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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 Access2Markets
informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką.
EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo

CETA factsheet and guides

ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, internetinių seminarų CETA Resources
vaizdo įrašai CETA temomis
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021 03 31

EUCCAN internetinis seminaras „North America from Canada: CETA & CUSMA“, Vaizdo įrašas: https://bit.ly/31F4t1d
pristatantis Kanados-JAV-Meksikos laisvos prekybos susitarimą ir galimybes ES
įmonėms iš Kanados dirbti su JAV rinka naudojantis CETA.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija

2021 03 18

Draudimas nebūtinoms kelionėms vykti per Kanados-JAV sausumos sieną, galiojantis
jau daugiau nei metus, pratęstas iki balandžio 21 d.

Who can travel to Canada

Atlanto vandenyno provincijų vadovai paskelbė apie Atlantic Canada burbulo atkūrimą
– jeigu epidemiologinė situacija neblogės, 4 provincijų (New Brunswick, Prince
Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador) gyventojai nuo balandžio
19 d. galės nekliudomai keliauti burbulo viduje. Atvykstantiems iš kitų Kanados
teritorijų galioja privaloma 14 dienų saviizoliacija.

Atlantic bubble 2.0

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
EK finansuojamoje programoje Low Carbon Business Action in Canada ES įmonės https://lcbacanada.com/
kviečiamos siūlyti savo technologijas atliepiant Kanados įmonių poreikius kovoje su
klimato kaita.
Pirmajame šios programos šaukime atrinktų įmonių prisistatymas vyks balandžio 13-15 April Challenge Pitch Event
d., virtualus renginys atviras dalyvauti visiems norintiems.
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2021 03 11

Britų Kolumbijos provincijoje veikiančiai kvantinės kompiuterijos įmonei D-Wave
Systems Inc. Kanados Vyriausybė iš Strateginių investicijų fondo skyrė 40 mln. CAD.
Įmonė įsipareigojo išlaikyti 200 darbo vietų bei skirti 480 mln. CAD R&D.

Government of Canada contribution
strengthens Canada’s position as a
global leader in quantum computing

2021 03 16

Kanados Vyriausybė skyrė 200 mln. CAD vakcinų gamybos pajėgumų plėtrai ir
klinikiniams tyrimams kelioms Kanados įmonėms (KABS Laboratories. Novocal
Pharma, Immune Biosolutions).

Major investments in domestic firms to
rebuild Canada’s biomanufacturing
sector

2021 03 19

Inovacijoms sumažinant neigiamą klimato kaitos poveikį šalies žemės ūkiui federalinė
Vyriausybė yra numačiusi 185 mln. CAD per kitus 10 metų. Keliose provincijose
veikianti programa numato grantus mokslininkų ir ūkininkų bendriems projektus
ieškant geriausiai praktikoje pritaikomų sprendimų.

Federal government to sow farm-based
climate research hub in Saskatchewan

2021 03 23

Kvebeko provincijos finansinių technologijų klasteris Finance Montréal pradėjo naują
startuolių akseleravimo programą.

Launch of the Station FinTech
Montréal Accelerator

2021 03 31

Paskelbta apie 925 mln. CAD investicijas į Sanofi Pasteur Ltd. gripo vakcinos gamyklą The Government of Canada makes
Toronte, kuri turėtų pradėti veikti 2027 m. Federalinė valdžia skyrė 415 mln. CAD, historic investment to strengthen
Ontarijo provincija - 55 mln. CAD, įmonė investuos 455 mln. CAD.
Canada’s biomanufacturing sector
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija

2021 03 16

Kanada ir Vokietija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo energetikos
srityje siekiant vykdyti šalių įsipareigojimus pagal Paryžiaus klimato kaitos susitarimą.

Green energy deal in bid to power
fledgling hydrogen sector

2021 03 18

Naujojo Bransviko provincijoje veikiančiai Moltex Energy Canada Inc. iš tikslinių
federalinių programų skirta 50,5 mln. CAD mažųjų modulinių branduolinių reaktorių
(Small Modular Reactors, SMRs) technologijai vystyti - siekiama išgauti žaliąją energiją
iš panaudoto branduolinio kuro.

Canada invests in research and
technology to produce non-emitting
energy

Bendra ekonominė informacija
2021 03 02

Kanados ekonomikai 2020 metai buvo blogiausi nei kada nors anksčiau – šalies BVP
susitraukė 5,4 proc.

2020 was the worst year on record for
Canada's economy

2021 03 02

Kanados verslo tarybos rekomendacijos Vyriausybei formuojant 2021 metų biudžetą: Recommendations for Budget 2021
nedidinti pelno mokesčio (nors prognozuojama, kad jis didės JAV), mažinti kliūtis TUI,
panaikinti prekybos barjerus tarp provincijų ir patvirtinti naują fiskalinį inkarą, ribojantį
valstybės skolos aptarnavimo išlaidas iki 10 proc. federalinio biudžeto pajamų.

2021 03 03

Nepaisant COVID-19 pandemijos sukeltų ekonominių sunkumų, pagal analogiją su 1918
m. gripo pandemija prognozuojamas šalies ūkio pakilimas. Fiksuojamas padidėjęs
vartotojų pasitikėjimas, valstybės finansinė parama išsaugojo namų ūkių pajamų lygį.

More signals of a Roaring '20s rebound
for Canadian economy when pandemic
ends
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2021 03 04

Vyriausybė dar kartą pratęsė dėl pandemijos įvestas subsidijas nuomai ir darbo
užmokesčiui – nuo kovo vidurio iki birželio galiosiančioms paramos priemonėms bus
skirta 15 mlrd. CAD.

Chrystia Freeland extends emergency
rent and wage subsidies for business
with $15 billion boost

2021 03 12

Kanados statistikos agentūros paskelbti duomenys apie situaciją darbo rinkoje vasario
mėn. rodo pozityvius pokyčius: nors sausio mėn. darbą prarado 213 tūkst. asmenų,
vasarį į darbo rinką grįžo 259 tūkst. kanadiečių. Šiuo metu nedarbas siekia 8,2 proc.

Economy blows past expectations, adds
259,000 jobs in February

2021 03 18

Kasmetiniame Tarptautinio valiutos fondo raporte prognozuojamas Kanados
ekonomikos atsigavimas dar šiais metais, jeigu bus suvaldytas COVID-19, tačiau
Vyriausybei siūloma imtis „fiskalinio inkaro“, kad būtų užtikrintas skolos valdymo
patikimumas. 2020 metais valstybės skola augo nuo 23,4 iki 48 proc. BVP.
Prognozuojamas 4,4 proc. ekonomikos augimas.

Canada : 2021 Article IV ConsultationPress Release and Staff Report

2021 03 24

Toliau kylant būsto kainoms ir nenorint pakenkti ekonomikos atsigavimui po
pandemijos, vengiama sprendimų, kurie būtų skirti mažinti nekilnojamojo turto
burbulo grėsmę, apie kurią kalba didžiausią paskolų dalį suteikęs Kanados bankas.

Bank of Canada sees more investor
activity, flipping in housing
RBC Urges Measures to Cool Canada’s
‘Overheating’ Housing Market

2021 03 24

Kanados centrinio banko skaičiavimais, per pastaruosius metus kanadiečių santaupos
pasiekė 180 mlrd. CAD. Jei 15 proc. šios sumos būtų panaudota iki 2023 metų, tai
pagreitintų šalies ekonomikos atsigavimą ir galimai priverstų centrinį banką kelti
palūkanų normas.

Canadians itching to spend pandemic
nest eggs

2021 03 25

Kanados Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad federalinė valdžia gali nustatyti
minimalų mokesčio už anglies dvideginio emisijas dydį, nepaisant to, kad aplinkos
apsauga yra provincijų kompetencijos klausimas. Išsprendus konstitucinį ginčą,
Vyriausybė galės toliau vykdyti anksčiau skelbtą 15 mlrd. CAD 10 metų planą, kuriuo
įgyvendinami Kanados įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos.

The Supreme Court has ruled in favour
of the carbon tax — here's what might
happen next

2021 03 25

Didžiausios Kanados provincijos - Ontarijo ir Kvebekas - pristatė deficitinius 2021/2022
metų biudžetus regioninių parlamentų tvirtinimui.
Tuo tarpu šalies finansų ministrė ir vicepremjerė C. Freeland žada parlamentui
pristatyti federalinį biudžetą balandžio 19 d.

Quebec budget tackles pressing issues,
sets long-term course
Spending on health and recovery will
keep Ontario’s deficit deep next year

2021 03 29

Kanados Valstybės kontrolieriaus (Auditor General) ataskaitoje konstatuojama, kad
Vyriausybės planai įgyvendinant 12 metų 188 mlrd. CAD infrastruktūros investicijų
programą stipriai atsilieka nuo nusistatytų terminų.

Delays plague infrastructure program

2021 03 31

Kanados statistikos agentūros duomenimis, sausio mėn. šalies ekonomika augo 0,7
proc. nepaisant nuo gruodžio pabaigos galiojusių griežtų verslo veiklos ribojimų dėl
pandemijos. Augimą daugiausia lėmė statybų, gamybos ir nekilnojamojo turto sektoriai.

Better-than-expected Jan. growth a
good sign for pandemic's third wave:
economists
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Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021 03 02

2020 m. didžiausio Kanados uosto Vankuveryje krova didėjo 1 proc. ir sudarė 145,5 mln.
tonų. Daugiausia krovinių keliavo iš/į Kiniją - 34,9 mln. tonų (per metus didėjo 18
proc.). Kanados eksportuojamos prekių, plukdomų į Kiniją per Vankuverį, apimtys
didėjo 74 proc., lyginant su 2019 m.

Trade with China fuels Vancouver
port’s cargo volumes despite COVID-19
pandemic

2021 03 09

Gruodžio mėn. atliktos apklausos rezultatai rodo dėl pandemijos pasikeitusius
kanadiečių įpročius apmokant už prekes ir paslaugas bei mažesnes vartojimo apimtis.

Majority of Canadians (58 per cent) still
spending less

2021 03 10

Medienos kainos Britų Kolumbijos provincijoje ir visoje Kanadoje toliau kyla ir grįžimas Don't expect soaring lumber prices to
į priešpandeminį lygį neprognozuojamas dar kelis metus.
drop anytime soon

2021 03 11

Kalnakasybos sektoriaus parodoje Prospector’s and Developer’s Association of Canada Canada finalizes critical minerals list
Convention Kanados gamtos išteklių ministras paskelbė sąrašą iš 31 kritinio mineralo,
kurie būtini Kanados ekonominiam ir energetiniam saugumui užtikrinti. Šių žaliavų
išgavimui federalinė valdžia skirs papildomas lėšas.

2021 03 15

Rogers Communications Inc. ketina už 20,4 mlrd. CAD įsigyti konkurentę Kanados Rogers seeks to buy Shaw
telekomunikacijų rinkoje – Shaw Communications Inc. Konkurencijos sergėtojams
patvirtinus susitarimą, iš keturių rinkos dalyvių liktų trys ir pablogėtų sąlygos mažinti
santykinai aukštas paslaugų kainas Kanados vartotojams.

2021 03 21

Paskelbta apie Kanados geležinkelio įmonės Canadian Pacific Railway Ltd. sandorį už Canadian Pacific Railway to buy Kansas
25 mlrd. USD įsigyti JAV įmonę Kansas City Southern. Taip pirmą kartą būtų sukurtas City Southern for $25B US
geležinkelio linijų tinklas sujungiantis JAV, Meksiką ir Kanadą.

2021 03 23

Kanados energetikos sistemų priežiūros agentūra (Canada Energy Regulator)
prognozuoja, kad iškastinės energijos šaltiniais turtingos Saskačevano ir Albertos
provincijos pirmaus Kanadai pereinant prie atsinaujinančios energetikos, aplenkdamos
šiuo metu lyderės pozicijoje esančią Ontarijo provinciją. Pasak agentūros,
atsinaujinantys šaltiniai 2023 m. sudarys 71,2 proc. šalies energetikos portfelyje.

The home of Canada's energy sector is
set to outpace the country in
renewables growth

2021 03 26

Dėl pandemijos šaldytos picos pardavimai Kanadoje per metus augo 20 proc. ir pasiekė
650 mln. CAD. Paruoštos tešlos gaminių pardavimai augo dar labiau.

Frozen pizza sales are red hot and
expected to outlast the pandemic

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

