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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Επικαιροποίηση δημοσιονομικής 
πολιτικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 

Την 30η Νοεμβρίου 2020, η Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών 
του Καναδά, κα Chrystia Freeland, 
παρουσίασε το δημοσιονομικό πρόγραμμα της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, το οποίο 
χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πακέτο 
οικονομικής βοήθειας για τη χώρα μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Βάσει του εν λόγω προγράμματος,  
προβλέπεται επιπλέον δαπάνη της τάξεως των 
25,1 δισεκατομμυρίων δολλαρίων για την 
άμεση εφαρμογή μέτρων που  κρίνονται 
απαραίτητα για την στήριξη των τομέων 
υγείας και οικονομίας, κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας. 
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση της 
Κυβέρνησης για διάθεση πρόσθετου τριετούς 
πακέτου οικονομικής τόνωσης, ύψους από 70 
έως και 100 δισ. δολλαρίων, ανάλογα με τις 
εξελίξεις στους τομείς υγείας και οικονομίας. 
Σε περίπτωση πάντως ενεργοποίησης του εν 
λόγω πακέτου, για το οποίο δεν δόθηκαν 
περαιτέρω λεπτομέρειες, το δημόσιο χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 
58,5% μέχρι το 2024 (έναντι 31% το 2019), 
πλησιάζοντας το 66% που είχε καταγραφεί 
στις  αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Το αυξανόμενο επίπεδο χρέους αναμένεται 
να προκαλέσει έντονη ανησυχία στους 
επικριτές της δημοσιονομικής πολιτικής της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αναφορικά με 
τη δυνατότητα συγκράτησης των δαπαπών 
από την κα Freeland, κατά την περίοδο 
σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας. Από το 
άλλο μέρος, στόχος της Κυβέρνησης είναι η 
συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων, η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και η 
οικονομική ενίσχυση των ανέργων.  

Η  κα Freeland κατέβαλε προσπάθεια 
μετριασμού των ανησυχιών, δηλώνοντας ότι 
πρόκειται για περιορισμένες και προσωρινές 
δαπάνες, ενώ η κατάσταση δεν ομοιάζει με 

εκείνη των αρχών της δεκαετίας του 1990. 
Όπως ο προκάτοχός της, κ. Bill Morneau, έτσι 
και η κα Freeland δεν καθόρισε κάποια 
δημοσιονομική σταθερά, αποκαλούμενη 
«δημοσιονομική άγκυρα» (fiscal anchor).  
Παλαιότερα, ο κ. Morneau είχε βασίσει τη 
δυνατότητα επιπρόσθετων δαπανών στο 
γεγονός ότι διασφαλίζεται ταυτόχρονη μείωση 
του δημοσίου χρέους. Η κα Freeland δήλωσε 
ότι μία νέα δημοσιονομική σταθερά θα 
ανακοινωθεί μόλις σταθεροποιηθεί η 
οικονομία, χωρίς συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της φιλελεύθερης 
Κυβέρνησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
αναμένεται να φθάσει τα 381 δισεκατομμύρια 
δολλάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται δαπάνες 
για την αντιμετώπιση τυχόν νέου κύματος της 
πανδημίας. Οι εκτιμήσεις για το ύψος του 
δημοσιονομικού ελλείμματος αποτυπώνονται 
στο κάτωθι διάγραμμα, από το οποίο 
προκύπτει σημαντική αύξηση του ελλείμματος 
με την πάροδο του χρόνου. 

 

Η πλειοψηφία των οικονομικών αναλυτών 
υποστηρίζει την άποψη ότι η Οττάβα δεν 
αντιμετωπίζει άμεση δημοσιονομική κρίση 
από τις ολοένα αυξανόμενες δαπάνες, καθώς 
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τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά και το κόστος 
δανεισμού κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλές 
τιμές. Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι η 
Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει ως προς την 
εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για 
επιστροφή στα κανονικά επίπεδα δαπανών. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι 
θα μειωθεί απότομα μετά το 2021, φθάνοντας 
τα 121,2 δισ. δολλάρια το 2022 και τα 24,9 
δισ. δολλάρια το 2026. 

Σημειώνεται ότι οι έκτακτες δαπάνες λόγω 
πανδημίας αφορούσαν, στην πλειοψηφία τους, 
τα επιδόματα CERB (Canada Emergency 
Response Benefit) και CEWS (Canada 
Emergency Wage Subsidy).  Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, οι συνολικές δαπάνες για το 
οικονομικό έτος 2020-2021 αναμένεται να 
ανέλθουν σε 621 δισ. δολλάρια, σχεδόν 
διπλάσιες από αυτές που είχαν προβλεφθεί για 
το προηγούμενο οικονομικό έτος.  

Τέλος, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται 
να κινηθεί τα επόμενα έτη σε χαμηλά, κατά 
μέσο όρο, επίπεδα, ήτοι στο 1,4%, 
τουλάχιστον μέχρι το 2025. 

2. Μέτρα στήριξης αεροπορικής 
βιομηχανίας 

 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Μεταφορών, κ. Marc Garneau, η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εκφράζει την 
ετοιμότητά της να στηρίξει τις αεροπορικές 
εταιρείες που έχουν πληγεί από την πανδημία 
και που έχουν αναγκαστεί να προβούν σε 
επιστροφές χρημάτων σε επιβάτες των οποίων 
οι πτήσεις ακυρώθηκαν. Στο νέο πακέτο 
στήριξης της αεροπορικής βιομηχανίας θα 
συμπεριλαμβάνονται αυστηροί όροι ως προς 
τη διάθεση μερισμάτων και μπόνους, ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη υποχρέωσης αποδοχής 
οικονομικής φύσεως όρου σχετικού με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 

3. Νέο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για 
εμπόρους 

 
Από την 23η Νοεμβρίου 2020, οι πληγείσες 

από την πανδημία επιχειρήσεις δικαιούνται να 

υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο νέο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου (Canada 
Emergency Rent Subsidy), το οποίο 
αντικαθιστά εκείνο που είχε ανακοινωθεί την 
άνοιξη 2020 και είχε μικρή ανταπόκριση, 
καθώς η σχετική αίτηση μπορούσε να 
υποβληθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες των 
ενοικιαζόμενων επαγγελματικών χώρων.   
 

4. Παράταση κλεισίματος συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Καναδού 
Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau, 
παρατείνεται το κλείσιμο των συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ μέχρις ότου τεθεί σε έλεγχο η 
πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σημειώνεται ότι το κλείσιμο των συνόρων 
ισχύει από την 21η Μαρτίου τ.έ. και αφορά 
στις «μη απαραίτητες μετακινήσεις».  

 

5. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά την 30η 
Νοεμβρίου 2020 

Πληθυσμός 

38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρωθέντες Θάνατοι 

Καναδάς 378.139 299.972 12.130 

Οντάριο 116.492   98.639 3.656 

Κεμπέκ 142.371 123.177 7.056 

Βρετανική 
Κολομβία 

  33.238   23.111    441 

Αλμπέρτα   58.177   41.182    541 

Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 (30.11.2020) 

Παρά την ραγδαία αύξηση κρουσμάτων σε 
ορισμένες Επαρχίες (Βρετανική Κολομβία: 
+131,12%, Αλμπέρτα: +110,30%), που 
κατεγράφη εντός Νοεμβρίου 2020, τα συνολικά 
καταγεγραμμένα κρούσματα αντιστοιχούν 
μόλις στο 0,99% του πληθυσμού.  
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Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 

1. Νέα Εμπορική Συμφωνία Καναδά – 
Ηνωμένου Βασιλείου 

Υπεγράφη το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 
2020, νέα Εμπορική Συμφωνία μεταξύ 
Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου, με 
προσωρινή ισχύ, εν όψει λήξεως μεταβατικής 
περιόδου μετά την αποχώρηση του τελευταίου 
από την ΕΕ τον Ιανουάριο 2020. 

 Στην ουσία, η εν λόγω Συμφωνία, που 
έρχεται να καλύψει το κενό που θα προκύψει 
από την οριστική αποχώρηση του Η.Β. από 
την ΕΕ, επιτρέπει στους δύο εταίρους να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα το διμερές τους 
εμπόριο με τους ίδιους όρους που 
προβλέπονται στη Συμφωνία CETA, 
αποφεύγοντας εκατέρωθεν την επιβολή 
δασμών και λοιπών γραφειοκρατικών 
εμποδίων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για 
προσωρινή συμφωνία, η οποία θα ισχύσει 
μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις για μια οριστική Εμπορική 
Συμφωνία.  

Η προσωρινή Συμφωνία «κλειδώνει» τους 
υφιστάμενους κανόνες διμερούς εμπορίου 
προϊόντων και υπηρεσιών, ο ετήσιος όγκος 
του οποίου ανέρχεται σε περίπου 29 
δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια. Η 
Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, κα 
Mary Ng, με σκοπό την πρόληψη τυχόν 
παραπόνων εκ μέρους της καναδικής 
γαλακτοβιομηχανίας, διαβεβαίωσε ότι ο 
Καναδάς δεν παρείχε πρόσθετη πρόσβαση των 
Βρετανών γαλακτοπαραγωγών στην καναδική 
αγορά, διατηρώντας το status quo της 
υφιστάμενης Συμφωνίας CETA. Υποσχέθηκε, 
δε, ότι η ίδια και η Βρετανή ομόλογός της, κα 
Liz Truss, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις το 
ερχόμενο έτος, προς σύναψη νέας οριστικής 
και περιεκτικής Διμερούς Συμφωνίας 
Εμπορίου, μεταξύ των θεματικών της οποίας 
θα είναι η οικονομική χειραφέτηση των 
γυναικών, η προστασία του περιβάλλοντος και 
το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Η ανακοίνωση σύναψης της προσωρινής 
Συμφωνίας προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις 

στην καναδική επιχειρηματική κοινότητα. Ο 
Διευθυντής Διεθνούς Εμπορίου του 
Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(https://chamber.ca/), κ. Mark Agnew, ζήτησε 
από τις κυβερνήσεις των δύο εταίρων να 
δημοσιευθεί το κείμενο, ώστε οι επιχειρήσεις 
να ενημερωθούν για τις πρακτικές 
λεπτομέρειες. Ο Πρόεδρος της Καναδικής 
Ένωσης Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
(Canadian Agri-Food Trade Alliance) κ. Dan 
Darling, περιέγραψε τη «μεταβατική 
συμφωνία» ως ένα ευπρόσδεκτο μέτρο προς 
κάλυψη του κενού που θα δημιουργείτο από 
την έλλειψή της, αλλά δήλωσε ότι δεν είναι 
αρκετή, υπό την έννοια ότι η καναδική 
Κυβέρνηση θα πρέπει να διευθετήσει, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, τα ζητήματα 
πρόσβασης στην καναδική αγορά που έχουν 
απασχολήσει τους Καναδούς παραγωγούς, 
στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας 
CETA.  

Τέλος, προκειμένου η εν λόγω Συμφωνία 
να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του νέου έτους, 
απαιτείται έγκρισή της από το καναδικό 
Κοινοβούλιο, πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
Ωστόσο, βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν 
ενστερνίζονται τον ενθουσιασμό της 
Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία 
προώθησή της εντός πιεστικού 
χρονοδιαγράμματος, όπως συνέβη με τη 
Συμφωνία CUSMA (νέα NAFTA), δεν 
επιτρέπει τυχόν αναθεώρησή της. 

 

2. Αντισταθμιστικά μέτρα στήριξης 
Καναδών αγροτών 

Το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020, 
ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Γεωργίας 
του Καναδά, κα Marie-Claude Bibeau 
λεπτομέρειες για την οικονομική στήριξη των 
παραγωγών αυγών και πουλερικών, που έχουν 
απωλέσει μερίδιο από την εγχώρια αγορά 
λόγω εφαρμογής των Εμπορικών Συμφωνιών  
με την Ευρώπη (CETA)  και τις χώρες του 
Ειρηνικού (CPTPP). Το συνολικό ύψος της 
οικονομικής ενίσχυσης, υπό τη μορφή 
αποζημιώσεων, ανέρχεται σε 691 
εκατομμύρια δολλάρια. Σημειώνεται ότι το 
καλοκαίρι του περασμένου έτους είχε 
ανακοινωθεί διάθεση αποζημιώσεων στους 
Καναδούς γαλακτοπαραγωγούς, σε βάθος 
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οκταετίας, συνολικού ύψους 1,75 
δισεκατομμυρίων καναδικών δολλαρίων (βλ. 
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου-Αυγούστου 
2019). 
 
 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (Net zero emissions) μέχρι το 
2050 

Την 19η Νοεμβρίου 2020 κατατέθηκε 
νομοσχέδιο (Bill C-12) για την επίτευξη του 
στόχου μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέχρι το 2050, με το οποίο 
επισημοποιούνται οι προσπάθειες της 
Κυβέρνησης Trudeau για συμμόρφωση προς 
τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις. Ενώ 
παρέχεται το νομοθετικό πλαίσιο, δεν γίνεται 
αναφορά σε μέτρα υλοποίησης των στόχων.  

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας του Καναδά (Canada Energy 
Regulator), ο στόχος επίτευξης μηδενικών 
εκπομπών κατά τα επόμενα τριάντα έτη 
απαιτεί μια πιο «επιθετική» απεξάρτηση από 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της 
Αρχής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
(https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-
analysis/canada-energy-future/2020/canada-
energy-futures-2020.pdf), η επίτευξη των 
στόχων που περιγράφονται στο νομοσχέδιο θα 
μπορούσε να εξαλείψει τόσο την ανάγκη 
επέκτασης του αγωγού πετρελαίου 
TransMountain, όσο και την ανάγκη 
κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Keystone 
XL. 
 
2. Shell – Πρόγραμμα αντιστάθμισης 

άνθρακα 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της 
Shell Καναδά, κ. Michael Crothers, στόχος 
της εταιρείας είναι η επίτευξη καθαρών 
μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
(net-zero greenhouse gas emissions) έως το 
2050, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
παγκόσμιων στόχων για την επιβράδυνση της 
κλιματικής αλλαγής, όπως περιγράφονται στη 

Συμφωνία του Παρισιού. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εν λόγω εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή, από την 
12η Νοεμβρίου 2020, ένα πρόγραμμα 
αντιστάθμισης άνθρακα, το οποίο ήδη 
εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα:https://www.shell.ca/en_ca/media/
news-and-media-releases/news-releases-
2020/shell-launches-drive-carbon-neutral-
program-in-canada.html  

 

  
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), διεξήχθη την 12η Νοεμβρίου 2020 
το τρίτο, κατά σειρά, διαδικτυακό σεμινάριο, 
με θέμα τα Προϊόντα Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης: «Webinar #3: 
Implementing a regime of protected GIs: 
Policy and legal challenges».  
Σημειώνεται ότι μεταξύ των ομιλητών ήταν ο 
κ. Σταχτιάρης από την ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Το εν λόγω σεμινάριο όπως και τα 
υπόλοιπα δύο είναι διαθέσιμα προς 
παρακολούθηση κατόπιν εγγραφής στην  
ιστοσελίδα: https://go.b2b-2go.com/en/eu-
canada-webinar-series/participants/sign-
in?t=en/eu-canada-webinar-series/activity 

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 
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2. Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου για 
την μετανάστευση και την κινητικότητα 
των Ευρωπαίων Επαγγελματιών στον 
Καναδά (10.12.2020) 

Στο πλαίσιο προβολής της Συμφωνίας 
CETA, η εδώ Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, διοργανώνει διαδικτυακό 
σεμινάριο με τίτλο: «Immigration and 
Mobility of EU Professionals in Canada» την 
10η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 
EST/16:00 CET. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, 
ενώ απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://register.gotowebinar.com/register/3615
790578469321485 

 

3. Walmart 

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, η αλυσίδα 
σουπερμάρκετ Walmart σημείωσε αύξηση των 
κερδών της κατά  56%, ενώ ο τζίρος της 
ανήλθε σε 133,75 δισ. δολλάρια, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 80%. 

Τα καθαρά κέρδη της αλυσίδας στις χώρες 
όπου δραστηριοποιείται (ήτοι Μεξικό, Η.Β., 
Κεντρική Αμερική και Καναδά) ανήλθαν σε 
29,6 δισεκατομμύρια δολλάρια, σημειώνοντας 
αύξηση 1,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


