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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Δηλώσεις ΡΒΟ σχετικά με
Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό

τον

Με αφορμή τον νέο Προϋπολογισμό, που
κατατέθηκε στη Βουλή την 19η Απριλίου 2021
(https://www.budget.gc.ca/2021/homeaccueil-en.html), ο επικεφαλής (ανεξάρτητος)
του
Κοινοβουλευτικού
Γραφείου
Προϋπολογισμού
(Parliamentary Budget
Officer – PBO), κ. Yves Giroux, δήλωσε ότι η
Κυβέρνηση
πιθανότητα υποτίμησε
το
εκτιμώμενο μέγεθος των ελλειμμάτων κατά
περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολλάρια
ετησίως, γεγονός το οποίο θέτει την Οττάβα
σε μια μακροπρόθεσμη πορεία υψηλότερου
χρέους.
Την 27η Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε
μελέτη του εν λόγω Γραφείου, με τίτλο:
«Εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων του
Προϋπολογισμού 2021» (Impact Assessment
of Budget 2021 Measures), το κείμενο της
οποίας είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:
https://www.pbodpb.gc.ca/en/blog/news/RP-2122-007-S-impact-assessment-budget-2021-measures-evaluation-incidence-mesures-budget-2021.
Ο κ. Giroux εκτιμά ότι η υλοποίηση των
μέτρων,
που
προβλέπονται
στον
Προϋπολογισμό 2021, θα προσφέρει μια
προσωρινή ώθηση στην αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ το 2021 και το 2022.
Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθούν, μέχρι
το τέλος του 2025, περίπου 89.000 νέες θέσεις
εργασίας. Τα υψηλότερα επιτόκια αναμένεται
να συγκρατήσουν την αύξηση των κρατικών
εσόδων, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του
υπάρχοντος χρέους της Κυβέρνησης θα είναι
υψηλότερο. Υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξουν
μελλοντικές πολιτικές δράσεις, εκτιμάται ότι
υπάρχει μόλις 5% πιθανότητα για έναν
ισοσκελισμένο ή ελαφρώς πλεονασματικό
προϋπολογισμό κατά το οικονομικό έτος

2025-2026. Κατά το ίδιο οικονομικό έτος,
υπάρχει πιθανότητα της τάξεως του 35% για
περαιτέρω αύξηση του ομοσπονδιακού
χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ, ξεπερνώντας
το τρέχον επίπεδο (51,3%).
Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να
κινείται και η κοινή γνώμη, καθώς, σε
πρόσφατη δημοσκόπηση, τρεις στους τέσσερις
Καναδούς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το
ομοσπονδιακό χρέος.

2. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Πληθυσμός Καταγεγραμμένα
38.005.238
κρούσματα
Καναδάς
1.6.2021
1.383.214
4.5.2021
1.249.950
Οντάριο
1.6.2021
532.158
4.5.2021
476.692
Κεμπέκ
1.6.2021
370.527
4.5.2021
353.473
Βρετανική Κολομβία
1.6.2021
144.473
4.5.2021
132.353
Αλμπέρτα
1.6.2021
227.718
4.5.2021
198.653

Αναρρωθέντες

Θάνατοι

1.326.484
1.142.854

25.566
24.396

511.703
432.109

8.766
8.143

355,785
333.624

11.133
10.959

139.899
123.383
218.719
172.931

1.703
1.597
2.228
2.099

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

Σύμφωνα με δηλώσεις της επί κεφαλής της
δημόσιας υγείας του Καναδά, κας Theresa Tam,
o αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού
που καταγράφονται καθημερινά έχει μειωθεί
κατά 70%, σε σύγκριση με τα μέσα Απριλίου,
ήτοι στο αποκορύφωμα του τρίτου κύματος με
μέσο ημερήσιο ρυθμό περίπου 9.000
λοιμώξεων σε όλο τον Καναδά. Στα τέλη
Μαΐου, ο μέσος ημερήσιος αριθμός των νέων
κρουσμάτων ήταν περίπου 2.700.
Αρχές Ιουνίου, ανακοινώθηκε η έλευση μίας
τέταρτης μετάλλαξης του ιού στον Καναδά, η
αποκαλούμενη «delta variant (B.1.617)», η
οποία είναι 50 φορές πιο μεταδοτική.
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Όπως προβάλλει ο Καναδάς, είναι η δεύτερη
χώρα, μετά το Ισραήλ, με το μεγαλύτερο
ποσοστό εμβολιασμών. Μέχρι στιγμής, έχει
εμβολιαστεί το 58% του πληθυσμού, όμως με
την πρώτη μόνο δόση.
O Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Καναδά
(Public Health Agency of Canada) ενέκρινε το
εμβόλιο της Pfizer-BioNTech για παιδιά άνω
των 12 ετών. Ήδη, οι Επαρχίες Αλμπέρτα και
Μανιτόμπα ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν τη
δυνατότητα εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες,
προκειμένου
να
καταπολεμήσουν
την
πανδημία.
Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου 2021,
η Επαρχία της Αλμπέρτα ήταν η πρώτη που
ανακοίνωσε την αναστολή χορήγησης της
πρώτης δόσης του εμβολίου Astra Zeneca.
Ακολούθησε η ανακοίνωση της Επαρχίας του
Οντάριο, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του
αριθμού των εμβολιασμένων που εμφάνισαν
θρομβώσεις μετά τη χορήγηση του εμβολίου.
Αμέσως μετά, οι Επαρχίες Μανιτόμπα, Νέα
Σκωτία και Νέα Γη και Λαμπαντόρ
συνετάχθησαν με τις άλλες δύο Επαρχίες
εξαιτίας
αυξανόμενων
ανησυχιών
για
συσχέτιση του εμβολίου με σπάνιους μεν αλλά
δυνητικά θανατηφόρους θρόμβους αίματος.
Πάντως, πρόσφατα, η Συμβουλευτική
Επιτροπή Εμβολιασμών του Καναδά (National
Advisory Committee on Immunization -NACI)
ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με την
πρώτη δόση Astra Zeneca, μπορούν να λάβουν
τη δεύτερη δόση είτε από το ίδιο σκεύασμα είτε
από τα εμβόλια Pfizer ή Moderna.
Σύμφωνα, πάντως, με βρετανική μελέτη
σχετικά με την εναλλαξιμότητα των εμβολίων
Astra
Zeneca
και
Pfizer-BioNTech,
παρατηρούνται ότι είναι πιο έντονες οι
αναμενόμενες παρενέργειες, όπως ρίγη,
κόπωση και γενική αδιαθεσία.
Το πρώτο εγχωρίως παραγόμενο εμβόλιο για
τον κορωνοϊό, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη
φάση δοκιμών, φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα,

αφού παράγει δέκα φορές τα αντισώματα που
παράγει ένα άτομο που έχει προσβληθεί από
τον ιό, όπως δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια
της Medicago, κα Nathalie Landry.
Στις 18 Μαΐου 2021, η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
ανακοίνωσε,
δια
στόματος
Υπουργού Καινοτομίας, κ. François-Philippe
Champagne, επένδυση 200 εκατομμυρίων
δολλαρίων για την επέκταση εργοστασίου, στο
οποίο θα πραγματοποιείται παραγωγή εμβολίων
mRNA. Δικαιούχος της επένδυσης είναι η
εταιρεία Resilience Biotechnologies με έδρα
στη Μισισάγκουα της Επαρχίας του Οντάριο. Ο
κ. Champagne έκανε λόγο για εγχώριες λύσεις
(«made-in-Canada»), υπό τη μορφή εμβολίων
και θεραπειών για χρήση σε μελλοντικές
πανδημίες.

3. Παράταση
κλεισίματος
συνόρων Καναδά-ΗΠΑ

χερσαίων

Όπως ήταν αναμενόμενο, ανακοινώθηκε
νέα
μηνιαία παράταση κλεισίματος των
χερσαίων
συνόρων
Καναδά-ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι το μέτρο ισχύει από την 21η
Μαρτίου 2020 και αφορά στις «μη
απαραίτητες μετακινήσεις».
Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του
Καναδού Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau,
το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ Καναδά και
ΗΠΑ θα μπορούσε να εξεταστεί, εφόσον
εμβολιαστούν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού
και συνεχισθεί η φθίνουσα πορεία των
κρουσμάτων.

4. Νέα Ζώνη Εξωτερικού Εμπορίου στο
Χάμιλτον της Επαρχίας του Οντάριο
Ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση η ανακήρυξη της πόλης του
Χάμιλτον σε Ζώνη Εξωτερικού Εμπορίου
(Foreign Trade Zone – FTZ),
σε μια
προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και
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καθιέρωσης της πόλης ως κόμβου διεθνούς
εμπορίου στην περιοχή.
Σημειώνεται ότι η νέα FTZ είναι η 14η στη
σειρά και η τρίτη στην Επαρχία του Οντάριο
(μετά το Windsor και την περιοχή του
Νιαγάρα).
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.canada.ca/en/departmentfinance/programs/international-trade-financepolicy/foreign-trade-zone.html,
https://wtctoronto.com

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Enbridge – Line 5
Η καναδική κυβέρνηση παρεμβαίνει
επίσημα σε μια νομική διαμάχη για το μέλλον
του αγωγού πετρελαίου της Enbridge (Γραμμή
5), προειδοποιώντας το καθ’ ύλην αρμόδιο
αμερικανικό δικαστήριο ότι η προσπάθεια της
Πολιτείας Μίσιγκαν να κλείσει μονομερώς
τον αγωγό αναμένεται όχι μόνο να διαταράξει
τον ενεργειακό εφοδιασμό του Καναδά, αλλά
θα βλάψει επίσης τις διμερείς σχέσεις.
Η καναδική εταιρεία Enbridge Inc.
εξακολουθεί τη λειτουργία της Γραμμής 5,
αψηφώντας την προθεσμία που είχε τάξει η
Κυβερνήτης του Μίσιγκαν, κα Gretchen
Whitmer για κλείσιμο της Γραμμής την 12η
Μαΐου 2021. Εν τω μεταξύ, μια ομάδα
επιχειρηματιών των ΗΠΑ, κατηγόρησε την
κυρία Whitmer για πολιτική σκοπιμότητα,
επειδή αγνόησε την πρόταση της Enbridge να
κατασκευάσει μια σήραγγα 500 εκατομμυρίων
δολαρίων που θα είχε λύσει το πρόβλημα και
θα είχε καθησυχάσει τους φόβους για τον
κίνδυνο πετρελαιοκηλίδων σε μια πολύτιμη
υδάτινη οδό (Great Lakes).
Ο διαμεσολαβητής στη διαμάχη μεταξύ της
Enbridge Inc. και της πολιτείας του Μίσιγκαν

αναφέρει ότι οι δύο πλευρές σκοπεύουν να
συνεχίσουν τις συνομιλίες.
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διαδικτυακό σεμινάριο «Doing Business
with Fur, Challenges & Opportunities»
(25 Μαΐου 2021)
Στο πλαίσιο διαδικτυακού σεμιναρίου για
τον κλάδο γούνας, που διοργάνωσε ο φορέας
«Enterprise Greece», παρουσιάστηκε, μεταξύ
άλλων, η αγορά γούνας του Καναδά από το
Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο. Η σχετική
παρουσίαση (ppt) είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/office/845
2. 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)
διοργάνωσε
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «EU – Canada
Tech Business Day» την 27η Μαΐου 2021.
Στόχος ήταν η παρουσίαση ευκαιριών και
προκλήσεων στυς τομείς της γεωργικής
τεχνολογίας
(agri-tech),
της
καθαρής
τεχνολογίας (clean tech) και της ιατρικής
τεχνολογίας (med-tech). Πολλά κράτη μέλη
είχαν εικονικό περίπτερο, όπως και η χώρα
μας. Τα Γραφεία ΟΕΥ Οττάβας και Τορόντο
ανέλαβαν τη διαμόρφωση του ελληνικού
περιπτέρου.
Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμα στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL
KxfPy8tYUw74ABfihEkmk6kcbhnX2JW3

3. Διαδικτυακή Έκθεση Food Market
Show Edition 2 (11-14 Μαΐου 2021)
Από 11 έως 14 Μαΐου 2021 διεξήχθη
διαδικτυακά η δεύτερη Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών «FMS-FOOD MARKET SHOW
Edition 2», υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
ιστοσελίδα: www.foodmarketshow.com

4. Διαδικτυακό
σεμινάριο
για
την
πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις στον
Καναδά (19.5.2021)
Την 19η Μαΐου 20-21 διοργανώθηκε από
της εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, διαδικτυακό
σεμινάριο με θέμα: «Taking advantage of
public procurement opportunities in Canada:
A training session for European companies».
https://eismea.ec.europa.eu/events/takingadvantage-public-procurement-opportunitiescanada_en

5. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας
Η ελληνικών συμφερόντων διαδικτυακή
εταιρεία ILIAS&SONS, η οποία εισάγει
ελληνικά τρόφιμα και έχει έδρα στην Οττάβα,
εξέφρασε ενδιαφέρον ανάπτυξης συνεργασιών
με εταιρείες παραγωγής τροφίμων.
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:
ILIAS & SONS
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Kris Giannakos
Τηλ.: +1 613 291 9402
Email: kgiannakos@iliasandsons.com
Website: www.iliasandsons.com

λάβει χώρα στην Αθήνα, από 6 έως 10 Ιουνίου
2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Έκθεσης:
https://posidonia-events.com
(email:
posidonia@posidonia-events.com).

7. 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
(6-7.10.2021)
Από 6 έως 7 Οκτωβρίου 2021, θα διεξαχθεί
το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας που
διοργανώνει η AgriBusiness Forum, με θέμα
«Μετάβαση
των
αγροδιατροφικών
συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη
εποχή». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί με τη
φυσική παρουσία εισηγητών και κοινού.
Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω
διαδικτύου, καθώς θα μεταδοθεί σε
πραγματικό
χρόνο
και
διαδικτυακά.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα,
τους ομιλητές για το κόστος εγγραφής είναι
διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
https://agribusinessforum.org/abf21agribusiness-forum-2021/,
https://www.eventora.com/en/Events/agricultu
re-business-forum-2021 (εγγραφή).

8. International Tourism and Travel Show
(Montreal, 5-7 Νοεμβρίου 2021)
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η επόμενη
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού (International
Tourism and Travel Show) θα λάβει χώρα με
φυσική παρουσία στο Μόντρεαλ, από 5 έως 7
Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
www.salontourismevoyages.com

6. Ποσειδώνια 2022 (6-10 Ιουνίου 2022)
Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή της Διεθνούς
Έκθεσης «Ποσειδώνια 2022», η οποία θα
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