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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Έκθεση Κοινοβουλευτικού Γραφείου
Προϋπολογισμού (PBΟ) αναφορικά με
τη δημοσιονομική πολιτική
Σε διαδικτυακή συνάντηση (15.12.2020)
που είχε ο επικεφαλής του Κοινοβουλευτικού
Γραφείου Προϋπολογισμού (Parliamentary
Budget Officer – PBO), κ. Yves Giroux, με
τους εμπορικούς ακολούθους των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη
διοργάνωση της εδώ Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(EUDEL),
παρουσιάστηκε η τελευταία Έκθεση (Fall
Economic Statement 2020) του εν λόγω
Γραφείου, η οποία δημοσιεύθηκε την 10η
Δεκεμβρίου 2020. Το κείμενο της Έκθεσης
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.pbo-dpb.gc.ca/en/blog/news/RP2021-037-S--fall-economic-statement-2020issues-parliamentarians--enonce-economiqueautomne-2020-enjeux-parlementaires
Όπως ανέφερε ο κ. Giroux, η ανταπόκριση
της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της
πανδημίας υπήρξε τεράστια (massive). Η
δαπάνη για την υλοποίηση των μέτρων
οδήγησε σε αύξηση του δημοσιονομικού
ελλείμματος, το οποίο έχει φθάσει τα 407
δισεκατομμύρια CAD, άλλως 19% του ΑΕΠ,
ενώ η χρηματοδότηση των έκτακτων δαπανών
προέρχεται
κυρίως
από
έκδοση
βραχυπρόθεσμων ομολόγων. Προβλέψεις
σχετικά με τον αντίκτυπο των ληφθέντων
μέτρων στην οικονομία ποικίλλουν ανάλογα
με τη χρονική διάρκεια ισχύος τους.
Το
Κοινοβουλευτικό
Γραφείο
Προϋπολογισμού προβλέπει ότι η οικονομία
θα εξακολουθήσει να υπολείπεται των
δυνατοτήτων της τουλάχιστον μέχρι το 2024,
εξαιτίας
της
κατάρρευσης
των
επιχειρηματικών επενδύσεων.
Αν και οι βουλευτές είναι ανήσυχοι ως
προς τη βιωσιμότητα της οικονομίας λόγω

των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων, το PBO
προβλέπει ότι ο λόγος χρέους-ΑΕΠ θα
διαμορφωθεί στο 50% του ΑΕΠ το 2021,
ποσοστό το οποίο κρίνεται βιώσιμο από την
Κυβέρνηση, δεδομένης της διατήρησης των
επιτοκίων σε χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, δεν
παρουσιάζει την ίδια εικόνα η οικονομική
κατάσταση των Επαρχιών, που είναι λιγότερο
βιώσιμη, σε σύγκριση με εκείνη της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.
Η εν λόγω Έκθεση εξετάζει την οικονομική
κατάσταση με γνώμονα πιθανές θετικές και
αρνητικές εξελίξεις.
Έτσι, σαφώς θετική επίδραση θεωρείται ότι
θα έχει ένας ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης,
καθώς και η διαθεσιμότητα των εμβολίων, η
οποία θα επισπεύσει την ανάρρωση του
πληθυσμού.
Στις αρνητικές εξελίξεις (negative risks)
δεσπόζουν οι ακόλουθες:
παράταση της
κρίσης COVID και περαιτέρω περιορισμοί
(lockdown),
καθυστερήσεις
στη
διαθεσιμότητα εμβολίου, περαιτέρω χρονική
επέκταση των προσωρινών κυβερνητικών
μέτρων, λήψη νέων μέτρων και αύξηση των
επιτοκίων που θα επηρέαζαν τη βιωσιμότητα
του δημοσίου χρέους.
Ο κ. Giroux δήλωσε ότι οι περισσότερες
επιχειρήσεις ανέκαμψαν τον Ιούνιο, ενώ
αναμένεται ότι θα φθάσουν σε προ-πανδημίας
επίπεδο παραγωγής, μέχρι τα τέλη του 2021.
Ως προς τα νοικοκυριά, χάρη στις
Κυβερνήσεις (Ομοσπονδιακή και Επαρχιακές)
σημειώθηκε αύξηση εισοδήματος κατά 5%.
Χωρίς τη λήψη έκτακτων μέτρων θα είχε
σημειωθεί πτώση του εισοδήματός τους κατά
8%. Σε ερώτημα της εδώ Αντιπροσωπείας, o
κ. Giroux απάντησε ότι δεν αποκλείονται νέες
φορολογικές επιβαρύνσεις προς κάλυψη των
εκτάκτων δαπανών. Η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση μπορεί ενδεχομένως να δεχθεί
πολιτικές πιέσεις για τη φορολόγηση
προσώπων με υψηλό εισόδημα, αν και ο κ.
2

Giroux έχει αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα
μιας τέτοιας προσέγγισης.

2. Αύξηση λιανικών πωλήσεων στον
Καναδά
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Καναδά για τον Οκτώβριο 2020, οι
λιανικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση κατά
0,4%, για έκτο συνεχόμενο μήνα, μετά την
ραγδαία πτώση τον Απρίλιο λόγω πανδημίας.
Έτσι, τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε
$54,6 δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά.
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που
κατεγράφη στο ηλεκτρονικό εμπόριο (ecommerce), σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
2019, κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν
εφαρμοστεί για την καταπολέμηση της
πανδημίας. Πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο
αντιπροσωπεύει άνω του 5% του λιανικού
εμπορίου.
3. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Πληθυσμός
38.005.238

Καταγεγραμμένα
κρούσματα

Καναδάς
30.11.2020 378.139
3.1.2021
601.663
Οντάριο
30.11.2020 116.492
3.1.2021
190.962
Κεμπέκ
30.11.2020 142.371
3.1.2021
210.304
Βρετανική Κολομβία
30.11.2020 33.238
3.1.2021
51.990
Αλμπέρτα
30.11.2020 58.177
3.1.2021
104.228

Αναρρωθέντες Θάνατοι

299.972
504.976

12.130
15.865

98.639
162.701

3.656
4.650

123.177
179.456

7.056
8.347

23.111
42.127

441
901

41.182
84.827

541
1.046

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

Από τα τέλη Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις αρχές
2021, σημειώθηκε πρωτοφανής αύξηση στα
συνολικά κρούσματα, της τάξεως του 59,11%,

ενώ το ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού
ανήλθε σε 1,58% από 0,99% στις 3.1.2021.
Εξαιτίας
της
ραγδαίας
αύξησης
των
κρουσμάτων, πολλές Επαρχίες έχουν ήδη λάβει
αυστηρά μέτρα (lockdown). Μέχρι στιγμής,
έχουν παραλειφθεί 424.050 δόσεις από τα
εμβόλια των εταιρειών Moderna και PfizerBioNech, ενώ έχουν εμβολιαστεί περίπου
148.000 Καναδοί σε σύνολο πληθυσμού 38
εκατομμυρίων.

Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. Νέα Εμπορική Συμφωνία Καναδά –
Ηνωμένου Βασιλείου
Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, υπεγράφη
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Καναδά και
Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τη συνέχιση
ορισμένων προβλέψεων της Συμφωνίας
CETA μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η νέα διμερής
Εμπορική Συμφωνία, η σύναψη της οποίας
είχε ανακοινωθεί την 21η Νοεμβρίου 2020.
Το κείμενο του Μνημονίου είναι διαθέσιμο
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα:
https://www.gov.uk/government/publications/
memorandum-of-understanding-between-theuk-and-canada-on-the-trade-continuityagreement
Πληροφορίες για τη νέα Εμπορική
Συμφωνία Συνέχισης Εμπορίου (Trade
Continuity Agreement-TCA), από την οποία
απουσιάζει ρήτρα λήξης της, είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διεθνούς
Εμπορίου
του
Καναδά:
https://www.international.gc.ca/tradecommerce/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/cuktcaacccru/economic_impact_assessmentevaluation_impact_economique.aspx?lang=en
g#:~:text=The%20TCA%20provides%20Cana
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dian%20exporters,U.K.%20by%20January%2
01%2C%202024%2C
Τέλος, έχει συμφωνηθεί από τα μέρη να
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εντός ενός
έτους από την έναρξη εφαρμογής της TCA, με
σκοπό τη σύναψη πλήρους Συμφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών Καναδά-Ηνωμένου
Βασιλείου.

2. CUSMA-Ποσοστώσεις Γαλακτοκομικών
Την 9η Δεκεμβρίου 2020, το Γραφείο
Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ προέβη
σε επίσημη καταγγελία των καναδικών
ρυθμίσεων επί δασμολογικών ποσοστώσεων
σε
γαλακτοκομικά
προϊόντα,
(https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/press-releases/2020/december/unitedstates-takes-action-american-dairy-farmersfiling-first-ever-usmca-enforcement-action).
Όπως ισχυρίζονται οι ΗΠΑ, οι καναδικές
ρυθμίσεις, κατά παράβαση της Συμφωνίας
CUSMA, δημιουργούν προσκόμματα στην
δυνατότητα
χρήσης
του
μηχανισμού
ποσοστώσεων από αμερικανικές εταιρείες που
επιθυμούν να εξάγουν γαλακτοκομικά
προϊόντα στον Καναδά, προκαλώντας βλάβη
στους
αμερικανούς
παραγωγούς.
Σε
περίπτωση που το ζήτημα δεν διευθετηθεί
μέσω διαβουλεύσεων, αναμένεται να ζητηθεί
από τις ΗΠΑ η σύσταση επιτροπής επίλυσης
διαφορών, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία
CUSMA.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Trans Mountain
Σύμφωνα με μελέτη του Κοινοβουλευτικού
Γραφείου Προϋπολογισμού (ΡΒΟ), η αξία του
αγωγού πετρελαίου Trans Mountain έχει
αυξηθεί κατά 600 εκ. δολλάρια, από την

εθνικοποίησή του το 2018, φθάνοντας πλέον
τα 5 δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά.
Ωστόσο, η αξία του έργου εξαρτάται, σε
μεγάλο βαθμό, από την περιβαλλοντική
πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία θα
μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της
χρήσης του αγωγού κατά τις επόμενες
δεκαετίες.

2. Hydro-Québec
Η Hydro-Québec, κρατική εταιρεία
παραγωγής,
μεταφοράς
και
διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, εργάζεται προς την
κατεύθυνση ίδρυσης μιας νέας θυγατρικής
που
θα
ειδικεύεται
σε
συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας. Σκοπός της HydroQuébec είναι τόσο η επιτάχυνση της
ανάπτυξης στον τομέα παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές όσο και η
εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας που έχει
ήδη αναπτύξει η εταιρεία εδώ και τέσσερις
δεκαετίες.

3. Μείωση εκπομπών διοξειδίου
άνθρακα μέχρι το 2030

του

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε
από τον Καναδό Πρωθυπουργό, κ. Justin
Trudeau η Στρατηγική της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης για την ουσιαστική μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το
2030. Στο επίκεντρο της εν λόγω στρατηγικής
βρίσκεται
η
σταδιακή
αύξηση
του
ομοσπονδιακού φόρου άνθρακα στα καύσιμα,
που θα διαμορφωθεί στα 170 CAD ανά τόνο.
Επιπλέον, ο κ. Trudeau δεσμεύθηκε για
διάθεση 15 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε
νέες δαπάνες για πρωτοβουλίες προστασίας
του περιβάλλοντος για τα επόμενα δέκα έτη,
όπως
βελτίωση
υποδομών
φόρτισης
ηλεκτρικών
οχημάτων,
φορολογικές
διευκολύνσεις ή απαλλαγές για οχήματα
μηδενικών εκπομπών, χρηματοδότηση για
4

μετατροπή οικιών σε ενεργειακά αποδοτικές
κ.ά.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4. Στρατηγική Υδρογόνου για τον Καναδά

1. Διαδικτυακά
σεμινάρια
προβολής
Επαρχιών και Ομοσπονδιακών Εδαφών

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση παρουσίασε τη Στρατηγική
Υδρογόνου για τον Καναδά, το κείμενο της
οποίας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο
ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/thehydrogen-strategy/23080
Πρόκειται για μια φιλόδοξη Στρατηγική, με
την οποία η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
ευελπιστεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές
άνθρακα και ταυτόχρονα να ενισχύσει την
καναδική οικονομία. Στο κείμενο των 104
σελίδων περιγράφονται οι ευκαιρίες και τα
οφέλη της οικοδόμησης μιας βιομηχανίας
παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο, χωρίς
όμως να δίδονται λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο υλοποίησης.

5. Επενδύσεις ΑΠΕ στην Ευρώπη από τη
θυγατρική του Επενδυτικού Συμβουλίου
Συνταξιοδοτικού
Προγράμματος
Καναδά
Μέσω της θυγατρικής του «Renewable
Power Capital Limited» (RPC), το Επενδυτικό
Συμβούλιο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
Καναδά (Canada Pension Plan Investment
Board-CPP Investments) πρόκειται να προβεί
σε ενίσχυση των επενδύσεών του στην
Ευρώπη στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η CPP Investments
έχει αναλάβει δεσμεύσεις ύψους 9 δισ.
δολλαρίων στον κλάδο των ΑΠΕ παγκοσμίως,
με επενδύσεις στους κλάδους της αιολικής,
ηλιακής,
υδροηλεκτρικής
ενέργειας,
αποθήκευσης και διανομής ενέργειας.

Ολοκληρώθηκαν, εντός Δεκεμβρίου 2020,
τα διαδικτυακά σεμινάρια που διοργάνωσε το
Ευρωπαϊκό
Εμπορικό
Επιμελητήριο
(EUCCAN) σχετικά με το επενδυτικό
περιβάλλον και τις προοπτικές ενίσχυσης του
διμερούς εμπόριου μεταξύ ΕΕ και κάθε
Επαρχίας και Ομοσπονδιακού Εδάφους του
Καναδά.
Οι εν λόγω παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες
στην
ηλεκτρονική
σελίδα:
https://www.youtube.com/channel/UCp7Wi2r
HSQRKPpCIavomKyg, ενώ παρατίθενται
επίσης οι επί μέρους ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι
(links):
Ontario
https://www.youtube.com/watch?v=xn838-5rOQ
Quebec
https://www.youtube.com/watch?v=x3QoRB
HLFJU
Nova Scotia
https://www.youtube.com/watch?v=I7bVBvN
FgME
Alberta
https://www.youtube.com/watch?v=akb9I7q0
N00
New Brunswick
https://www.youtube.com/watch?v=0D3dlodV
hVo
New Foundland and Labrador
https://www.youtube.com/watch?v=YB1GcNl
GtCk
Manitoba
https://www.youtube.com/watch?v=0yZ_kI5u
Us8
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Prince Edward Island
https://www.youtube.com/watch?v=lhsh36Ftns
British Columbia
https://www.youtube.com/watch?v=3aA3UCGWp0
Saskatchewan
https://www.youtube.com/watch?v=dEzqu9E
EKLM
Northwest Territories, Nunavut, Yukon
https://www.youtube.com/watch?v=BrwDYfo
3Y5Y
2. Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου για
την μετανάστευση και την κινητικότητα
των Ευρωπαίων Επαγγελματιών στον
Καναδά (10.12.2020)
Στο πλαίσιο προβολής της Συμφωνίας
CETA, διοργανώθηκε από την εδώ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Immigration
and Mobility of EU Professionals in Canada».
Σχετικός Οδηγός της ΕΕ για την κινητικότητα
των επαγγελματιών είναι διαθέσιμος στον
ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

εκτιμήσεις της Lactalis Canada, πρώην
Parmalat Canada Inc., θα προστεθούν 450
υπάλληλοι στο δυναμικό της συνεπεία της
εξαγοράς.

4. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας
Η καναδική εταιρεία Global Source, η
οποία δραστηριοποιείται ως μεσίτης (broker)
στον τομέα φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
καθώς και στον τομέα κατεψυγμένων και
φρέσκων ιχθυηρών, εξέφρασε επιθυμία
συνεργασίας
με
Έλληνες
εξαγωγείς
ακτινιδίων, προς διάθεση των προϊόντων
τους στην Επαρχίες του Οντάριο και του
Κεμπέκ. Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας
είναι:
Global Source
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Roberto Salcedo,
Πρόεδρος
Κιν.: +1 514 977 7245
Email: roberto@globalsources.ca
Website: www.globalsources.ca

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/de
cember/tradoc_159158.pdf

3. Lactalis Canada Inc.
Μία
από
τις
τρεις
μεγαλύτερες
γαλακτοβιομηχανίες του Καναδά, η Lactalis
Canada Inc., ανακοίνωσε, περί τα μέσα
Δεκεμβρίου 2020, σύναψη συμφωνίας με την
επίσης μεγάλη γαλακτοβιομηχανία Agropur
Cooperative για εξαγορά της Ultima Foods
Inc., θυγατρικής της τελευταίας, η οποία
παράγει προϊόντα γιαουρτιού. Η συμφωνία
περιλαμβάνει τις μάρκες iögo και Olympic,
καθώς και την εξαγορά των εγκαταστάσεων
παραγωγής στις Επαρχίες Κεμπέκ και
Βρετανικής
Κολομβίας.
Σύμφωνα
με
6

