
 1

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ........................................................................................................................ 2  

1. Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός 2022-2023 ......................................................................................... 2 
2. Βασικό επιτόκιο ...................................................................................................................................... 5 
3. Πληθωρισμός .......................................................................................................................................... 5 
4. Ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας ................................................................................................................ 6 
5. Άνοδος τιμών σιτηρών ............................................................................................................................ 6 
6. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά .............................................................................................................. 6 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ................................................ 7 

1. Έγκριση πετρελαϊκού έργου στην Επαρχία NewFoundland και Labrador ............................................... 7 
2. Κεμπέκ .................................................................................................................................................... 7 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ........................................... 7 

1. Εκδήλωση για τον τουρισμό (31.3.2022) ................................................................................................. 7 
2. Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών (5-7.4.2022) ......................................................................... 7 
3. Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών (SIAL) ........................................................................................ 8 

 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

 
Απρίλιος 2022 

Επιμέλεια-Σύνταξη: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Οττάβα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Δ/νση: 80 MacLaren St. Ottawa, Ontario, Canada K2P 0K6 
Τηλ: 613 238 6271-2 Fax: 613 238 5676 

Email: ecocom-ottawa@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr 



 2

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός 2022-
2023 

Την 7η Απριλίου 2022, η κα Chrystia 
Freeland, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, 
παρουσίασε τον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό δημοσιονομικού έτους 2022-
2023. Πρόκειται για τον δεύτερο που 
παρουσιάζει ως Υπουργός Οικονομικών και 
τον πρώτο μετά τις εκλογές του φθινοπώρου, 
όπου παρέμεινε στον υπουργικό της θώκο. Το 
πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-
en.html.  

Ο Προϋπολογισμός διαρθρώνεται σε 9 
κεφάλαια. Από την αποτύπωση της πορείας 
της καναδικής οικονομίας, η οποία 
προτάσσεται και αναλύεται περαιτέρω στο 
πρώτο παράρτημα, συγκρατείται, ενδεικτικά, 
το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ισχυρή 
ανάκαμψη. Το πραγματικό ΑΕΠ, ως 
καταγράφεται, επέστρεψε στα προ πανδημίας 
επίπεδα, νωρίτερα από το αναμενόμενο. 
Επιπλέον, ο ρυθμός ανάκαμψης των θέσεων 
εργασίας (jobs recovery) είναι ο μεγαλύτερος 
εντός της ομάδας G7. Ωστόσο, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας εξακολουθούν να γίνονται 
αισθητές από τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις (προβλήματα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, εξ αποστάσεως εργασία, 
επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας). 
Τα έκτακτα οικονομικά μέτρα που έλαβε η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κατάφεραν να 
σταθεροποιήσουν τα οικονομικά των 
νοικοκυριών, να στηρίξουν εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας και να διατηρήσουν σε 
λειτουργία μικρές επιχειρήσεις. Η πιο 
σημαντική πηγή αβεβαιότητας που θα 
μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον 
Καναδά είναι η ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία. Ήδη έχει οδηγήσει σε άνοδο των 
τιμών των εμπορευμάτων και σε επιδείνωση 
της παγκόσμιας οικονομικής προοπτικής. Οι 
υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και οι 
πρόσθετες διαταραχές της προσφοράς 
αναμένεται να επιδεινώσουν τις 
πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ήδη 
παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτά 
τα δεδομένα, ο Καναδάς οφείλει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
μακροχρόνιες προκλήσεις και να 
προσαρμοστεί στη νέα παγκόσμια οικονομική 
δυναμική, αναφερόμενη στον οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας στην καναδική 
οικονομία και τα προβλήματα που 
ανακύπτουν από τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
προϋπολογισμός του 2022 λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος, ικανού να προσελκύει νέες 
επενδύσεις που κρίνονται απαραίτητες για την 
τόνωση της καναδικής οικονομίας, να 
δημιουργήσει νέες, καλά αμειβόμενες, θέσεις 
εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
μεσαίας τάξης.   

Κατά το δ΄ τρίμηνο 2021, η καναδική 
οικονομία σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη, της 
τάξης του 6,7%. Πρόκειται για τον δεύτερο 
ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης εντός της 
ομάδας G7. Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται 
στο κάτωθι γράφημα, η ύφεση λόγω της 
πανδημίας έχει φανερά υποχωρήσει και 
μάλιστα ταχύτερα από το ρυθμό ανάκαμψης 
κατά τις προηγούμενες περιόδους ύφεσης 
(1981-1982, 1990-1991, 2008-2009).   
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ΑΕΠ και περίοδοι ύφεσης  

 
Sources: Statistics Canada; Department of Finance 
Canada calculations. 
Πηγή: Προϋπολογισμός 2022, σ. 4 

 
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

αναμένεται να διαμορφωθεί σε 58,4% ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά το οικονομικό έτος 
2022-2023, αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με 
το έλλειμμα προϋπολογισμού 2021-2022. 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με 
προβλέψεις:  

 
 

 
Πηγή: Προϋπολογισμός 2022, σ. 223 

 
Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να 

διαμορφωθεί σε 4,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ 
και ο πληθωρισμός να περιοριστεί σε 2,4% 
εντός του 2022. Παρατίθεται αναλυτικός 
πίνακας: 

 

      Πηγή: Προϋπολογισμός 2022, σ. 222 
 
Τα σημαντικότερα σημεία στα οποία 

εστιάζει ο νέος προϋπολογισμός είναι 
επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

Α. Πιο προσιτή στέγαση (Making housing 
more affordable) 

Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, 
προβλέπεται δημιουργία αφορολόγητου 
λογαριασμού ταμιευτηρίου για όσους 
επιθυμούν την αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 
του ποσού των 40.000 δολλαρίων.  

Σε επίπεδο δήμων, προβλέπεται διάθεση 4 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, σε βάθος 
πενταετίας, μέσω δημιουργίας ενός ταμείου, 
προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός 
κατασκευής κατοικιών. Στόχος είναι η 
κατασκευή 100.000 νέων οικιστικών μονάδων 
κατά τα επόμενα πέντε έτη. Στο πλαίσιο της 
λεγόμενης «πρωτοβουλίας ταχείας στέγασης», 
προβλέπεται διάθεση 1,5 δισ. δολλαρίων για 
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την κατασκευή, εντός δύο ετών, 6.000 νέων 
κατοικιών για αστέγους.  

B. Ισχυρή, αναπτυσσόμενη και ανθεκτική 
οικονομία (A strong, growing and resilient 
economy) 

Με στόχο την ανάπτυξη μιας ισχυρής, 
αναπτυσσόμενης και ανθεκτικής οικονομίας, ο 
προϋπολογισμός προβλέπει τη διάθεση 3,8 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων για την 
ανάπτυξη του τομέα κρίσιμων ορυκτών. 
Αποφασισμένη να διατηρήσει τη θέση της 
στον αγώνα δρόμου  για την ηλεκτροδότηση 
των μέσων μεταφοράς και να ξεχωρίσει σε 
τομείς όπως η αεροδιαστημική και η 
τεχνολογία πληροφοριών, η καναδική 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εισφέρει 3,8 
δισεκατομμύρια δολλάρια σε οκτώ έτη, ώστε 
να εφαρμόσει την πρώτη Στρατηγική 
Κρίσιμων Ορυκτών του Καναδά για την 
εκμετάλλευση κρίσιμων ορυκτών που είναι 
απαραίτητα σε οτιδήποτε, από τηλέφωνα 
μέχρι αεροπλάνα.  

Στο νέο προϋπολογισμό προτείνεται η 
σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης του Καναδά για 
την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από 
τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την επίτευξη 
σημαντικών στόχων εθνικής οικονομικής 
πολιτικής: α. Μείωση εκπομπών ρύπων και 
συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων του Καναδά. β. Διαφοροποίηση 
οικονομίας και ενίσχυση των εξαγωγών,  
επενδύοντας στην ανάπτυξη βιομηχανιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και νέων 
τεχνολογιών σε νέους και παραδοσιακούς 
τομείς της βιομηχανικής βάσης του Καναδά 
και γ. αναδιάρθρωση κρίσιμων αλυσίδων 
εφοδιασμού σε τομείς σημαντικούς για τη 
μελλοντική ευημερία του Καναδά, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα φυσικών 
πόρων. 

O προϋπολογισμός προβλέπει την 
περαιτέρω ενίσχυση των καναδικών ομάδων 
καινοτομίας (innovation clusters), οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2017 και έχουν συμβάλει στη 

δημιουργία επιτυχημένων και 
αναπτυσσόμενων οικοσυστημάτων 
καινοτομίας. Έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα 
από 415 έργα με 1.840 εταίρους, αξίας άνω 
των 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα εν 
λόγω έργα έχουν προκύψει από συνεργασία 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και 
υλοποιούνται σε 11 επαρχίες.  Προκειμένου 
να αξιοποιηθεί έτι περαιτέρω το επιτυχημένο 
αυτό μοντέλο, προβλέπεται διάθεση 750 
εκατομμυρίων δολαρίων σε έξι χρόνια, 
ξεκινώντας από το 2022-23, για την επέκταση 
των clusters σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 
και παράλληλη ευθυγράμμισή τους με 
κυβερνητικές προτεραιότητες (καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, αντιμετώπιση 
διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας).  

Γ. Καθαρό περιβάλλον και ισχυρή 
οικονομία (Clean air and a strong economy) 

Με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του 
Καναδά για την κλιματική αλλαγή, 
προβλέπεται η διάθεση 2,6 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων, σε βάθος πενταετίας, για τη 
χρηματοδότηση μέτρου φορολογικής 
πίστωσης των επιχειρήσεων που επενδύουν σε 
δαπάνες για δέσμευση, χρήση και αποθήκευση 
άνθρακα ( (CCUS).  

Δ. Δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας για τη μεσαία τάξη (Creating good 
middle class jobs) 

Προβλέπεται διάθεση 30 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων, σε βάθος πενταετίας, για τη 
δημιουργία ενός συστήματος πρώιμης 
μάθησης και παιδικής φροντίδας σε εθνικό 
επίπεδο, επέκταση του επιδόματος 
εργαζομένων (Canada Workers Benefit) σε 
ένα εκατομμύριο περισσότερα άτομα, 3 
δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση 
500.000 νέων θέσεων εργασίας, θέσπιση 
κατώτατου ωρομισθίου σε 15 δολλάρια και 
νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση 
αναρρωτικής άδειας 10 ημερών με αποδοχές.  
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Ε. Ηγετικός ρόλος του Καναδά σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Canada’s leadership in 
the world) 

ΣΤ. Ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας 
(Strong public health care) 

Προβλέπεται διάθεση 5,3 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων για την υλοποίηση ενός εθνικού 
προγράμματος οδοντιατρικής φροντίδας, το 
οποίο θα ξεκινήσει φέτος με δικαιούχους 
παιδιά κάτω των 12 ετών και στη συνέχεια θα 
επεκταθεί σε όλους τους Καναδούς κάτω των 
18 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρίες. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο 
θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το 2025, 
περιορίζεται σε οικογένειες με ετήσιο 
εισόδημα μικρότερο των 90.000  δολλαρίων. 

Ζ. Ενίσχυση της πολιτικής συμφιλίωσης με 
τους αυτόχθονες πληθυσμούς (Moving forward 
on reconciliation) 

Η. Ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινότητες (Safe and inclusive communities) 

Θ. Φορολογική δικαιοσύνη και 
αποτελεσματική διακυβέρνηση (Tax fairness 
and effective government) 
 
 
2. Βασικό επιτόκιο  

Στις 13 Απριλίου 2022, η Κεντρική 
Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσε την αύξηση 
του βασικού επιτοκίου κατά 0,5%, φθάνοντας 
πλέον το 1%. Πρόκειται για τη δεύτερη 
αύξηση του βασικού επιτοκίου σε διάστημα 
δύο ετών. Καθώς η οικονομία συνεχίζει να 
ανακάμπτει και οι πληθωριστικές πιέσεις 
παραμένουν υψηλές, αναμένεται ότι τα 
επιτόκια θα αυξηθούν περαιτέρω, κατόπιν 
συνεχούς αξιολόγησης της οικονομίας και με 
κριτήριο την επίτευξη του στόχου του 2% που 
έχει θέσει η Τράπεζα 
(https://www.bankofcanada.ca/2022/04/fad-
press-release-2022-04-13/). 

 

3. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Μάρτιο 2022, 
ο ρυθμός πληθωρισμού ξεπέρασε, για μια 
ακόμη φορά, το υψηλό τριών δεκαετιών.  Ο 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε, σε 
ετήσια βάση, κατά 6,7% τον Μάρτιο 2022, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 
παρά τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για 
6,1%.  

Οι πληθωριστικές πιέσεις οφείλονται, κατά 
κύριο λόγο, στην αύξηση των τιμών ενέργειας 
και των τροφίμων, καθώς και στις διαταραχές 
που παρατηρούνται στην προσφορά, σε 
συνδυασμό με την ισχυρή παγκόσμια και 
εγχώρια ζήτηση. Η Κεντρική Τράπεζα του 
Καναδά θεωρεί ότι, κατά το α΄ εξάμηνο 2022, 
ο πληθωρισμός θα είναι, κατά μέσο όρο, 6% 
και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ’όλη 
τη διάρκεια του έτους. Στη συνέχεια, 
αναμένεται να υποχωρήσει σε περίπου 2,5% 
το β΄ εξάμηνο 2023 και να επιστρέψει στον 
επιθυμητό στόχο του 2% το 2024. Η Κεντρική 
Τράπεζα προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα 
εργαλεία νομισματικής πολιτικής που 
διαθέτει, ώστε να επαναφέρει τον πληθωρισμό 
στο στόχο και να διατηρήσει σταθερές τις 
προσδοκίες για τον πληθωρισμό.  

 

 

Πηγή:https://www.bankofcanada.ca/publications/annual-reports-
quarterly-financial-reports/annual-report-2021/  
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4. Ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας του Καναδά, ο ρυθμός ανάπτυξης 
της καναδικής οικονομίας αναμένεται να 
διαμορφωθεί σε 4,25% ως ποσοστό του ΑΕΠ 
το 2022, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να 
επιβραδυνθεί, διαμορφούμενος σε 3,25% το 
2023 και  2,25% το 2024. 

 

5. Άνοδος τιμών σιτηρών  

Στις λεγόμενες πεδινές Επαρχίες (Prairies : 
οι πεδιάδες Alberta, Saskatchewan et 
Manitoba), παρατηρήθηκε ραγδαία άνοδος 
των τιμών σιταριού, κραμβελαίου (canola)  
και άλλων δημητριακών. Η αυξητική πορεία 
των τιμών επιταχύνθηκε από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Οι Επαρχίες Αλμπέρτα, 
Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα  προσβλέπουν 
στην αύξηση της ποσότητας και της αξίας της 
παραγωγής τους.  

Σημειώνεται ότι καθώς η Ουκρανία και η 
Ρωσία έχουν αποκοπεί από τις παγκόσμιες 
αγορές, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα 
στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, με 
αποτέλεσμα οι τιμές των τροφίμων να έχουν 
εκτοξευθεί στα ύψη.  
 

6. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά 

Κατά τον Απρίλιο 2022, παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κατά 
7,72%, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022. Επί 
του παρόντος, ο Καναδάς διανύει το έκτο κύμα 
της πανδημίας. 

Στα μέσα Απριλίου, κατεγράφησαν 
κρούσματα του υβριδικού στελέχους ΧΕ, το 
οποίο συνιστά παραλλαγή της μετάλλαξης 
όμικρον και μεταδίδεται πιο γρήγορα από ό,τι η 
μετάλλαξη όμικρον.  

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας (National 
Advisory Committee on Immunization - NACI) 
συνιστά σε όλους τους ενήλικες και στα 

ανοσοκατασταλμένα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 
τη λήψη επαναληπτικής δόσης.  

Από την 25η Απριλίου, η Υπηρεσία 
Δημόσιας Υγείας του Καναδά προέβη σε 
χαλάρωση των μέτρων ως προς τους πλήρως 
εμβολιασμένους ταξιδιώτες που εισέρχονται 
στον Καναδά, απαλλάσσοντάς τους τόσο από 
την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς 
δημόσιους χώρους για τις πρώτες 14 ημέρες  
από την άφιξή τους και όσο και από την 
υποχρέωση γνωστοποίησης σχεδίου καραντίνας 
για το ίδιο διάστημα.  

Ακολουθεί πίνακας που αποτυπώνει την 
επιδημιολογική κατάσταση στον Καναδά και 
στις τέσσερις μεγάλες Επαρχίες (Οντάριο, 
Κεμπέκ, Βρετανική Κολομβία, Αλμπέρτα). 

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

Πληθυσμός 
36.991.981 
(απογραφή 
2021) 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρώσαντες Θάνατοι 

Καναδάς 

1.5.2022 3.753.470 3.457.218 39.289 

31.3.2022 3.484.560 3.287.664 37.626 

Οντάριο 

1.5.2022 1.260.380 1.217.348 12.842 

31.3.2022 1.162.609 1.129.428 12.433 

Κεμπέκ 

1.5.2022 1.043.732 986.309 15.006 

31.3.2022 967.769 929.716 14.365 

Βρετανική Κολομβία 

1.5.2022 363.302 Μη διαθέσιμα 
στοιχεία 

3.147 

31.3.2022 356.501 310.533 2.998 

Αλμπέρτα 

1.5.2022 565.052 Μη διαθέσιμα 
στοιχεία 

4.252 

31.03.2022 540.733 Μη διαθέσιμα 
στοιχεία 

4.074 
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Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία  
Moderna επέλεξε το Μόντρεαλ προκειμένου να 
χτίσει τη νέα της μονάδα, εκτός ΗΠΑ. Στη νέα 
μονάδα θα περιλαμβάνεται ερευνητικό κέντρο, 
καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίου 
mRNA. Αναμένεται η παραγωγή περίπου 30 εκ. 
δόσεων ετησίως, ενώ πρόκειται να 
δημιουργηθούν 200 με 300  νέες θέσεις 
εργασίας. Η ακριβής τοποθεσία της νέας 
μονάδας, η οποία θα είναι έτοιμη το 2024, δεν 
έχει ακόμη καθοριστεί.   

 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Έγκριση πετρελαϊκού έργου στην 
Επαρχία NewFoundland και Labrador 

Παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κ. 
Justin Trudeau,, την 29η Μαρτίου 2022, οπότε 
ανακοίνωσε το Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών 
μέχρι το 2030 (2030 Emissions Reduction 
Plan: Canada’s Next Steps to Clean Air and a 
Strong Economy, 
(https://www.canada.ca/en/environment-
climate-change/news/2022/03/2030-
emissions-reduction-plan--canadas-next-steps-
for-clean-air-and-a-strong-economy.html),  η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ενέκρινε την 
υλοποίηση πετρελαϊκού έργου στην Επαρχία 
NewFoundland και Labrador. Όπως δήλωσε ο 
Καναδός Υπουργός Περιβάλλοντος, κ.  Steven 
Guilbeault, το έργο «δεν είναι πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Αν και το έργο 
είναι πράγματι λιγότερο ρυπογόνο από άλλα 
παρόμοια έργα στον Δυτικό Καναδά, η 
έγκριση βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με 
τα όσα επιτάσσει η επιστήμη, καθώς και με 
την κυβερνητική δέσμευση για μείωση 
παραγωγής ορυκτών καυσίμων και για 
αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος.   
 

2. Κεμπέκ 

Στα μέσα Απριλίου 2022, η Επαρχία του 
Κεμπέκ ανακοίνωσε επισήμως την παύση 
έργων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Όλες οι άδειες εξόρυξης προβλέπεται 
να ανακληθούν εντός τριετίας.  

Αντίθετα, ενισχύεται ο τομέας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάλιστα, η 
εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού του Κεμπέκ, 
Hydro-Québec, έχει ήδη προκηρύξει δύο 
δημόσιους διαγωνισμούς για την πράσινη 
ενέργεια.  
 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Εκδήλωση για τον τουρισμό (31.3.2022) 

Την 31η Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
με ιδιαίτερη επιτυχία, κοινή εκδήλωση 
Ελλάδας-Ισραήλ για την προώθηση του 
τουρισμού. Στόχος ήταν το ευρύ καναδικό 
κοινό. Από ελληνικής πλευράς, το Γραφείο 
ΟΕΥ Τορόντο είχε επωμιστεί την ευθύνη της 
διοργάνωσης. Συμμετείχαν επίσης στελέχη 
του Γραφείου ΕΟΤ Νέας Υόρκης, στην 
καθ’ύλην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο 
Καναδάς. 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης αντίστοιχης εκδήλωσης στο 
Μόντρεαλ και σε άλλες μεγάλες πόλεις του 
Καναδά.   

2. Διεθνής Έκθεση Φρούτων και 
Λαχανικών (5-7.4.2022) 

Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2022 
πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ η Διεθνής 
Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών που 
διοργανώνει σε ετήσια βάση η Καναδική 
Ένωση Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών 
(Canadian Produce Marketing Αssociation-
CPMA www.cpma.ca), η οποία είναι η 
σημαντικότερη Ένωση όπου είναι 
εγγεγραμμένο το 90% των χονδρεμπόρων. Το 
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2023, η εν λόγω Έκθεση θα λάβει χώρα στο 
Τορόντο, από 25 έως 27 Απριλίου.  
  

3. Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
(SIAL) 

 
     Η SIAL, η σημαντικότερη Διεθνής Έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών στον Καναδά 
(https://sialcanada.com) πραγματοποιήθηκε, 
μετά από δύο έτη διαδικτυακής διεξαγωγής 
της, στο Μόντρεαλ, με φυσική παρουσία, από 
20 έως 22 Απριλίου 2022. Όπως αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα των διοργανωτών, η εν λόγω 
Έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από 
1.200 εκθέτες από 50 χώρες. Το 2023, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, 
από 9 έως 11 Μαΐου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


