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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022 07 20

Įvedami nauji reikalavimai dėl maistinės vertės žymėjimo ant produktų, https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-labelling-changes/frontkuriuose yra daugiau druskos, sočiųjų riebalų ir cukraus.
package.html

2022 09 28

Nuotoliniai EK Prekybos generalinio direktorato mokymai (su vertimu į https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptemb
lietuvių k.), kaip naudotis Access2Markets duomenų baze, kurioje er2022Seminar
pateikiama eksportuotojams ir importuotojams aktuali informacija apie
ES išorės prekybą.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija

2022 07 20

Beveik visuose pramonės sektoriuose fiksuojamas istoriškai didžiausias
darbuotojų trūkumas. Birželio mėn. darbo skelbimų buvo 70 proc.
daugiau nei prieš pandemiją, tačiau darbo rinkoje buvo 13 proc. mažiau
darbuotojų nei 2020 m. vasarį. Daugiau nei pusė įmonių priverstos
atidėti plėtrą dėl darbuotojų trūkumo, kai prieš 10 metų tokioje
situacijoje buvo 30 proc. įmonių.

https://thoughtleadership.rbc.com/proof-pointcanadas-labour-shortages-will-outlive-a-recession/

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022 07 19

Atnaujintas birželio mėn. laikinai sustabdytas atsitiktinis į Kanados oro
uostus atvystančių keleivių testavimas dėl Covid-19. Skirtingai nei
anksčiau, testavimas nebebus atliekamas oro uoste, bet vaistinėje ar kt.
nustatytose vietose jau išvykus iš oro uosto teritorijos. Testavimui
atrinktas keleivis privalo per 1 dieną nuo atvykimo į šalį atlikti Covid-19
testą.

https://www.canada.ca/en/publichealth/news/2022/07/government-of-canada-is-reestablishing-mandatory-random-testing-offsite-ofairports-for-air-travellers.html

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
Kvebeko provincijos gyvybės mokslų 2022 -2025 metų strategija

https://lifesciencesbc.ca/resource/2022-2025quebec-life-sciences-strategy/
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Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022 07 03

Kanados Vyriausybė neketina finansuoti SGD eksporto terminalų
projektų rytinėje šalies pakrantėje (sutarčių dėl SGD tiekimo siekia
Vokietija). Papildomai reikalinga plėsti dabartinių dujotiekių
pajėgumus.

https://www.theglobeandmail.com/business/articleottawa-seeking-private-sector-solution-for-export-ofeast-coast-lng-to/

2022 07 09

Vokietijos prašymu Kanados Vyriausybė pritaikė išimtį iš nacionalinių
sankcijų Rusijai ir leido po remonto Monrealyje išvežti 6
„Siemens“ gamybos turbinas, reikalingas „Nord Stream 1“ dujotiekio
kompresorinės Rusijoje remontui. Išimties galiojimas nustatytas 2 metų
laikotarpiui.

https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-defendsturbine-decision-russia-germany-1.6519254

Bendra ekonominė informacija
2022 07 04

Birželio mėn. gamybos sektoriaus augimas buvo lėčiausias per
pastaruosius 17 mėn. - dėl infliacijos poveikio, žaliavų trūkumo ir
mažėjusių užsakymų.

https://financialpost.com/news/economy/canadianfactory-activity-grows-at-slowest-pace-in-17-months

2022 07 07

Gegužę pasiektas didžiausias prekybos perteklius nuo 2008-ųjų, kurį
paskatino aukštos naftos kainos, išaugusios Vakarų valstybėms įvedus
sankcijas Rusijai energetikos sektoriui. Bendrai eksportas augo 4,1 proc.
iki 68,4 mlrd. CAD.

https://www.theglobeandmail.com/business/econo
my/article-canadas-trade-surplus-ride-energy-priceboom-to-14-year-high/

Royal Bank of Canada Kanados ekonomikai prognozuoja vidutinio
stiprumo trumpalaikę recesiją.

https://thoughtleadership.rbc.com/canadaseconomy-is-headed-for-a-recession/

2022 07 08

Nedarbo lygis birželio mėn. mažėjo iki rekordinio 4,9 proc. (gegužę buvo
5,1 proc.), atitinkamai valandinis atlygis augo 5,6 proc. lyginant su 2021
m. birželio mėn.

https://www.bnnbloomberg.ca/canada-jobless-ratehits-record-low-on-labour-force-exodus-1.1789364

2022 07 13

Kanados centrinis banko Monetarinės politikos apžvalgoje
konstatuojama, kad šalies ekonomika kenčia nuo perteklinės paklausos,
todėl infliacija augs toliau. Bankas prognozuoja, kad 2022 m.
ekonomika augs 3,5 proc., 2023 m. pabaigoje infliacijos lygis turėtų
nukristi iki 3 proc., o 2024 m. pabaigoje grįžti į centrinio banko
nustatytą tikslinį 2 proc. dydį.

https://www.bankofcanada.ca/2022/07/mpr-202207-13/

2022 07 14

Kanados centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą iškart vienu
procentiniu punktu iki 2,5 proc., taip pademonstruodamas, kad yra
pasirengęs toliau didinti skolinimosi išlaidas ir pažaboti infliaciją.

https://www.vz.lt/rinkos/2022/07/14/kanadoscentrinis-bankas-kilstelejo-bazines-palukanas-iki-25
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Bazinės palūkanos šalyje šįkart kilstelėtos labiausiai nuo 1998-ųjų, o
naujas jų lygis – aukščiausias nuo 2008 metų rudens.
2022 07 18

Didėjant palūkanų normai trečią mėnesį iš eilės fiksuojamas žymus
nekilnojamo turto rinkos lėtėjimas. Nacionalinis būsto kainų indeksas
birželio mėnesį rekordiškai mažėjo 1,9 proc. Antrinėje būsto rinkoje
pardavimai lyginant su vasario mėn. smuko 27 proc.

2022 07 20

Birželio mėn. metinės infliacijos duomenys buvo kiek mažesni nei https://www.ctvnews.ca/business/canada-s-annualekonomistų prognozės, tačiau pasiektas 8,1 proc. lygis yra didžiausias nuo inflation-rate-rises-to-8-1-per-cent-in-june1983 m. sausio mėn. Infliacijos augimą daugiausia lėmė dėl netikrumo 1.5994607
energetikos išteklių rinkoje augančios degalų kainos (prieš mėnesį
infliacija buvo 7,7 proc.).

2022 07 29

Gegužės mėn. BVP nepaaugo, o birželio mėn. didėjo vos 0,1 proc.
(anksčiau prognozuotas 0,2 proc. susitraukimas). Statistikos agentūra
nurodė, kad nežymus paslaugų sektoriaus augimas neatstojo gamybos
sektoriaus smukimo.

https://www.theglobeandmail.com/business/articlecanadian-home-prices-spiral-down-in-june/

https://www.cbc.ca/news/business/canada-gdpmay-1.6536020

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022 07 05

Elektra varomų automobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtrai trūksta
investicijų, nors 2026 m. įsigalios reikalavimas, kad 20 proc.
parduodamų lengvųjų automobilių būtų nulinių emisijų (60 proc. 2030
m. ir 100 proc. 2035 m.). 2021 m. tokių parametrų automobilių
pardavimai sudarė 5,2 proc. (3,5 proc. 2020 m.).

https://www.theglobeandmail.com/business/articleelectric-car-charging-stations-canada-range-anxiety/

2022 07 10

JAV, Kanada ir Meksika sutarė dėl muitų saulės elektrinėms
panaikinimo. Po buvusio JAV prezidento D. Trump 2018 m. sprendimo
įvesti muitus Kanados gamybos saulės elektrinėms, jų eksportas į JAV
smuko 82 proc.

https://www.cbc.ca/news/canada/britishcolumbia/solar-power-tariffs-scrapped-atvancouver-trade-meeting-with-us-and-mexico1.6516167
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