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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Οικονομικά μέτρα αντιμετώπισης του
δευτέρου κύματος της πανδημίας
Covid-19
Εν μέσω σημαντικής αύξησης νέων
κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα, η
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, δια στόματος της
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομικών του Καναδά, κας Chrystia
Freeland, ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υπόσχεσης της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για δημιουργία
ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας,
ανακοινώθηκε σχέδιο κατασκευής έργων
υποδομής,
τριετούς
διάρκειας
και
εκτιμώμενης αξίας 10 εκ. δολλαρίων, το οποίο
αναμένεται να δημιουργήσει 60.000 νέες
θέσεις εργασίας.
Επίσης,
ανακοινώθηκε
ανανεωμένο
πρόγραμμα
επιδότησης
ενοικίου
για
εμπορικούς σκοπούς, καθώς και δέσμευση για
επιδότηση μισθού μέχρι ποσοστού 65%.
27η

Από την
Σεπτεμβρίου, που έπαψε η
λειτουργία της πλατφόρμας για το επίδομα
έκτακτης ανάγκης «Canada Emergency
Response Benefit» (CERB), οι δικαιούχοι
υπάγονται είτε στο Πρόγραμμα Ασφάλισης
Εργασίας (Employment Insurance Benefit –
EI) είτε στο μεταβατικό πρόγραμμα «Canada
Recovery Benefit» (CRB). Σημειώνεται ότι οι
δικαιούχοι του CRB, ήτοι όσοι δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ΕΙ, θα
λαμβάνουν 500 δολλάρια την εβδομάδα για 26
εβδομάδες.
Ακόμη, την 26η Οκτωβρίου 2020,
ανακοινώθηκε νέο μέτρο στήριξης για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επονομαζόμενο
«Canada Emergency Business Account»
(CEBA), με σκοπό τη συνέχιση της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την
αποφυγή
απολύσεων
προσωπικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες
στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης
του Καναδά:
https://www.canada.ca/en/departmentfinance/news/2020/10/canada-emergencybusiness-account-now-open-to-businessesusing-personal-banking-accounts.html
Σημειώνεται, πάντως, ότι από τα 304,6
δισεκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί ως
δαπάνη για την υλοποίηση των έκτακτων
μέτρων, ληφθέντων από την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση,
μόνο
για
τα
125,1
δισεκατομμύρια απαιτείται έγκριση του
Κοινοβουλίου. Τα υπόλοιπα εντάσσονται στην
κατηγορία των κυβερνητικών δαπανών, που
έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, όπως
ανακοίνωσε, την 25η Οκτωβρίου 2020, ο
Πρόεδρος του Θησαυροφυλακίου (Treasury
Board), κ. Jean-Yves Duclos.

2. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της
Κεντρικής Τράπεζας Καναδά
Την 28η Οκτωβρίου 2020, κατά την
παρουσίαση της νέας Έκθεσης της Τράπεζας
του Καναδά για την νομισματική πολιτική, ο
Διοικητής, κ. Tiff Macklem, έκανε λόγο για
«αργή και ασταθή» οικονομική ανάκαμψη
(slow and choppy economic recovery).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο ρυθμός
ανάπτυξης του Καναδά αναμένεται να
συρρικνωθεί κατά 5,7% φέτος, ενώ δεν
φαίνεται ότι θα ξεπεράσει, κατά μέσο όρο, το
4%, κατά τα επόμενα δύο έτη. Έτσι,
τουλάχιστον μέχρι το 2023, η καναδική
οικονομία θα κινείται χαμηλότερα από τις
δυνητικές αναπτυξιακές δυνατότητές της.
Το κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο
στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο της
Κεντρικής
Τράπεζας
Καναδά:
https://www.bankofcanada.ca/multimedia/mpr
-press-conference-webcasts-october-2020/
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3. Παράταση
κλεισίματος
Καναδά-ΗΠΑ

συνόρων

Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του
Καναδά, κ. Bill Blair, ανακοίνωσε την 7η κατά
σειρά παράταση κλεισίματος των συνόρων
Καναδά-ΗΠΑ, τουλάχιστον για ακόμη 30
ημέρες, ήτοι μέχρι 21 Νοεμβρίου 2020, με
τους ίδιους όρους που είχαν συμφωνηθεί
αρχικά.
Νωρίτερα, στις αρχές Οκτωβρίου, ο
Καναδάς είχε προβεί σε χαλάρωση των
περιορισμών που αφορούν σε μετακινήσεις
φοιτητών, ανύπαντρων ζευγαριών και όσων
χρειάζεται να μετακινηθούν, για να
συμπαρασταθούν σε ετοιμοθάνατο συγγενή
τους. Λεπτομέρειες για τους περιορισμούς
μετακίνησης είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
ιστοσελίδα της Κυβέρνησης του Καναδά:
https://www.canada.ca/en/immigrationrefugeescitizenship/news/2020/10/governmentintroduces-new-border-measures-to-protectcanadian-public-health-provides-update-ontravel-restrictions.html
Σημειώνεται ότι το κλείσιμο των συνόρων
ισχύει από την 21η Μαρτίου τ.έ. και αφορά
στις «μη απαραίτητες μετακινήσεις».

4. Δεύτερο κύμα πανδημίας στον Καναδά

Καταγεγραμμένα Αναρρωθέντες
κρούσματα

Θάνατοι

Καναδάς

236.841

197.729

10.179

Οντάριο

76.707

65.581

3.145

Κεμπέκ

106.981

91.488

6.272

Βρετανική
Κολομβία

14.381

11.670

263

Αλμπέρτα

27.664

22.169

323

Με την εμφάνιση του δεύτερου κύματος
της πανδημίας, ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ.
Justin Trudeau, υποσχέθηκε βοήθεια στους
Δημάρχους των μεγάλων πόλεων στις πλέον
πληγείσες Επαρχίες του Οντάριο και του
Κεμπέκ. Προς τούτο, πραγματοποίησε
τηλεφωνική επικοινωνία με τους Δημάρχους
των πόλεων: Toronto, Peel, Οττάβα, Μontréal
και Québec City.
Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της αύξησης των
κρουσμάτων, η ΕΕ προέβη σε συμπερίληψη
του Καναδά στον κατάλογο των χωρών από
τις οποίες δεν δέχεται ταξιδιώτες.
5. Αύξηση
κατανάλωσης
προϊόντων στον Καναδά

βιολογικών

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης
Εμπορίου Βιολογικών Προϊόντων Καναδά
(Canada Organic Trade Association - COTA),
το φετινό μερίδιο αγοράς βιολογικών
προϊόντων (organic products / produits
biologiques) υπολογίζεται στο 3,2% από 2,6%
το 2017. Σε απόλυτους αριθμούς, εκτιμάται
ότι η δαπάνη για την αγορά βιολογικών
προϊόντων ανέρχεται σε περίπου 6,9
δισεκατομμύρια
δολλάρια,
έναντι
5,4
δισεκατομμυρίων το 2017.
Βάσει
έρευνας
σε
δείγμα
1.000
καταναλωτών, οι νεότεροι σε ηλικία Καναδοί
(από 18 έως 24 ετών) συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό αγοράς βιολογικών
προϊόντων, ήτοι 46%. Όσο ανεβαίνει η ηλικία,
τόσο μειώνονται τα ποσοστά:
Ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό

18-24

46%

25-34

32%

35-44

25%

45-55

15%

Άνω των 75

10%

Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019novel-coronavirus-infection.html#a1 (1.11.2020)
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Η πιο δημοφιλής κατηγορία βιολογικών
προϊόντων είναι τα φρούτα και τα λαχανικά
που συγκεντρώνουν την προτίμηση του 78%
των ερωτηθέντων. Ακολουθεί το κρέας και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η αύξηση της ζήτησης βιολογικών
προϊόντων αναπόφευκτα οδήγησε σε σταθερή
αύξηση των εισαγωγών, κατά την τελευταία
πενταετία, καθώς και σε αύξηση των
καναδικών εξαγωγών το 2019 κατά 20%, σε
σύγκριση με το 2018.

Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. Τηλεδιάσκεψη ηγετών ΕΕ-Καναδά –
Εμπορική συνεργασία
Την
29η
Οκτωβρίου
2020,
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ηγετών ΕΕ
και Καναδά, στο πλαίσιο θεσμοθετημένου
διαλόγου και συνεργασίας των δύο μερών.
Από τα διαμειφθέντα, συγκρατείται η θετική
αποτίμηση
της
τριετούς
προσωρινής
εφαρμογής της Συνολικής Συμφωνίας
Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά
(CETA), βάσει της οποίας εξαλείφθησαν οι
δασμοί για το 98% των προϊόντων που η
Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύεται με τον
Καναδά.
Συμφωνήθηκε,
επίσης,
η
εξακολούθηση
της
στενής
εμπορικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για τη
μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Έργο κατασκευής μικρού πυρηνικού
αντιδραστήρα

πυρηνικού αντιδραστήρα, μέσω επιχορήγησης
20 εκ. δολλαρίων στην εταιρεία “Terrestrial
Energy” με έδρα στο Oakville της Επαρχίας
του Οντάριο, στο πλαίσιο της
εθνικής
στρατηγικής
κατασκευής
περισσοτέρων
αρθρωτών
αντιδραστήρων
ή
SMRs,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την
κλιματική αλλαγή, που έχουν τεθεί από τον
Καναδά.

2. Επέκταση δικτύου
Transmission Ltd

της

Nova

Gas

Η Kυβέρνηση της Επαρχίας της Αλμπέρτα
ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει την έγκριση
επέκτασης του δικτύου συλλογής φυσικού
αερίου της εταιρείας Nova Gas Transmission
Ltd από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επικρίνει την
Οττάβα για καθυστερήσεις που οδήγησαν σε
μη αξιοποίηση της σημαντικής, για τον τομέα
κατασκευών, καλοκαιρινής περιόδου.
3.

Μαζική
οχημάτων

παραγωγή

ηλεκτρικών

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η
Κυβέρνηση της Επαρχίας του Οντάριο
συμφώνησαν να διαθέσουν περισσότερα από
250 εκ. δολλάρια στο εργοστάσιο της
εταιρείας Ford Motor Co. στην πόλη Oakville
της Επαρχίας του Οντάριο, για την μαζική
παραγωγή
ηλεκτρικών
οχημάτων
και
μπαταριών. Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας και στην
ανάκαμψή της από την οικονομική κρίση που
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Όπως
δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ.
Trudeau, η εν λόγω επένδυση είναι σημαντική
για την οικοδόμηση της επόμενης γενιάς
αυτοκινητοβιομηχανίας του Καναδά, καθώς
το κέντρο βάρους μετατοπίζεται, όλο και
περισσότερο, προς την πράσινη τεχνολογία.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
τη χρηματοδότηση έργου κατασκευής μικρού
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4. Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τράπεζας
Υποδομών του Καναδά
Την 1η Οκτωβρίου 2020, ανακοινώθηκε
από τον Καναδό Πρωθυπουργό, κ. Justin
Trudeau, την Υπουργό Υποδομών, κα
Catherine McKenna, και τον Διοικητή της
Τράπεζας Υποδομών του Καναδά, κ. Michael
Sabia, το τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της
Τράπεζας Υποδομών του Καναδά (Canada
Infrastructure Bank - CIB), ύψους 10
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, το οποίο
αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της
αγοράς πράσινων ομολόγων στον Καναδά.
Σύμφωνα με την Τράπεζα Υποδομών, 2,5
δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την
παραγωγή
καθαρής
ενέργειας,
2
δισεκατομμύρια
γα
την
ανάπτυξη
ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές, 2 δισεκατομμύρια
για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, 1,5 δισ.
για υλοποίηση έργων άρδευσης γεωργικών
εκτάσεων και 1,5 δισ. για αγορά ηλεκτρικών
λεωφορείων
και
κατασκευή
σταθμών
φόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

5. Superclusters
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διέθεσε 30
εκ. δολλάρια σε πέντε προγράμματα
superclusters, στο πλαίσιο του ευρύτερου
προγράμματος καινοτομίας, συνολικού ύψους
950 εκ. δολλαρίων. Το εν λόγω πρόγραμμα
ξεκίνησε το 2017 και έχει ως σκοπό, μέσα από
τη συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και
ερευνητικών φορέων, την ανάπτυξη νέων
εμπορικών ευκαιριών για τον Καναδά σε
στρατηγικούς τομείς. Παράλληλα, δε,
δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διαδικτυακά
σεμινάρια
προβολής
Προϊόντων
Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης
Στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων
συστηματικής προβολής της Συμφωνίας
CETA στον Καναδά, τη διοργάνωση και το
συντονισμό των οποίων έχει η εδώ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(EUDEL), διεξήχθησαν με επιτυχία, εντός
Οκτωβρίου 2020, δύο από τα τρία
διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα τα Προϊόντα
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης:
α) Protecting GIs: Value proposition and
local economic development (15 Οκτωβρίου)
β) Promoting GIs: Addressing consumer
preferences (29 Οκτωβρίου)
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο https://go.b2b2go.com/en/eu-canada-webinar-series,κατόπιν
δωρεάν εγγραφής.
Επίσης, σημειώνεται ότι πρόσφατη μελέτη
για τα ευρωπαϊκά προϊόντα γεωγραφικής
ένδειξης είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/d
etail/en/IP_20_683

2. Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
(ConfEx Park)
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Διαγωνισμός
Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με τίτλο:
“International
Architectural
Design
Competition for the Thessaloniki ConfEx
Park”. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
συμμετοχής λήγει την 13η Νοεμβρίου 2020.
Περισσότερες
διαθέσιμες στην

πληροφορίες
είναι
ακόλουθη ιστοσελίδα:
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https://www.thessaloniki-confexpark.gr,
καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο του
Διαγωνισμού:
https://www.thessalonikiconfexpark.gr/sites/default/files/media/downlo
ads/20201006/ConfEXPark_Brochure.pdf
Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας, στο πλαίσιο
των
αρμοδιοτήτων
του,
απέστειλε
ενημερωτική επιστολή στους σχετικούς
φορείς του Καναδά.

ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.

Τέλος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
της νέας πύλης είναι το εργαλείο
αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής
των εξαγόμενων προϊόντων (ROSA tool,
Rules of Origin Self-Assessment).

5.
3. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας
Η καναδική εταιρεία εισαγωγής οίνου
"Appelation Wines/Autoctovino" εξέφρασε
ενδιαφέρον
συνεργασίας
με
Έλληνες
παραγωγούς οίνου, προκειμένου να εισάγει τα
προϊόντα τους στην Επαρχία του Οντάριο. Τα
στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:
Appellation Wines/Autoctovino
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Ken Hayden
T: +1 416 993 1449
Email: kenhayden@appellationwines.ca
Website: www.appellationwines.ca

4. Νέα διαδικτυακή πύλη Access2Markets
Από τα μέσα Οκτωβρίου 2020, λειτουργεί
η νέα διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής
«Access2Markets»,https://trade.ec.europa.eu/a
ccess-to-markets/en/content. Πρόκειται για
ένα νέο ευρωπαϊκό εργαλείο, με σκοπό την
προώθηση της εξωστρέφειας και τη
διευκόλυνση
πρόσβασης
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε αγορές τρίτων χωρών, όπως
του Καναδά. Η νέα πύλη, η οποία προέρχεται
από τη συγχώνευση δύο παλαιότερων
διαδικτυακών πυλών (Trade Helpdesk και
Market Access Database), έχει εμπλουτιστεί
με πληροφορίες και εύχρηστα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, παρέχεται
δυνατότητα αυτοματοποιημένης μετάφρασης
στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, δίδεται η
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών ως προς
εμπορικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι

που

Westjet

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η καναδική
αεροπορική εταιρεία Westjet, με έδρα στο
Κάλγκαρυ της Αλμπέρτα, προέβη σε
κατάργηση
πτήσεων
προς
Moncton,
Fredericton, Sydney, Charlottetown και
Quebec City, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
80% των υπηρεσιών της εντός και εκτός
Ατλαντικού Καναδά.
6.

Air Transat

Η καναδική αεροπορική εταιρεία Air
Transat, με έδρα στο Μόντρεαλ, έκλεισε τη
βάση της στο Βανκούβερ, ενώ προέβη σε
προσωρινή
απόλυση
αεροσυνοδών.
Σημειώνεται ότι, προ πανδημίας, η εταιρεία
απασχολούσε 2.000 αεροσυνόδους, ενώ τον
Οκτώβριο τ.έ. ο εν λόγω αριθμός είχε μειωθεί
στους 245. Με τις νέες απολύσεις, ο αριθμός
των απασχολούμενων αεροσυνοδών ανέρχεται
πλέον στους 117.
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