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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά την 30η
Ιουλίου 2020
Καταγεγραμμένα Θάνατοι Αναρρωθέντες
κρούσματα
Καναδάς

115.799

8.929

100.862

Οντάριο

39.075

2.772

34.906

Κεμπέκ

59.131

5.673

50.886

Βρετανική
Κολομβία

3.591

194

3.155

Αλμπέρτα

10.716

195

9.113

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

2. Σημαντική
αύξηση
ελλείμματος
Προϋπολογισμού
και
Χρέους
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού
Οικονομικών του Καναδά, κ. Μορνό, ενώπιον
του Κοινοβουλίου, την 8η Ιουλίου 2020, το
ύψος του Χρέους της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης, κατά το οικονομικό έτος 20202021, θα ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο
καναδικά δολλάρια.
Η μεγάλη αύξηση του χρέους οφείλεται
στην
αύξηση
του
ελλείμματος
του
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού εξαιτίας
της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας
κορωνοϊού.
Το
έλλειμμα
υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 343,2
δισεκατομμύρια δολλάρια, ενώ ο Υπουργός
Οικονομικών δεν απέκλεισε περαιτέρω
δαπάνες, αν κριθούν απαραίτητες. Το εν λόγω
έλλειμμα ισοδυναμεί με 15,9% του ΑΕΠ και
εκτοξεύει το χρέος της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης στο 49,1% (από 31,1% την
1.1.2020). Πριν την πανδημία, ο κ. Μορνό
εκτιμούσε ότι το έλλειμμα για το τρέχον
οικονομικό έτος θα έφθανε τα 28 δισ.
δολλάρια.
Πρόκειται για την πρώτη αποτύπωση της
δημοσιονομικής κατάστασης, μετά το
ξέσπασμα
της
πανδημίας,
ενώ
θα

ακολουθήσει είτε δεύτερη ενημέρωση είτε
κατάθεση
του
Προϋπολογισμού
το
φθινόπωρο.
Μετά από συνεχείς ανακοινώσεις νέων
μέτρων καταπολέμησης των οικονομικών
συνεπειών της πανδημίας, από τον Μάρτιο
τ.έ., η Κυβέρνηση εστιάζει πλέον την προσοχή
της στην οικονομική ανάκαμψη. Ο κ. Μορνό
δήλωσε ότι το φετινό - άνευ προηγουμένου –
έλλειμμα ήταν η αναγκαία απάντηση στην
πανδημία. Διαφορετικά, το ποσοστό ανεργίας
θα αυξανόταν έτι περαιτέρω κατά δύο
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο ρυθμός
ανάπτυξης θα υποχωρούσε κατά 10%.
Όπως ανέφερε, το έλλειμμα ισοδυναμεί
περίπου με την αξία του συνόλου των ετησίων
δαπανών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ο
κίνδυνος από τη δραματική αύξηση του
χρέους είναι η υποβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας του κράτους. Πράγματι, ο οίκος
Fitch προέβη, τον Ιούνιο, σε υποβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας του Καναδά από
ΑΑΑ σε ΑΑ+. Ωστόσο, δεν έπραξαν ομοίως
άλλοι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης. Ένα πάντως
από τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο
Υπουργός Οικονομικών ήταν να διαβεβαιώσει
τους οίκους αξιολόγησης ότι το σχέδιο
διαχείρισης χρέους του Καναδά είναι βιώσιμο,
υπό το φως του ήδη χαμηλού βασικού
επιτοκίου.

Σημειώνεται
ότι
το
Χρέος
της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ως ποσοστό του
ΑΕΠ είχε φθάσει 66,8%, κατά το οικονομικό
έτος 1995-1996, γεγονός το οποίο είχε
προκαλέσει ανησυχία τότε στους διεθνείς
δανειστές και είχε πυροδοτήσει την έναρξη
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μιας περιόδου έντονης δημοσιονομικής
συγκράτησης, ώστε να επανέλθει το έλλειμμα
και το χρέος σε επίπεδα προ του 1982. Τώρα,
η πτώση των ομοσπονδιακών εσόδων είναι
μεγαλύτερη από την εποχή της Μεγάλης
Ύφεσης (Great Depression) και διπλάσια από
την πτώση που σημειώθηκε κατά την
παγκόσμια οικονομική κρίση των ετών 20082009. Βάσει, δε, εκτιμήσεων της Κυβέρνησης,
η καναδική οικονομία βρέθηκε στο
χαμηλότερο σημείο των επιδόσεών της τον
Απρίλιο 2020.
Αν και δεν ανακοινώθηκαν νέα μέτρα, ο
Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε
σημαντική αύξηση του προβλεπόμενου
κόστους Έκτακτης Επιδότησης Μισθού
(Canada Emergency Wage Subsidy), από 45
δισεκατομμύρια δολλάρια που είχε εκτιμηθεί
τον Ιούνιο σε 82,3 δισεκατομμύρια.
Με το σταδιακό άνοιγμα των τομέων της
οικονομίας, εκτιμάται ότι ο ρυθμός της
οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ήπιος, καθώς
ορισμένα μέτρα, όπως οι ταξιδιωτικοί
περιορισμοί, θα παραμείνουν σε ισχύ. Ο
τομέας των υπηρεσιών είναι αυτός που έχει
πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα της
πανδημίας, ειδικότερα η εστίαση, τα
καταλύματα, οι πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η πτώση των τιμών
πετρελαίου επέτεινε τις δυσκολίες των
πετρελαιοπαραγωγών περιοχών.
3. Έκθεση για το εξωτερικό εμπόριο του
Καναδά κατά το έτος 2019
Δημοσιεύθηκε, πρόσφατα, Έκθεση για την
πορεία του καναδικού εξωτερικού εμπορίου
κατά το έτος 2019, περιλαμβάνουσα αναφορά
στον αντίκτυπο της πανδημίας, κατά το
α΄τρίμηνο 2020, η οποία είναι διαθέσιμη στον
ακόλουθο
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο:
https://www.international.gc.ca/gacamc/assets/pdfs/publications/State-of-Trade2020_eng.pdf. Εκπονήθηκε, δε, από το
Υπουργείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
Προώθησης
Εξαγωγών
και
Διεθνούς
Εμπορίου (Global Affairs Canada - Small
Business, Export Promotion and International
Trade).
Επιγραμματικά, αναφέρονται τα εξής:

α) Παρά το γεγονός ότι το 2019
χαρακτηρίστηκε ως μια δύσκολη χρονιά για
την παγκόσμια οικονομία λόγω εμπορικών
εντάσεων και αβεβαιότητας, οι επιδόσεις του
Καναδά στο εμπόριο και τις επενδύσεις
κατέγραψαν θετική πορεία. Οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 729
δισεκατομμύρια
δολλάρια
Καναδά,
σημειώνοντας αύξηση 2,2%, σε σύγκριση με
το 2018. Ειδικότερα, στις εξαγωγές αγαθών
κατεγράφη αύξηση 1,7%, ενώ στις εξαγωγές
υπηρεσιών αύξηση 4,4%. Τα κυριότερα
εξαγόμενα προϊόντα, ήτοι προϊόντα ενέργειας,
οχήματα και μέρη αυτών, καθώς και
καταναλωτικά αγαθά, αντιπροσώπευαν το
45% των συνολικών εξαγωγών. Στον τομέα
των ξένων άμεσων επενδύσεων σημειώθηκε
σταθερή ανάπτυξη.
β) Ο Καναδάς εξακολουθεί να έχει ισχυρούς
δεσμούς με τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Κίνα,
που αποτελούν τους τρεις κυριότερους
εμπορικούς του εταίρους. Ωστόσο, οι
εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, κατά το
περασμένο έτος, σημείωσαν πτώση της
τάξεως του 16%, λόγω των εμπορικών
αντιποίνων που επέβαλε η Κίνα κατά του
Καναδά εξαιτίας της υπόθεσης HUAWEI.
γ) Η διετής προσωρινή εφαρμογή της
Συμφωνίας CETA συνέβαλε στην αύξηση των
καναδικών εξαγωγών στην ΕΕ. Ωστόσο,
υπάρχουν ενδείξεις μη πλήρους αξιοποίησής
της από τους Καναδούς εξαγωγείς και
εισαγωγείς, γεγονός που καθιστά αναγκαίες
περαιτέρω προωθητικές ενέργειες.
δ) Κατά το α΄ τρίμηνο 2020, παρατηρήθηκε
σημαντική πτώση των συνολικών εξαγωγών
αγαθών (-7,9%) αλλά και των εισαγωγών (8,4%), αν και υπήρχαν αυξομειώσεις ανά
κατηγορία. Πρόκειται για τις πρώτες
επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας (covid-19),
η οποία άρχισε να γίνεται αισθητή στον
Καναδά περί τα τέλη α΄ τριμήνου τ.έ. Διττό
πλήγμα δέχθηκε ο τομέας της ενέργειας, ο
οποίος δοκιμάστηκε σκληρά όχι μόνο από την
πανδημία αλλά και από την πτώση των τιμών
πετρελαίου. Με αφορμή την πανδημία,
κατέστη εμφανές ότι κάποιοι τομείς της
καναδικής οικονομίας, όπως ο μεταποιητικός,
είναι περισσότερο ευάλωτοι, σε σύγκριση με
άλλους.
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4. Ανακοίνωση πακέτου στήριξης των
Επαρχιών
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
τη χορήγηση πακέτου στήριξης των Επαρχιών
και των Εδαφών για την αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας,
ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολλαρίων
Καναδά, έναντι 14 δισεκατομμυρίων που είχε
αρχικά
προταθεί
από
τον
Καναδό
Πρωθυπουργό.
5. Παράταση
κλεισίματος
Καναδά-ΗΠΑ

συνόρων

Ανακοινώθηκε νέα (4η κατά σειρά)
παράταση κλεισίματος των συνόρων ΚαναδάΗΠΑ, τουλάχιστον για ακόμη 30 ημέρες, ήτοι
μέχρι 21 Αυγούστου 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».
Σύμφωνα, δε, με τον Καναδό επιδημιολόγο
Δρ. Isaac Bogoch, τα σύνορα πρέπει να
παραμείνουν κλειστά, τουλάχιστον καθ’ όλο
το τρέχον έτος, καθώς στις ΗΠΑ
καταγράφονται καθημερινά 50.000 νέα
κρούσματα, ενώ στο σύνολο έχουν φθάσει
σχεδόν τα 4 εκατομμύρια και οι θάνατοι τις
140 χιλιάδες. Αντίθετα, στον Καναδά, η
πανδημία τελεί υπό έλεγχο με λιγότερα από
500 νέα κρούσματα, καθημερινά, κατά το
τελευταίο διάστημα.
Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. CUSMA
Την 1η Ιουλίου 2020 τέθηκε σε ισχύ η
αναθεωρημένη
Συμφωνία
Eλευθέρου
Eμπορίου CUSMA (πρώην NAFTA), το
κείμενο της οποίας διαρθρώνεται σε 34
κεφάλαια, 12 περισσότερα από τη NAFTA.
Την 8η Ιουλίου υπεγράφη στις ΗΠΑ Κοινή
Διακήρυξη ΗΠΑ-Μεξικού σε πανηγυρική
τελετή έναρξης ισχύος της εν λόγω
Συμφωνίας, από την οποία απουσίαζε ο
Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Trudeau, λόγω

φόρτου εργασίας στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η
μη συμμετοχή του κ. Trudeau δεν προκάλεσε
έκπληξη
στους
πολιτικούς
αναλυτές,
λαμβανομένων υπ’ όψιν των αμερικανικών
πιέσεων για επανεπιβολή δασμών στις
καναδικές
εξαγωγές
αλουμινίου,
σε
περίπτωση άρνησης του Καναδά να επιβάλει
περιορισμό στις εξαγωγές του.
Σύμφωνα με Καναδούς αξιωματούχους, η
νέα Συμφωνία εκσυγχρονίζει τους εμπορικούς
κανόνες που ίσχυαν επί 26 συναπτά έτη υπό
τη NAFTA και σηματοδοτεί τη συνεχή
δέσμευση των τριών εταίρων για ενίσχυση
των οικονομιών τους. Επίσης, συμβάλλει στην
οικονομική ανάκαμψη της Βόρειας Αμερικής
από
την
πανδημία
και
προσφέρει
προβλεψιμότητα και σταθερότητα στις
καναδικές
επιχειρήσεις
και
τους
εργαζομένους. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να
επωφεληθούν οι καναδικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς διατηρούνται σε ισχύ
πολλές ευνοϊκές για το τριμερές εμπόριο
ρυθμίσεις (πχ ποσοστό 99% των καναδικών
εξαγωγών σε ΗΠΑ και Μεξικό θα
εξακολουθήσει να είναι αφορολόγητο), ενώ
παράλληλα εισάγονται κανόνες για μείωση
της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της
επέκτασης των επιχειρήσεων στη Βόρεια
Αμερική.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αγωγός πετρελαίου Keystone XL
Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου των ΗΠΑ (US Supreme Court)
στις αρχές Ιουλίου 2020, παραμένει σε ισχύ
παλαιότερη δικαστική απόφαση, δυνάμει της
οποίας εμποδίζεται η έκδοση συγκεκριμένης
περιβαλλοντικής άδειας, απαραίτητης για την
συνέχιση υλοποίησης του έργου κατασκευής
του αγωγού πετρελαίου Keystone XL στο
αμερικανικό έδαφος.
Αν
και
το
έργο,
αξίας
14,4
δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, έχει τη
στήριξη του Αμερικανού Προέδρου, η μη
έκδοση της εν λόγω άδειας δημιουργεί όχι
μόνο περαιτέρω καθυστέρηση, μετά από
4

μακρά περίοδο δικαστικής διαμάχης, αλλά
ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσης του έργου.

2. Χρηματοδότηση έργων υδρογόνου στην
Επαρχία Αλμπέρτα

Εκπρόσωπος
της
καναδικής
κατασκευάστριας εταιρείας «TC Energy»
δήλωσε ότι οι εργασίες κατασκευής, που
ξεκίνησαν πρόσφατα, θα συνεχιστούν στο
έδαφος της Επαρχίας Αλμπέρτα του Καναδά,
από όπου ξεκινά ο αγωγός.

Η Επαρχία Αλμπέρτα ανακοίνωσε τη
διάθεση 10,8 εκατομμυρίων δολλαρίων
Καναδά για τη χρηματοδότηση μιας σειράς
έργων παραγωγής υδρογόνου. Τα χρήματα
συγκεντρώθηκαν από τον φόρο άνθρακα που
κατεβλήθη από εταιρείες που εκπέμπουν
μεγάλες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που
συνδυάζει τη χρήση του δικτύου φυσικού
αερίου της Επαρχίας με την παραγωγή
υδρογόνου από τις άφθονες πρώτες ύλες
φυσικού αερίου στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το έργο κατασκευής
αγωγού πετρελαίου, μήκους 1900 χιλιομέτρων
εκ των οποίων 530 εντός Καναδά, με
δυνατότητα μεταφοράς 830.000 βαρελιών
αργού πετρελαίου ημερησίως, προτάθηκε το
2008 και είχε απορριφθεί δύο φορές από την
Κυβέρνηση Ομπάμα επί τη βάσει ανησυχιών
ότι θα μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση
της κλιματικής αλλαγής.
Σε περίπτωση ματαίωσης της κατασκευής
πριν την 31η Μαρτίου 2021, η καναδική
εταιρεία θα κληθεί να προβεί σε καταβολή
αποζημιώσεων στις εταιρείες παραγωγής
πετρελαίου, με τις οποίες έχει συμβληθεί η
καναδική εταιρεία.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Δίκτυο 5G
Μετά την απόφαση του Ηνωμένου
Βασιλείου
περί
απαγόρευσης
χρήσης
εξοπλισμού της κινεζικής εταιρείας Huawei
στα βρετανικά δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), ο
Καναδάς είναι το μόνο μέλος της Συμμαχίας
«Five Eyes Intelligence-Pooling Alliance» που
δεν έχει προβεί σε απαγόρευση ή περιορισμό
χρήσης εν λόγω εξοπλισμού.
Σημειώνεται πάντως ότι οι τρεις μεγάλες
καναδικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ήτοι
Bell, Telus και Rogers, συνεργάζονται με
ευρωπαϊκές εταιρείες για την ανάπτυξη
δικτύων 5G στον Καναδά, αποκλείοντας από
τον κατάλογο των προμηθευτών τους την
Huawei.
2. Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«CETA & Government Procurement:
Opportunities for EU and Canadian
Companies» (16/7/2020)
Την 16η Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακό
σεμινάριο (webinar) που
διοργάνωσε
το
Ευρωπαϊκό
Εμπορικό
Επιμελητήριο (European Union Chamber of
Commerce in Canada-EUCCAN), με θέμα την
πρόσβαση ευρωπαϊκών και καναδικών
εταιρειών σε δημοσίους διαγωνισμούς στον
Καναδά και την Ευρώπη αντίστοιχα.
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Πληροφορίες για την πρόσβαση ευρωπαϊκών
εταιρειών σε δημοσίους διαγωνισμούς στον
Καναδά είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο:
https://euccan.com/publication-governmentprocurement-opportunities-for-eu-companiesin-canada
3. Διαδικτυακός
τόπος
ελληνικού ελαιολάδου

προβολής

Υφίσταται διαδικτυακός τόπος προβολής
ελληνικού ελαιολάδου, με τίτλο Greek Liquid
Gold
(Eλληνικό
Ρευστό
Χρυσάφι):
www.greekliquidgold.com.
Περιλαμβάνει
ποικίλη θεματολογία στην αγγλική: ειδήσεις
και χρήσιμες πληροφορίες για το ελαιόλαδο,
συνταγές,
προτάσεις
γαστρονομικού
τουρισμού και πληθώρα λοιπών θεματικών.
Πρόκειται για μια ανεπίσημη, μη
κερδοσκοπική
προσπάθεια
της
δημοσιογράφου Lisa Radinovsky, η συνέχιση
της
οποίας
είναι
δυνατή
βάσει
χρηματοδοτήσεως
από
ενδιαφερόμενους
φορείς.
Επίσης
επιβοητική
είναι
η
αναπαραγωγή των άρθρων σε κλαδικά
περιοδικά.
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