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Διάρθρωση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

 

Διάγραμμα 1: Εταιρείες ΤΠΕ ανά υποκλάδο - 2020 

 
                          Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πάνω από 44.000 εταιρείες ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία (πάνω από 40.000) είναι στους τομείς λογισμικού και  υπηρεσιών πληροφορικής.    

 Aπαρτίζεται από μικρές κυρίως εταιρείες, καθώς περίπου 37.600 εξ αυτών 
απασχολούν κάτω από 10 άτομα. Μόλις 119 μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 500 
άτομα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Ο 
κλάδος παραγωγής προϊόντων ΤΠΕ ξεχωρίζει ως ο τομέας δραστηριοποίησης με τις 
περισσότερες μεγάλες εταιρείες. Το 2020, 9,7% των εταιρειών του κλάδου παραγωγής ΤΠΕ 
απασχολούσε πάνω από 100 υπαλλήλους, ενώ συνολικά σε όλο τον κλάδο ΤΠΕ το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν μόνο 1,9%. 
 

Διάγραμμα 2: Αριθμός εργαζομένων σε καναδικές εταιρείες ΤΠΕ- 2020 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 
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Συμμετοχή στο καναδικό ΑΕΠ 

Το 2020, ο κλάδος συνεισέφερε 96,8 δισ. CAD στο καναδικό ΑΕΠ ή ποσοστό 5,1%. Η 
ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου συντέλεσε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 27,2% την περίοδο 
2015-2020.  

 Όλοι οι υποκλάδοι του σημείωσαν ανάπτυξη το 2020, με εξαίρεση τον κλάδο 
παραγωγής που κατέγραψε μείωση κατά 12,7%, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην παγκόσμια 
έλλειψη ημιαγωγών. Η μεγαλύτερη συρρίκνωση σημειώθηκε στις κατηγορίες παραγωγής 
ημιαγωγών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (-14.2%) και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (-
12.6%). Οι υπηρεσίες επικοινωνιών σημείωσαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη (+4,2%) και 
ακολούθησαν το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ΤΠΕ (3,2%) και οι υπηρεσίες πληροφορικής 
/λογισμικό (2,9%). 
 

 

Διάγραμμα 3: Συμμετοχή ΤΠΕ στο ΑΕΠ (2014-2020) 
(σταθερό $ CAD του 2012 / σε δισ. CAD) 

 
               Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 
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Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι ανήλθε σε 230 δισ. CAD το 2020. Παρά την πανδημία, 
όλοι οι υποκλάδοι ΤΠΕ κατέγραψαν αύξηση με εξαίρεση τον κλάδο παραγωγής ΤΠΕ, στον οποίο 
τα έσοδα σημείωσαν πτώση κατά 14,4% ενώ η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
μειώθηκε κατά 17,3% την ίδια περίοδο. Τα έσοδα από το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ( 
υπολογιστές, περιφερειακά υπολογιστών, χονδρεμπόριο συσκευασμένου λογισμικού, 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα κα) αυξήθηκαν κατά 7,5%, του λογισμικού και υπηρεσιών 
πληροφορικής κατά 6,6% και των υπηρεσιών επικοινωνίας κατά 3,5%. 

Από το 2015 έως το 2020, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 32,9% από 173 σε 230 δισ. 
CAD. Την ίδια περίοδο, τα έσοδα του κλάδου του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής 
αυξήθηκαν κατά 56,8%, του χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού κατά 35,3% και των υπηρεσιών 
πληροφορικής κατά 13,6%, ενώ τα έσοδα του κλάδου παραγωγής των ΤΠΕ μειώθηκαν από 5,1% 
στο 3,4% των συνολικών εσόδων του κλάδου ΤΠΕ. 

 

Διάγραμμα 4: Κύκλος εργασιών ΤΠΕ (2014-2020) 
(σε δισ. $ CAD) 

 
             Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 
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Εξαγωγές αγαθών  

Ο τομέας παραγωγής των ΤΠΕ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, οι οποίες 
μειώθηκαν το 2020 σε 9,3 δισ. CAD σημειώνοντας πτώση κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Οι εξαγωγές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση (-36%), σε σχέση με το 2019, και ακολούθησαν οι εξαγωγές 
εξοπλισμού επικοινωνιών. Τα προϊόντα ΤΠΕ αποτελούν περίπου το 2% των συνολικών 
καναδικών εξαγωγών. 

 

Διάγραμμα 5: Εξαγωγές ΤΠΕ ανά κατηγορία προϊόντος, 2020 

 
                          Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 

 

Μεταξύ 2015-2020, οι εξαγωγές προϊόντων ΤΠΕ μειώθηκαν κατά 4,3% ενώ κατά την ίδια 
περίοδο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%. Από το 2015, οι εξαγωγές οπτικοακουστικού 
υλικού μειώθηκαν περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία (-10,9%) ενώ σε καμία 
υποκατηγορία δεν σημειώθηκε αύξηση.  

Οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας κατευθύνονται κατά 68,7% στις ΗΠΑ, κατά 13,4%  
προς την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού και κατά 9% προς την Ευρώπη. Το 2020, οι εξαγωγές προς 
τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθανσε 6,4 δισ. CAD. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την 
περιοχή Ασίας – Ειρηνικού αυξήθηκαν κατά 23,3% και προς την Ευρώπη κατά 3,1%. Προς όλες 
τις υπόλοιπες χώρες, σημειώθηκε πτώση. 
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Εξαγωγές υπηρεσιών 

Παρόλο που ο τομέας υπηρεσιών ΤΠΕ είναι προσανατολισμένος προς την εγχώρια 
αγορά, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση διαφοροποίησης των καναδικών εξαγωγών. Το 2020, 
οι εξαγωγές των υπηρεσιών επικοινωνιών μειώθηκαν κατά 7,8% σε 1,6 δισ. CAD ενώ οι εξαγωγές 
λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής αυξήθηκαν κατά 5,4% σε 15,7 δισ. CAD.  

Οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου των ΤΠΕ έπεσαν το 2020 
κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία (2015-
2020) κατά 5,5% και ανήλθαν σε 26,6 δισ. CAD. 

 

Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ (2014-2020) 
σε δισ. CAD 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά 
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Επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε εταιρείες ΤΠΕ  

Πηγή: Canadian Venture Capital & Private Equity Association - CVCA - https://www.cvca.ca/  

 

2020  

Παρά την πανδημία κορωνοϊού, οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στον Καναδά 
ανήλθαν σε 4,4 δισ. CAD (509 συμφωνίες), δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 2019, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της καναδικής Ένωσης Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ιδιωτικού Μετοχικού 
Κεφαλαίου (Canadian Venture Capital & Private Equity Association - CVCA). Τα συνολικά 
επενδεδυμένα κεφάλαια ήταν υψηλότερα από ό,τι ο μέσος όρος της περιόδου 2015-2019 αλλά 
με μικρότερο αριθμό συμφωνιών.  

Το 2020 δρομολογήθηκαν 38 στρατηγικές εξόδου,  δηλαδή η συνέχιση νεοφυών 
επιχειρήσεων με τη μορφή μίας νέας επιχείρησης (εξαγορά, συγχώνευση, εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο κλπ) μέσω επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (vc). Η εταιρεία 
βιοτεχνολογίας Abcellera με έδρα την Βρετανική Κολομβία πραγματοποίησε την μεγαλύτερη 
«έξοδο» που έχει καταγραφεί όταν το 2020 εισήχθη στο NASDAQ με ανώτατο όριο αγοράς 
(market cap) 6,7 δισ. CAD. 

Το 55% των επενδεδυμένων κεφαλαίων (vc) κατευθύνθηκαν σε εταιρείες του κλάδου 
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (2.4 δισ. CAD σε 284 συμφωνίες). Εξ αυτών, οι 
εταιρείες βιοεπιστημών (life sciences) έλαβαν το 26% των επενδεδυμένων κεφαλαίων (89 
συμφωνίες) και ο κλάδος της καθαρής τεχνολογίας (clean tech) to 2% ( 22 συμφωνίες). 

https://www.cvca.ca/
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Στα τέλη του 2020 οι εταιρείες που χρηματοδοτούνταν από επιχειρηματικά κεφάλαια 
(vc) στον Καναδά απασχολούσαν 22.942 άτομα  . 

Α’ εξάμηνο 2021  

Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 8,3 δισ. CAD (394 συμφωνίες) ξεπερνώντας 
κάθε προηγούμενο συνολικό έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της καναδικής Ένωσης 
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Εξ αυτών 39 μεγάλες 
συμφωνίες (mega- deals: άνω των 50 εκ. CAD) κάλυψαν το 75% των συνολικών επενδεδυμένων 
κεφαλαίων. Το Μάιο του 2021 η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) 
Wealthsimple, με έδρα το Τορόντο, πέτυχε τον υψηλότερο γύρο χρηματοδότησης  για ανάπτυξη 
που έχει καταγραφεί, ύψους 750 εκ. CAD. Το μέσο μέγεθος συμφωνιών ήταν 21 εκ. CAD, το 
υψηλότερο όλων των εποχών. Το 59% των 394 συμφωνιών ήταν κάτω των 5 εκ. CAD ενώ η 
πλειοψηφία αυτών κυμάνθηκαν μεταξύ 1-5 εκ. CAD.  

Πραγματοποιήθηκαν 30 συμφωνίες εξόδου (exits) συνολικής αξίας 5,9 δισ. CAD. Οι 
σημαντικότερες ήταν : 

 εξαγορά της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) Verafin από την Nasdaq 
Inc. (3,49 δισ. CAD). 

 εισαγωγή της Dialogue Health Technologies Inc. στο Χρηματιστήριο του Τορόντο - TSX 
(779εκ. CAD IPO)  

 εισαγωγή της Thinkific Labs Inc.  στο Χρηματιστήριο του Τορόντο – TSX (232εκ. CAD IPO) 

Οι εταιρείες ΤΠΕ έλαβαν το 64% των συνολικών επενδύσεων επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (vc), σε 232 συμφωνίες ύψους 5,3 δισ. CAD. Εξ αυτών, οι εταιρείες του κλάδου 
βιοεπιστημών (life sciences) έλαβαν το 13% των επενδεδυμένων κεφαλαίων (50 συμφωνίες) και 
ο κλάδος καθαρής τεχνολογίας (clean tech) το 4% ( 22 συμφωνίες). 

Εκτιμήσεις – επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού 

Πολλοί είναι οι λόγοι της μεγάλης αύξησης επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων 
(venture capital) στον Καναδά. Αποτελούν συνέχεια μιας μακροχρόνιας τάσης αύξησης των 
επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, καθώς τα χαμηλά επιτόκια έχουν οδηγήσει τους 
επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικούς τομείς επενδύσεων (πέραν των μετοχών και 
ομολόγων). Οι εταιρείες τεχνολογίας συνέχισαν να συγκεντρώνουν κεφάλαια λόγω της 
συνεχιζόμενης τάσης ψηφιοποίησης, γεγονός που έχει διαταράξει ένα ευρύ φάσμα 
βιομηχανιών, από την ενέργεια έως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτό το γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει και να απογειώσει κάθε κλάδο 
της οικονομίας.  

Επιπλέον, ο εγχώριος τεχνολογικός κλάδος έχει αναπτυχθεί σημαντικά την τελευταία 
δεκαετία μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2009. Οι αποτυχίες των Nortel Networks1 και 

                                                      
1 Nortel Networks: με έδρα το Οντάριο, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού στον κόσμο, με 93.000 υπαλλήλους και κεφαλαιοποίηση 250 δισ. $. στην κορύφωση της τεχνολογικής 
φούσκας την δεκαετία του 1990. 
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BlackBerry Ltd είχαν σημαδέψει τον κλάδο. Οι νεοφυείς εταιρείες (startups) δεν είχαν πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση. Υποσχόμενες εγχώριες τεχνολογικές εταιρείες έπρεπε να μεταφερθούν στις 
ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Από τότε όμως νέες τεχνολογικές εταιρείες 
αναδύθηκαν που εκμεταλλεύτηκαν τις νέες τάσεις όπως τη μαζική υιοθέτηση των έξυπνων 
τηλεφώνων (smartphones) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την στροφή προς το λογισμικό 
νέφους (cloud) και την εμπορευματοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2010, μια 
τροποποίηση του καναδικού φορολογικού νόμου διευκόλυνε τις ξένες εταιρείες 
επιχειρηματικών κεφαλαίων να επενδύσουν στον Καναδά και νέες καναδικές εταιρείες του 
κλάδου αρχίσαν να δραστηριοποιούνται (Golden Ventures, Version One Ventures and Georgian 
Partners). Πέρα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και οι Επαρχίες άρχισαν να υποστηρίζουν 
αυτήν την προσπάθεια στήριξης των τεχνολογικών εταιρειών. 

Παρόλο που αρκετές νεοφυείς καναδικές εταιρείες απέτυχαν ή πουλήθηκαν, αρκετές 
άλλες έχουν φτάσει σε τέτοιο μέγεθος που προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια και αποτελούν 
σημαντικούς παίκτες της αγοράς διεθνώς. To Phatmonocle Corp. συγκέντρωσε φέτος 130 εκ. 
$ΗΠΑ και άρχισε να αγοράζει εκδόσεις σχολικών βιβλίων σε μια προσπάθεια ψηφιοποίησης 
εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η εταιρεία  Dapper Labs Inc., με έδρα το Βανκούβερ, συνέβαλε στον 
επαπροσδιορισμό των αγορών συλλογών, ως πρωτοπόρος στην χρήση μέσων συναλλαγής με 
βάση την τεχνολογία blockchain. Επίσης, οι εταιρείες Tenstorrent Inc. και Xanadu Quantum 
Technologies Inc., προσήλκυλκυσαν 9ψήφια επενδυτικά κεφάλαια συμμετέχοντας στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη ημι-αγωγών νέας γενιάς για την τεχνητή νοημοσύνη 
και τους κβαντο-υπολογιστές.  

Στα τεχνολογικά κέντρα Τορόντο, Μόντρεαλ και Βανκούβερ εγκαταστάθηκαν αλλοδαπές  
τεχνολογικές εταιρείες ενώ πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες εισαγωγές τεχνολογικών 
εταιρειών στο Χρηματιστήριο του Τορόντο των δυο τελευταίων δεκαετιών. 

Η πανδημία αρχικά περιόρισε σημαντικά τις ιδιωτικές επενδύσεις, στην συνέχεια όμως 
η εικόνα άλλαξε. Η παγκόσμια μετατόπιση προς το διαδίκτυο για το εμπόριο, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την επικοινωνία, την εκπαίδευση ακόμα και την υγεία 
διευκόλυνε την πρόσβαση των νεοσύστατων τεχνολογικών εταιρειών σε μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση επιταχύνοντας την ανάπτυξη τους. Οι αρχικοί φόβοι ότι η διακοπή των ταξιδιών 
θα επηρεάσει τις εταιρείες, τις επενδύσεις και την λήψη αποφάσεων εξανεμίστηκαν με τα 
λογισμικά τηλεδιάσκεψης (π.χ zoom κα) που κατέστησαν δυνατό το κλείσιμο συμφωνιών χωρίς 
την ανάγκη συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. 
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Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων και νεοσύστατες τεχνολογικές εταιρείες 

 Από τις εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων που έχουμε καταγράψει βάσει των στοιχείων 
της καναδικής Ένωσης Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου, 40 
δραστηριοποιούνται στην Επαρχία του Οντάριο, 16 στο Κεμπέκ, 14 στην Βρετανική Κολομβία 
και 5 στην Αλμπέρτα. Τρείς έχουν γραφεία στο Οντάριο, το Κεμπέκ και την Βρετανική Κολομβία, 
3 μόνο στο Οντάριο και την Βρετανική Κολομβία ενώ άλλες τρείς μόνο στο Οντάριο και το 
Κεμπέκ. Τέσσερις εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων δραστηριοποιούνται και στις τέσσερις 
πολυπληθέστερες επαρχίες του Καναδά. Στις επαρχίες Σασκάτσουαν, Μανιτόμπα και Νήσου του 
Πρίγκιπα Εδουάρδου καταγράφηκαν από μια εταιρεία ενώ στη Νέα Σκωτία και το Νιου 
Μπράνσγουικ από δύο. Στο Τορόντο έχουν γραφεία 44 εταιρείες, δηλαδή πάνω από τις μισές . 
 Οι εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων στηρίζουν δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες 
νεοφυείς επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.  
Πραγματοποιούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και 
υψηλού κινδύνου. Οι περισσότερες από αυτές ενισχύουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις κεφαλαιακά 
στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τους (σποράς ή εκκίνησης).  

Οι τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να είναι οι εξής: 
βιοτεχνολογία, ιατρική τεχνολογία, τεχνολογία υγείας, γεωργική τεχνολογία, τεχνητή 
νοημοσύνη, τεχνολογία καθαρής ενέργειας, χρηματοοικονομική τεχνολογία, λογισμικό (συμπ. 
λογισμικά ως υπηρεσία SaaS) κ.ά. 

 

Καναδικές Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων (Venture Capital Funds)  

που χρηματοδοτούν τεχνολογικές εταιρείες 

Επωνυμία Website Email Πόλη Επαρχία Τομείς 
ενδιαφέροντος 

7 Gate 
Ventures 

https://7gate.vc/  info@7gate.vc  Vancouver, 
San 
Francisco 
(US) 

BC Enterprise 
Software, 
Marketplaces, 
HealthTech and 
Medical Devices 

AmorChem https://amorchem.com/ info@amorchem.com Westmount Quebec Biotech 

Amplitude 
Ventures 

https://amplitudevc.com/en info@amplitudevc.com Montreal 
Toronto, 
Vancouver 

Quebec, 
Ontario, 
BC 

HealthTech 

AQC Capital https://aqccapital.ca/   Montreal Quebec Tech companies 

Arete 
Venture 

http://areteventure.capital/ info@areteventure.capital Vancouver BC SaaS, 
Marketplaces, 
and Mining 
Tech. 

Avac Group https://avacgrp.com/ info@avacgrp.com Calgary Alberta Agricultural 
technology 

Avatar 
Innovations 

https://www.avatarinnovatio
ns.energy/ 

media@avatarinnovations.en
ergy 

Calgary Alberta CarbonTech 
start-ups 

https://7gate.vc/
mailto:info@7gate.vc
mailto:info@amorchem.com
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Azure Cap http://www.azurecap.com/ info@azurecap.com Calgary Alberta Tech Companies 

BCF Ventures https://bcfventures.vc/ info@bcfventures.vc  Montreal Quebec Tech start ups 

BDC Capital https://www.bdc.ca/en/bdc-
capital 

 info@bdc.ca Montreal Quebec Tech start ups 

Bioindustrial 
Innovation 
Canada 

https://www.bincanada.ca/ info@bincanada.ca  Sarnia Ontario Sustainable 
chemistry 
technology 

Black 
Innovation 
Capital 

https://www.blackinnovation
.capital/ 

info@blackinnovation.capital Toronto Ontario Supporting 
black founders 
in the 
technology 
space 

Boreal 
Ventures 

https://boreal.vc/en info@boreal.vc Montreal Quebec Tech start-ups 

Brightspark 
Ventures  

https://brightspark.com/ dealflow@brightspark.com  Montreal Quebec Tech companies 

Build 
Ventures 

https://buildventures.ca/ patrick@buildventures.ca, 
rob@buildventures.ca  

Halifax Nova 
Scotia 

Tech companies 

Celtic House https://www.celtic.vc/ cory@celtic.vc;  Ottawa Ontario Technology & 
Innovation 

Checkmate 
Capital 

https://www.checkmatecapit
al.net/ 

dony@checkmatecapital.net Toronto Ontario Bio tech, ag 
tech, waste and 
energy 

MEDTEQ+ https://www.medteq.ca  info@medteq.ca Montreal Quebec Medtech 

Cross 
Continent 
Energy 
Infrastructure 
Investments 

https://www.cc-ei.ca/ info@cc-ei.ca Toronto Ontario Renewable 
Energy 

CTI Capital 
Life  

http://www.ctilifesciences.co
m/ 

info@ctisciences.com Montreal Quebec Biotech 

Cycle Capital 
Management 

https://www.cyclecapital.co
m/ 

cberube@cyclecapital.com Montreal, 
Toronto 

Quebec, 
Ontario 

Agritech,energy 
storage 
technologies, 
renewable 
energies, 
Internet of 
Things, big data  

DMZ 
Ventures 

https://dmzventures.com/ https://dmzventures.com/ Toronto Ontario DMZ Ventures is 
the for-profit 
investment arm 
of Ryerson 
University 

mailto:info@bcfventures.vc
mailto:dealflow@brightspark.com
mailto:patrick@buildventures.ca%20(Patrick%20Keefe%20-%20GP)
mailto:patrick@buildventures.ca%20(Patrick%20Keefe%20-%20GP)
https://www.medteq.ca/
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Energia 
Ventures 

https://www.energiaventures
.com/ 

unbenergiaventures@gmail.c
om 

Fredericton New 
Brunswic
k 

Energy, smart 
grid, artificial 
intelligence, 
cleantech and 
cybersecurity 

EnerTech 
Capital 

https://www.enertechcapital.
com/ 

info@enertechcapital.com  Toronto Ontario Mobility, Industr
y 4.0, 
and Connected 
Customer 

Extreme 
Venture 
Partners 

https://www.evp.vc/ info@evp.vc Toronto Ontario Tech start ups 

Fast Break 
Ventures 

https://www.fastbreak.co/ info@fastbreak.co Toronto Ontario Software 
platforms 

First Ascent 
Ventures 

https://firstascentventures.co
m/ 

deals@firstascent.vc  Toronto Ontario Enterprise 
Software 

First Fund https://www.thefirst.vc/ https://www.thefirst.vc/apply Vancouver BC Tech start ups 

Framework 
Venture 
Partners 

https://www.framework.vc/ deals@framework.vc Toronto Ontario Tech Start ups 
and more 

GarageCapita
l 

https://www.garage.vc/ info@garage.com Toronto Ontario Tech Start ups 

Genesys 
Capital 

https://www.genesyscapital.c
om/ 

info@genesyscapital.com Toronto Ontario Biotechnology, 
pharmaceuticals 
and medical 
technology 

Georgian https://georgian.io/ info@georgian.io Toronto Ontario Fintech 

Golden 
Ventures 

https://www.golden.venture
s/ 

info@golden.ventures  Toronto Ontario Start ups (seed 
stage) 

Good News 
Ventures 

https://www.goodnewsventu
res.com/ 

info@goodnewsventures.com  Markham, 
Toronto 

Ontario Tech start ups 

GreenSky 
Capital Inc. 

https://greenskycapital.com/ info@greenskycapital.com Toronto Ontario Tech start ups 

Greensoil 
PropTech 
Ventures 

https://www.gspv.vc/ info@gspv.vc Toronto Ontario Prop tech real 
estate  

Highline Beta https://highlinebeta.com/ info@highlinebeta.com Toronto Ontario Tech start ups 

iGan Partners http://www.iganpartners.co
m/ 

info@iganpartners.com Toronto Ontario HealthTech 

Information 
Venture 
Partners 

https://informationvp.com/ info@informationvp.com Toronto Ontario FinTech & 
Enterprise SaaS 

Innovacorp https://innovacorp.ca/ info@innovacorp.ca  Halifax Nova 
Scotia 

Tech start ups 

mailto:deals@firstascent.vc
mailto:info@golden.ventures
mailto:info@goodnewsventures.com
mailto:info@innovacorp.ca
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Innovobot https://www.innovobot.com/ info@innovobot.com Westmount Quebec Tech start ups 

Inovia Capital https://www.inovia.vc/ info@inovia.vc Montreal Quebec Tech start ups 

Intrinsic 
Group 

https://www.intrinsicgroup.
ca/ 

info@intrinsicvc.com  Calgary Alberta Real estate and 
start ups 

Investeco https://investeco.com/  info@investeco.com Toronto Ontario Agritech 

InvestEco https://peislandcapitalpartne
rs.com/  

info@peislandcapitalpartners.
com 

Charlotteto
wn 

Prince 
Edward 
Island 

Tech companies 

Luge Capital https://www.luge.vc/ hello@luge.vc Montreal Quebec Fintec 

Lumira 
Ventures 

https://www.lumiraventures
.com/ 

info@lumira.vc Toronto, 
Montreal, 
Vancouver, 
Boston (US) 

Ontario, 
Quebec, 
BC 

Biotechnology, 
medical 
technologies, 
digital health 
and consumer 
healthcare 
solutions 

MacKinnon, 
Bennett & Co 

https://www.mkbandco.com/ info@mkbandco.com Montreal Quebec Clean energy, 
transportation 
and smart-city 

Marigold 
Capital 

https://marigold-capital.com/ info@marigold-capital.com Toronto Ontario Technology-
enabled 
products and 
services from 
women, Black, 
Indigenous, 
People of 
Colour 

Mc Rock 
Capital 

https://www.mcrockcapital.c
om/ 

deals@mcrockcapital.com Toronto Ontario Industrial 
Internet of 
Things (IoT) 

New 
Brunswick 
Innovation 
Foundation 

https://nbif.ca/ info@nbif.ca Fredericton New 
Brunswic
k 

Tech start ups 

Nimbus 
Synergies 

https://www.nimbusinc.vc/ info@nimbusinc.vc Vancouver BC Tech start ups 

NPC Ventures https://www.npcventures.ca/
en/ 

kristi@npcventures.ca;  Vancouver BC Early-stage 
companies that 
are developing 
biologically-
based solutions 

OMERS 
Ventures 

https://www.omersventures.
com/ 

info@omersventures.com  Toronto Ontario Tech companies 

Panache 
Ventures 

https://www.panache.vc/ info@panache.vc, 
https://www.panache.vc/intr
oduce-yourself 

Montreal Quebec Tech start ups 
(the only 

mailto:info@innovobot.com
https://peislandcapitalpartners.com/
https://peislandcapitalpartners.com/
mailto:info@omersventures.com
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canadian pre-
seed platform) 

Pangaea 
Ventures 

https://www.pangaeaventure
s.com/ 

info@pangaeaventures.com  Vancouver BC Hardtech 
companies 
leveraging 
innovations in 
materials 
science, 
chemistry and 
biology  

Pender 
Ventures 

https://www.penderventures
.com/ 

o 
careers@penderventures.co
m, 
https://www.penderventures.
com/contact 

Vancouver BC High growth 
technology 
companies 

Plaza 
Ventures 

https://plaza.ventures/ matthew@plaza.ventures;  Toronto Ontario Tech companies 
and more 

Priveq http://www.priveq.ca/ info@priveq.ca Toronto Ontario Tech companies 
and more 

Portag3 
Ventures 

https://portagevc.com/ info@portagevc.com Montreal, 
Toronto, NY, 
Paris 

Quebec, 
Ontario 

FinTech  

Quark 
Venture LP 

http://www.quarkventure.co
m/ 

info@quarkventure.com Vancouver BC Biotechnology 
and HealthTech 

Radical 
Ventures 

https://radical.vc/ general@radical.vc Toronto Ontario AI 

Raiven 
Capital 

https://raivencapital.com/ info@raivencapital.com Toronto Ontario Tech companies 
and more 

Ravem 
Indigenous 
Capital 
Partners 

https://ravencapitalpartners.
ca/ 

info@ravencapitalpartners.ca Vancouver, 
Ottawa 

BC, 
Ontario  

Indigenous 
culture-centred 
fund 

Real 
Ventures 

https://realventures.com/ hello@realventures.com Montreal Quebec Tech start ups 

Red Leaf 
Capital 

https://www.redleafcapital.c
a/ 

https://www.redleafcapital.c
a/contact 

Winnipeg Manitoba Start-ups with 
strong scientific 
innovation and 
global 
scalability 
(University of 
Manitoba) 

Relay 
Ventures 

https://relayventures.com/ toronto@relayventures.com  Toronto Ontario Tech start ups 

Relentless 
Venture Fund 

https://www.relentlesspursui
tpartners.com/ 

isabella@relentlesspursuitpar
tners.com;  

Vancouver BC HealthTech 

mailto:info@pangaeaventures.com
mailto:toronto@relayventures.com
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Renewal 
Funds  

https://www.renewalfunds.c
om/ 

emily@renewalfunds.com;  Vancouver BC Tech start ups 

Ripple 
Ventures 

https://www.rippleventures.c
om/ 

matt@rippleventures.com Toronto Ontario B2B software 
startups 

Roadmap 
Capital Inc. 

https://roadmapcapitalinc.co
m/ 

info@roadmapcapitalinc.com Toronto Ontario Tech start ups 

Round13 
Capital Inc 

https://round13.com/ info@round13.com Toronto Ontario Tech start ups 

Sanderling 
Ventures 

https://therillia.com/mission-
statement/ 

 info@therillia.com Montreal Quebec HealthTech 

ScaleUP 
Ventures 

https://suv.vc/ christian@suv.vc Toronto, 
Vancouver 

Ontario, 
BC 

Tech start ups 
(mainly B2B) 

StandUp 
Ventures 

https://standupvc.com/ info@standupvc.com Toronto Ontario Enterprise 
software and 
digital health 
companies with 
at least 1 
woman in a C-
level leadership 
position 

Tactico Inc. https://tactico.com/ info@tactico.com Montreal Quebec Tech companies 
and more 

The51 
Ventures 
Fund 

https://the51.com/ Food & AgTech Fund Calgary Alberta Food & AgTech 
Fund led by 
women 

Top Renergy 
Inc 

http://www.toprenergy.com
/ 

 bp@toprenergy.com Vancouver BC Tech start ups 

Trellis Capital 
Corporation 

https://trelliscapital.com/ selby@trelliscapital.com. Toronto Ontario Tech start ups 
(only co-invest) 

Two Small 
Fish Ventures 

https://twosmallfish.vc/ pitch@twosmallfishventures.
com 

Toronto Ontario Tech start ups 

Vanedge 
Capital 
Partners Ltd 

https://www.vanedgecapital
.com/ 

info@vanedgecapital.com Vancouver BC Tech start ups 

Versant 
Ventures 

https://www.versantventures
.com/ 

jdavis@versantventures.com Toronto, 
Vancouver 
and US 

Ontario, 
BC 

Biotech   

Version One 
Ventures 

https://versionone.vc/ boris@versionone.vc Vancouver BC Tech start ups 

Verstra 
Ventures 

http://www.verstraventures.
com/ 

http://www.verstraventures.c
om/#HomeContact 

Mississauga Ontario Software 
companies 

Voyager 
Capital 

https://www.voyagercapital.c
om/ 

powell@voyagercapital.com Vancouver 
and US 

BC Software, Cloud 
and Big Data 
Applications 

mailto:info@tactico.com
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West Cap 
Management 

https://westcapmgt.ca/ info@westcapmgt.ca Saskatoon  Saskatch
ewan 

Tech start ups 

White Star 
Capital 

https://whitestarcapital.com/ info@whitestarcapital.com Montreal, 
Toronto and 
more 
locations 

Quebec, 
Ontario 

Tech start ups 

Whitecap 
Venture 
Partners 

https://whitecapvp.com/ info@whitecapvp.com Toronto Ontario Tech start ups 

WhiteHaven 
Ventures Inc. 

https://whitehaven.ca/en/ info@whitehaven.ca Toronto, 
Laval 

Ontario, 
Quebec, 
BC 

Tech companies 
and more 

XPV Water 
Partners 

https://xpvwaterpartners.co
m/ 

info@xpvwaterpartners.com Toronto Ontario Invests in 
companies that 
directly or 
indirectly make 
a positive 
impact on water 
resources 

Yaletown 
Venture 
Partners Inc 

https://yaletown.com/ info@yaletown.com Vancouver, 
Calgary, 
Toronto, 
Montreal 

BC, 
Alberta, 
Ontario, 
Quebec 

Software, data 
and device 
technologies 

York 
Entrepreneur
ship 
Development 
Institute 
(YEDI) VC 
Fund 

https://www.yedinstitute.or
g/ 

 info@yedinstitute.org Toronto Ontario Tech start ups  

 

Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στον Καναδά  
Οι εταιρείες της ανωτέρω λίστας που έχουν επισημανθεί με σκίαση υποστηρίζουν νεοφυείς 

εταιρείες του εξωτερικού προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα της καναδικής 

κυβέρνησης Start-up Visa Program.  

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Start-up Visa Program: 

 είτε μια από τις εν λόγω εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων να χρηματοδοτήσει τη 
νεοσύστατη εταιρεία με πόσο άνω των 200,000 CAD  

 είτε επενδυτής που συνδέεται με τους επενδυτικούς αγγέλους της ακόλουθης λίστας να 
συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει τη νεοφυή εταιρεία με ποσό άνω των 75,000 CAD  

  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/about.html
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Angel Investors Groups 

Επωνυμία Website Email Πόλη Επαρχία 

Ekagrata Inc.  https://ekagrata.com  
 https://ekagrata.com/c
ontact-us/   Toronto Ontario  

Golden Triangle 
Angel Network 

 https://www.goldentria
ngleangelnet.ca/  

 info@gtan.ca, 
SUV@gtan.ca  Cambridge Ontario 

Keiretsu Forum 
Canada 

 https://keiretsuforum.c
a/   info@keiretsuforum.ca   Toronto Ontario  

Southeastern 
Ontario Angel 
Network 

 https://www.soangels.c
a/  

 john.molloy@soangels.
ca   Kingston   Ontario  

TenX Angel 
Investors Inc.  https://www.tenx.biz/  admin@tenx.biz  Vancouver  BC 

VANTEC Angel 
Network Inc. 

 https://www.vantec.ca
/cpages/homepage  info@vantec.ca  Vancouver  BC 

York Angel 
Investors Inc. 

    
www.yorkangels.com  
    jjoss@yorkangels.com  Markham Ontario 

 

 είτε οι νεοφυείς εταιρείες να γίνουν αποδεκτές σε κάποιο από τα προγράμματα των 
κάτωθι εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων: 

 Alacrity Foundation 

 Alberta Agriculture and Forestry 

o Agrivalue Processing Business Incubator 

o Food Processing Development Centre 

 Biomedical Commercialization Canada Inc. (operating as Manitoba Technology 
Accelerator) 

 Brilliant Catalyst 

 Creative Destruction Lab 

 Empowered Startups Ltd. 

 Extreme Innovations 

https://ekagrata.com/
https://ekagrata.com/contact-us/
https://ekagrata.com/contact-us/
https://www.goldentriangleangelnet.ca/
https://www.goldentriangleangelnet.ca/
mailto:info@gtan.ca
mailto:suv@gtan.ca
https://keiretsuforum.ca/
https://keiretsuforum.ca/
mailto:info@keiretsuforum.ca
https://www.soangels.ca/
https://www.soangels.ca/
mailto:john.molloy@soangels.ca
mailto:john.molloy@soangels.ca
mailto:jjoss@yorkangels.com
https://www.alacritycanada.com/
https://www.alberta.ca/agrivalue-processing-business-Incubator.aspx
https://www.alberta.ca/food-processing-development-centre.aspx
http://www.mbtechaccelerator.com/
http://www.mbtechaccelerator.com/
https://ontariotechbrilliant.ca/about
http://www.creativedestructionlab.com/
http://www.empoweredstartups.com/
http://suv.extremeinnovations.com/
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 Genesis Centre 

 Highline BETA Inc. 

 Innovacorp 

 Innovation Cluster - Peterborough and the Kawarthas 

 Innovation Factory 

 Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara 

 Invest Ottawa 

 Knowledge Park o/a Planet Hatch 

 LatAm Startups 

 Launch Academy - Vancouver 

 LaunchPad PEI Inc. 

 Millworks Centre for Entrepreneurship 

 NEXT Canada 

 North Forge East Ltd. 

 North Forge Technology Exchange 

 Pacific Technology Ventures 

 Platform Calgary 

 Pycap Inc (o/a Pycap Venture Partners) 

 Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel 

 Ryerson Futures Inc. 

 Spark Commercialization and Innovation Centre 

 Spring Activator 

 The DMZ at Ryerson University 

 Toronto Business Development Centre (TBDC) 

 TSRV Canada Inc. (operating as Techstars Canada) 

 University of Toronto Entrepreneurship Hatchery 

 VIATEC 

 Waterloo Accelerator Centre 

 York Entrepreneurship Development Institute 
 

 

http://www.genesiscentre.ca/
http://www.highlinebeta.com/
http://innovacorp.ca/
https://www.innovationcluster.ca/
https://innovationfactory.ca/who-we-are/
http://innovateniagara.com/news/article/exciting-news-for-foreign-entrepreneurs
http://www.investottawa.ca/
http://www.planethatch.com/
https://www.latamstartups.org/
https://www.launchacademy.ca/maple
http://www.launchpadpei.com/
https://themillworks.ca/
http://www.nextcanada.com/
https://www.northforgeeast.ca/
https://www.northforge.ca/
http://pactech.ca/
https://platformcalgary.com/
https://www.pycap.ca/
http://founderfuel.com/
http://www.ryersonfutures.ca/startup-visa-program
http://www.sparkcentre.org/
http://www.spring.is/
https://dmz.ryerson.ca/
https://tbdc.com/
http://www.techstars.com/
https://hatchery.engineering.utoronto.ca/
https://www.viatec.ca/cpages/home
http://www.acceleratorcentre.com/
http://www.yedinstitute.org/
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Άλλοι φορείς χρηματοδότησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων: 

Angel Investors Ontario, https://www.angelinvestorsontario.ca/ 

Angel Capital Association, https://www.angelcapitalassociation.org/ 

Angel One Network, www.angelonenetwork.ca 

Capital Angel Network, www.capitalangels.ca 

Georgian Angel Network, www.georgianangelnet.ca 

Golden Triangle Angel Network, www.gtan.ca 

Maple Leafs Angel, www.mapleleafangels.com 

Mars, https://www.marsdd.com/ 

Built By Angels, https://builtbyangels.com/ 

Communitech, https://www.communitech.ca/ 

Funding Portal, https://ca.fundingportal.com/ 

Greater Peterborough Innovation Cluster, https://www.innovationcluster.ca/ 

Gust, Gust https://gust.com/ 

Haltech, https://www.haltech.ca/ 

InCubes, https://smallbusinesscapital.co/?utm_source=incubes.ca/ 

Innovate Niagara, https://innovateniagara.com/ 

Northumberland, https://ncfdc.ca/ 

The Small Business Enterprise Centre, https://enterprisecentre.ca/ 

Spark Center, https://sparkcentre.org/ 

Southwestern Ontario Angel Network, www.swoangel.com 

We Can, www.weangelnetwork.com 

 

  

https://www.angelinvestorsontario.ca/
https://www.angelcapitalassociation.org/
http://www.angelonenetwork.ca/
http://www.capitalangels.ca/
http://www.georgianangelnet.ca/
http://www.gtan.ca/
https://www.marsdd.com/
https://builtbyangels.com/
https://www.communitech.ca/
https://www.communitech.ca/
https://ca.fundingportal.com/
https://www.innovationcluster.ca/
https://gust.com/
https://www.haltech.ca/
https://smallbusinesscapital.co/?utm_source=incubes.ca/
https://innovateniagara.com/
https://ncfdc.ca/
https://enterprisecentre.ca/
https://sparkcentre.org/
http://www.swoangel.com/
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Τεχνολογικά HUBS 

Το οικοσύστημα 

 

Τορόντο-Waterloo 

Η ζώνη καινοτομίας του Τορόντο, στην Επαρχία του Οντάριο, περιλαμβάνει την πόλη του 
Τορόντο με τα περίχωρά της και εκτείνεται έως την περιοχή Kitchener-Waterloo, 100 χλμ δυτικά, 
όπου βρίσκεται το ομώνυμο Πανεπιστήμιο. 

Ο διάδρομος Τορόντο – Waterloo αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και 
πυκνότερες συστάδες καινοτομίας (innovation clusters) παγκοσμίως. Βάσει αρκετών διεθνών 
μελετών, συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 κυριωτέρων οικοσυστημάτων start-ups παγκοσμίως. Ο 
τομέας τεχνολογίας συνεισφέρει το 17% του καναδικού ΑΕΠ και απασχολεί 275.000 άτομα 
υψηλής εξειδίκευσης. 

Έχει προσελκύσει κεφάλαια άνω των 2,4 δισ.$ΗΠΑ για την χρηματοδότηση εταιρειών σε 
πρώιμο στάδιο, ενώ η συνολική κεφαλαιακή αξία του οικοσυστήματος υπολογίζεται ότι αγγίζει 
τα 21 δισ.$ ΗΠΑ. 



22 
 

 

 

Κατά την περίοδο 2013-2018, η περιοχή δημιούργησε περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας στον τομέα τεχνολογίας απ’ ό,τι συνολικά η Νέα Υόρκη, το Σιάτλ και η Βοστώνη. 
Συγκεντρώνει το 20% των φοιτητών του Καναδά, με κυριώτερα Πανεπιστήμια αυτά του Τορόντο 
και του Waterloo. 

Το οικοσύστημα περιλαμβάνει μερικούς από τους κορυφαίους κόμβους καινοτομίας 
(innovation hubs) της Βορείου Αμερικής, όπως τις MaRS και Communitech. 

Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες και ποικίλες προκλήσεις συνεπεία της πανδημίας 
κορωνοϊού, ο διάδρομος Τορόντο – Waterloo παρουσίασε εξαιρετικές επιδόσεις καθώς 
προσήλκυσε ρεκόρ επενδύσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η οικονομία, να 
αυξηθεί η απασχόληση αλλά και να υπάρξουν θετικές συνέπειες για τις εργαζομένους πρώτης 
γραμμής κατά του κορωνοϊού. Εκατοντάδες επιχειρήσεις προσάρμοσαν τις επιχειρηματικές 
πρακτικές τους, αφ’ ενός για να επιβιώσουν οικονομικά και αφ’ ετέρου για να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Covid-19.  

Η περιοχή θεωρείται εκκολαπτήριο νέων ταλέντων καθώς διαθέτει την μεγαλύτερη 
ποικιλία εθνοτήτων παγκοσμίως. Η επιτυχία της ζώνης καινοτομίας Τορόντο – Waterloo 
οφείλεται στα πολύ υψηλά επενδυτικά κεφάλαια, ισχυρούς δημόσιους θεσμούς, ευνοϊκή 
μεταναστευτική πολιτική, ανεκτική κοινωνία, μεγάλο αριθμό ταλαντούχων νέων με τεχνολογική 
κατάρτιση, υψηλή προστασία προσωπικών και εταιρικών δεδομένων, καθώς και ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού παγκοσμίως που ξεπερνά το 82% για 
τον ενήλικο πληθυσμό. 

Στηρίζεται εν πολλοίς στα κέντρα έρευνας που αναπτύσσονται κυρίως με βάση τα 
Πανεπιστήμια Toronto και Waterloo. Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριότητας του 
οικοσυστήματος είναι η τεχνητή νοημοσύνη – Big Data και οι βιοεπιστήμες (life sciences) 
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Μόντρεαλ - Κεμπέκ 

Ένας σημαντικός παγκόσμιος κόμβος για την έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και 
το οικοσύστημα της βρίσκεται στο Μόντρεαλ. Τα Πανεπιστήμια McGill και Μόντρεαλ έχουν 
περισσότερους από 250 ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές στην τεχνητή νοημοσύνη, 
αποτελώντας την μεγαλύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Η πόλη 
έχει επίσης διάσημους ερευνητές στους τομείς αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας, όρασης 
υπολογιστή (Computer Vision), επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και ενίσχυσης της εκμάθησης. 

Η ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ συχνά συγκρίνεται με την Silicon Valley, σε μικρότερη 
φυσικά κλίμακα. Κατέχει ηγετική θέση στην Βόρεια Αμερική όσον αφορά στον αριθμό των 
θέσεων εργασίας του κλάδου της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, ο κλάδος παρέχει σχεδόν το 
10% των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, 
σύμφωνα με το τεχνολογικό think tank NUMANA (https://numana.tech/en/ ). 

Πάνω από 3.000 εταιρείες του κλάδου δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του 
Μόντρεαλ, ενώ στο Κεμπέκ, Επαρχία όπου ανήκει το Μόντρεαλ δραστηριοποιούνται πάνω από 
7.000 εταιρείες, με 143.000 θέσεις εργασίας και συνεισφορά 5% στο ΑΕΠ της Επαρχίας. 

Βανκούβερ – Βρετανική Κολομβία 

BC Tech Association είναι μια Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει στόχο να 
καταστήσει την Βρετανική Κολομβία ιδανικό προορισμό για την ανάπτυξη νεοφυών 
επιχειρήσεων. Έχει θέσει ως τομείς προτεραιότητας τους παρακάτω κλάδους: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Καθαρή Ενέργεια 

 Διαδραστικά και ψηφιακά μέσα 

 Πληροφορική / Μηχανική και άλλες υπηρεσίες 

 Βιοεπιστήμες 

Στον τομέα υψηλής τεχνολογίας της Βρετανικής Κολομβίας δραστηριοποιούνται 11.000 
εταιρείες και απασχολούνται 120.000 άτομα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών είναι από 
μικρές έως μεσαίες καθώς απασχολούν κάτω από 50 άτομα. Στο 80% εξ αυτών απασχολούνται 
λιγότερο από 10 άτομα. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω Επαρχία μόνο 22 επιχειρήσεις του 
τεχνολογικού κλάδου απασχολούν πάνω από 500 άτομα προσωπικό. Οι τεχνολογικές εταιρείες 
που απασχολούν πάνω από 100 άτομα ανέρχονται σε 220 ενώ αυτές που απασχολούν πάνω 
από 100 ξεπερνούν τις 10.700. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν και ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα του κλάδου στην Βρετανική Κολομβία: την δυσκολία να αναπτυχθούν (scale up) σε 
μεσαίες και μεγάλες, κάτι που φαίνεται να δρομολογείται ευκολότερα στο Οντάριο και το 
Κεμπέκ. 

Συνολικός πίνακας πληροφοριών για τον τεχνολογικό κλάδο στην Βρετανική Κολομβία 
είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ένωσης: https://www.bctechbase.com/#/dashboard  

  

 

https://numana.tech/en/
https://www.bctechbase.com/#/dashboard
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 Οττάβα - Οντάριο 

Στην Οττάβα απασχολούνται 76.200 άτομα στον τεχνολογικό τομέα,  σχεδόν το 10% του 
συνολικού πληθυσμού της πρωτεύουσας του Καναδά. H NOKIA με 2.200 υπαλλήλους και η 
ERICSSON με ερευνητικά εργαστήρια δραστηριοποιούνται στην Οττάβα όπως επίσης και η 
CIENA με 1.700 υπαλλήλους. Επιπλέον, η SHOPIFY Inc, η μεγάλη πολυεθνική εταιρεία 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει έδρα την Οττάβα. 

Ωστόσο, το 2020 η Oττάβα – Γκατινό ήταν η μοναδική αστική περιοχή του Καναδά που 
κατέγραψε πτώση στην απασχόληση στον τεχνολογικό κλάδο. Η μείωση ήταν πολύ μικρή, μόλις 
400 θέσεις εργασίας αλλά αισθητή καθώς το Τορόντο σημείωσε αύξηση κατά 38.000 και το 
Μόντρεαλ κατά 11.000. 

 Το Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Βανκούβερ έχουν τα πλεονεκτήματα μεγαλύτερου 
πληθυσμού και πρόσβασης σε σημαντικά αποθέματα επιχειρηματικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Branham Group, συμβουλευτικής εταιρείας στην Οττάβα, με βάση τον κύκλο 
εργασιών, 15 από τις 25 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες έχουν έδρα στο Τορόντο ή το 
Μόντρεαλ και η πλειοψηφία των 25 μεγαλύτερων πολυεθνικών έχουν την βάση τους στο 
Τορόντο ή κοντά σε αυτό.  

Η Οττάβα φαίνεται να μην έχει ωφεληθεί αναλογικά από την μεγάλη ανάπτυξη του 
Shopify που αύξησε το προσωπικό του κατά 60% (εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου 
8.000) καθώς λιγότερο από 20% των υπαλλήλων του ζουν στην περιοχή της Οττάβας – Γκατινό. 
Η εταιρεία απασχολεί πολλά άτομα στο Τορόντο, το Βανκούβερ και το Μόντρεαλ και φαίνεται 
να επεκτείνεται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία υιοθετώντας με ενθουσιασμό την στρατηγική 
απασχόλησης από το σπίτι.  

Ενδεχομένως, σε κάποιο βαθμό, η Οττάβα εξακολουθεί να πληρώνει την μεγάλη φούσκα 
των τηλεπικοινωνιών του 2001. Την περίοδο εκείνη πολλές εταιρείες επιχειρηματικών 
κεφαλαίων έχασαν υψηλά ποσά που είχαν επενδύσει σε νεοφυείς. Ωστόσο, το κλίμα φαίνεται 
να αλλάζει καθώς νέες εταιρείες, όπως η εταιρεία προστασίας δεδομένων Rewind και η 
Fellow.app, ακολουθώντας τα βήματα της Shopify, προσέλκυσαν σημαντικές επενδύσεις. Χάρη 
στο λογισμικό QNX που αναπτύχθηκε στην Οττάβα και έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 175 εκ. 
οχήματα, η πόλη αποτελεί πλέον βάση δοκιμών για εφαρμογές της αυτοκινητοβιομηχανίας, από 
αυτόνομα οχήματα μέχρι στόλους φορτηγών. Επίσης , η Nokia και η Ericsson είναι οι βασικοί 
προγραμματιστές δικτύων επικοινωνίας 5G. Και οι δυο εταιρείες διαθέτουν μεγάλα κέντρα 
έρευνας και τεχνολογίας στην Kanata (έξω από την Οττάβα). 
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Εκθέσεις και εκδηλώσεις στον Καναδά 

Εκδήλωση Ημερομηνία Τοποθεσία Ιστοσελίδα διοργανωτών 

Big Data x AI 
Toronto 
Conference  

13-14 
Οκτωβρίου 2021 

Διαδικτυακή 
εκδήλωση 

https://www.bigdata-
toronto.com/  

SecTor 3-4 Νοεμβρίου 
2021 

Υβριδική 
εκδήλωση 
(Metro 
Toronto 
Convention 
Centre (MTCC) 

https://sector.ca/  

The 20th Canadian 
Telecom Hybrid 
Summit 

15-17 
Νοεμβρίου 2021 

The 
International 
Centre,  
Toronto 

https://www.telecomsummit.com/  

World Summit 
Americas 2021 

4-5 Μάϊου 2022 Palais des 
congrès, 
Montréal, 

https://americas.worldsummit.ai/  

Collision 
Conference 2022 

20-23 Ιουνίου 
2022 

Τορόντο https://collisionconf.com/  

 

Το «Collision» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Διεθνή Συνέδρια της Βόρειας Αμερικής 
στον τομέα τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων. Για το 2022 έχουν δηλώσει συμμετοχή ώς 
εκθέτες ή επισκέπτες πάνω από 25.000 άτομα από 125 χώρες για να παρακολουθήσουν πάνω 
από 1000 συζητήσεις από 700 περίπου ομιλητές, εργαστήρια και παράλληλες εκδηλώσεις με 
ευρύ φάσμα τεχνολογικών θεμάτων. Ο εκθεσιακός χώρος έχει ήδη εξαντληθεί. 

 Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με υπερυψωμένες εξέδρες, οι ομιλητές 
παρουσιάζουν τις εταιρείες τους και προγράμματα εφαρμογής (apps)  ενώ, μεταξύ άλλων, 
πραγματοποιούνται συζητήσεις για την τεχνολογία, την ρομποτική, το περιβάλλον, τα 
προσωπικά δεδομένα, την υγεία, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη και 
άλλους τεχνολογικούς κλάδους 

Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για ένα εκθεσιακό /συνεδριακό γεγονός που προσελκύει 
επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα όχι 
μόνο να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας αλλά κυρίως να 
δικτυωθούν και να συνάψουν επαφές (matchmaking) με στελέχη του κλάδου.  

Το Τορόντο εξασφάλισε τη φιλοξενία του «Collision» για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που 
θεωρείται μεγάλη επιτυχία καθώς, μεταξύ άλλων, η εκδήλωση θα αναδείξει περαιτέρω την πόλη 
ως πόλο έλξης  νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτόμων ιδεών και νέων ταλέντων.    

https://www.bigdata-toronto.com/
https://www.bigdata-toronto.com/
https://sector.ca/
https://www.telecomsummit.com/
https://americas.worldsummit.ai/
https://collisionconf.com/
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Συνεργασία Eurobank – Πανεπιστημίου Ryerson για την ενίσχυση της ελληνικής 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας egg -
entre•grow•go της Eurobank, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ryerson στο Τορόντο, 
πραγματοποιήθηκε το 2018 η αποστολή επιχειρηματικών ομάδων στον Καναδά, στο πλαίσιο της 
πενταετούς τους Συμφωνίας για την ενίσχυση της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  

Συμμετείχαν η VesselBot, διαδικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής 
ναυτιλίας, η Cloudpharm, με πεδίο δράσης τις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων και 
καλλυντικών και η Exit Bee στον κλάδο της online διαφήμισης. 

Το Πρόγραμμα βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Eurobank και του DMZ, 
μονάδας του Πανεπιστημίου Ryerson και επιχειρηματικού επιταχυντή για νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Από το 2010 που ιδρύθηκε το DMZ έχει υποστηρίξει περισσότερες από 617 
νεοφυείς εταιρείεςοι οποίες άντλησαν χρηματοδότηση ύψους 1.4 δισ. CAD και δημιούργησαν 
περισσότερες από 4.420 θέσεις απασχόλησης. 

  

http://www.vesselbot.com/
http://www.cloudpharm.eu/
http://www.exitbee.com/ads/
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Πηγές 

www.ic.gc.ca 

www5.statcan.gc.ca 

https://dmz.ryerson.ca/ 

https://ottawa.ctvnews.ca/ 

https://ottawacitizen.com/ 

https://www.bctechnology.com/default.cfm 

https://www.theglobeandmail.com/ 

https://numana.tech/ 

www.investquebec.com 

wearebctech.com 

www.bctechbase.com 

meetings.quebec-cite.com 

www.criq.qc.ca 

www.cvca.ca 

collisionconf.com 

www.angelinvestorsontario.ca 

ca.fundingportal.com 

www.innovationcluster.ca 

www.marsdd.com 

www.oecd-ilibrary.org 

www.toronto.ca 
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