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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022 06 20

Nuo 2022 metų pabaigos Kanadoje bus draudžiama gaminti ir https://www.canada.ca/en/environment-climateimportuoti vienkartinius plastikinius gaminius (pirkinių change/services/managing-reducing-waste/reduce-plasticmaišelius, indus, šiaudelius, kt.). Draudimas parduoti tokius waste/single-use-plastic-technical-guidance.html
gaminius įsigalios 2023 metų gruodžio mėn.

2022 06 29

Nuo rugsėjo 1 d. Niufaundlando ir Labradoro provincijoje
įsigalios papildomas cukraus mokestis gėrimams.

https://globalnews.ca/news/8922769/newfoundland-sugar-taxdebate/

2022 06 30

Paskelbti nauji produkto sudėties žymėjimo reikalavimai visų
rūšių supakuotiems maisto produktams nurodant didelį
cukraus, druskos ar sočiųjų riebalų kiekį. Naujos taisyklės
įsigalios 2026 metų sausį.

https://www.reuters.com/business/healthcarepharmaceuticals/canada-fight-poor-diet-with-labels-sugar-saltsaturated-fat-2022-06-30/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022 06 14

Atšauktas reikalavimas patvirtinti skiepus nuo Covid-19
keliaujant traukiniais ir lėktuvais. Nesiskiepiję užsieniečiai ir
toliau negali atvykti į Kanadą, jeigu jiems netaikoma išimtis.
Toliau galioja reikalavimas dėvėti apsaugines kaukes
traukiniuose ir lėktuvuose.

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-covid-vaccinemandates-canada-travel-jobs/

2022 06 29

Daugiau nei pusė skrydžių kai kuriuose stambiausiuose šalies
oro uostuose yra atšaukiami ar atidedami dėl darbuotojų
trūkumo.

https://www.ctvnews.ca/politics/more-than-half-of-flights-at-somecanadian-airports-getting-cancelled-delayed-data-1.5967481

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija

2
2022 06 01

Kanados įmonė „Xanadu Quantum Technologies“ sukūrė
fotoninį kvantinį kompiuterį „Borealis“, kuris pasiekė „kvantinį
pranašumą“.

https://www.newswire.ca/news-releases/xanadu-launches-firstpublic-cloud-deployed-computer-with-quantum-computationaladvantage-852280523.html

2022 06 09

Kanados Vyriausybei apribojus Kinijos įmonių įrangos
naudojimą telekomunikacijų tinkluose, Kanados universitetai
tęsia Huawei finansuojamus projektus. Įmonė kasmet skiria apie
25 mln. CAD bendriems R&D projektams, skirtiems 5G ir 6G
tinklų plėtrai.

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-huawei-stillbenefits-from-canadian-university-research-despite-5g-ban/

2022 06 10

Ontarijo provincijos gyvybės mokslų asociacijos užsakymu
atliktas tyrimas parodė, kad nenuspėjama valstybės vaistų
politika neigiamai įtakoja globalias Kanados pozicijas naujų
vaistų rinkoje.

https://lifesciencesontario.ca/is-canada-losing-its-status-as-apriority-medicine-launch-countrypreview_id6648preview_nonce0772186744previewtrue/

2022 06 22

Kanados federalinė Vyriausybė sukūrė Klinikinių tyrimų fondą,
kuriam per 3 metus skiria 250 mln. CAD.

https://www.canada.ca/en/institutes-healthresearch/news/2022/06/government-of-canada-strengthenscanadas-clinical-trials-environment.html

2-ojo nacionalinės Dirbtinio intelekto (AI) strategijos etapo
įgyvendinimui federalinė Vyriausybė paskirstė 443 mln. CAD. Iš
jų 125 mln. CAD skiriami SVĮ kuriamų AI produktų
komercializacijai.

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economicdevelopment/news/2022/06/government-of-canada-launchessecond-phase-of-the-pan-canadian-artificial-intelligencestrategy.html

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
„Nord Stream“ dujotiekio kompresorinės remontui reikalinga
„Siemens“ gamybos turbina dėl sankcijų Rusijai negali būti
grąžinta po remonto „Siemens“ padalinyje Kanadoje.

https://www.ctvnews.ca/business/russia-lowers-gas-flows-toeurope-with-part-stuck-in-canada-1.5946390

Kanada prisijungė prie JAV kuriamos Mineralų saugumo
partnerystės, kuria siekiama atsvaros Kinijos dominavimui
retųjų metalų tiekimo grandinėse.

https://www.reuters.com/markets/commodities/us-partners-enterpact-secure-critical-minerals-lithium-2022-06-14/

2022 06 23

Kalgaryje veikianti įmonė „E3 Lithium“ pradėjo pilotinį projektą
ličio išgavimui iš buvusio naftos telkinio.

https://calgaryherald.com/business/energy/e3-lithium-breaksground-on-first-well-partners-with-imperial-oil

2022 06 29

„Pieridae Energy LTD“ ketina grįžti prie pirminio plano pastatyti
SGD eksporto terminalą Goldboro, Naujosios Škotijos
provincijoje. Įmonė ketina eksportuoti dujas į Vokietiją.

https://www.theglobeandmail.com/business/article-pieridaeconsiders-plan-for-full-scale-nova-scotia-lng-to-export-gas/

2022 06 14

Bendra ekonominė informacija

3
2022 06 01

https://www.bankofcanada.ca/2022/06/fad-press-release-2022-06Kanados centrinis bankas trečią kartą šiais metais padidino
01/
pagrindinę skolinimosi palūkanų normą (nuo 1 iki 1,5 proc.).
Beveik 70 proc. vartojimo kainų indeksą sudarančių komponentų
fiksuojama didesnė nei 3 proc. infliacija.
https://www.bankofcanada.ca/2022/06/financial-system-reviewKanados centrinio banko paskelbtoje finansinės sistemos
apžvalgoje šalies ekonomikos pažeidžiamumas siejamas su didele 2022/
namų ūkių skola ir aukštomis būsto kainomis.

2022 06 03

Didžiausiame Kanados megapolyje, Toronte, būsto pardavimai
gegužės mėn. krito 39 proc., palyginus su 2021 m. gegužės mėn.

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/gta-may-home-salesdown-prices-up-1.6476312

2022 06 07

Vieno didžiausių Kanados bankų RBC ekonomistų vertinimu,
šalies ekonomikos augimo galimybės mažėja dėl globalių
veiksnių, augančios infliacijos ir darbuotojų trūkumo.

https://thoughtleadership.rbc.com/growth-opportunities-narrowamid-searing-inflation-and-a-scarcity-of-workers/

2022 06 08

EBPO prognozuoja 3,8 proc. Kanados BVP augimą šiais metais ir
ribotą ekonominio šoko dėl Rusijos karo Ukrainoje poveikį, nes
Kanados prekybos ryšiai su labiausiai paveiktomis šalimis nėra
tamprūs.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/62d0ca31en/1/3/2/7/index.html?itemId=/content/publication/62d0ca31en&_csp_=0cf9a35c204747c5f82f56787b31b42b&itemIGO=oecd&it
emContentType=book

2022 06 13

Augant palūkanų normoms ir infliacijai, 1 iš 5 būsto savininkų
teigia, kad nebeįpirks savo būsto, o 1 iš 4 turės jį parduoti, jeigu
palūkanų norma didės toliau.

https://www.newswire.ca/news-releases/buyer-s-remorse-manulifebank-s-debt-survey-reveals-close-to-1-in-4-homeowners-say-ifinterest-rates-were-to-increase-further-they-would-be-forced-to-selltheir-home-808521222.html

2022 06 20

Žemės ūkio ministerijos paskelbta pagrindinių grūdinių ir
ankštinių kultūrų pardavimų apžvalga ir prognozės

https://agriculture.canada.ca/en/agriculture-and-agri-foodcanada/canadas-agriculture-sectors/crops/reports-and-statisticsdata-canadian-principal-field-crops/canada-outlook-principal-fieldcrops-2022-06-20

2022 06 22

Gegužės mėn. metinė infliacija pasiekė 7,7 proc. (balandį buvo
6,8 proc.), didžiausią lygį nuo 1983-ųjų. Benzino kaina vien per
gegužės mėn. padidėjo 12 proc. (arba 48 proc. daugiau nei prieš
metus).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220622/dq220622a-eng.htm

2022 06 23

Būsto prieinamumo didinimui iki 2030 metų reikalingi
papildomi 3,5 mln. socialinio būsto vienetų.

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/blog/2022/canadas-housingsupply-shortage-restoring-affordability-2030

2022 06 24

Kanados verslo tarybos apklausos duomenimis, 80 proc. įmonių
susiduria su sunkumais įdarbinant kvalifikuotus darbuotojus.

https://thebusinesscouncil.ca/report/canadas-immigrationadvantage/

4
2022 06 30

Išankstiniais Statistics Canada duomenimis, gegužės mėn. šalies
BVP susitraukė 0,2 proc.

https://www.bnnbloomberg.ca/canada-s-economy-stalls-slightly-onoil-production-slowdown-1.1786068

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022 06 13

Parlamento komiteto išvadose dėl iššūkių šalies žemės ūkio
sektoriuje raginama didinti vietinę trąšų gamybą. Iki karo
Ukrainoje pradžios Rusija buvo pagrindinė trąšų tiekėja Kvebeko
ir Ontarijo provincijose.

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/AGRI/Repor
ts/RP11851497/agrirp05/agrirp05-e.pdf

2022 06 22

Stambiausias pasaulyje kalio trąšų gamintojas, Kanados
kompanija „Nutrien“, planuoja artimiausiu metu padidinti trąšų
gamybą, atsižvelgiant į tai, jog sutriko kalio trąšų tiekimas iš
Rytų Europos, pirmiausiai Rusijos ir Baltarusijos.

https://farmnewsnow.com/2022/06/22/provincial-producerspushing-up-potash-production/

2022 06 27

Kanados žemės ūkio ministerija perdavė Ukrainai grikių sėklų ir https://www.ctvnews.ca/canada/canada-ships-seeds-to-ukraine-tomobiliųjų silosų grūdams. Po pernykštės sausros Kanadoje help-hard-pressed-farmers-targeted-by-russia-1.5964943
tikimasi 44 proc. didesnio kviečių derliaus.

2022 06 29

2021 metų TUI Kanadoje apžvalga. Investicijos iš JAV sudarė
33,9 mlrd. CAD iš bendro 77,9 mlrd. CAD.

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

https://fdi2021.investcanada.ca/facts-figures

