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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020 12 09 Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network 
kartu su Lietuvos ambasada Kanadoje bei Kanados ekspertais organizavo internetinį 
seminarą „Eksporto galimybės Kanadoje: praktiniai patarimai maisto ir gėrimų 
pramonės įmonėms“.  

Pranešėjai: https://cutt.ly/tjfOx19  

Skaidrės ir įrašas:  

https://cutt.ly/ljfOWAF  

2020 12 23 Canada Border Services Agency (CBSA) apskaičiavusi preliminarius/negalutinius 
dempingo rodiklius nustatė 10,1 proc. antidempingo muitą lietuviškam kviečių glitimui 
(kt. šalių eksportuotojams 26,1 proc.). Šiuo metu kita Kanados institucija – Canadian 
International Trade Tribunal (CITT) – atlieka tyrimą, ar kviečių glitimo importas 
dempingo kainomis padarė žalos Kanados gamintojams.  

Preliminary determination of dumping 
concerning certain wheat gluten 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020 12 02 Ambasada dalyvavo ES Prekybos ir amatų rūmų Kanadoje (EUCCAN) virtualiame 
seminare, kuriame pristatytos verslo galimybės Saskačevano provincijoje.  

Įrašas: https://cutt.ly/9jfIC5v  

Skaidrės: https://cutt.ly/YjfINyB 

                  https://cutt.ly/PjfOhLW  

2020 12 09 Ambasada dalyvavo EUCCAN virtualiame seminare, kuriame pristatytos verslo 
galimybės Britų Kolumbijos provincijoje.  

Įrašas: https://cutt.ly/YjfOdM2  

Skaidrės: https://cutt.ly/rjfOk1F  

2020 12 10  Ambasada dalyvavo ES delegacijos Kanadoje internetiniame seminare darbuotojų 
mobilumo pagal CETA ir imigracijos į Kanadą klausimais. 

[susidomėjusiems seminaro skaidres 
atsiųsime papildomai]  

2020 12 23  Toliau augant medienos gamintojų pelnams, prognozuojamas statybos ir renovacijos 
kaštų augimas 2021 metais. 

Lumber boom great news for industry, 
but expect higher construction prices 
next year 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020 12 27 Dėl naujo COVID-19 varianto paplitimo pavojaus pradžioje 72 val., vėliau iki sausio 6 d. 
uždrausti skrydžiai iš Jungtinės Karalystės. Nuo 2020 m. kovo mėn. galiojantis 
draudimas užsieniečių atvykimui nebūtinųjų kelionių tikslais, papildytas nuo sausio 7 d. 
įsigaliojančiu reikalavimu visiems atvykstantiems į Kanadą lėktuvu (įskaitant Kanados 
piliečius) jau laipinantis pateikti ne vėliau kaip prieš 72 val. atlikto PCR testo neigiamą 
atsakymą dėl COVID-19. 

Who can travel to Canada 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html
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Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija 

2020 12 08 Federalinė ir Kvebeko provincijos vyriausybės investuos daugiau nei 230 mln. CAD į 
biokuro gamyklą, kurioje būtų naudojamos perdirbimui neskirtos ir nedegios atliekos 
pagal Kanados įmonės ENERKEM patentuotą technologiją. 

Cellulosic biofuel plant 
 
Biofuels from waste 

2020 12 16 Kanados kosmoso agentūra jungiasi prie NASA ir partnerių (įskaitant Europos ESA) 
misijos Artemis-2 ir kurs robotą, veiksiantį Mėnulio orbitoje žvalgant Žemės palydovo 
paviršių. Vyriausybė skyrė 22,8 mln. CAD Canadarm3 projektui. 

Canada inks deal with U.S. to send 
astronaut around the moon 

Bendra ekonominė informacija 

 Dėl pandemijos Kanados Vyriausybė 2020 m. nebuvo pateikusi parlamentui pilno 
2020-2021 metų biudžeto (Kanadoje biudžetiniai metai prasideda balandžio 1 d.), 
projekto. 2020 m. pabaigoje pristatyto „mini-biudžeto“ leitmotyvu tapo didžiausia nuo 
II Pasaulinio karo valstybės paramos programa. Per trejus metus planuojama 100 mlrd. 
CAD išlaidų šalies ūkio gaivinimui.  

Lyginant su liepos mėn. skelbtais rodikliais (343,3 mlrd. CAD) federalinio biudžeto 
deficitas einamaisiais biudžetiniais metais didėja iki 381,6 mlrd. CAD, valstybės skola iki 
1,107 trln. CAD. 

2020 Fall Economic Statement 

 Didžiausių šalies įmonių vadovus vienijanti Kanados verslo taryba nurodo 6 pagrindines 
kliūtis šalies ekonomikos augimui: senėjanti visuomenė, neigiamas prekybos balansas, 
menkas globaliai veikiančių Kanados įmonių skaičius, žemas verslo investicijų lygis, 
lyginant su JAV žymiai mažesnis pramonės produktyvumas, auganti valstybės skola. 

Powering a strong recovery: an 
economic growth plan for Canada 

 Kanados karališkosios tarybos vienijami mokslininkai siūlo įvairias socialines ir 
ekonomines priemones šalies atsigavimui po pandemijos: universalios bazinės pajamos, 
nedarbingumo išmoka, vaiko priežiūros paslaugų prieinamumas, investicijos į visuotinę 
ir skaidrią skaitmeninę infrastruktūrą ir t.t. 

Renewing the Social Contract: 
Economic Recovery in Canada from 
COVID-19 

2020 12 08 Pandemijos eigoje išryškėjusi maisto brangimo tendencija tęsis 2021 m. Prognozuojama, 
kad maisto kainos augs nuo 3 iki 5 proc., daugiausia brangs mėsa, duona ir daržovės.  

Average Canadian family will spend 
$695 more on food in 2021 

2020 12 11 Vyriausybė paskelbė ambicingą 10 metų 15 mlrd. CAD planą, skirtą įgyvendinti Kanados 
įsipareigojimams pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Numatomas 
finansavimas atsinaujinančios energetikos projektams (biokuras, vandenilis), parama 
sunkiajai pramonei mažinant emisijas, elektros tinklų plėtrą ir elektromobilių įsigijimo 
skatinimą, pastatų renovaciją gerinant energijos efektyvumą. Prognozuojama, kad 
mokesčiui už CO2 emisijas didėjant tris kartus iki 170 CAD už toną 2030 metais, prekių 
ir paslaugų kainos didėtų 30 proc. 

A HEALTHY ENVIRONMENT AND A 
HEALTHY ECONOMY 

Backgrounder: A Healthy Environment 
and a Healthy Economy 

Ottawa to hike federal carbon tax to 
$170 a tonne by 2030 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2020/12/backgrounder-the-governments-of-canada-and-quebec-invest-in-renewable-energy-and-organic-residual-waste-management-in-varennes.html
https://enerkem.com/process-technology/carbon-recycling/
https://www.thestar.com/politics/2020/12/16/canada-inks-deal-with-us-to-send-astronaut-around-the-moon.html
https://www.thestar.com/politics/2020/12/16/canada-inks-deal-with-us-to-send-astronaut-around-the-moon.html
https://earnscliffe.ca/en/2020-fall-economic-statement/#1
https://thebusinesscouncil.ca/report/powering-a-strong-recovery/
https://thebusinesscouncil.ca/report/powering-a-strong-recovery/
https://rsc-src.ca/en/research-and-reports/covid-19-policy-briefing/renewing-social-contract-economic-recovery-in-canada
https://rsc-src.ca/en/research-and-reports/covid-19-policy-briefing/renewing-social-contract-economic-recovery-in-canada
https://rsc-src.ca/en/research-and-reports/covid-19-policy-briefing/renewing-social-contract-economic-recovery-in-canada
https://ca.finance.yahoo.com/news/average-canadian-family-will-spend-695-more-on-food-in-2021-report-131635132.html
https://ca.finance.yahoo.com/news/average-canadian-family-will-spend-695-more-on-food-in-2021-report-131635132.html
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/healthy_environment_healthy_economy_plan.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/healthy_environment_healthy_economy_plan.pdf
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.cbc.ca/amp/1.5837709
https://www.cbc.ca/amp/1.5837709
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2020 12 18 Siekdama vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos Kanada 
investuos į mažuosius modulinius branduolius reaktorius (Small Modular Reactors), 
kurie būtų ypač veiksmingi tolimosiose šalies teritorijose, kuriose nesant išplėtoto 
elektros tinklo pasikliaunama dyzeliniais generatoriais.  

Federal government backs development 
of mini nuclear reactors with new 
action plan 

2020 12 18  Mažmeninės prekybos rodikliai spalio mėn. buvo geresni nei prognozuota (0,4 proc. 
augimas vietoj 0,2 proc.). Statistikos agentūros duomenimis, mažmeninės prekybos 
apimtys spalio mėn. pasiekė 54,6 mlrd. CAD ir didėjo 6-tą mėnesį iš eilės po rekordinio 
kritimo balandžio mėn.  

Canadian retail sales continue rising 
after pandemic plunge 

 

2020 12 23 Lėtas BVP augimas taip pat viršijo lūkesčius – augo 0,4 proc. vietoj prognozuotų 0,3 proc. 
Teigiamą spalio mėn. statistiką lėmė gamybos (+0,1 proc.) ir paslaugų sektoriaus (+0,5 
proc.) augimas.  

Canada's economy grew another 0.4% 
in October, but still well shy of pre-
COVID level 

2020 12 24 Didžiausiame Kanados mieste Toronte toliau krenta būsto nuomos kaina. 
Prognozuojama, kad kainos vėl kils antroje 2021 metų pusėje.  

Toronto rents plummets for 12 months 
in a row 

2020 12 26 Ryškėjant konsolidacijos tendencijoms ir aiškėjant Vyriausybės priemonėms kovoje su 
klimato kaita, Kanados energetikos pramonė vis dar tikisi naftos paklausos atsigavimo 
2021 metais.  

After a turbulent year, Canada's energy 
industry braces for more upheaval in 
2021 

2020 12 29 Beveik 50 proc. Kanadoje parduodamų naujų elektromobilių ir hibridinių automobilių 
įsigyjama Kvebeko provincijoje. Nuo 2012 metų vietos vyriausybė išleido daugiau nei 576 
mln. CAD skatindama „žaliųjų“ transporto priemonių pardavimus. Kvebekas taiko 
papildomą 8 tūkst. CAD išmoką (šalia 5 tūkst. CAD iš federalinės programos) įsigyjant 
naują elektromobilį. Tiesa, tik 2 proc. Kvebeko provincijos gyventojų automobilių yra 
varomi elektra. 

Quebec narrowly misses goal of putting 
100,000 electric vehicles on the road 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2020 12 21  Kanada neleido Kinijos valstybinei įmonei Shandong Gold Mining Co. Ltd. už 230 mln. 
CAD įsigyti Šiaurinėse teritorijose veikiančios TMAC Resources akcijų ir vystyti aukso 
kasybos Hope Bay projekto.  

Ottawa blocks Chinese takeover of 
Nunavut gold mine project after 
national security review 

2020 12 26 Otavoje veikiančios technologijų įmonės nepaisant pandemijos 2020 metus užbaigė 
sėkmingai. Pavyzdžiui, Shopify pajamos viršijo 2,9 mlrd. USD ir didėjo 80 proc. 
lyginant su 2019 m.  

The surprising catalysts of COVID-19: 
How tech punched through the gloom 

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