
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2021 m. spalis 
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

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 informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką. 

Access2Markets 

 EK parengtos informacijos rinktinės dėl CETA taikymo CETA factsheet and guides 

 ES Prekybos rūmų Kanadoje (EUCCAN) apžvalgos, straipsniai, seminarų vaizdo įrašai 
CETA temomis 

CETA Resources 

 EK sukurtas įrankis ES įmonėms, ketinančioms dalyvauti Kanadoje paskelbtuose 
viešuosiuose pirkimuose, leidžiantis pasitikrinti, ar pirkimas patenka į CETA sritį. 

Access to Procurement  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 
CETA vadovas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ketinančioms eksportuoti savo 
produkciją į kitas šalis, su kuriomis Kanada turi laisvosios prekybos sutartis. 

Leveraging CETA as a platform to expand to 
other markets  

 
4-ųjų CETA įsigaliojimo metinių proga EK ir EUCCAN organizuotas renginys, skirtas 
smulkioms ir vidutinėms ES įmonėms, planuojančioms eksportuoti į Kanadą. 

Įrašas: https://bit.ly/3q8kYk5  

2021 11 10 EUCCAN organizuoja internetinį seminarą žemės ūkio sektoriaus įmonėms „CETA 
Workshop: How EU Agri-food companies can successfully benefit from CETA's full 
potential“ 

Registracija: https://bit.ly/3bIRiS4  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021 10 10 Nuo spalio 30 d. visi vyresni nei 12 metų amžiaus oro, geležinkelio ir vandens 
transporto keleiviai Kanadoje privalės būti pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19. 
Įsigaliojus šiems reikalavimams išvykti iš šalies lėktuvu galės tik pilnai pasiskiepiję 
asmenys. 

Airline CEO optimistic about mandatory 
vaccination policies 

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

 Lietuvos technologijų startuoliai kviečiami teikti paraiškas pasaulyje pirmaujančio 
technologijų startuolių inkubatoriaus DMZ ir konsultacinė įmonės „Pace Global 

Registracija: Next Big Idea 

https://bit.ly/3fJqXq2
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1720
https://euccan.com/ceta-resources/
https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159523.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159523.pdf
https://bit.ly/3q8kYk5
https://bit.ly/3bIRiS4
https://www.cbc.ca/news/politics/airline-transportation-mandatory-vaccination-1.6206844
https://www.cbc.ca/news/politics/airline-transportation-mandatory-vaccination-1.6206844
https://www.linkedin.com/posts/pace-law-corporation_on-november-1-pga-and-the-dmz-welcomed-darius-activity-6861750114369765376-DLAF
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Advantage“ programai Next Big Idea, skirtos išskirtinai veiklą plečiantiems Lietuvos 
startuoliams. DMZ atrinks 5 dalyvius iš Lietuvos, kurie 2022 metais atvyks dalyvauti 
savaitės trukmės programoje Toronte. 

 ES finansuojamos programos Low Carbon Business Action in Canada kvietimai ES 
įmonėms, galinčioms pasiūlyti inovacijų Kanados poreikiams kovoje su klimato 
kaita. 

Call for Application LCBA Canada  

Bendra ekonominė informacija 

2021 10 01 Kanados statistikos agentūra paskelbė atnaujintus š. m. liepos mėn. BVP duomenis: 
0,1 proc. susitraukimas vietoj anksčiau skelbtų -0,4 proc. Nors neigiami rezultatai 
fiksuoti gamybos (-1,1 proc.), statybos (-0,9 proc.) ir žemės ūkio (dėl sausros grūdų 
derlius mažiausias nuo 2007 metų) sektoriuose, vasarą švelnėjant pandemijos 
situacijai augo paslaugų sektorius: viešbučių ir viešojo maitinimo sektorius +12,5 
proc., kelionių oro transportu +67,7 proc.  

Canadian GDP fell 0.1% in July, rise 
estimated for August 

2021 10 04 Šių metų II ketv. Kanadoje trūko apie 18 tūkst. krovininio transporto vairuotojų. 
Negerėjant darbo sąlygoms šiame sektoriuje ir kasmet vis daugiau vairuotojų 
išeinant pensiją prognozuojama, kad darbo jėgos trūkumas augs iki 23 tūkst. 2023 
m. Kanados būsto statybų sektoriuje iki 2030 metų gali pritrūkti virš 40 tūkst. 
darbuotojų, nes daugiau nei penktadalis dabartinių darbuotojų išeis į pensiją. 

What's behind a trucker shortage in 
Canada? Britain's labour crisis offers a clue 

Construction sector retirements require 
shoring up the labour force 

 Business Development Bank of Canada atlikta studija rodo, kad ilgalaikis darbo 
jėgos trūkumas Kanadoje neigiamai paveiks ekonomikos augimo perspektyvas. Nors 
nedarbo lygis viršija 7 proc., 55 proc. Kanados mažų ir vidutinių įmonių susiduria su 
sunkumais samdydamos naujus darbuotojus. Darbuotojų trūkumo problemų buvo 
dar iki pandemijos, tačiau ji reikšmingai paveikė darbo rinką – apie 20 proc. darbą 
praradusių kanadiečių siekia įsidarbinti kitame sektoriuje nei iki pandemijos.  

Hiring Difficulties Are Not Going Away  

2021 10 05 Royal Bank of Canada parengta pandemijos poveikio ir susijusių ateities iššūkių 
Kanados smulkiajam verslui apžvalga. 

The new challenges facing Canada's small 
businesses 

2021 10 08 Rugsėjo mėn. 157 tūkst. didėjo dirbančiųjų skaičius ir pirmą kartą nuo pandemijos 
pradžios užimtumo rodikliai grįžo į lygį, buvusį 2020 m. vasario mėn. Nedarbas 
mažėjo iki 6,9 proc. (prieš mėnesį buvo 7,1 proc.), tačiau ilgalaikių bedarbių 
(nedirbančių ilgiau nei 6 mėn.) skaičius nepakito (beveik 400 tūkst.) ir išliko 2 kartus 
didesnis nei buvęs 2020 m. vasario mėn. 

Canada adds 157K jobs in September, 
employment returns to pre-pandemic level 

2021 10 18 Kanados centrinio banko paskelbta III ketv. verslo subjektų apklausa rodo, kad 
gerėjant pandemijos sąlygoms verslas tikisi paklausos didėjimo, tačiau didžioji dalis 
įmonių susiduria su tiekimo trukdžiais, kurie riboja pardavimus ir didina išlaidas. 

Business Outlook Survey―Third Quarter of 
2021 

https://lcbacanada.com/challenges/
https://globalnews.ca/news/8235508/canada-economy-july-statistics-canada-gdp/
https://globalnews.ca/news/8235508/canada-economy-july-statistics-canada-gdp/
https://www.cbc.ca/news/canada-truck-driver-shortage-1.6198830
https://www.cbc.ca/news/canada-truck-driver-shortage-1.6198830
https://edmontonjournal.com/life/homes/construction-sector-retirements-require-shoring-up-the-labour-force
https://edmontonjournal.com/life/homes/construction-sector-retirements-require-shoring-up-the-labour-force
https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/32075-study-labour-shortage.pdf
https://thoughtleadership.rbc.com/the-new-challenges-facing-canadas-small-businesses/?utm_medium=email&utm_source=salesforce&utm_campaign=special+report3
https://thoughtleadership.rbc.com/the-new-challenges-facing-canadas-small-businesses/?utm_medium=email&utm_source=salesforce&utm_campaign=special+report3
https://globalnews.ca/news/8252969/job-market-september-statistics-canada/
https://globalnews.ca/news/8252969/job-market-september-statistics-canada/
https://www.bankofcanada.ca/2021/10/business-outlook-survey-third-quarter-of-2021/?page_moved=1
https://www.bankofcanada.ca/2021/10/business-outlook-survey-third-quarter-of-2021/?page_moved=1
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Atitinkamai abu veiksniai lemia įmonių planus didinti investicijas, samdyti daugiau 
darbuotojų ir didinti kainas. Beveik pusė apklausos dalyvių mano, kad infliacija 
Kanadoje kitus dvejus metus viršys 3 proc.  

Centrinio banko vykdytos vartotojų apklausos rezultatai parodė, kad nors kanadiečiai 
nuogąstauja dėl COVID-19 delta atmainos poveikio, bendrai jie nusiteikę išleisti 
žymiai daugiau prekėms ir paslaugoms nei ankstesniu pandemijos laikotarpiu  

 

 

 

Canadian Survey of Consumer 
Expectations—Third Quarter of 2021 

2021 10 19 Business Development Bank of Canada nurodo pagrindinius veiksnius, lemsiančius 
verslo sąlygas Kanados įmonėms artimiausiu metu: darbuotojų trūkumas, tolesnis e-
komercijos augimas, nuotolinio darbo populiarumas, klimato kaitos kontekstas. 

Economic outlook: What’s next for your 
business? 

2021 10 20 Rugsėjo mėn. infliacijos rodikliai 6 mėnesį iš eilės buvo didesni nei Kanados 
centrinio banko nustatyta 1-3 proc. riba. Vartojimo kainų indeksas pasiekė 
aukščiausią lygį per 18 metų ir buvo 4,4 proc. didesnis nei prieš metus (š. m. 
rugpjūčio mėn. siekė 4,1 proc.). Daugiausiai didėjo degalų kainos (+33 proc. lyginant 
su 2020 m. rugsėju), bet augimas fiksuotas visuose pagrindiniuose indekso 
komponentuose, įskaitant būstą (+4,8 proc.) ir maistą (+3,9 proc.). 

Canadian inflation increases at fastest rate 
since February 2003 

 Šiais metais dėl puslaidininkių trūkumo Kanados automobilių gamybos apimtys bus 
mažiausios nuo 1982 metų ir sieks tik 1,2 mln. vienetų. 

How the COVID-19 semiconductor shortage 
has brought Canada's car industry to a halt 

2021 10 21 Kanados Vyriausybė paskelbė, kad spalio 23 d. pasibaigus dėl pandemijos įvestoms 
darbo užmokesčio ir nuomos kompensavimo subsidijoms, nuo spalio 24 d. 
pradedamos taikyti naujos paramos priemonės verslui ir darbuotojams, galiosiančios 
iki 2022 m. gegužės 7 d. Planuojamos papildomos 7,4 mlrd. CAD valstybės išlaidos 
šiai programai. Pandemijos metu kas mėnesį 15 mlrd. CAD kainavusios paramos 
priemonės nuo šiol atsieis maždaug 1 mlrd. CAD per mėnesį. 

Canada cancelling wage subsidy, announces 
$7.4B in new COVID-19 supports 

2021 10 27 Nepaisant didėjančios infliacijos Kanados centrinis bankas paliko nepakeistą 0,25 
proc. bazinę palūkanų normą, prognozuodamas, kad vartojimo kainų indeksas kurį 
laiką bus aukštesnis, bet iki 2022 m. pabaigos mažės iki 2 proc. Didesnė palūkanų 
norma gali būti patvirtinta 2022 n. balandį. Banko prognozėmis šalies ekonomika 
šiais metais augs 5 proc. ir 3,75 proc. kitais metais. Taip pat paskelbta apie kiekybinio 
skatinimo priemonių nutraukimą.  

Bank of Canada ends QE bond buying 
program, a sign that higher rates are coming 

Market Dips With Bank of Canada Ending 
QE 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021 10 10 Suomijoje atlikta daugiau nei 40 šalių mobiliojo ryšio paslaugų analizė parodė, kad 
Kanados vartotojai už 4G paslaugą sumoka daugiausiai. Pagrindinė priežastis – 
konkurencijos telekomunikacijų sektoriuje stoka. 

Canada's wireless costs 'continue to be the 
highest or among the highest in the world': 
Finnish report 

https://www.bankofcanada.ca/2021/10/canadian-survey-of-consumer-expectations-third-quarter-of-2021/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=BOSCE211018
https://www.bankofcanada.ca/2021/10/canadian-survey-of-consumer-expectations-third-quarter-of-2021/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=BOSCE211018
https://on24static.akamaized.net/event/34/21/65/9/rt/1/documents/resourceList1634828041928/pclrouxsbwjustaskoct2021shortpierreen1634828037445.pdf
https://on24static.akamaized.net/event/34/21/65/9/rt/1/documents/resourceList1634828041928/pclrouxsbwjustaskoct2021shortpierreen1634828037445.pdf
https://www.bnnbloomberg.ca/statscan-scheduled-to-reveal-september-inflation-figure-1.1668893
https://www.bnnbloomberg.ca/statscan-scheduled-to-reveal-september-inflation-figure-1.1668893
https://www.cbc.ca/news/business/covid-car-industry-analysis-1.6216265
https://www.cbc.ca/news/business/covid-car-industry-analysis-1.6216265
https://globalnews.ca/news/8286329/canada-new-covid-19-business-supports/
https://globalnews.ca/news/8286329/canada-new-covid-19-business-supports/
https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-decision-1.6226796
https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-decision-1.6226796
https://ca.finance.yahoo.com/news/market-dips-bank-canada-ending-160000968.html
https://ca.finance.yahoo.com/news/market-dips-bank-canada-ending-160000968.html
https://nationalpost.com/news/canada/canadas-wireless-costs-continue-to-be-the-highest-or-among-the-highest-in-the-world-finnish-report
https://nationalpost.com/news/canada/canadas-wireless-costs-continue-to-be-the-highest-or-among-the-highest-in-the-world-finnish-report
https://nationalpost.com/news/canada/canadas-wireless-costs-continue-to-be-the-highest-or-among-the-highest-in-the-world-finnish-report
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2021 10 11 Paplitus nuotoliniam darbui beveik trečdalis biurų Kalgaryje (Albertos provincijoje) 
lieka tušti. Tęsiantis tokiai tendencijai mažai trūksta iki šio rodiklio antirekordo visos 
Šiaurės Amerikos mastu.  

What does the future hold for Calgary's 
empty office towers? 

2021 10 12 Pagal spalio 8 d. paskeltą 136 valstybių susitarimą dėl pasaulinio minimalaus pelno 
mokesčio ir tarptautinių įmonių apmokestinimo ten, kur jos uždirba iš vartotojų, 
Kanados Vyriausybės iki 2024 m. atidėjo 2022 m. pradžioje turėjusį įsigalioti 
skaitmeninių paslaugų mokestį didžiosioms technologijų korporacijoms.  

Canada agrees to delay its own Big Tech tax 
after OECD sets global 15% rate 

2021 10 15 Didieji Kanados bankai (Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, 
National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia ir TD Bank) 
prisijungė prie JT iniciatyvos „Net Zero Banking Alliance“ ir įsipareigojo nustatyti su 
Paryžiaus klimato susitarimu suderintus tikslus mažinti skolinimo ir investavimo 
veikloje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Big Six banks join Net-Zero Banking Alliance 

2021 10 22 Kanados Konkurencijos biuras per teismą pareikalavo dokumentų iš Google 
Konkurencijos biuro atliekamame tyrime dėl Google internetinės reklamos verslo 
Kanadoje. 

Competition Bureau obtains court order to 
advance an investigation of Google 

 JAV Kongrese tvirtinant ekonominio skatinimo priemonių planą Buy American 
Kanados Vyriausybė siekia užtikrinti automobilių pramonės konkurencingumą 
elektra varomų automobilių gamybos grandinėje.  

Simmering Canada-U.S. trade dispute 
erupts into the open 

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

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/office-towers-future-1.6207109
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/office-towers-future-1.6207109
https://nationalpost.com/news/politics/canada-agrees-to-delay-its-own-big-tech-tax-after-oecd-sets-global-15-rate
https://nationalpost.com/news/politics/canada-agrees-to-delay-its-own-big-tech-tax-after-oecd-sets-global-15-rate
https://www.bnnbloomberg.ca/big-six-banks-join-mark-carney-led-net-zero-banking-alliance-1.1666894
https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2021/10/competition-bureau-obtains-court-order-to-advance-an-investigation-of-google.html
https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2021/10/competition-bureau-obtains-court-order-to-advance-an-investigation-of-google.html
https://www.cbc.ca/news/world/autos-letter-canada-1.6221757
https://www.cbc.ca/news/world/autos-letter-canada-1.6221757

