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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020 10 EK duomenų bazė Access2Markets, naudinga 
eksportuojantiems į trečiąsias šalis. Pateikiama detali 
informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir 
prekybos statistiką. Prisijungiant su IP adresais ES viduje 
informacija pasiekiama nekuriant vartotojo paskyros. 

Access2Markets 
 

2020 IV 
ketv. 

ES Prekybos ir amatų rūmai Kanadoje (EUCCAN) organizuoja 
seriją virtualių seminarų Zoom platformoje, pristatančių verslo 
galimybes skirtingose Kanados provincijose ir teritorijose. 
Nesant galimybės registruotis ir dalyvauti Otavos laiku, jau 
įvykusių seminarų įrašai skelbiami EUCCAN paskyroje YouTube.  

One Week – One 
Province 
EUCCAN kanalas 
YouTube 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Kanados verslo aplinkos pristatymas, akcentuojant galimybes 
smulkaus, mažo ir vidutinio dydžio verslo įmonėms (vaizdo 
įrašas YouTube).  

Webinar: How to 
Find a Business 
Partner in Canada  

EK informacija apie viešuosius pirkimus federaliniu lygiu ir 
Kanados provincijose. ES įmonės turi galimybę dalyvauti 
Kanados viešuosiuose pirkimuose dėl trečius metus galiojančio 
CETA susitarimo. 

EU Guide to 
Canadian 
Government 
Procurement 

2020 10 EK informacinis leidinys apie Kanados paslaugų rinką 
akcentuojant galimybes finansinių technologijų, jūrų transporto, 
telekomunikacijų ir e-komercijos srityse.  

Report to the 
Canadian Services 
Market for EU 
Companies 

2020 10 07 Kanados Vyriausybė paskelbė apie planus nuo 2021 metų 
pabaigos uždrausti vienkartinius plastikinius gaminius 
(apsipirkimo maišelius, vienkartinius indus, šiaudelius). 
Lygiagrečiai kartu su provincijomis per ateinantį dešimtmetį 
ketinama sukurti plastiko perdirbimo sistemą, kad visi 
Kanadoje pagaminti plastmasės produktai būtų perdirbami. 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020 10 Dėl koronaviruso pandemijos užsieniečiams, įskaitant ES 
valstybių piliečius, galioja draudimas nebūtinųjų kelionių tikslais 
atvykti į Kanadą. Kanada įsileidžia tranzitu vykstančius asmenis, 
pateikusius galiojančius bilietus į savo galutinio kelionės tikslo 
valstybę, taip pat yra išimčių Kanados gyventojų šeimos narių bei 
studentų atvykimui. Kanados ir JAV sausumos siena lieka 
uždaryta abiejų šalių gyventojų nebūtinoms kelionėms iki 
lapkričio 21 d.  
ES spalio 21 d. paskelbė, kad Kanada bus išbraukta iš 
rekomendacinio sąrašo trečiųjų šalių, kurių piliečiams leidžiama 
atvykti nebūtinoms kelionėms. Lietuva įtraukė Kanadą į COVID-
19 paveiktų šalių sąrašą dar rugsėjo mėn. pabaigoje. 

Information for 
non-Canadians 
 
State of Tourism in 
Canada during 
Covid-19 

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

2020 11 EK parengė Kanados švariųjų technologijų (CleanTech) 
sektoriaus ir galimybių ES įmonėms apžvalgą.  
Kanada siekia, kad iki 2025 metų CleanTech būtų 1 iš 5 didžiausią 
eksportą generuojančių pramonės sektorių, o CleanTech įmonių 
eksporto apimtys padidėtų 3 kartus iki 20 mlrd. CAD per metus. 

Market access entry 
guide on CleanTech 
Report from 
Canada's Economic 
Strategy Tables: 
Clean Technology 
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Growth by 
Procuring from 
Canada‘s Cleantech 
Startups 

Bendra ekonominė informacija 

2020 09 Per pirmuosius 3 mėnesius 2020/2021 biudžetiniais metais 
(prasideda balandžio 1 d.) Kanados federaliniame biudžete 
fiksuotas 120,4 mlrd. CAD deficitas. Visų metų prognozė – 
343,2 mlrd. CAD deficitas. Pildantis prognozėms, kad dėl 
pandemijos antrajame 2020/2021 biudžetinių metų ketvirtyje 
šalies BVP bus 40 proc. mažesnis nei analogišku laikotarpiu 
2019 m, o kitais metais Kanados valstybės skola pasieks 1,2 trln. 
CAD, reitingų agentūra Fitch birželį sumažino Kanados 
kreditingumo reitingą nuo AAA iki AA+. Rugsėjį Vyriausybei 
paskelbus planus toliau didinti išlaidas, galimas tolesnis 
reitingo mažinimas. 

Spending Pledges to 
Push Federal Deficit 
Higher 

2020 10 28 
 

Kanados centrinis bankas prognozuoja lėtą ir netolygų 
ekonominį atsigavimą – 2020 m. Kanados ekonomika 
susitrauks 5,7 proc., o per kitus pora metų vidutiniškai augs 4 
proc., tačiau 2023 m. vis dar nebus pasiekusi savo potencialo.  

Monetary Policy 
Report 

2020 11 05 Kanados gamybos sektoriaus dalis šalies BVP tolygiai mažėjo, 
tačiau dėl pandemijos prasidėję ekonominiai procesai ilgainiui 
privers Vyriausybę ir verslą ieškoti priemonių kaip perkelti 
gamybą iš trečiųjų šalių. 

Manufacturing 
Economy for a Post-
COVID World 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2020 09 
 

Būsto kainos ir pardavimai auga visoje šalyje – pavasarį dėl 
pandemijos įvestas karantinas „įkalino“ kanadiečius namuose ir 
paskatino ieškoti didesnio, patogesnio būsto. Sandoriai 
sudaromi net neapžiūrėjus perkamo nekilnojamojo turto.  
Medienos ir kitų statybinių medžiagų trūkumas lemia naujų 
namų statybos kaštų augimą.  

Canadian house 
price continues to 
defy expectations 
 
Prices of new homes 
in Canada jump the 
most in three years 

2020 10 30 Siekiant ekonominio atsigavimo po pandemijos Vyriausybė 
pristatė didžiausios per Kanados modernią istoriją imigracijos 
planą: 401 tūkst. naujų nuolatinio gyventojo statusą turinčių 
užsieniečių jau kitais metais, iš viso 1,2 mln. naujų rezidentų per 
2021-2023 m. laikotarpį. Verslas teigiamai vertina tokį 
sprendimą. 

Canada plans record 
levels of 
immigration 
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