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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Καθυστέρηση
Προϋπολογισμού
Κυβέρνησης

κατάθεσης
Ομοσπονδιακής

Σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, η
κατάθεση του νέου Προϋπολογισμού της
Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης
για
το
οικονομικό έτος 2021-2022 θα καθυστερήσει.
Κατά πάγια πρακτική, ο Προϋπολογισμός
υποβάλλεται προς ψήφιση εντός του μηνός
Μαρτίου κάθε έτους. Ωστόσο, φέτος, όπως
και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
λόγω της άνευ προηγουμένου οικονομικής και
υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την
πανδημία, αναμένεται να κατατεθεί αργότερα,
ήτοι στις 19 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομικών, κα Chrystia Freeland.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού,
κ. Justin Trudeau, η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να εστιάζει την
προσοχή της στην εφαρμογή μέτρων έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης.

2. Έκθεση
Διεθνούς
Νομισματικού
Ταμείου για την καναδική οικονομία
Σύμφωνα με Έκθεση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ-IMF), η οποία
εκπονήθηκε κατόπιν διμερών διαδικτυακών
διαβουλεύσεων του εν λόγω Διεθνούς
Οργανισμού με τον Καναδά και δημοσιεύθηκε
στις 18.3.2020, η καναδική οικονομία
εξελισσόταν δυναμικά, όταν η πανδημία
έπληξε τη χώρα. Οι οικονομικοί και
κοινωνικοί περιορισμοί που τέθηκαν σε
εφαρμογή τον Μάρτιο του 2020 συνέβαλαν
μεν στην άμβλυνση του πρώτου κύματος,
αλλά είχαν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2020, υπήρξε μια
άνευ προηγουμένου μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας. Με τη σταδιακή άρση των
επιβληθέντων μέτρων, πραγματοποιήθηκε

ισχυρή ανάκαμψη το γ΄ τρίμηνο, η οποία
ανεκόπη στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, με την
έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας,
οπότε νέα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή.
Στην Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στην
έγκαιρη,
αποφασιστική
και
καλά
συντονισμένη αντίδραση της καναδικής
Κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση των
συνεπειών
της
πανδημίας.
Επιπλέον,
επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Κεντρική
Τράπεζα του Καναδά ακολουθεί κατάλληλη
νομισματική πολιτική, με στόχο την
προώθηση
της
χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εν λόγω
διεθνούς οργανισμού, ο οποίος εξαρτά την
οικονομική ανάπτυξη από την εξέλιξη της
πανδημίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της
καναδικής
οικονομίας
αναμένεται
να
συρρικνωθεί κατά 5,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ
το 2020. Αντίθετα, το 2021 εκτιμάται ότι θα
επανέλθει στο 4,4%. Το ποσοστό ανεργίας
αναμένεται να κινηθεί στο 8,1% το 2021 και
6,9% το 2022, ενώ ο πληθωρισμός θα κινηθεί
στο 1,6% το 2021 και 1,8% το 2022.
Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας με
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του ΔΝΤ για την τριετία 20202022.
2020

2021

2022

ΑΕΠ

-5,4%

4,4%

4,1%

Ανεργία

9,6%

8,1%

6,9%

Πληθωρισμός

0,7%

1,6%

1,8%

Χρέος
Κυβέρνησης

48%

47,4%

45,5%

Πηγή:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/17/pr21
71-canada-imf-executive-board-concludes-2021-articleiv-consultation-with-canada

Το κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Διεθνούς
Νομισματικού
Ταμείου:
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https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issue
s/2021/03/17/Canada-2021-Article-IVConsultation-Press-Release-and-Staff-Report50273

3. Ραγδαία μείωση ρυθμού ανάπτυξης
καναδικής οικονομίας κατά το έτος
2020
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Καναδά, ο ρυθμός ανάπτυξης της
καναδικής οικονομίας επιβραδύνθηκε κατά
5,4% το 2020, σημειώνοντας τη χαμηλότερη
επίδοση όλων των εποχών, από τότε που
τηρείται αρχείο. Ωστόσο, κατά το δ΄ τρίμηνο
του περασμένου έτους, το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκε κατά 2,3%, αλλά η αύξηση δεν ήταν
αρκετή, για να αντισταθμίσει τη μεγάλη
πτώση που σημειώθηκε εξαιτίας της
πανδημίας, κατά το β΄και γ΄ τρίμηνο του 2020.
4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Πληθυσμός Καταγεγραμμένα
38.005.238
κρούσματα
Καναδάς
3.4.2021
1.000.545
28.2.2021
866.503
Οντάριο
3.4.2021
358.558
28.2.2021
300.816
Κεμπέκ
3.4.2021
314.958
28.2.2021
287.740
Βρετανική Κολομβία
3.4.2021
102.970
28.2.2021
79.262
Αλμπέρτα
3.4.2021
150.307
28.2.2021
133.504

Αναρρωθέντες

Θάνατοι

921.459
813.778

23.050
21.994

327.940
283.344

7.428
6.980

294.560
269.530

10.684
10.393

91.732
73.188

1.463
1.355

138.560
127.034

1.994
1.886

Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019novel-coronavirus-infection.html#a1

Στις αρχές Μαρτίου 2021, ενεκρίθη από το
Υπουργείο Υγείας το τέταρτο εμβόλιο για
χρήση στον Καναδά. Πρόκειται για το
Johnson&Johnson, το οποίο παρασκευάζεται

στις ΗΠΑ από τη Janssen Inc (θυγατρική της
Johnson&Jonhson),
φυλάσσεται
σε
θερμοκρασία ψυγείου (2-8C) και διατίθεται σε
μία μόνο δόση. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη
εγκριθεί τα εμβόλια των Pfizer, Moderna και
Astra Zeneca. Ως προς το τελευταίο έχει
εγκριθεί επίσης μία δεύτερη εκδοχή, που
παρασκευάζεται από το Ινστιτούτο Εμβολίων
της Ινδίας υπό το εμπορικό σήμα «Covishield»
και είναι βιολογικά ταυτόσημη με αυτή του
πρωτοτύπου εμβολίου. Σημειώνεται ότι στα
τέλη Μαρτίου 2021 η χορήγηση του εμβολίου
Astra Zeneca ανεστάλη από τις Επαρχίες για
άτομα κάτω των 55 ετών, εξαιτίας ανησυχιών
για παρενέργειες (πρόκληση θρομβώσεων).
Ωστόσο, επισήμως δεν υπάρχει αμφιβολία για
την ασφάλεια του εμβολίου και διατίθεται σε
οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβολιαστεί με το
συγκεκριμένο.
Κατά τη συμπλήρωση ενός έτους από την
επίσημη ανακοίνωση της πανδημίας, έγινε
γνωστό ότι περισσότερες από 2,5 εκ. δόσεις
έχουν χορηγηθεί ήδη στους Καναδούς. Έχει δε
προγραμματισθεί παραλαβή 36,5 εκ. δόσεων
μέχρι τον Ιούλιο εκ των οποίων 25 εκ. από τα
εμβόλια Pfizer και Moderna.
Τέλος, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε, δια
στόματος Υπουργού Βιομηχανίας, κ. FrançoisPhilippe Champagne, χρηματοδότηση ύψους
200 εκ. δολλαρίων Καναδά για έρευνα και
παρασκευή εμβολίου από καναδικές εταιρείες.

5. Προϋπολογισμός Επαρχίας Κεμπέκ
Την 25η Μαρτίου 2021, η κυβέρνηση
Legault της Επαρχίας του Κεμπέκ παρουσίασε
τον Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος
2021-2022, ο οποίος εστιάζει στην ανάκαμψη
της οικονομίας της Επαρχίας. Ο Υπουργός
Οικονομικών,
κ.
Eric
Girard,
είχε
προαναγγείλει την πρόθεση αποτύπωσης της
πραγματικής οικονομικής κατάστασης της
Επαρχίας, «με πλήρη διαφάνεια» (en toute
transparence). Όπως προβλέπεται στο νέο
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Προϋπολογισμό, αυξάνονται οι δαπάνες για
την υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές,
ενώ οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να
αυξηθούν κατά 5,9%. Σημειώνεται ότι, πριν
την πανδημία, υπήρχε δημοσιονομικό
πλεόνασμα στην Επαρχία του Κεμπέκ.
Ωστόσο, το ξέσπασμα της πανδημίας
προκάλεσε δημοσιονομικό έλλειμμα, κατά το
οικονομικό έτος 2020-2021, το οποίο ανήλθε
σε 15 δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια.
Στον τρέχοντα Προϋπολογισμό, προβλέπεται
έλλειμμα της τάξεως των 12,3 δισ. δολλαρίων.
Τόσο ο Υπουργός Οικονομικών του Κεμπέκ
όσο και η αντιπολίτευση χαρακτήρισαν τον
Προϋπολογισμό
συντηρητικό
και
επιφυλακτικό
παρά
το
προβλεπόμενο
έλλειμμα και την εκτίμηση για ρυθμό
ανάπτυξης της τάξεως του 4,2%.
Το κείμενο του Προϋπολογισμού είναι
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget
/20212022/fr/documents/PlanBudgetaire_2122.pdf

6. Άδεια περί ασφάλειας τροφίμων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Καναδικού
Οργανισμού Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA),
αρχής γενομένης της 15ης Μαρτίου 2021, οι
εισαγωγές τροφίμων απορρίπτονται αυτόματα,
αν δεν υφίσταται έγκυρη άδεια περί
ασφάλειας τροφίμων για το καναδικό
καταναλωτικό κοινό (Safe Food for Canadians
licence). Η εν λόγω άδεια, που αποκτάται πριν
την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο,
πρέπει να είναι καταχωρημένη στο
Ολοκληρωμένο
Σύστημα
Δήλωσης
Εισαγωγών (Integrated Import Declaration IID). Περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στον ακόλουθο ηλεκτρονικό
σύνδεσμο: Importing food into Canada with
an SFC licence
(https://inspection.canada.ca/importing-foodplants-or-animals/food-imports/food-import-

notices-for-industry/notice-2020-0122/eng/1611261474786/1611261475255).

7.

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων

Στις αρχές Μαρτίου 2021, η Αντιπρόεδρος
της καναδικής Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομικών,
κα
Chrystia
Freeland,
ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
πρόκειται να δαπανήσει 15 δισεκατομμύρια
δολλάρια
για
την
παράταση
του
προγράμματος επιδότησης ενοικίου και
αποδοχών από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τον
Ιούνιο τ.έ. Η κα Freeland υπεραμύνθηκε των
μαζικών δαπανών της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης ως κομμάτι της αποτελεσματικής
αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ προέτρεψε
τα κόμματα της αντιπολίτευσης να
ολοκληρώσουν σύντομα τη συζήτηση του
νομοσχεδίου για την έγκριση των έκτακτων
μέτρων στήριξης που είχαν αναγγελθεί το
περασμένο φθινόπωρο.

8. Κώδικας Δεοντολογίας για την εύρυθμη
λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού
Την 25η Μαρτίου 2021, ο όμιλος Empire,
που κατέχει τις αλυσίδες Sobeys, Safeway and
FreshCo, καθώς και η Ένωση «Food, Health
& Consumer Products of Canada – FHCP»
κοινοποίησαν σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας
υπό τον τίτλο «Grocery Supply Code of
Practice for Canada», τον οποίο εκπόνησαν οι
ίδιοι και απέστειλαν σε όλους τους
εμπλεκομένους στον τομέα τροφίμων και
ποτών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε πολλά
επίπεδα ήταν αφορμή για την επανεκκίνηση
του
ζητήματος
εκπόνησης
Κώδικα
Δεοντολογίας (Code of Conduct), ώστε να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ανισοκατανομής
ισχύος στις αλυσίδες εφοδιασμού στον
Καναδά,
να
καθιερωθούν
βέλτιστες
επιχειρηματικές πρακτικές και να υιοθετηθεί
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης
διαφορών.
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Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στις πέντε
μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης
τροφίμων και ποτών (Walmart Canada,
Loblaw, Metro, Costco και Sobeys), οι οποίες,
έχοντας το 80% της αγοράς, φαίνεται ότι
χρησιμοποιούν την πλεονεκτική τους θέση εις
βάρος των προμηθευτών, εφαρμόζοντας
πρακτικές που αντίκεινται στις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
(de-list προϊόντος, αγνόηση συμβατικών
όρων, επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κ.λπ.).
Σκοπός των συντακτών είναι ο εν λόγω
Κώδικας να περιβληθεί τον τύπο του νόμου
και να ισχύσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο,
ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του.
Η αλυσίδα Walmart δεν συμφωνεί με την
αναγκαιότητα
υιοθέτησης
Κώδικα
Δεοντολογίας, αν και συμφωνεί με επιμέρους
αρχές όπως περιγράφονται στο προτεινόμενο
κείμενο. Αντίθετα, η αλυσίδα Loblaws δεν
έχει προβεί, μέχρι στιγμής, σε κάποιο σχόλιο,
ενώ η αλυσίδα Metro δήλωσε ότι δεν θα
σχολιάσει το κείμενο, επί του παρόντος.
Το κείμενο του προτεινόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://mma.prnewswire.com/media/1474012/
Empire_Company_Limited_Grocery_and_ma
nufacturing_leaders_join_fo.pdf?p=pdf

9. Κλείσιμο χερσαίων συνόρων ΚαναδάΗΠΑ
Ένα χρόνο μετά το κλείσιμο των χερσαίων
συνόρων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ, δεν
διαφαίνεται προοπτική άρσης του μέτρου,
τουλάχιστον, βραχυπρόθεσμα. Πάντως, την
21η Μαρτίου 2021 δόθηκε νέα μηνιαία
παράταση ισχύος του κλεισίματος των
συνόρων.

Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. CETA-2η Σύνοδος Μεικτής Επιτροπής
Την 25η Μαρτίου 2021 διεξήχθη
διαδικτυακά η 2η Σύνοδος της Μεικτής
Επιτροπής (Joint Committee), στο πλαίσιο της
Συμφωνίας CETA, την οποία παρακολούθησε
το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας. Στη Σύνοδο
προήδρευσαν
ο
Αντιπρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
κ.
Valdis
Dombrovskis, και η Υπουργός Μικρών
Επιχειρήσεων, Προώθησης Εξαγωγών και
Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, κα Mary Ng
(Ινγκ), που υπάγεται στο Υπουργείο
Εξωτερικών (Global Affairs).
Τις συζητήσεις άνοιξε ο κ. Dombrovskis,
αποκαλώντας τη Συμφωνία CETA πυλώνα της
πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της
ΕΕ με τον Καναδά. Η κα Ng ανέφερε ότι η
Συμφωνία είναι αμοιβαίως επωφελής και
προσφέρει ευκαιρίες, οι οποίες είναι
σημαντικό να αξιοποιηθούν εν όψει
οικονομικής ανάκαμψης.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν όλα τα
θέματα που απασχολούν τις επιμέρους
Επιτροπές, ενώ παρουσιάστηκαν στατιστικά
στοιχεία για την εξέλιξη του διμερούς
εμπορίου από την έναρξη προσωρινής ισχύος
της Συμφωνίας.
Η κα Ng ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της
επόμενης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής
στον Καναδά, τον Σεπτέμβριο του 2022, επ’
ευκαιρία συμπλήρωσης πέντε ετών από την
προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας.
Σημειώνεται ότι η 1η Σύνοδος της Μεικτής
Επιτροπής διεξήχθη στο Μόντρεαλ από 26
έως 27 Σεπτεμβρίου 2018.

2. Κύρωση νέας Εμπορικής Συμφωνίας
Καναδά-Ηνωμένου Βασιλείου
Για δεύτερη συνεχή φορά (με πρώτη την
κύρωση
της
Συμφωνίας
CUSMA),
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ακολουθήθηκε ταχεία διαδικασία κύρωσης
νομοσχεδίου από τη Γερουσία. Πρόκειται για
το Bill C-18 περί εφαρμογής της νέας
Εμπορικής Συμφωνίας Καναδά-Ηνωμένου
Βασιλείου (Canada-U.K. Trade Continuity
Agreement-TCA implementation bill). Εντός
δύο μόλις ημερών και χωρίς επανεξέταση από
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και
Διεθνούς Εμπορίου της Γερουσίας, γεγονός το
οποίο προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων
Γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε, την
περασμένη εβδομάδα, το εν λόγω νομοσχέδιο.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη βασιλική
έγκριση (royal assent) την 17η Μαρτίου 2021.
Το κείμενο του νομοσχεδίου περί
εφαρμογής της νέας Εμπορικής Συμφωνίας
Συνέχισης Εμπορίου μεταξύ Καναδά και
Ηνωμένου Βασιλείου (Trade Continuity
Agreement-TCA) είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα:
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/432/bill/C-18/royal-assent.

ενέργεια αντίστοιχα. Και στις δύο Επαρχίες
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, μέχρι
να φθάσουν στο επίπεδο άλλων Επαρχιών
(Newfoundland and Labrador, Quebec,
Manitoba και British Columbia), οι οποίες
παράγουν ήδη περίπου το 90% της ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, ο Καναδάς
είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως
υδροηλεκτρικής. Το 2010, το ποσοστό
παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ ήταν
61,5%, ενώ το 2023 αναμένεται να φθάσει το
71,2%.
Στην Έκθεση, εξετάζονται οι τάσεις
παραγωγής ηλεκτρισμού ανά πηγή ενέργειας
(πυρηνική, ορυκτά καύσιμα, ΑΠΕ: αιολική,
ηλιακή,
υδροηλεκτρική,
γεωθερμική,
βιομάζα), σε συνδυασμό με τον στόχο της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για επίτευξη
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
μέχρι το 2050.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1. Έκθεση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Καναδά
Σύμφωνα με Έκθεση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας του Καναδά (www.cerrec.gc.ca) που δημοσιεύθηκε στις 22.3.2021,
οι Επαρχίες που αποτελούν έδρα της
βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
του
Καναδά,
ήτοι
Αλμπέρτα
και
Σασκάτσουαν, αναμένεται να είναι οι
πρωταγωνιστές στην περαιτέρω ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα.
Αν και η Επαρχία του Οντάριο ήταν
πρωτοπόρος στον τομέα ΑΠΕ, κατά την
τελευταία
δεκαετία,
τη
σκυτάλη
παραλαμβάνουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα
και εν όψει υλοποίησης σημαντικών
ενεργειακών έργων, οι Επαρχίες Αλμπέρτα
και
Σασκάτσουαν,
με
συγκριτικά
πλεονεκτήματα στην ηλιακή και αιολική

Όπως προκύπτει από το ως άνω γράφημα,
η παραγωγή ηλεκτρισμού από υδροηλεκτρική
ενέργεια κυριαρχεί σε ποσοστό 56%, ενώ
αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική,
ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια και βιομάζα,
καθώς και από φυσικό αέριο. Παράλληλα, το
ποσοστό
χρήσης
ορυκτών
καυσίμων
παραμένει χαμηλό και βαίνει μειούμενο.
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Τέλος, το πλήρες κείμενο της εν θέματι
Έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθη
ιστοσελίδα: https://www.cer-rec.gc.ca/en/dataanalysis/energycommodities/electricity/report/canadasrenewable-power/canadas-renewablepower/index.html
(https://www.cbc.ca/news/politics/albertaoilpatch-energy-renewable-1.5959697).
2. Στρατηγική
Κρίσιμων
Επαρχίας του Οντάριο

Ορυκτών

Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε την
ανάπτυξη της πρώτης Στρατηγικής Κρίσιμων
Ορυκτών, όπως κοβαλτίου, νικελίου, χαλκού
και μετάλλων (Critical Minerals Strategy), με
σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της Eπαρχίας στη σχετική διεθνή αγορά, την
προσέλκυση επενδύσεων, την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας.
Σημειώνεται ότι, κατά το 2019, το Οντάριο
παρήγαγε ορυκτά αξίας άνω των 10 δισεκ.
CAD που αποτελούν το 22% της συνολικής
καναδικής παραγωγής ορυκτών πόρων.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικής
Ανάπτυξης, Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας
και Εμπορίου του Οντάριο, η εν λόγω
Επαρχία είναι σε θέση να διαδραματίσει
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ηλεκτρικών
οχημάτων και την κατασκευή μπαταριών.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη Στρατηγική έρχεται
σε συνέχεια της επενδυτικής πρότασης της
Ford, ύψους 1,8 δισεκ. CAD για να
μετατρέψει τις εγκαταστάσεις της στο
Οντάριο σε κέντρο κατασκευής ηλεκτρικών
οχημάτων και μπαταριών, με τη σύμφωνη
γνώμη της Επαρχιακής και Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης, οι οποίες αποφάσισαν τη
στήριξη της επενδυτικής πρότασης με 295 εκ.
δολλάρια Καναδά.

3. Trans Mountain
Σύμφωνα με νέα μελέτη από ερευνητές του
Πανεπιστημίου Simon Fraser της Βρετανικής
Κολομβίας, η επέκταση του αγωγού Trans
Mountain εκτιμάται ότι θα φέρει ζημία της
τάξεως των 11,9 δισεκατομμυρίων δολλαρίων,
ενώ δεν θεωρείται πιθανό το σενάριο να
οδηγηθεί το έργο σε καθαρό κέρδος. Το
πλήρες κείμενο είναι ανηρτημένο στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.documentcloud.org/documents/2
0534119-tmx-cba-report-final-march-21
4. Γραμμή 5
Η Οττάβα δηλώνει πρόθυμη να παρέμβει,
εάν κριθεί απαραίτητο, στην ενεργειακή
διαμάχη για την Γραμμή 5 μεταξύ της
Πολιτείας του Μίσιγκαν των ΗΠΑ και της
καναδικής εταιρείας ενέργειας Enbridge Inc.
Σημειώνεται ότι η τελευταία έχει προσφύγει
στα δικαστήρια κατά της Πολιτείας του
Μίσιγκαν για την επίλυση του εν λόγω
ζητήματος. Πάντως, ο Υπουργός Φυσικών
Πόρων του Καναδά, κ. Seamus O'Regan,
δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν
θα επιτρέψει στο Μίσιγκαν να κλείσει τη
Γραμμή 5, έναν διασυνοριακό αγωγό της
Enbridge, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις της
αντιπολίτευσης με το έργο Keystone XL.
5. Σταδιακή
μετάβαση
στην
ηλεκτροκίνηση
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επισπεύδει
τα σχέδια για τη σταδιακή μετάβαση των
δημοσίων
μέσων
συγκοινωνίας
στην
ηλεκτροκίνηση, διαθέτοντας για τον σκοπό
αυτό το ποσό των 2,7 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων. Σε συνέντευξή της στην έγκριτη
οικονομική εφημερίδα «The Globe and Mail»,
η Υπουργός Υποδομών του Καναδά, κα
Catherine McKenna, δήλωσε ότι, εν όψει της
δέσμευσης της Κυβέρνησης για επίτευξη
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
μέχρι το 2050, είναι απαραίτητη η μείωση των
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εκπομπών ξεκινώντας από τις αστικές
συγκοινωνίες που ευθύνονται για το 25% των
συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
6. Συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για τον
τομέα ενέργειας
Την 16η Μαρτίου 2021, υπεγράφη, μεταξύ
Καναδά
και
Γερμανίας,
Συμφωνία
Συνεργασίας ως προς την καινοτομία και το
εμπόριο πράσινης ενέργειας, με ειδική
αναφορά στο υδρογόνο, καθώς αυξάνεται
παγκοσμίως η ζήτηση για καύσιμα χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Όπως δήλωσε ο
Υπουργός Φυσικών Πόρων του Καναδά, κ.
Seamus O'Regan, η Επαρχία του Κεμπέκ αλλά
και η γενέτειρά του, η Επαρχία Νέας Γης και
Λαμπραντόρ, είναι καλά προετοιμασμένες για
παραγωγή
του
λεγόμενου
«πράσινου
υδρογόνου», το οποίο έχει καθαρή καύση και
μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας αιολική
και ηλιακή ενέργεια.
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα το
επιχειρείν στον Καναδά (4.3.2021)
Την
Πέμπτη,
4
Μαρτίου
2021,
πραγματοποιήθηκε
από
την
εταιρεία
Enterprise Greece, σε συνεργασία με το
Γραφείο
ΟΕΥ
Οττάβας,
διαδικτυακό
σεμινάριο για την πρόσβαση στην αγορά του
Καναδά, με τίτλο: «Doing Busines in Canada:
Covid-19 Challenges & Opportunities». Στην
παρουσίασή του το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας
τόνισε ότι υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές
ανάπτυξης συνεργασιών στους τομείς
τροφίμων, ενέργειας και τεχνολογίας, ιδίως
στο πλαίσιο του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου
της Συμφωνίας CETA.

2. Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα " Low
Carbon Business Action in Canada"
(4.3.2021)
Η Επιχειρηματική Δράση για την
οικονομία χαμηλού άνθρακα και κυκλικής
οικονομίας στον Καναδά (Low Carbon and
Circular Economy Business Action in Canada
- LCBA Canada), που χρηματοδοτείται από
την ΕΕ, διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο
για την οικονομία χαμηλού άνθρακα και την
προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2021.
Δυνατότητα παρακολούθησης παρέχεται μέσω
της
ακόλουθης
ιστοσελίδας:
https://lcbacanada.com/events/launch-of-thelow-carbon-business-action-in-canada-04mar-21/
3. Διαδικτυακό
(31.3.2021)

σεμινάριο

EUCCAN

Στο πλαίσιο προβολής της Συμφωνίας
CETA, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο
στον Καναδά (EUCCAN) διοργάνωσε
διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με τίτλο:
«North America from Canada: CETA &
CUSMA», την 31η Μαρτίου 2021. Στόχος του
εν λόγω σεμιναρίου ήταν να καταδείξει πώς ο
Ευρωπαίος εξαγωγέας, που χρησιμοποιεί το
ευνοϊκό πλαίσιο της Συμφωνίας CETA,
μπορεί να προσεγγίσει την αμερικανική αγορά
μέσω της Συμφωνίας CUSMA. To βίντεο του
σεμιναρίου είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=0UfPbXG
tbT4

4. Διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με
θέματα που απασχολούν την ομογένεια
στον Καναδά (31.3.2021)
Την 31η Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο «In
conversation with Kyriakos Mitsotakis», το
οποίο διοργανώθηκε από τον φορέα
«Ελληνική Πρωτοβουλία» Καναδά (The
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Hellenic Initiative - THI). Τον Έλληνα
Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Υπουργός
Εξωτερικών, κ. Δένδιας. Το βίντεο του
webinar είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:
https://www.youtube.com/watch?v=iTSnzz98V4
5. Empire-Longo
Κατόπιν συμφωνίας που ανακοινώθηκε την
Μαρτίου 2021, ο όμιλος Empire, που
κατέχει τις αλυσίδες Sobeys, Safeway and
FreshCo, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο
(51%) της αλυσίδας Longo's και της
ηλεκτρονικής της πλατφόρμας Grocery
Gateway, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει την
εμβέλειά της στο Οντάριο. Προς το παρόν, δεν
θα υπάρχουν ορατές από τους καταναλωτές
αλλαγές στις εν λόγω εταιρείες. Η Longo’s θα
διοικείται αυτόνομα και θα κρατήσει την
επωνυμία της. Ομοίως, οι αντίστοιχες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες Voilà (Empire) και
Grocery Gateway (Longo’s) θα διατηρήσουν
την επωνυμία τους.
16η

6. Δεύτερο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Η ελληνική ταινία μικρού μήκους της
ανεξάρτητης
κινηματογραφικής
ομάδας
«Creative Icon Films» με τίτλο «No Offence»
και θέμα την καταπολέμηση του εκβοφισμού
(antibullying, anticyber bullying) επελέχθη για
συμμετοχή στο δεύτερο κινηματογραφικό
φεστιβάλ που διοργανώνει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός
Υγείας.
Περισσότερες
πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι
διαθέσιμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική
σελίδα του ΠΟΥ: https://bit.ly/3w8jlTQ Οι
νικητές θα ανακοινωθούν την 13η Μαΐου
2021. Το σύνολο των ταινιών είναι διαθέσιμο
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.creativeiconfilms.com/shortfilms/

7. Πύλη για την προβολή επιχειρήσεων
που παράγουν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ
Στην
Πύλη
(portal)
«Deligate»
(https://deligate.gr) παρουσιάζονται όλα τα
ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ που έχουν
καταχωρηθεί στο Μητρώο Γεωγραφικών
Ενδείξεων της ΕΕ. Προσφέρεται πλούσιο
πληροφοριακό υλικό στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, ενώ στόχος των σχεδιαστών
είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα
ελληνικά ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
8. Ποσειδώνια: 6ο Φόρουμ για τον
θαλάσσιο τουρισμό (25 Μαΐου 2021)
Την 25η Μαΐου 2021 πρόκειται να
διεξαχθεί διαδικτυακά το 6ο Φόρουμ για τον
θαλάσσιο
τουρισμό
(www.posidoniaseatourism.com). Το Γραφείο
ΟΕΥ Οττάβας έχει ενημερώσει σχετικά
καναδικούς φορείς και ενώσεις.
Θέμα του εν λόγω φόρουμ είναι οι
προκλήσεις κατά την επανάκαμψη της
κρουαζιέρας (Challenges on the Road to
Cruise Recovery). Η εγγραφή είναι δωρεάν
για τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας και
του θαλάσσιου τουρισμού.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν
με τους διοργανωτές στην ακόλουθη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:seatourism@posidoniaevents.com
9. Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «EU –
Canada Tech Business Day» (27.5.2021)
Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο
στον Καναδά (EUCCAN), σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe
Network Canada, το Εμπορικό Επιμελητήριο
της ΕΕ στον δυτικό Καναδά (EU Chamber of
Commerce Canada West) και την Ένωση
Εμπορίου και Επενδύσεων Καναδά – ΕΕ
(Canada EU Trade and Investment
Association
CEUTIA)
διοργανώνει
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διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «EU –
Canada Tech Business Day» την 27η Μαΐου
2021. Στόχος είναι η παρουσίαση ευκαιριών
και προκλήσεων στυς τομείς της γεωργικής
τεχνολογίας
(agri-tech),
της
καθαρής
τεχνολογίας (clean tech) και της ιατρικής
τεχνολογίας (med-tech).
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των διοργανωτών:
https://euccan.com/europe-canada-techbusinessday/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=europe-canada-tech-business-day
Όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται
στους ανωτέρω τομείς και επιθυμούν να
συμμετάσχουν ως ομιλητές, χορηγοί ή
συντονιστές, μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο
μας
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ecocom-ottawa@mfa.gr).
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