
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. vasaris  
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021 02 08 Internetinis seminaras „How to benefit from CETA‘s Rules of Origin“ pristato EK portalą 
Access2Markets, skirtą ES verslui, ruošiantis eksportuoti į Kanadą. 

ES-Kanados laisvos prekybos susitarimo (CETA) Kilmės taisyklių taikymo gairės lietuvių 
kalba: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159383.pdf  

Vaizdo įrašas: https://bit.ly/30w3Xlz  

2021 02 17 ES atstovybė Kanadoje organizavo internetinį seminarą „Protecting your intellectual 
property rights in Canada“.  

Vaizdo įrašas: https://bit.ly/38kVzK6  

2021 02 23 ES atstovybės Kanadoje ir Kanados prekybos agentūros parengtas CETA resursų 
pristatymas „Available resources for EU businesses as of 23 February 2021“ 

Vaizdo įrašas: https://bit.ly/3kZEs5z  

2021 02 26 Naujausias EK leidinys žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į Kanadą klausimais CETA market entry guide on Agri-Food 

2021 02 26 EK parengė įvadą į Kanados standartų sistemą. CETA & CANADA - STANDARDS 101 

2021 03 31 

16 val. CET 

ES Prekybos ir amatų rūmų Kanadoje (EUCCAN) internetinis seminaras „North America 
from Canada: CETA & CUSMA“, pristatantis Kanados-JAV-Meksikos laisvos prekybos 
susitarimą ir galimybes ES įmonėms iš Kanados dirbti su JAV rinka naudojantis CETA. 

Registracija: http://bit.ly/2N2zR6m  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021 02 22 Kanados institucijos pripažino, kad Lietuvoje vykdoma valstybinė veterinarinė ir maisto 
saugos kontrolė ir įmonių diegiamos savikontrolės sistemos atitinka Kanados keliamus 
reikalavimus. 

Derybose su Kanada dėl mėsos eksporto 
leidimų užbaigtas dar vienas svarbus 
etapas 

 Vykdoma ES įmonių, kurias domina viešieji pirkimai Kanadoje, apklausa. Vėliau bus 
galimybė dalyvauti ES atstovybės Kanadoje rengiamuose mokymuose. 

2020 metais EK parengtos viešųjų pirkimų Kanadoje galimybių ES verslui apžvalgos: 

- How EU Businesses Can Take Advantage of Public Procurement Opportunities in 
Canada under the CETA. A Practical Business Guide  

- European Union Guide to Canadian Government Procurement  

Apklausa: http://bit.ly/2MpKgZB  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159383.pdf
https://bit.ly/30w3Xlz
https://bit.ly/38kVzK6
https://bit.ly/3kZEs5z
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159451.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159450.pdf
http://bit.ly/2N2zR6m
https://vmvt.lt/naujienos/derybose-su-kanada-del-mesos-eksporto-leidimu-uzbaigtas-dar-vienas-svarbus-etapas
https://vmvt.lt/naujienos/derybose-su-kanada-del-mesos-eksporto-leidimu-uzbaigtas-dar-vienas-svarbus-etapas
https://vmvt.lt/naujienos/derybose-su-kanada-del-mesos-eksporto-leidimu-uzbaigtas-dar-vienas-svarbus-etapas
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158655.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158655.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158655.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/september/tradoc_158939.pdf
http://bit.ly/2MpKgZB
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2021 02 26 EK leidinys apie Kanados informacinių technologijų rinką. CETA ICT MARKET ENTRY GUIDE 

 EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo. CETA factsheet and guides 

 EUCCAN apžvalgos, straipsniai, internetinių seminarų vaizdo įrašai CETA temomis. CETA Resources 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021 02  Nuo vasario 15 d. visiems kertantiems sausumos sieną su JAV (įskaitant Kanados 
piliečius) privaloma pateikti ne vėliau kaip prieš 72 val. atlikto molekulinės PGR testo 
(PCR) neigiamą atsakymą dėl COVID-19. Reikalavimas taikomas, jeigu vykstama 
būtinaisiais tikslais (pavyzdžiui, krovininių automobilių vairuotojams). Neatlikusiems 
testo iš anksto gresia iki 3 tūkst. CAD bauda. Nuo vasario 22 d. galioja reikalavimas 
atvykusiems į šalį lėktuvu iki 3 dienų, kol paaiškės PCR testo rezultatai, savo sąskaita 
karantinuotis Vyriausybės nurodytame viešbutyje (kaina žmogui iki 2 tūkst. CAD) 

Who can travel to Canada 

2021 02 23 Gruodžio mėn. į Kanadą atvyko 40,4 tūkst. užsieniečių, t.y, 91,8 proc. mažiau nei 2019 
m. gruodį. Per šį laikotarpį panašiai smuko keliautojų iš Europos ir Azijos (Kanados 
pagrindinių atvykstamojo turizmo rinkų) skaičius - atitinkamai 91,5 proc. ir 90,4 proc.  

Travel between Canada and other 
countries, December 2020 

 Dėl pandemijos iki 2022 m. vasario 28 d. galioja draudimas kruizinių laivų atvykimui į 
Kanadą  

Ban for pleasure craft and cruise vessels 

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

2021 02 11 Kanados Vyriausybė skyrė daugiau nei 55 mln. CAD švariųjų technologijų moksliniams 
tyrimams energetikos, žemės ūkio ir gamtos išteklių sektoriuose. Finansavimą gaus 20 
Kanados įmonių.  

Government of Canada invests in 
Canadian clean technology innovations 

 Paskelbtas 1-asis šaukimas EK finansuojamoje programoje Low Carbon Business Action 
in Canada. ES šalių įmonės kviečiamos siūlyti turimas technologijas atliepiant Kanados 
įmonių iššūkius kovoje su klimato kaita. Programos dalyviams bus sudarytos sąlygos 
patekti į Kanados rinką, rasti klientų ir gauti paramą savo produktų ar paslaugų 
komercializacijai. 

Kvietimas (terminas iki kovo 31 d.): 
https://lcbacanada.com/challenges/  

Programos sąlygos ir terminai:  
https://lcbacanada.com/what-we-do/ 

2021 03 29-
31  

17 val. CET 

ES atstovybė Kanadoje organizuoja seminarą „2nd Canada – EU Workshop on CETA 
Opportunities for the Clean Technology Sector“, skirtą ES ir Kanados bendradarbiavimo 
galimybėms žaliųjų technologijų srityje. 

Registracija: http://bit.ly/3rnrqS3  

Bendra ekonominė informacija 

 Nepaisant dėl pandemijos apribotos verslo veiklos Kanados centrinis bankas prognozuoja 
4 proc. šalies ekonomikos augimą šiais metais ir 5 proc. augimą 2022-aisiais. 

Monetary Policy Report  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159420.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1720
https://euccan.com/ceta-resources/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210223/dq210223b-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210223/dq210223b-eng.htm
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/02/government-of-canada-announces-one-year-ban-for-pleasure-craft-and-cruise-vessels.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/02/government-of-canada-invests-in-canadian-clean-technology-innovations.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/02/government-of-canada-invests-in-canadian-clean-technology-innovations.html
https://lcbacanada.com/challenges/
https://lcbacanada.com/what-we-do/
http://bit.ly/3rnrqS3
https://www.bankofcanada.ca/2021/01/mpr-2021-01-20/
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 Verslo apklausos rodo, kad įmonės ekonomikos atsigavimą sieja su didėsiančia vidaus ir 
užsienio paklausa (ypač prekių gamybos sektoriuose), tačiau labiausiai dėl pandemijos 
nukentėjusių verslų ateitis lieka miglota. 

Business Outlook Survey 

2021 02 Sausio mėn. fiksuotas 1,4 mlrd. CAD užsienio prekybos perteklius (pirmą kartą nuo 2019 
m. gegužės mėn.), nes lyginant su gruodžio mėn. 8,1 proc. didėjo prekių eksportas. 
Trečdalį eksporto vertės didėjimo lėmė prekių kainų augimas, o prekių eksporto apimtys 
didėjo 5,1 proc. Neigiamas paslaugų prekybos balansas didėjo iki 236 mln. CAD. 

Canadian international merchandise 
trade 

Canadian international trade in services 

2021 02 01 Pradėta taikyti nauja lengvatinių paskolų programa įmonėms, nuketėjusioms nuo 
pandemijos: 10 metų paskolos nuo 25 tūkst. iki 1 mln. CAD su 4 proc. palūkanomis 
teikiamos įmonėms, kurių pajamos 3 mėn. iš pastarųjų 8 mėn. mažėjo virš 50 proc.  

Highly Affected Sectors Credit 
Availability Program 

2021 02 05 Pandemijos sąlygomis iš namų dirbę kanadiečiai be papildomų formalumų galės 
susigrąžinti iki 400 CAD deklaruodami 2020 metų pajamas. Federaliniame biudžete šiam 
tikslui kitais metais reiks iki 260 mln. CAD. 

Claiming home office expenses under 
the CRA’s new rules 

2021 02 Kanados statistikos agentūra paskelbė naujausius statybų sektoriaus duomenis - toliau 
auga investicijos būsto statybose (po rekordinių rodiklių gruodžio mėn. jos toliau didėjo 
3,9 proc. sausio mėn. iki 16,6 CAD), o verslo paskirties statybose pokyčių nefiksuojama. 
Statybos Ontarijo provincijoje sudaro trečdalį bendro sektoriaus augimo.  

Investment in building construction 

2021 02 09 Daugiau nei 441 tūkst. individualių verslininkų (self-employed) neturės grąžinti 
pandemijos pradžioje gautų išmokų, nors buvo gavę mokesčių tarnybos priminimus 
apie tokią prievolę. Kanados institucijos pripažino, kad viešai skelbė klaidingus 
kriterijus paramai gauti, o mokestinės prievolės paskaičiuotos kitais kriterijais.  

CERB repayments for self-employed 
individuals 

2021 03 02 Nors 2020 m. IV ketv. BVP augo 2,3 proc., bendrai BVP pernai susitraukė 5,4 proc. – tai 
didžiausias smukimas nuo 1961 m. (kai pradėtos skelbti ketvirčio ataskaitos).  

2020 metais veiklos smukimas fiksuotas 17-oje iš 20 pramonės sektorių. Metinis 
paslaugų sektoriaus 4,9 proc. susitraukimas lėmė bendrą ekonomikos nuosmukį. 

Gross domestic product, income and 
expenditure, fourth quarter 2020 

Gross domestic product by industry, 
December 2020 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021 02 16 Amazon Inc. galimai ruošiasi rimčiau konkuruoti su el. prekybos sprendimus siūlančia 
Kanados įmone Shopify. Dėl pandemijos mažmeninei prekybai persikėlus į el. erdvę, 
Shopify pajamos gruodžio mėn. didėjo beveik dvigubai lyginant su 2019 m. pabaiga. 

Amazon acquires Selz, a Shopify 
competitor that helps small businesses 
build online stores 

2021 02 17 Kanados Vyriausybė sekdama Australijos ir Prancūzijos pavyzdžiu ketina šiais metais 
paskelbti apie papildomas priemones Facebook ir Google veiklai reglamentuoti. 

Google in 'active' talks with Canadian 
publishers  

https://www.bankofcanada.ca/2021/01/business-outlook-survey-winter-2020-21/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210305/dq210305a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210305/dq210305a-eng.htm
Canadian%20international%20trade%20in%20services
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/01/minister-ng-announces-launch-of-highly-affected-sectors-credit-availability-program.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2021/01/minister-ng-announces-launch-of-highly-affected-sectors-credit-availability-program.html
https://www.advisor.ca/tax/tax-news/claiming-home-office-expenses-under-the-cras-new-rules/
https://www.advisor.ca/tax/tax-news/claiming-home-office-expenses-under-the-cras-new-rules/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210308/dq210308a-eng.htm
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/news/2021/02/government-of-canada-announces-targeted-interest-relief-on-2020-income-tax-debt-for-low--and-middle-income-canadians.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/news/2021/02/government-of-canada-announces-targeted-interest-relief-on-2020-income-tax-debt-for-low--and-middle-income-canadians.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302a-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302b-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210302/dq210302b-eng.htm
https://www.cnbc.com/2021/02/16/amazon-acquires-shopify-competitor-selz.html
https://www.cnbc.com/2021/02/16/amazon-acquires-shopify-competitor-selz.html
https://www.cnbc.com/2021/02/16/amazon-acquires-shopify-competitor-selz.html
https://nationalpost.com/technology/google-in-active-talks-with-canadian-publishers-following-string-of-deals-to-pay-for-news-in-australia/wcm/32729dc8-7572-4ca0-9326-d1e9ee4afbd8
https://nationalpost.com/technology/google-in-active-talks-with-canadian-publishers-following-string-of-deals-to-pay-for-news-in-australia/wcm/32729dc8-7572-4ca0-9326-d1e9ee4afbd8
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2021 02 22 Dėl savaitę trukusio žvarbaus oro Teksaso valstijoje Kanados įmonės „Just Energy 
Group Inc.“ nuostoliai siekia 315 mln. CAD ir gresia įmonės likvidumui. 

Kanados gamtinių dujų tiekėjų eksportas į JAV dėl arktinio oro pietuose augo beveik 25 
proc. lyginant su sausio mėn.  

 Just Energy warns of huge losses due 
to extreme Texas winter weather 

'More than just a cold streak' 

2021 03 01 Kanados pieno gamintojų ir perdirbėjų asociacijoms teko reaguoti į vartotojų baimes dėl 
palmių aliejaus produktų naudojimo gyvulių pašarams. Kanados „Buttergate“ ilgainiui 
gali lemti sviesto importo augimą. 

Directive based on 'buttergate' claims 
could cost dairy farmers 

2021 03 08  Rapsų ir sojos pupelių kainos toliau auga nemažėjant užsienio ir vidaus paklausai. 
Sausio mėn. rapsų kaina Kanados provincijose buvo nuo 6,5 iki 33,9 proc., o sojų 
pupelių 18,4 – 23 proc. didesnė lyginant su 2020 m. sausio mėn.  

Farm product prices, January 2021 

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

https://www.ctvnews.ca/business/canadian-firm-just-energy-warns-of-huge-losses-due-to-extreme-texas-winter-weather-1.5319396
https://www.ctvnews.ca/business/canadian-firm-just-energy-warns-of-huge-losses-due-to-extreme-texas-winter-weather-1.5319396
https://calgaryherald.com/commodities/energy/more-than-just-a-cold-streak-canadian-gas-producers-ramp-up-shipments-as-deep-freeze-roils-u-s/wcm/6554f655-38a8-4649-af4c-2c1c99dc5539
https://www.ctvnews.ca/business/directive-based-on-buttergate-claims-could-cost-dairy-farmers-say-experts-1.5328591
https://www.ctvnews.ca/business/directive-based-on-buttergate-claims-could-cost-dairy-farmers-say-experts-1.5328591
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210308/dq210308e-eng.htm
mailto:inga.miskinyte@urm.lt

