Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios
prekybos sutartis (CETA)

• 2016 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas ES –
Kanados susitarimas (CETA). Derybos truko 7
metus. Vasarį balsuos Europos Parlamentas.
• CETA laikinas taikymas numatomas nuo 2017
m. vidurio (po mėnesio patvirtinus, kad ES ir
Kanada yra įvykdžiusios atitinkamas vidaus
procedūras).
• Nuo CETA sutarties įsigaliojimo naikinama 99
proc. muitų tarifų.
• CETA - ambicingiausias ES prekybos
susitarimas, atversiantis Kanados rinką
prekėms
paslaugoms,
investicijoms
ir
viešiesiems pirkimams.

CETA
• Dėl CETA ES – Kanados prekyba išaugs 23 proc.
• 1 milijardo EUR eksporto padidėjimas ES sukuria
14 000 darbo vietų
• ES eksportuotojai sutaupys 0,4 mlrd. eurų muito
mokesčių per metus.
• CETA kasmet pridės 12 milijardų eurų prie ES BVP.
• Kanados gamybos kaštai ir standartai yra artimi ES,
todėl CETA neturės neigiamo poveikio ES
konkurencingumui.
• Nemažinamas ES aplinkos, sveikatos, vartotojų
apsaugos lygis.
• ES galiojantys standartai nebus keičiami, o jų
neatitinkantys produktai iš Kanados negalės patekti į
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Kanada – 35 milijonų gyventojų rinka, pagal 2016
m. BVP didesnė nei Rusija (1,46 ir 1,13 tril. USD)
• 12-ta didžiausia ES prekybos partnerė; šiuo metu labiausiai
išsivysčiusi ES LPS partnerė.
• NAFTA dalyvė nuo 1994 metų.
• NATO narė nuo 1949 metų.
• ES – Kanados prekybos apyvarta per metus siekia 60
milijardų eurų.
• ES į Kanadą daugiausia eksportuoja mašinas, transporto
įrangą, chemijos pramones produktus.
• ES daugiausiai importuoja naftą, mašinas, elektros
įrenginius, tauriuosius metalus, orlaivius, medieną, aliuminį
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Lietuvos eksportas į Kanadą 2015 m.
Prekybos apyvarta: 181 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 27 (0.4%)
Prekybos pokytis: +1.9%
Eksportas: 164,4 mln. EUR (+22,6 mln eurų)
Eksporto pokytis: +16%
Eksporto partnerė: Nr. 22 (0.6%)
Teigimas prekybos balansas
Importas 16,1 mln. Eurų (10 kartų mažesnis)
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LT eksportuoja 10 kartų daugiau į Kanadą nei
importuoja
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Lietuviško kilmės eksportas į
Kanadą
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CETA nauda Lietuvai
• Teigiamas prekybos balansas su Kanada nuo 2002 m.
• Nenumatomas neigiamas poveikis LT pramonei.
• 99% eksporto į Kanadą yra lietuviškos kilmės - benzinas,
trąšos, baldai, mašinų, įrengimų; elektronika; tekstilė,
drabužiai, mediena. [Importuojame daugiausiai mašinų,
farmacijos produktų, elektros įrenginių.]
• 2015 m. fiksuotas 16% eksporto augimas. [2016 m.
eksportas mažėja dėl krentančio naftos produktų ir trąšų
eksporto.]
• 2015 m. itin ženklus paslaugų eksporto augimas - nuo 0,34
mln. eurų iki 9,19 mln. eurų.
• 2015 m. IT paslaugų eksportas į Kanadą augo 77 %.
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CETA nauda Lietuvai
• LT eksportuotojai vien iš muitų liberalizavimo
sutaupys virš 1 mln. eurų muito mokesčio per
metus.
• CETA sudarys sąlygas plėsti lietuviškų pramoninių
ir maisto produktų eksportą į Kanadą.
• Eliminuojami muitai žuvies produktams + Kanada
eliminuoja eksporto apribojimus šviežiai žuviai.
• Naikinami muitai daugumai apdirbtų maisto
produktų (10-25%): grūdiniai produktai (makaronai,
biskvitai), konditerijos, vaisių ir daržovių gaminiai,
alkoholiniai ir gaivieji gėrimai.
2017-01-26

8

CETA - žemės ūkis
• Kanada liberalizuos 92% žemės ūkio
produktų tarifinių eilučių.
• CETA dvigubai didinama sūrio kvota ES
gamintojams iki 18 500 t. (sūriams Kanada
taiko 245,5 proc. muitą).
• Tačiau
numatytos
išimtys
pieno
produktams, kiaušiniams ir jų produktams,
vištienai, kalakutienai.
•
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CETA nauda Lietuvai – pvz. baldai
• 2015 m. baldų eksportas sudarė 12,3 proc.
visos lietuviškos kilmės prekių eksporto
vertės į Kanadą.
• Didžiąją dalį – beveik 70 proc sudarė
mediniai baldai, apie 29,1 proc. baldų
dalys.
• Mediniams miegamojo baldams Kanada
naikins taikomą 9,5% muitą (2015 m.
eksportuota už 8 mln. eurų)
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CETA nauda Lietuvai – kiti pvz., įskaitant tekstilės
gaminius
• Kiti Lietuvos eksportuojami gaminiai, kuriems
Kanada panaikins dabar galiojančius importo muitus:
•
•
•
•

.
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oro kondicionavimo įrangai (iki 6%),
elektros aparatūrai, žvejybos tinklams (iki 14%),
gaminiams iš plastiko (iki 6,5%)
tekstilės gaminiams - pvz. marškinėliams nebebus
taikomas 18% tarifas (2012 m. eksportuota už 90 tūkst.
eurų, 2016 m. - tik už 14 tūkst.) [Kanada - 11-ta didžiausia
drabužių rinka.]
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Drabužių eksportas 2010-2016 m.
Drabužiai ir jų priedai 800 tūkst Eur 2016 (62 nr)
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Drabužių muitai Kanadoje 2016
Pavadinimas
PALAIDINĖS IŠ LINO
ŠVARKAI IŠ LINO
SUKNELĖS IŠ LINO
KELNĖS IŠ TEKSTILĖS PLUOŠTŲ
PALAIDINĖS IŠ ŠILKO
SPORTINIAI ŠVARKAI IŠ SINTETINIŲ PLUOŠTŲ
SIJONAI IŠ LINO
SUKNELĖS IŠ ŠILKO
PALAIDINĖS IŠ VILNOS
LININĖS SERVETĖLĖS, TAKELIAI
KELNĖS IŠ SINTETINIŲ PLUOŠTŲ
MARŠKINĖLIAI IŠ TEKSTILĖS PLUOŠTŲ
MARŠKINĖLIAI IŠ VILNOS
ŠVARKAI IŠ VILNOS
SUKNELĖS IŠ MEDVILNĖS
ŠVARKAI IŠ MEDVILNĖS
PLEDAI IŠ VILNOS
PALAIDINĖS IŠ VILNOS
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Kanada yra vienuolikta didžiausia drabužių rinka pasaulyje. (22,5mlrd.
EUR.). Kanados drabužių importo struktūra (2013 m.)

2013 m.iš Lietuvos Kanada daugiausia importavo aksesuarų (53,9 proc.
2017-01-26
viso Lietuvos drabužių importo) ir moteriškų drabužių (35,4 proc.).
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Lietuvos drabužių gamintojų galimybės Kanadoje
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CETA padės mažosioms ir vidutinėms įmonėms
• praktiškai visas pagamintas prekes eksportuojant be
muitų
• sutrumpinant formalumų tvarkymo laiką pasienyje
• sudarant galimybę Europos Sąjungoje patikrinti gaminius
ir juos sertifikuoti pagal Kanados standartus
• padidinant galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
centriniu ir vietos valdžios lygmenimis
• palengvinant verslo reikalais atvykstančių paslaugų
teikėjų judėjimą, kad būtų lengviau susitikti su klientais
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Ačiū už dėmesį
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