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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά την 30η 
Αυγούστου 2020 

 Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Θάνατοι Αναρρωθέντες 

Καναδάς 127.940 9.117 113.664 

Οντάριο   42.195 2.810   38.204 

Κεμπέκ   62.352 5.758   55.300 

Βρετανική 
Κολομβία 

    5.496    204      4.310 

Αλμπέρτα    13.476     237   12.054 

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

 

2. Aντισταθμιστικοί δασμοί ΗΠΑ σε 
καναδικά προϊόντα αλουμινίου – 
Αντίποινα Καναδά 

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε η 
εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου την 6η 
Αυγούστου 2020, σχεδόν ένα μήνα μετά την 
έναρξη ισχύος της Συμφωνίας CUSMA, περί 
νέων αντισταθμιστικών δασμών, ύψους 10%, 
σε καναδικά προϊόντα αλουμινίου, για λόγους 
εθνικής ασφάλειας (section 232 Νόμου περί 
Επεκτάσεως Εμπορίου 1962- Trade Expansion 
Act of 1962), υπό τη λογική προστασίας της 
εγχώριας παραγωγής από τη σημαντική 
αύξηση των καναδικών εξαγωγών. Το εν λόγω 
μέτρο, για το οποίο εξέφρασαν αντιρρήσεις η 
Αμερικανική Ένωση Βιομηχανίας Αλουμινίου 
καθώς και το Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, ετέθη σε ισχύ την 16η 
Αυγούστου 2020.  

Σημειώνεται ότι στις 17 Μαΐου 2019 είχε 
συμφωνηθεί η άρση των επιπρόσθετων 
δασμών, συμπεριλαμβανομένων των 
αντιποίνων που είχε επιβάλει ο Καναδάς από 
τον Ιούλιο 2018, με την επιφύλαξη 
επανεπιβολής, εάν προέκυπτε μονομερής 

«σημαντική αύξηση» εξαγωγών που 
απειλούσε την εγχώρια αγορά. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Αντιπροέδρου 
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κας 
Freeland, η οποία χαρακτήρισε την επιβολή 
δασμών ως μη επιθυμητό και μη αναγκαίο 
μέτρο, ο Καναδάς θα επιβάλει αντίποινα, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την εγχώρια 
βιομηχανία, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε 
ισχύ την 16η Σεπτεμβρίου 2020.  Κατάλογος 
των προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν 
δασμοί, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, 
είναι ανηρτημένος στην ακόλουθη ιστοσελίδα 
της Κυβέρνησης του Καναδά: 
https://www.canada.ca/en/department-
finance/programs/consultations/2020/notice-
intent-impose-countermeasures-action-
against-united-states-response-tariffs-
canadian-aluminum-products.html Τα 
αντίποινα θα αφορούν σε αμερικανικές 
εξαγωγές αλουμινίου ύψους 3,6 
δισεκατομμυρίων CAD. Οι ειδικοί 
συμφωνούν ότι η επανεπιβολή δασμών, ενόσω 
εξακολουθεί η πανδημία, δημιουργεί 
επιπρόσθετα εμπόδια στις επιχειρήσεις. 

Ο Καθηγητής Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο Concordia, κ. Moshe Lander, 
ανέφερε ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν 
αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους 
καταναλωτές, καθώς ο μέσος Καναδός δεν 
καταναλώνει ακατέργαστο αλουμίνιο. 
Αντίθετα, τα καναδικά αντίποινα εκτιμάται ότι 
θα επιφέρουν αύξηση τιμών σε πολλά 
καταναλωτικά αγαθά, όπως ψυγεία, ποδήλατα, 
πλυντήρια και λοιπά. Ως εκ τούτου, όπως 
υπογράμμισε ο Διευθυντής Διεθνούς 
Πολιτικής του Καναδικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, κ. Mark Agnew, οι τιμές των 
συγκεκριμένων προϊόντων θα αυξηθούν κατά 
10%. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε 
επίσης ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Καναδικής Ένωσης 
Αλουμινίου, κ. Jean Simard, τονίζοντας ότι θα 
υπάρξουν προβλήματα στην εγχώρια 
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βιομηχανία αλουμινίου, αν και δεν αναμένεται 
να επηρεαστεί η παραγωγή. Ακόμη, η επιβολή 
δασμών, σύμφωνα με τον Καθηγητή 
Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, 
κ. David Soberman, «δεν είναι ποτέ καλή 
ιδέα», πολλώ δε μάλλον κατά τη διάρκεια 
πανδημίας. 

Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των 
προαναφερθέντων Καθηγητών 
Πανεπιστημίου, οι εκατέρωθεν επιπρόσθετοι 
δασμοί δεν θα έχουν μακρά διάρκεια, κυρίως 
λόγω των επικείμενων εκλογών στις ΗΠΑ τον 
Νοέμβριο τ.έ.  

 

3. Παράταση κλεισίματος συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ 

Στις 14 Αυγούστου 2020, o Υπουργός 
Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, κ. Bill 
Blair, ανακοίνωσε την 5η κατά σειρά 
παράταση κλεισίματος των συνόρων Καναδά-
ΗΠΑ, τουλάχιστον για ακόμη 30 ημέρες, ήτοι 
μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους 
όρους που είχαν συμφωνηθεί αρχικά.  
Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο ισχύει από 
την 21η Μαρτίου τ.έ. και αφορά στις «μη 
απαραίτητες μετακινήσεις».  

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάβαση 
Καναδών στις ΗΠΑ αεροπορικώς, όχι όμως 
οδικώς. Το αντίστροφο, ήτοι η μετάβαση 
Αμερικανών στον Καναδά, δεν επιτρέπεται, 
εξαιτίας της δυσμενούς πορείας της πανδημίας 
στις ΗΠΑ. Ωστόσο, προσφάτως ετέθησαν σε 
εφαρμογή από την καναδική Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση ευνοϊκότερες προϋποθέσεις όσον 
αφορά στη δυνατότητα υπηκόων ΗΠΑ να 
επισκεφθούν μέλη της άμεσης οικογενείας 
τους (τέκνα, συζύγους), ευρισκόμενα στον 
Καναδά. 

Ειδικότερα ως προς την Αλάσκα, 
επιτρέπεται η διέλευση Αμερικανών από το 
καναδικό έδαφος για ουσιώδη λόγο, με την 
προϋπόθεση μη πραγματοποίησης μη 
αναγκαίων στάσεων κατά τη διαδρομή εντός 

του καναδικού εδάφους. Διαφορετικά, 
επιβάλλονται πρόστιμα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο, 
το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό από τους 
Καναδούς, αναμένεται να ισχύσει επί μακρόν, 
μέχρις ότου βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση 
της πανδημίας στις ΗΠΑ. 

 

4. Παράταση ισχύος επιδόματος CERB – 
Ανακοίνωση νέων επιδομάτων 

Ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση του Καναδά η παράταση ισχύος 
του επιδόματος «Canada Emergency Response 
Benefit (CERB)», με συνολική πλέον διάρκεια 
28 εβδομάδων, ήτοι μέχρι την 27η 
Σεπτεμβρίου 2020, οπότε οι δικαιούχοι θα 
υπαχθούν είτε στο αναθεωρημένο πρόγραμμα 
Ασφάλισης Εργασίας (Employment Insurance 
Benefit – EI) είτε σε κάποιο από τα τρία νέα  
προγράμματα στήριξης των εργαζομένων:  

α) «Canada Recovery Benefit (CRB)», 
στο πλαίσιο του οποίου οι δικαιούχοι, ήτοι 
αυτοαπασχολούμενοι και μη επιλέξιμοι για 
υπαγωγή στο «ΕΙ» που το εισόδημά τους έχει 
μειωθεί λόγω της πανδημίας, θα λαμβάνουν 
400 δολλάρια την εβδομάδα, για 26 
εβδομάδες, β) «Canada Recovery Sickness 
Benefit (CRSB)», οι δικαιούχοι του οποίου, 
εργαζόμενοι νοσούντες ή τεθέντες σε 
καραντίνα λόγω Covid-19, θα λαμβάνουν 500 
δολλάρια την εβδομάδα έως δύο εβδομάδες, γ) 
«Canada Recovery Caregiving Benefit 
(CRCB)», στο πλαίσιο του οποίου οι 
δικαιούχοι, μη δυνάμενοι να εργασθούν λόγω 
φροντίδας ανηλίκου κάτω των 12 ετών ή 
μέλους της οικογενείας με αναπηρία ή μέλους 
που δεν δύναται, λόγω κορωνοϊού, να μεταβεί 
στο σχολείο ή σε εγκαταστάσεις φύλαξης και 
φροντίδας (care facilities), λαμβάνουν 500 
δολλάρια την εβδομάδα για 26 εβδομάδες, 
ανά νοικοκυριό. 
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Όπως δήλωσε η Υπουργός Απασχόλησης, 
Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού και 
Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες, κα Carla 
Qualtrough, σε μια εποχή μεγάλης 
αβεβαιότητας, το Επίδομα Έκτακτης Ανάγκης 
CERB (Canada Emergency Response Benefit) 
έχει ήδη προσφέρει σε εκατομμύρια Καναδούς 
την οικονομική ενίσχυση που είχαν ανάγκη, 
για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 
προκάλεσε η πανδημία. Τόνισε δε ότι, καθώς 
πραγματοποιείται το σταδιακό άνοιγμα της 
οικονομίας, καθίσταται αναγκαία η μετάβαση 
σε πιο ευέλικτα προγράμματα. 

 

5. Παραίτηση Υπουργού Οικονομικών  

Στις 18 Αυγούστου 2020 ο Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Bill Morneau, ανακοίνωσε 
την παραίτησή του από τη θέση τόσο του 
Υπουργού Οικονομικών όσο και του 
βουλευτή. Το εν λόγω Υπουργείο ανέλαβε η 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κα Chrystia 
Freeland. 

 

6. Διερεύνηση αντικτύπου εξαγωγών 
αστακών Καναδά στη βιομηχανία 
αστακών των ΗΠΑ – Πρώτες 
αντιδράσεις 

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου 
τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του 
Καναδά,  η Κυβέρνηση Trudeau είναι 
ενήμερη για την αμερικανική απόφαση 
διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι διεθνείς 
καναδικές εξαγωγές αστακών στην 
αστακοβιομηχανία των ΗΠΑ.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εμπορική 
έρευνα ανακοινώθηκε στις 24 Αυγούστου 
2020 από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
των Ηνωμένων Πολιτειών (United States 
International Trade Commission), κατόπιν 
πρωτοβουλίας του  επικεφαλής της εμπορικής 
πολιτικής των ΗΠΑ, κ. Robert Lighthizer και 

τρεις ημέρες μετά την κατάργηση δασμού 8% 
που επέβαλλε η ΕΕ στις εισαγωγές 
αμερικανικού αστακού, δασμός ο οποίος δεν 
υφίσταται ως προς τον Καναδά, στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Συμφωνίας CETA. Τα 
αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιαστούν 
τον Ιανουάριο 2021, αφότου ολοκληρωθεί 
σχετική δημόσια διαβούλευση που θα 
ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2020, ήτοι ένα 
μήνα πριν τις αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές. Μεταξύ άλλων, αντικείμενο της 
έρευνας θα είναι η δασμολογική μεταχείριση 
του καναδικού αστακού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Κίνα και άλλες χώρες. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Συμβουλίου Αστακοπαραγωγών Καναδά 
(Lobster Council of Canada), κ. Geoff Irvine, 
δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιοι για το τι 
σημαίνει αυτή η ενέργεια. Εν τω μεταξύ, η 
Κυβέρνηση του Καναδά μελετά το ζήτημα και 
βρίσκεται σε επαφές με αρμόδιους 
αμερικανικούς φορείς. 

 

7. Επενδύσεις στο εξωτερικό από Δήμους 
της Επαρχίας του Οντάριο  

Δυνάμει πρόσφατης τροποποιηθείσας 
νομοθεσίας στην Επαρχία του Οντάριο, 
δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους να 
αγοράζουν διεθνείς τίτλους. Σημειώνεται ότι, 
μέχρι πρότινος, οι επενδύσεις των Δήμων 
περιορίζοντο μόνο σε καναδικούς τίτλους.  

Πλέον, ένας Δήμος ή μια ομάδα Δήμων 
δύναται να προβεί σε επενδύσεις υπό το 
λεγόμενο «Πρότυπο του Συνετού Επενδυτή»  
(Prudent Investor Standard), εφόσον διαθέτει 
α) ποσό άνω των 100 εκ. δολλαρίων Καναδά, 
το οποίο δεν προορίζεται για κάλυψη άμεσων 
αναγκών ή β) καθαρά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ύψους 50 εκ. δολλαρίων Καναδά. 
Από τους 444 Δήμους της εν λόγω Επαρχίας, 
μόλις 43 δικαιούνται να προβούν σε 
επενδύσεις χωρίς τη σύμπραξη άλλων Δήμων. 
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

1. Πράσινη οικονομική ανάκαμψη 

Η νέα Υπουργός Οικονομικών του Καναδά 
και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κα 
Chrystia Freeland, υπεγράμμισε την έντονη 
επιθυμία των Καναδών για μια πράσινη 
επανεκκίνηση της οικονομίας, κατά την έξοδο 
από την πανδημία. 

Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση, 
εκπονηθείσα, από κοινού, από 35 φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων του 
τομέα ενέργειας, αυτοχθόνων ομάδων και 
εργατικών σωματείων, θα ήταν δυνατή, σε 
βάθος χρόνου, η δημιουργία 2,6 
εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας στον 
τομέα φυσικών πόρων του Καναδά 
(δασοκομία, ενέργεια, εξόρυξη και συναφείς 
μεταποιητικές βιομηχανίες), ενώ το ποσοστό 
συνεισφοράς στο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
ανέλθει σε 17%. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία α΄ τριμήνου 2019, ο εν λόγω τομέας 
συνέβαλε κατά 235 δισεκατομμύρια δολλάρια 
στο καναδικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 
ήτοι κατά ποσοστό 11,3%. 

Η Έκθεση έχει προωθηθεί ήδη στην 
Κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται να καταθέσει 
τον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό κατά το 
προσεχές διάστημα.  

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

1. SIAL 

Η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών στον Καναδά «SIAL», η οποία 
επρόκειτο να διεξαχθεί από 15 έως 17 
Απριλίου 2020, θα λάβει χώρα διαδικτυακά 
από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2020. 

Όπως έχουν δηλώσει οι διοργανωτές, η 
εικονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα 
αναβαθμισμένο σύστημα ανταλλαγής 
μηνυμάτων και πραγματοποίησης 
διαδικτυακών συναντήσεων και εκδηλώσεων. 
Οι εγγραφές επισκεπτών πραγματοποιούνται 
επίσης διαδικτυακά, στον ακόλουθο 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://sialcanada.com/en/register   

 

2. Grocery Innovations Canada (GIC) 

Τη διαδικτυακή διεξαγωγή της Έκθεσης 
Τροφίμων και Ποτών  «Grocery Innovations 
Canada» απεφάσισε φέτος ο διοργανωτής 
Σύνδεσμος Λιανοπωλητών (Canadian 
Federation of Independent Grocers – CFIG, 
https://cfig.ca). Η εν λόγω Έκθεση, η οποία 
συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκθετών και 
επισκεπτών, θα διεξαχθεί από 27 έως 29 
Οκτωβρίου 2020.  Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα εγγραφής 
της Έκθεσης: 

https://virtual.groceryinnovations.com/registra
tion/ 

 

3. Buildings Week (30.11 – 4.12.2020) 

Φέτος, οι Διεθνείς Εκθέσεις του τομέα 
κατασκευών «Buildings Show» (Construct 
Canada, PM EXPO, Homebuilder & 
Renovator Expo, World of Concrete) και 
«Buildex Alberta» θα διεξαχθούν διαδικτυακά 
μέσω μιας κοινής ψηφιακής πλατφόρμας, από 
30 Νοεμβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020. Η 
επονομαζόμενη «Buildings Week» αναμένεται 
να φέρει σε επαφή περισσότερους από 70.000 
επαγγελματίες των κλάδων σχεδιασμού, 
κατασκευών και ακίνητης περιουσίας στον 
Καναδά.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  
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https://www.thebuildingsshow.com/en/home.h
tml 

 

4. Διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικής 
δικτύωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(6-9 Οκτωβρίου 2020) 

Από τις 6 έως 9 Οκτωβρίου 2020, θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση 
επιχειρηματικής δικτύωσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον τομέα τροφίμων και 
ποτών, την οποία διοργανώνει το Δίκτυο 
«Enterprise Europe Network» 
(https://een.ec.europa.eu), αποκλειστικά για τα 
μέλη του «Ελλα-δικά μας» (http://ella-
dikamas.gr), τα οποία θα έχουν διαδικτυακές 
συναντήσεις με πιθανούς αγοραστές και 
διανομείς από το εξωτερικό.   

Περισσότερες πληροφορίες για 
ενδιαφερόμενους εισαγωγείς, διανομείς και 
αγοραστές τροφίμων και ποτών από τον 
Καναδά είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: https://hellenic-food-
beverages.b2match.io/ Σημειώνεται ότι η 
συμμετοχή στην εν λόγω εκδήλωση είναι 
δωρεάν.  

  

5.  Metro 

Η καναδική αλυσίδα λιανικής πώλησης 
τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, με 
έδρα το Μόντρεαλ, ανακοίνωσε κέρδη της 
τάξεως των 263,5 εκ. δολλαρίων κατά το γ΄ 
τρίμηνο 2020, καταγράφοντας αύξηση 
πωλήσεων άνω του 10%. Επίσης, οι 
διαδικτυακές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 
280%, σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης της 
πανδημίας. 

Σημειώνεται ότι ο κλάδος λιανικής 
πώλησης τροφίμων εν γένει είναι από τους 
πλέον ευνοούμενους εν μέσω πανδημίας, 
καθώς, για λόγους προστασίας, όλο και 
μεγαλύτερο ποσοστό Καναδών τάσσεται υπέρ 
της σπιτικής κουζίνας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


