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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
ES-Kanados laisvos prekybos susitarimo (CETA) Kilmės taisyklių Lietuvių kalba: https://bit.ly/3fJqXq2
taikymo gairės
EK duomenų bazė Access2Markets eksportuojantiems į trečiąsias https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
šalis. Pateikiama detali informacija apie muitus, reikalavimus,
prekybos barjerus ir prekybos statistiką.
EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo

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

ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, https://euccan.com/ceta-resources/
seminarų vaizdo įrašai CETA temomis
EK sukurtas įrankis ES įmonėms, ketinančioms dalyvauti Kanadoje https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
paskelbtuose viešuosiuose pirkimuose, leidžiantis pasitikrinti, ar
pirkimas patenka į CETA sritį.
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/2021/april/tradoc_15952
3.pdf

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
2022 05 02

EUCCAN apžvalga apie „švaraus“ transporto perspektyvas
Kanadoje

https://euccan.com/wp-content/uploads/2022/05/PositionPaper-Future-of-Canadian-Clean-transportation.pdf

2022 09 2426

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos inovacijų mugė
Innovation for Enhanced Resilience in International Civil Aviation

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/defau
lt.aspx

Bendra ekonominė informacija
2022 05 02

Federalinė ir Ontarijo provincijos vyriausybės skyrė 1,42 mlrd. CAD
Stellantis automobilių gamykloms Windsor ir Bramton miestuose,

https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/prime-ministerontario-premier-stellantis-windsor-announcement-1.6437954

2
kur dabartinės gamybos linijos bus pritaikomos masinei elektra
varomų automobilių gamybai.
2022 05 04

Kovo mėn. neigiamas paslaugų prekybos balansas didėjo iki 1 mlrd.
CAD (vasario mėn. buvo 578 mln. CAD).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220504/dq220504b-eng.htm

Žaliajai transformacijai Kanadoje kasmet reikalingos 60-80 mlrd.
CAD investicijos, t.y. 4 kartus daugiau nei dabar skiriamos lėšos.

https://www.cbc.ca/news/politics/power-grid-demand-electricvehicles-1.6440595
https://climateinstitute.ca/reports/big-switch/

2022 05 06

Balandžio mėn. nedarbo lygis mažėjo iki rekordiškai mažo 5,2 proc.

https://www.cbc.ca/news/business/jobs-april-1.6443729

2022 05 12

Kanados automobilių gamintojų asociacija ragina Vyriausybę
sparčiau diegti elektra varomų automobilių įkrovimo stoteles, nes
dabartiniai planai apima 50 tūkst. iki 2025 metų, o iki 2030 metų
poreikis pasieks 200 tūkst.

https://www.iheartradio.ca/am800/news/federal-governmenturged-to-develop-plan-for-more-ev-charging-stations-1.17767477

2022 05 16

Vidutinė būsto pardavimo kaina šalies mastu balandžio mėnesį
mažėjo 12 proc., tačiau išlieka 7 proc. didesnė nei prieš metus.

https://www.cbc.ca/news/business/housing-prices-april1.6454728

Kanados verslo vystymo banko apžvalga apie ekonomikos recesijos https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneurtoolkit/publications/monthly-economic-letter/2205
riziką
Statistikos agentūros apžvalga dėl 2021 metų grūdų derliaus – dėl https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220516/dq220516c-eng.htm
sausros kviečių užauginta 38,4 proc. mažiau.
2022 05 17

Vidutinė benzino kaina pasiekė visų laikų rekordą, 2 CAD už 1 litrą.

https://www.ctvnews.ca/business/average-price-of-gas-incanada-tops-2-a-litre-for-first-time-1.5906503

2022 05 18

Balandžio mėnesį metinė infliacija Kanadoje ūgtelėjo iki 6,8 proc.
(kovo mėn. buvo 6,7 proc.) ir artėja prie 6,9 proc.

https://www.cbc.ca/news/business/canada-inflation-april1.6457520

2021 metais tik 26,1 proc. eksportuojančių Kanados įmonių prekes
tiekė daugiau nei 1 rinkai – tai mažiausias visų laikų skaičius.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220518/dq220518b-eng.htm

2022 05 26

Kovą laisvų darbo vietų skaičius buvo rekordiškai didelis ir viršijo 1
mln. (+22,6 proc. lyginant su vasario mėn.)

https://obj.ca/article/canada-world/job-vacancies-hit-recordhigh-more-1-million-march-statcan

2022 05 31

2022 m. I ketv. BVP didėjo 3-čią ketvirtį iš eilės ir augo 0,8 proc.
Augimas buvo mažesnis nei ankstesniais ketvirčiais dėl mažėjusio
prekių eksporto (-2,4 proc.). Metinis BVP augimas I ketv. buvo 3,1
proc. vietoj prognozuotų 5,2 proc.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220531/dq220531b-eng.htm
https://www.bnnbloomberg.ca/consumers-prop-up-economydespite-drag-from-oil-exports-1.1772705

3
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022 05 06

Nors Kanada yra 6-toje vietoje pasaulyje pagal gamtinių dujų
išgavimą, jos galimybės trumpuoju laikotarpiu prisidėti prie
tiesioginio SGD tiekimo Europai yra labai ribotos.

https://www.theglobeandmail.com/business/article-lng-canadanatural-gas-project/

2022 05 08

Vieneriems metams panaikinti muitai prekėms iš Ukrainos. 20192021 metais Ukrainos eksportas į Kanadą kasmet vidutiniškai
sudarė 170,8 mln. CAD, surinkta apie 2,6 mln. CAD muito
mokesčių.

https://www.canada.ca/en/departmentfinance/news/2022/05/canadas-intention-to-remove-tariffs-ongoods-from-ukraine.html

2022 05 23

Šiaurės Vakarinėse teritorijose pradėjo veikti retųjų metalų šachta,
kuri vienintelė Š.Amerikoje netiekia jų Kinijai

https://www.cbc.ca/news/canada/north/nechalacho-startsshipping-from-nwt-1.6462745

2022 05 18

Kinija atšaukė nuo 2019 metų kovo mėn. galiojusį draudimą 2
Kanados įmonėms eksportuoti rapsus.

https://www.ctvnews.ca/business/china-lifts-restrictions-oncanadian-canola-feds-1.5909582

2022 05 19

Uždraudžiamas Huawei ir ZTE produktų ir paslaugų naudojimas
Kanados telekomunikacijų tinkluose. Telekomunikacijų įmonės,
kurios naudoja Huawei ir ZTE įrangą, privalės pašalinti ją iš tinklų:
iš 4G iki 2027 metų pabaigos, iš 5G iki 2024 metų birželio 28
dienos.

https://www.cbc.ca/news/politics/huawei-5g-decision-1.6310839

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

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economicdevelopment/news/2022/05/policy-statement--securingcanadas-telecommunications-system.html

