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Α. ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
1. Οικονομικά μέτρα αντιμετώπισης 

πανδημίας COVID-19 
 
Α. Πρώτα μέτρα 
 

Στις αρχές Μαρτίου 2020, η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση του Καναδά προέβη σε λήψη 
μέτρων προστασίας της εθνικής οικονομίας. 
Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργού 
Οικονομικών, κ. Bill Morneau, την 13η 
Μαρτίου, ανακοινώθηκε η αύξηση της 
πίστωσης  που παρέχει η Κυβέρνηση στις 
επιχειρήσεις, κατά 10 δισ. δολλάρια Καναδά, 
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες 
από την επέλαση του κορωνοϊού και από την 
πτώση των τιμών πετρελαίου. Τα χρήματα θα 
είναι στη διάθεση των πληγεισών 
επιχειρήσεων μέσω της Τράπεζας 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Οττάβας 
(Ottawa’s Business Development Bank) και 
του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών του 
Καναδά (Export Development Canada). 
Σημειώνεται ότι αρχικά είχε διατεθεί το ποσό 
του ενός δισεκατομμυρίου για έρευνα στον 
τομέα της υγείας, για λήψη μέτρων ασφάλισης 
ανέργων και για οικονομική στήριξη των 
Επαρχιών.  

Ο Επικεφαλής του Γραφείου Εποπτείας 
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Office of the 
Superintendent of Financial Institutions - 
OSFI),  κ. Jeremy Rudin, ανακοίνωσε μείωση 
του ύψους του αποθεματικού έκτακτης 
ανάγκης των μεγάλων τραπεζών (domestic 
stability buffer) από 2,25% σε 1% επί των 
σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων 
του ενεργητικού. Με το εν λόγω μέτρο 
αναμένεται να παρασχεθεί πρόσθετη 
δανειοδοτική ικανότητα ύψους 300 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων από τις μεγάλες 
τράπεζες. 
 
 

Β. Ψήφιση ομοσπονδιακού πακέτου 
στήριξης 
 

Κατόπιν έκτακτης σύγκλησης της Βουλής 
την Τρίτη, 24.3.2020, ψηφίσθηκε στις 
25.3.2020, από τα δύο νομοθετικά σώματα και 
έλαβε τη βασιλική έγκριση το νομοσχέδιο 
«Bill C-13 An Act respecting certain 
measures in response to COVID-19», 
σύμφωνα με το οποίο το ύψος του 
ομοσπονδιακού πακέτου στήριξης, που είχε 
εξαγγείλει η Κυβέρνηση προς οικονομική 
ενίσχυση των Καναδών εν μέσω πανδημίας 
COVID-19, ανέρχεται πλέον συνολικά σε 107 
δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια έναντι 88 
δισ. δολλαρίων που είχε ανακοινωθεί αρχικά 
(18.3.2020). 

Ειδικότερα, αυξήθηκε το ποσό της άμεσης 
οικονομικής ενίσχυσης από 27 σε 52 δισ., 
προκειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος των 
αποδεκτών, όπως δήλωσε ο Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Bill Morneau.  Ερωτηθείς για 
τη λειτουργία του Επιδόματος Έκτακτης 
Ανάγκης (Canada Emergency Response 
Benefit - CERB), ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι 
θα έχουν πρόσβαση σε 2.000 δολλάρια το 
μήνα, για τέσσερις μήνες, ενώ δικαιούχοι θα 
είναι όλοι οι Καναδοί ηλικίας άνω των 15 
ετών που είχαν λάβει περισσότερα από 5.000 
δολλάρια κατά τους τελευταίους 12 μήνες και 
απώλεσαν την εργασία τους εξαιτίας της 
πανδημίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι, ακόμη και 
αυτοαπασχολούμενοι, που δεν έχουν 
πρόσβαση στο τρέχον πρόγραμμα ασφάλισης 
της απασχόλησης (ΕΙ) θα έχουν πρόσβαση 
στο CERB. Υπογράμμισε, δε, ότι η τρέχουσα 
κατάσταση είναι «απολύτως άνευ 
προηγουμένου» ("absolutely unprecedented"). 

Επιπρόθετα, ψηφίσθηκε η δυνατότητα 
λήψης από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
έκτακτων μέτρων στον τομέα της υγείας, 
χωρίς την έγκριση της Βουλής, μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 αντί της αρχικής πρότασης 
για τα τέλη του 2021. 
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Γ. Ενδεικτικός κατάλογος ψηφισθέντων 
μέτρων 
 

Τα ψηφισθέντα μέτρα συμπεριλαμβάνουν: 
• Προσωρινή ενίσχυση πληρωμών επιδομάτων 
τέκνων (Canada Child Benefit), με διάθεση 2 
επιπλέον δισεκατομμυρίων δολλαρίων. 
• Νέο Επίδομα Έκτακτης Μέριμνας 
(Emergency Care Benefit), ύψους έως και 
$900 ανά δεκαπενθήμερο, διάρκειας μέχρι 15 
εβδομάδων, για την παροχή εισοδηματικής 
στήριξης στους εργαζόμενους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων), οι οποίοι 
υποχρεούνται να παραμείνουν στο σπίτι τους 
και δεν  δικαιούνται άδειας μετ’ αποδοχών ή 
ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
εκταμιευθούν έως και 10 δισεκατομμύρια 
δολλάρια.  
•  Νέο Επίδομα Έκτακτης Ανάγκης (CERB), 
ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων για τη 
στήριξη εργαζομένων που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
Ασφάλισης Απασχόλησης (ΕΙ) και είναι 
αντιμέτωποι με την ανεργία. 
• Εξάμηνη άτοκη απαλλαγή από την 
αποπληρωμή φοιτητικών δανείων. 
• Διπλασιασμός πόρων για το πρόγραμμα 
φροντίδας αστέγων. 
• Παράταση προθεσμίας υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 1η Ιουνίου. 
Επίσης, αναβολή μέχρι 31 Αυγούστου της 
καταβολής φορολογικών χρεών, 
ληξιπρόθεσμων από την ημερομηνία ψήφισης 
του νομοσχεδίου μέχρι την 31η Αυγούστου  
2020. 
• Διάθεση 305 εκ. δολλαρίων στο νέο Ταμείο 
Υποστήριξης Αυτοχθόνων Πληθυσμών για 
την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών των 
Κοινοτήτων First Nations, Inuit και Métis. 

Εκτός της ανωτέρω δέσμης μέτρων, 
ορισμένες Επαρχίες έχουν προβεί στη λήψη 
πρόσθετων μέτρων τόνωσης της οικονομίας 
σε τοπικό επίπεδο, τα οποία επικεντρώνονται 
στην ασφάλιση της απασχόλησης  και σε 

λοιπά επιδόματα εργασίας (Επαρχίες Οντάριο, 
Κεμπέκ, Αλμπέρτα) καθώς και στην 
παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων 
επιστροφής φόρων (Επαρχίες Κεμπέκ, 
Οντάριο).  

Ο ιδιωτικός τομέας επίσης στηρίζει την 
κυβερνητική προσπάθεια. Για παράδειγμα, οι 
έξι μεγαλύτερες Τράπεζες του Καναδά (που 
συγκεντρώνουν το 90% της λιανικής 
τραπεζικής αγοράς) επιτρέπουν την αναβολή 
αποπληρωμής δόσεων των εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένων δανείων.  

Ως προς τον τομέα της υγείας, ορισμένες 
Επαρχίες αποδεσμεύουν δημόσιους πόρους 
έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη δαπανών 
προμήθειας ιατρικού υλικού. Η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση  ανακοίνωσε τη 
διάθεση 275 εκ. δολλαρίων για την έρευνα 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη και 
παραγωγή εμβολίων. Σχετικές πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau: 
https://pm.gc.ca/en/news/news-
releases/2020/03/23/canadas-plan-mobilize-
science-fight-covid-19, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: 
https://www.canada.ca/en/institutes-health-
research/news/2020/03/government-of-
canada-funds-49-additional-covid-19-
research-projects-details-of-the-funded-
projects.html  
 
Δ. Δυνατότητα εξαγοράς προβληματικών 
περιουσιακών στοιχείων  
 

Σύμφωνα με το ψηφισθέν ομοσπονδιακό 
πακέτο στήριξης, δίδεται η δυνατότητα στην 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να προβεί σε 
εξαγορά προβληματικών περιουσιακών 
στοιχείων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή 
άλλων εταιρειών, αν παραστεί ανάγκη. 
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το 
μέτρο αυτό αποτελεί μέτρο τελευταίας 
καταφυγής, προσφέροντας στην Κυβέρνηση 
έναν τρόπο άμεσης δράσης για τη στήριξη όχι 
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μόνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
αλλά και άλλων εταιρειών με στρατηγική 
οικονομική αξία, όπως είναι οι αεροπορικές 
εταιρείες. 
 
Ε. Δηλώσεις Πρωθυπουργού – Νέα μέτρα 
 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Καναδού 
Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau, την 
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, η Κυβέρνηση 
αποφάσισε την καταβολή ποσοστού 75% 
(έναντι 10% που είχε ανακοινωθεί αρχικά) 
των αποδοχών των εργαζομένων σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να 
αποφευχθεί μαζικό κύμα απολύσεων αλλά και 
κλείσιμο επιχειρήσεων, λόγω της 
αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία 
Μάλιστα, η εν λόγω επιδότηση θα έχει 
αναδρομική ισχύ από 15.3.2020. Τη Δευτέρα 
30.3.2020, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 
επέκταση του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων και των 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Επιπλέον, εν μέσω μεγάλων οικονομικών 
απωλειών για τις επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση 
θα παράσχει εγγύηση στις μικρές επιχειρήσεις 
για τη λήψη δανείων ύψους έως και 40.000 
δολλαρίων Καναδά, τα οποία θα είναι άτοκα 
για το πρώτο έτος. Υπό προϋποθέσεις, 
ορισμένα δάνεια ύψους μέχρι 10.000 
δολλαρίων μπορεί να είναι μη επιστρεπτέα. 

Ακόμη, ο Καναδός Πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε ότι η καταβολή έμμεσων φόρων 
(GST και HST) καθώς και εισαγωγικών 
δασμών και φόρων θα αναβληθεί μέχρι τον 
Ιούνιο τ.έ., όπερ ισοδυναμεί με 30 
δισεκατομμύρια δολλάρια άτοκου δανεισμού 
προς τις επιχειρήσεις. Τα χρήματα που 
εξοικονομούνται θα μπορούσαν να διατεθούν 
για κάλυψη άμεσων αναγκών. 

 
 
 

2. Εκτίμηση επιπτώσεων στην καναδική 
οικονομία από την πανδημία COVID-19 

 
Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση του 

Κοινοβουλευτικού Γραφείου 
Προϋπολογισμού (Parliamentary Budget 
Officer – PBO), το οποίο παρέχει στο 
Κοινοβούλιο υπηρεσίες οικονομικής 
ανάλυσης του Προϋπολογισμού, η 
συρρίκνωση του ρυθμού ανάπτυξης σε μείον 
5,1% για το οικονομικό έτος 2020-2021, είναι 
ένα πιθανό σενάριο βάσει εκτίμησης των 
επιπτώσεων που αναμένεται να έχουν στην 
καναδική οικονομία η πανδημία και η κρίση 
των τιμών πετρελαίου. Σύμφωνα με το εν 
λόγω σενάριο, αναμένεται μείωση του ρυθμού 
ανάπτυξης κατά 2,5% το α΄ τρίμηνο, 
περαιτέρω μείωση 25% το β΄ τρίμηνο και 
1,4% το γ΄τρίμηνο πριν από την ανάκαμψη 
κατά το δ΄τρίμηνο, οπότε προβλέπεται αύξηση 
της τάξεως του 3,8%. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το πλήρες 
κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: https://www.pbo-
dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Report
s/RP-1920-033-S/RP-1920-033-S_en.pdf, η 
καναδική οικονομία τείνει να ανακάμπτει 
αργά από τους κραδασμούς, ενώ η έναρξη 
επιστροφής στην ανάπτυξη τοποθετείται  
χρονικά εντός του γ΄ τριμήνου τ.έ. Ωστόσο, οι 
προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση ότι οι 
προσπάθειες καταπολέμησης του COVID-19 
μέσω κοινωνικής αποστασιοποίησης θα έχουν 
ευοδωθεί μέχρι τότε. 

 
3. Μειώσεις βασικού επιτοκίου 

 
Στις αρχές Μαρτίου 2020, ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, κ. Stephen 
Poloz, ανακοίνωσε μείωση του βασικού 
επιτοκίου από 1,75% σε 1,25%, τονίζοντας ότι 
είναι αβέβαιο το μέγεθος της οικονομικής 
ζημίας που θα προκαλέσει ο κορωνοϊός.   

Πολύ σύντομα, στις 13 Μαρτίου, σε κοινή 
συνέντευξη με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. 
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Bill Morneau και τον Επόπτη των 
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κ.  Jeremy 
Rudin, ο κ. Poloz προέβη σε ανακοίνωση 
δεύτερης μείωσης του βασικού επιτοκίου, 
κατά 50 μονάδες βάσης, από 1,25% σε 0,75%. 
Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα αναγκαίο 
μέτρο, το οποίο επιβάλλεται εξαιτίας όχι μόνο 
της οικονομικής επιβάρυνσης από τον 
κορωνοϊό, αλλά και της σημαντικής μείωσης 
των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι 
ακαθάριστες τιμές έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 
50% φέτος λόγω του πολέμου τιμών μεταξύ 
Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας.  Ο κ.  Poloz 
θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η 
Κυβέρνηση είναι έτοιμη να προβεί άμεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
διατηρηθεί η οικονομία υγιής. Οι ενέργειες 
αυτές, συνέχισε, αποσκοπούν στη στήριξη της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, ώστε να μην επιδεινωθεί η 
οικονομική επιβάρυνση, γεγονός που θα 
παρατείνει τη διαδικασία ανάκαμψης. Η 
Κεντρική Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσε 
επίσης ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ρευστότητας μέσω εξαγοράς σημαντικού 
τμήματος τραπεζικών συναλλαγματικών 
(banker’s acceptances) από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Πρόκειται για ένα είδος 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού που 
χρησιμοποιείται συνήθως από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Στις 27 Μαρτίου, ανακοινώθηκε τρίτη 
μείωση του βασικού επιτοκίου σε διάστημα 
ενός μηνός, προκειμένου να καταστεί 
ελκυστικότερος ο δανεισμός και να ενισχυθεί 
η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Απώτερος 
στόχος είναι η στήριξη του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και η θέση 
θεμελίων για την επιστροφή στην 
κανονικότητα, όπως δήλωσε ο Κυβερνήτης 
της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Poloz. Το νέο 
βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 0,25%. 

Ανακοινώθηκε επίσης η δημιουργία δύο 
νέων προγραμμάτων εξαγοράς χρεών, 
προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση σε 

μετρητά από τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις.  

Το πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται 
«Commercial Paper Purchase Program». 
Δυνάμει αυτού η Κεντρική Τράπεζα θα 
αναλαμβάνει εμπορικά χρεώγραφα 
(commercial paper) των επιχειρήσεων, ώστε 
οι τελευταίες να είναι σε θέση να καλύψουν 
τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους σε 
χρηματοδότηση. 

Το δεύτερο συνίσταται στην εξαγορά 
καναδικού δημοσίου χρέους υπό τη μορφή 
ομολόγων, ύψους 5 δισεκατομμυρίων 
καναδικών δολλαρίων ανά εβδομάδα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται 
ρευστότητα στην αγορά και δημιουργείται 
αίσθηση ασφάλειας και βεβαιότητας ότι «όλα 
θα πάνε καλά», όπως ανέφερε ο κ. Poloz. Η 
μείωση των επιτοκίων είναι ένας άμεσος 
τρόπος τόνωσης της οικονομίας, ενώ τα άλλα 
δύο προγράμματα αποσκοπούν στον ίδιο 
στόχο με έμμεσο τρόπο. 

Τέλος, ο κ. Poloz δήλωσε ότι η Τράπεζα 
είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει όλα τα 
εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, 
προκειμένου να συμβάλει στη σταθεροποίηση 
της καναδικής οικονομίας, που κλυδωνίζεται 
όχι μόνο από την εξάπλωση του κορωνοϊού 
αλλά και από τις επιπτώσεις του 
ανταγωνισμού των τιμών πετρελαίου μεταξύ 
Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας. 
 
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
 
1. CUSMA 

 
Η κυρωτική διαδικασία της Συμφωνίας 

CUSMA (USMCA) ολοκληρώθηκε από τον 
Καναδά στις 13 Μαρτίου 2020. Το πρωί, η 
διαδικασία ευρίσκετο στην τρίτη συζήτηση 
στη Βουλή. Ακολούθησε, εντός της ημέρας, 
ομόφωνη απόφαση έγκρισης του νομοσχεδίου 
Bill C-4, εν όψει της παύσεως των εργασιών 
των νομοθετικών σωμάτων για πέντε 
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εβδομάδες εξαιτίας της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, και στη συνέχεια πέρασε στη 
Γερουσία προς ψήφιση. Μετά την ταχεία 
ψήφισή του από τη Γερουσία, έλαβε 
αυθημερόν τη βασιλική έγκριση (royal 
assent).  

Σημειώνεται ότι το Νομοσχέδιο Bill C-4 An 
Act to implement the Agreement between 
Canada, the United States of America and the 
United Mexican States” εισήχθη στη Βουλή 
προς ψήφιση στα τέλη Ιανουαρίου τ.έ., 
αφότου είχε ολοκληρωθεί η κυρωτική 
διαδικασία της Συμφωνίας από τους άλλους 
δύο εταίρους, το Μεξικό και τις ΗΠΑ. 
 

 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
1. Έργο κατασκευής αγωγού φυσικού 

αερίου «Coastal GasLink» 
 

Στις αρχές Μαρτίου 2020 επετεύχθη 
συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης της Βρετανικής 
Κολομβίας και της φυλής “Wet’suwet’en 
hereditary chiefs”. Ωστόσο, εκκρεμεί η 
διευθέτηση των ζητημάτων που εγείρονται 
από εμπράγματες αξιώσεις επί 
αλληλοεπικαλυπτόμενων εκτάσεων γης από 
τις οποίες θα περνά  ο αγωγός. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
κατασκευάστριας εταιρείας, το εν λόγω έργο 
αναμένεται να αποφέρει στα πέντε εκλεγμένα 
συμβούλια αυτοχθόνων πληθυσμών κέρδη 
ύψους 115 εκ. δολλαρίων Καναδά σε βάθος 
25ετίας, ενώ προβλέπεται να διατεθούν 60 εκ. 
δολλάρια για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας 
με τις επιχειρήσεις της περιοχής. 

Ένας από τους κληρονομικούς αρχηγούς 
της φυλής “Wet’suwet’en, γνωστός με το 
όνομα  Samooh, είναι ο πρώτος που τάχθηκε 
υπέρ της υλοποίησης του έργου, καθώς, όπως 
δήλωσε, πρόκειται για ένα έργο που θα 
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των αυτοχθόνων 

πληθυσμών της βόρειας Βρετανικής 
Κολομβίας.  
 
2. Αγωγός πετρελαίου Keystone XL 
 

 Η εταιρεία TC Energy Corp. ανακοίνωσε 
ότι προχωρά η κατασκευή του αγωγού 
πετρελαίου «Keystone XL», μετά από 
στρατηγική επένδυση της Κυβέρνησης της 
Αλμπέρτα, ύψους 1,1 δισ. δολλαρίων ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο εν λόγω αγωγός, 
μήκους 1.947 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ξεκινά 
από την πόλη Hardisty της Επαρχίας Alberta 
και θα καταλήγει στην πόλη Steele City της 
Nebraska των ΗΠΑ, αναμένεται να έχει 
χωρητικότητα 830.000 βαρελιών πετρελαίου 
την ημέρα. Το έργο κατασκευής του αγωγού 
προβλέπεται να δημιουργήσει περισσότερες 
από 1.400 άμεσες και 5.400 έμμεσες θέσεις 
εργασίας στην Επαρχία της Αλμπέρτα, 
αποφέροντας παράλληλα έσοδα 30 περίπου 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων Καναδά στην 
Επαρχία κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες. 
 
3. North Atlantic Refinery Ltd 

 
Το διϋλιστήριο «North Atlantic Refinery 

Ltd.» στην Επαρχία Newfoundland and 
Labrador ανακοίνωσε προσωρινή παύση της 
παραγωγής του εξαιτίας της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ραγδαίας 
πτώσης της τιμής πετρελαίου.  

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 
1. Απολύσεις 
 

Εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης της ζήτησης 
αλλά και της παύσης λειτουργίας πολλών 
επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού, οι καναδικές 
εταιρείες προβαίνουν σε απολύσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η «Fiat Chrysler 
Automobiles» ανακοίνωσε την απόλυση 8.900 
εργαζομένων στον Καναδά λόγω παύσης της 
παραγωγής, ενώ ο Όμιλος «Cirque du Soleil 
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Entertainment Group» έθεσε σε προσωρινή 
αργία 4.679 άτομα από το εργατικό της 
δυναμικό. Η «Air Canada» ανακοίνωσε την 
απόλυση 5.100 εργαζομένων, ήτοι 3.600 
μελών πληρώματος καμπίνας και 1.500 
εργαζομένων στη θυγατρική της εταιρεία, την 
«Rouge». 
 
2. Canada Post 

 
Στις 27 Μαρτίου 2020, η εταιρεία 

ταχυδρομικών υπηρεσιών «Canada Post» 
ανακοίνωσε την αναστολή των υπηρεσιών της 
προς αρκετές χώρες του εξωτερικού, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αρχής 
γενομένης της 30ης Μαρτίου τ.έ. 
https://www.canadapost.ca/assets/pdf/aboutus/
servicealerts/destinations-to-which-service-is-
suspended.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


