/news/business/canadamėn., kai buvo įvestas federalinis prekių ir paslaugų mokestis (GST). 6,7 proc. infliacija inflation-1.6424388
(vasario mėn. buvo 5,7 proc.) gerokai viršijo Kanados centrinio banko nustatytą
tikslinę 1-2 proc. ribą. Didesnis nei 3 proc. kainų augimas fiksuotas beveik dviejuose
trečdaliuose vartojimo kainų indeksą sudarančių prekių grupių (benzinas +39,8 proc.;
būstas +6,8 proc.; namų apyvokos prietaisai +9,4 proc.).

2022 04 20

Vyriausybė planuoja per 8 metus investuoti 3,8 mlrd. CAD įgyvendinant Kritinių
mineralų strategiją. 1,5 mlrd. CAD bus skirta Ontarijo provincijos šiaurinėje srityje

https://earnscliffe.ca/federal-budget-2022/

https://www.canada.ca/en/transportcanada/news/2022/04/minister-alghabra-

3
550 km nuo dabartinės susisiekimo ir elektros tiekimo infrastruktūros nutolusiam
regionui „Ringo f Fire“.

announces-investments-for-canadas-firstcritical-minerals-strategy.html

2022 04 24

Federalinė Vyriausybė išplėtė elektra varomų automobilių kategorijas, kurias
įsigyjant galios finansinė paskata. Tarp jų pateko kanadiečių tarpe populiarūs
visureigių ir furgonų modeliai. Nuo 2019 metų galiojančia lengvata įsigyjant elektrinį
ar hibridinį automobilį pasinaudojo 141 tūkst. kanadiečių. Vyriausybė siekia, kad iki
2026 metų 20 proc. naujų automobilių pardavimų sudarytų elektromobiliai.

https://www.canada.ca/en/transportcanada/news/2022/04/minister-oftransport-announces-the-expansion-of-theincentives-for-zero-emission-vehiclesprogram.html

2022 04 29

Kanados BVP didėjo devintą mėnesį iš eilės ir augo daugiausiai nuo 2021 metų kovo
mėn. - vasario mėnesį pasiekė 1,1 proc. viršijant pirminę 0,8 proc. augimo prognozę.
Skaičiuojama, kad 2022 metų I ketv. metinis BVP augimas sudarė 5,6 proc.
Statistikos agentūrai prognozuojant 0,5 proc. BVP augimą kovo mėn., Kanados
centrinio banko vadovas nurodė, kad kaistant šalies ekonomikai, birželio mėn. vėl
bus didinama bazinė palūkanų norma.

https://www.ctvnews.ca/business/economy
-gains-momentum-with-1-1-per-cent-gdpgrowth-in-february-best-month-sincemarch-2021-1.5881543

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022 04 06

Federalinė Vyriausybė išdavė leidimą naujam naftos išgavimo Bay du Nord projektui
Atlanto vandenyne, Niufaundlendo ir Labradoro provincijos pakrantėje. Leidimas
Equinor kompanijai išduotas su sąlyga, kad projektas iki 2050 metų pasieks nulines
GHG emisijas. Tokia sąlyga energijos išteklių projektui pritaikyta pirmą kartą.

https://atlantic.ctvnews.ca/federalenvironment-minister-approves-bay-dunord-oil-project-off-newfoundland1.5850790

2022 04 12

Kvebeko provincijos parlamentas patvirtino draudimą provincijos teritorijoje išgauti
naftą ir gamtines dujas. Tai pirmoji pasaulyje jurisdikcija priėmusi tokio pobūdžio
įstatymą.

https://www.theenergymix.com/2022/04/1
3/quebec-becomes-worlds-firstjurisdiction-to-ban-oil-and-gas-exploration/

2022 04 27

Statistikos agentūrai palaipsniui skelbiant 2021 metais vykusio visuotinio gyventojų
surašymo rezultatus, aiškėja Kanados visuomenės senėjimo tempai. Darbingo
amžiaus (nuo 15 iki 64 metų) populiacija yra seniausia per visą šalies istoriją, šioje
grupėje daugiau nei penktadalį (22 proc.) sudaro 55-64 metų amžiaus kanadiečiai.
Senjorų skaičius didėjo 18 proc. lyginant su 2016 metų gyventojų surašymu. Nuo
2001 metų vyresnių nei 85 metų amžiaus kanadiečių padidėjo dvigubai. Ši statistika
rodo toliau didėsiančius iššūkius Kanados ekonomikai, darbo rinkai ir sveikatos
apsaugos sistemai.

https://www.cbc.ca/news/politics/canadaworking-age-poupulation-census-1.6432398
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