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Α. ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Αντιμέτωπιση οικονομικών συνεπειών 
πανδημίας κορωνοϊού 

Η εικόνα της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19 στον Καναδά την 31η Μαΐου 2020 
είχε ως εξής: 

 Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Θάνατοι Αναρρωθέντες 

Καναδάς 90.947 7.295 48.892 

Οντάριο 27.859 2.266 21.810 

Κεμπέκ 51.059 4.641 16.346 

Βρετανική 
Κολομβία 

  2.573    164   2.181 

Αλμπέρτα   7.010    143   6.283 

 

Ενώ οι αριθμοί ακολουθούν ανοδική 
πορεία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα 
αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών 
συνεπειών. Τα νέα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού είναι τα κάτωθι: 

i. Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Ανακοινώθηκε το νέο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων «Canada Emergency Business 
Account». Από την 13η Μαΐου 2020, οι 
επιχειρηματίες, οι μη έχοντες πρόσβαση στα 
Προγράμματα Επιδότησης Αποδοχών, 
Επιδότησης Ενοικίου καθώς και 
Επιχειρηματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης 
(Canada Emergency Business Account-
CEBA), δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη 
λήψη άτοκων δανείων ύψους έως 40.000 
δολλαρίων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται 
άφεση χρέους για το ένα τέταρτο του 
χορηγηθέντος ποσού, εφόσον η επιχείρηση 
τηρεί τους όρους αποπληρωμής του δανείου. 

ii. Χρηματοδοτική στήριξη μεγάλων 
επιχειρήσεων (LEEFF) 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,  ανακοινώθηκε 
χρηματοδοτική στήριξη μεγάλων 
επιχειρήσεων (όπως αεροπορικών εταιρειών 
και εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου) 
υπό τη μορφή χορήγησης δανείων, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Large Employer 
Emergency Financing Facility-LEEFF». 
Δικαιούχοι υπαγωγής είναι οι μεγάλες 
εταιρείες με ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει 
τα 300 εκ. δολλάρια, οι οποίες αναζητούν 
χρηματοδότηση τουλάχιστον 60εκ. δολλαρίων 
και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν δάνεια 
από τράπεζες ή άλλους φορείς. 

iii. Canada Emergency Wage Subsidy 

Επίσης, ανακοινώθηκε η παράταση 
επιδότησης αποδοχών (Canada Emergency 
Wage Subsidy) μέχρι τα τέλη Αυγούστου τ.έ. 

iv. Αύξηση ορίου δανεισμού της Καναδικής 
Επιτροπής Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

Ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Καναδικής Επιτροπής Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων (Canadian Dairy Commission-
CDC), δυνάμει της οποίας αυξήθηκε μόνιμα 
το όριο δανεισμού του εν λόγω βασιλικού 
φορέα (crown corporation) σε μισό 
δισεκατομμύριο δολλάρια (Bill C-16 An Act 
to amend the Canadian Dairy Commission Act 
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.as
px?Language=e&Mode=1&billId=1074551
9).  

Η CDC σκοπεύει να αγοράσει το 
πλεόνασμα βουτύρου και τυριού, προκειμένου 
να βοηθηθούν οι Καναδοί αγρότες και 
μεταποιητές, οι οποίοι βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ραγδαία μείωση της ζήτησης 
των προϊόντων τους λόγω πανδημίας. 
Σημειώνεται ότι στις 5 Μαΐου 2020, ο 
Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
και η Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών 
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Τροφίμων, κα Marie-Claude Bibeau, είχαν 
εξαγγείλει ένα πακέτο στήριξης του αγροτικού 
τομέα, το οποίο συμπεριελάμβανε την αύξηση 
της δανειοληπτικής ικανότητας της CDC από 
300 σε 500 εκ. δολλάρια.  

v. Ενίσχυση εγχώριου τουρισμού 

Την 31η Μαΐου 2020 ανακοινώθηκε από 
την Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, κα 
Mélanie Joly,  η διάθεση 30 εκ. δολλαρίων (τα 
οποία είχαν αρχικά δεσμευθεί για την  
προσέλκυση ξένων επισκεπτών μέσω του 
Ομοσπονδιακού Γραφείου Τουρισμού, 
«Destination Canada») για την ενίσχυση του 
εγχώριου τουρισμού, ώστε να διασφαλιστεί η 
επιβίωση του καναδικού τουριστικού κλάδου 
εν μέσω πανδημίας. 

vi. Παράταση κλεισίματος συνόρων 
Καναδά-ΗΠΑ 

Στις 19 Μαΐου 2020, ανακοινώθηκε από 
τον Καναδό Πρωθυπουργό νέα παράταση 
κλεισίματος των συνόρων μεταξύ Καναδά και 
ΗΠΑ μέχρι την 21η Ιουνίου τ.έ., με τους 
ίδιους όρους που είχαν συμφωνηθεί αρχικά. 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο, το οποίο 
ίσχυσε από 21 Μαρτίου τ.έ., έχει συμβάλλει 
στον περιορισμό της μετάδοσης του 
θανατηφόρου ιού. 

2. Γενικά οικονομικά στοιχεία 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, το συνολικό ύψος των 
κρατικών δαπανών για την εφαρμογή των 
έκτακτων μέτρων άμεσης οικονομικής 
ενίσχυσης, κατά την περίοδο της πανδημίας, 
ανέρχεται, μέχρι στιγμής, σε 151,7 
δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια, ενώ 
έχουν διατεθεί 686 δισεκατομμύρια για μέτρα 
ενίσχυσης ρευστότητας.  Στα τέλη Απριλίου, 
οι καταναλωτικές δαπάνες παρουσίασαν 
μείωση της τάξεως του 30%. Το καναδικό 
ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει πτώση 20% 
κατά το β΄τρίμηνο 2020, ενώ σε ετήσια βάση 
η πτώση αναμένεται να είναι της τάξεως του 

12%. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
παρουσίασε μείωση, σε ετήσια βάση, κατά 
0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019, καταγράφοντας για πρώτη φορά 
πτώση από τον Σεπτέμβριο του 2009, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην πτώση της τιμής της 
βενζίνης κατά 39,3%. Εξαιρουμένου του 
τομέα ενέργειας, ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή ως προς τα λοιπά προϊόντα 
αυξήθηκε κατά 1,6%, σύμφωνα με στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά.  

3. Ραγδαία αύξηση ανεργίας λόγω 
πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Καναδά, σημειώθηκε απώλεια 
περίπου δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας 
τον Απρίλιο 2020 στον Καναδά καθώς και 
αύξηση ποσοστού ανεργίας στο 13% από 
7,8% τον Μάρτιο τ.έ.  

Αν συνυπολογισθούν τα στοιχεία μηνός 
Μαρτίου, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε, 
αθροιστικά, σε τρία εκατομμύρια, καθώς 
πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να προβούν 
σε μαζικές απολύσεις, λόγω χαμηλής ζήτησης 
των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, 
εξαιτίας της πανδημίας και των αυστηρών 
περιοριστικών μέτρων. 

Αν και δυσμενή, τα στατιστικά στοιχεία δεν 
επαλήθευσαν τις ζοφερές προβλέψεις των 
οικονομικών αναλυτών για ποσοστό ανεργίας 
18% και απώλεια τεσσάρων εκατομμυρίων 
θέσεων εργασίας κατά τον Απρίλιο, 
εκτιμήσεις τις οποίες είχε πυροδοτήσει ο 
αυξημένος αριθμός αιτούντων Eκτάκτου 
Επιδόματος «CERB» (Canada Emergency 
Response Benefit). Σημειώνεται ότι περίπου 
7,5 εκ. Καναδοί έχουν υποβάλει αίτηση για το 
εν λόγω επίδομα, στο πλαίσιο του οποίου 
έχουν διατεθεί 29 δισ. δολλάρια, ενώ 
δικαιούχοι δεν είναι μόνο άνεργοι αλλά και 
όσοι έχουν υποστεί μείωση των ωρών 
εργασίας και, κατ’ επέκταση, μείωση των 
αποδοχών τους.  
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Τον Απρίλιο τ.έ., το ποσοστό απασχόλησης 
μειώθηκε κατά 16% περίπου στον τομέα 
παραγωγής αγαθών, κατά  9,6% στον τομέα 
υπηρεσιών, κατά 21,1% στον τομέα των 
κατασκευών και κατά 15,7% στον κλάδο 
μεταποίησης. Οι εργαζόμενοι που υπέστησαν 
τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας από 
την έναρξη της πανδημίας στον Καναδά είναι 
οι λεγόμενοι «ευάλωτοι» (“vulnerable 
workers”), ήτοι οι προσωρινά 
απασχολούμενοι και οι μη ανήκοντες σε 
συνδικαλιστική οργάνωση. 

Σε όλες τις Επαρχίες, το ποσοστό 
απασχόλησης μειώθηκε κατά 10% τους 
τελευταίους δύο μήνες. Η μεγαλύτερη πτώση, 
της τάξεως του 20%, κατεγράφη στην 
Επαρχία του Κεμπέκ, όπου συνολικά 820.000 
άτομα απολύθηκαν, ενώ το ποσοστό ανεργίας 
ανήλθε σε 17%, το υψηλότερο που έχει 
καταγραφεί από το 1976 στην εν λόγω 
Επαρχία. 

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, η 
μεγαλύτερη πτώση κατεγράφη στις νεαρές 
ηλικίες (από 15 έως 24), όπου το ποσοστό 
απασχόλησης μειώθηκε κατά 34,2% από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2020, με 
απώλεια 873.000 θέσεων εργασίας. 

Με την σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων από τον Μάιο, αναμένεται αύξηση 
των προσλήψεων, χωρίς όμως επαναφορά της 
απασχόλησης στα προ κρίσης επίπεδα, όπως 
εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, καθώς η 
ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει 
περιορισμένη, τόσο λόγω φόβου για τον 
κορωνοϊό όσο και λόγω ύπαρξης υψηλού 
ποσοστού ανεργίας και μειωμένης 
αγοραστικής δύναμης. 

 

4. Εκτίμηση συνολικής δαπάνης έκτακτων 
μέτρων στήριξης της οικονομίας 

Ο επικεφαλής του Κοινοβουλευτικού 
Γραφείου Προϋπολογισμού (Parliamentary 
Budget Officer – PBO), κ. Yves Giroux,  

ανέφερε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 
νέου Προϋπολογισμού ξεπερνά τα 260 δισ. 
δολλάρια, ενώ εκτιμά ότι το έλλειμμα θα 
μπορούσε να ανέλθει ακόμη και σε 300 
δισεκατομμύρια δολλάρια, σε περίπτωση 
ανακοίνωσης νέων προγραμμάτων στήριξης 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 

 

5. Νέος Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας 
Καναδά 

Ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
Καναδά, κ. Tiff Maclem, θα αναλάβει 
καθήκοντα την 3η Ιουνίου 2020, οπότε θα 
δημοσιευθεί η νέα Οικονομική Έκθεση της 
Τράπεζας. Ο κ.  Maclem ήταν μέχρι πρόσφατα 
Πρύτανης της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Rotman του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο, καθώς και Διευθυντής της   
Scotiabank. Υπήρξε επίσης αναπληρωτής 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του 
Καναδά, κατά την περίοδο 2010-2014. 

 

6. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2020-2021 

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην έγκριτη 
οικονομική εφημερίδα Globe and Mail, o 
Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
δήλωσε ότι η Κυβέρνησή του εξετάζει το 
ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστέρησης 
κατάθεσης του νέου Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους Απριλίου 2020-Μαρτίου 
2021, εξαιτίας του ταχέως μεταβαλλόμενου 
οικονομικού τοπίου λόγω της πανδημίας 
Covid-19. Ο Προϋπολογισμός κάθε νέου 
οικονομικού έτους κατατίθεται τέλη Μαρτίου. 

Με την έναρξη της σταδιακής χαλάρωσης 
των περιοριστικών μέτρων σε ορισμένες 
Επαρχίες, αναμένεται η λήψη απόφασης από 
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με την 
έναρξη της φάσης ανάκαμψης της οικονομίας, 
που έπεται του σταδίου λήψης έκτακτων 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Κατά την ημερήσια ενημέρωση των 
πολιτών, ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε 
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ότι, επί του παρόντος, υπάρχει αυξημένη 
αβεβαιότητα ως προς την οικονομική 
κατάσταση. Ο Προϋπολογισμός, όπως 
υπεγράμμισε, είναι αποτύπωση των 
εκτιμήσεων σχετικά με την πορεία της 
οικονομίας κατά το επόμενο έτος και των 
μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία 
της Ωστόσο, η παρούσα οικονομική 
κατάσταση είναι εξαιρετικά αβέβαιη και δεν 
είναι δυνατό να καθορισθεί πότε θα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να κατατεθεί ο 
Προϋπολογισμός ή να γίνει ενημέρωση για 
την πορεία της οικονομίας.  

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2019, ο 
Υπουργός Οικονομικών, κ. Bill Morneau, είχε 
κάνει λόγο για έλλειμμα 28,1 δισ. δολλαρίων, 
κατά το οικονομικό έτος 2020-2021.  

 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 

1. CΕΤΑ 

α. Κύρωση Συμφωνίας 

Το Λουξεμβούργο είναι το 14ο κράτος 
μέλος της ΕΕ που ολοκλήρωσε την κυρωτική 
διαδικασία της Συμφωνίας CETA, την οποία 
έχουν, μέχρι στιγμής, κυρώσει τα ακόλουθα 
κράτη: Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, 
Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Τσεχία, 
Λιθουανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, 
Σλοβακία(https://www.consilium.europa.eu/en
/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2016017).1  

 

β. Κοινή Επιτροπή (CETA Joint 
Committee) 

Δεδομένης της αναβολής της 
προγραμματισθείσας για την 15η Μαΐου 2020 
συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής της 

                                                
1 Συνεπεία του Brexit δεν συνοπολογίζεται το ΗΒ, το 
οποίο κύρωσε τη Συμφωνία στις 8.11.2018. 

Συμφωνίας CETA, πραγματοποιήθηκε 
εικονοτηλεδιάσκεψη (videoconference) 
μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου, 
κ. Hogan, και της Καναδής  Υπουργού 
Μικρών Επιχειρήσεων, Προώθησης 
Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου, κα Ng, 
προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά 
με θέματα που άπτονται της εφαρμογής της 
Συμφωνίας CETA, αλλά και της μετά-Covid 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Hogan υπεγράμμισε την 
ταύτιση απόψεων ΕΕ και Καναδά αναφορικά 
με τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας 
και συζητήθηκε πώς η Ομάδα της Οττάβας 
(Ottawa Group) θα μπορούσε να αξιοποιήσει 
τις δομές του ΠΟΕ για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών διαφάνειας, προόδου σε 
πολυμερείς προσωρινές ρυθμίσεις, ανάπτυξης 
πολυμερούς πρωτοβουλίας για την υγεία και 
επέκτασης της φαρμακευτικής συμφωνίας. 

 

γ. Διαδικτυακά σεμινάρια 

Στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων 
προβολής της Συμφωνίας CETA, 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2020, 
διαδικτυακό σεμινάριο, θέμα του οποίου ήταν 
ο αντίκτυπος της πανδημίας στη μεταφορά 
προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Καναδά 
(https://euccan.com/watch-the-impact-of-the-
pandemic-on-shipping-between-eu-and-
canada). Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η 11η 
Μαρτίου 2020, ημερομηνία ανακοίνωσης της 
πανδημίας, είναι καθοριστική για την 
ενεργοποίηση λόγου ανωτέρας βίας (force 
majeure) στα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί 
πριν την εν λόγω ημερομηνία. Ακόμη, 
αναφέρθηκε ότι οι δυσκολίες που 
παρατηρούνται στη μεταφορά εμπορευμάτων 
μεταξύ ΕΕ και Καναδά καθώς και η αύξηση 
του κόστους οφείλονται στη  δραματική 
μείωση, λόγω κορωνοϊού, των επιβατικών 
πτήσεων, μέσω των οποίων πραγματοποιείτο 
η μεταφορά του 50% των εμπορευμάτων 
μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Διαφέρει η 
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κατάσταση στις θαλάσσιες μεταφορές, όπου 
είναι εφικτή η προσαρμογή της προσφοράς 
ανάλογα με τη ζήτηση, ώστε να αποφεύγονται 
οι έντονες αυξομειώσεις του μεταφορικού 
κόστους. 

Στις 11 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί 
νέο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «How To 
Find A Business Partner In Canada», το 
οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών  

(https://register.gotowebinar.com/register/450
3008496990365709). 

 

δ. Επιτροπή  υγειονομικών και 
φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS) 

Η συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής 
ανεβλήθη για το φθινόπωρο. Σημειώνεται ότι 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης 
Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις όλων των Επιτροπών: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cf
m?id=1811 

 

ε.   Τροποποίηση όρου διακήρυξης 
δημοσίου διαγωνισμού της Καναδικής 
Υπηρεσίας Διαστήματος 

Η καναδική Υπηρεσία Διαστήματος 
(Canadian Space Agency-CSA) προέβη σε 
τροποποίηση όρου διακήρυξης δημοσίου 
διαγωνισμού, ο οποίος αντέβαινε στα όσα 
προβλέπονται στη Συμφωνία CETA για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις, κατόπιν ενεργειών της 
εδώ Αντιπροσωπείας ΕΕ. Επιπλέον 
παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής 
προτάσεων κατά 40 ημέρες. 

 

στ.   Έκδοση δικαστικής απόφασης περί 
αιολικού πάρκου 

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Επαρχίας του 
Οντάριο ανέτρεψε απόφαση σχετικά με την 

κατασκευή του αιολικού πάρκου «Nation 
Rise» από την πορτογαλική εταιρεία EDPR, 
αποφαινόμενο ότι ήταν αδικαιολόγητη η 
αναστολή του έργου που είχε διαταχθεί από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Επαρχίας του 
Οντάριο.   

 

ζ. Αναθεώρηση ποσοστώσεων τυροκομικών 
προϊόντων  

Η καναδική πλευρά ανακοίνωσε την 
προσωρινή αναβολή της αναθεώρησης των 
ποσοστώσεων τυροκομικών προϊόντων 
(TRQs) που προβλέπονται στη Συμφωνία 
CETA, λόγω δυσκολιών ολοκλήρωσης των 
διαβουλεύσεων εξαιτίας της πανδημίας. Η εδώ 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ υπέβαλε τις θέσεις της 
στις 4 Μαΐου τ.έ, ενώ δεν έχει ακόμη 
παρασχεθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών 
του Καναδά ημερομηνία επανέναρξης των 
διαβουλεύσεων (Comprehensive Review of 
the Allocation and Administration of Tariff 
Rate Quotas (TRQs) for Dairy, Poultry and 
Egg Products - Phase II).  

 

  

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Enbridge 

Στις αρχές Μαΐου 2020, η εταιρεία 
Enbridge, καναδικός διαχειριστής δικτύου 
αγωγών, ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία με 
αντικείμενο την προσωρινή αποθήκευση 
αργού πετρελαίου στο δίκτυό της από 1η 
Ιουνίου 2020, ενώ συνεργάζεται με τις 
Κυβερνήσεις για εξασφάλιση πρόσθετης 
χωρητικότητας.   

2. Απαγόρευση πώλησης 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Alberta 
εμπόδισε την πώληση αγωγών και λοιπών 
εγκαταστάσεων από την εταιρεία Shell 
Canada, με έδρα το Κάλγκαρυ, σε μια πολύ 
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μικρότερη εταιρεία, επίσης εδρεύουσας στο 
Κάλγκαρυ, την Pieridae Energy, λόγω 
παραβίασης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Air Canada 

Στις 4 Μαΐου 2020, η καναδική αεροπορική 
εταιρεία Air Canada, που εδρεύει στο 
Μόντρεαλ, κατά την παρουσίαση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 
2020, ανακοίνωσε την απώλεια ενός 
δισεκατομμυρίου δολλαρίων εξαιτίας της 
εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19. Τα έσοδα του α΄ τριμήνου 
μειώθηκαν κατά 712 εκ. δολλάρια, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Η πληρότητα των πτήσεων κατά το β΄τρίμηνο 
2020 αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 85-
90%, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 
περασμένου έτους και μειωμένη κατά 75% το 
γ΄τρίμηνο τ.έ. Επί του παρόντος, η Air Canada 
δαπανά 22εκ. δολλάρια την ημέρα για την 
κάλυψη εξόδων (ενοικίων, οφειλών, τόκων 
και άλλων υποχρεώσεων). Μέχρι στιγμής, 
έχουν καθηλωθεί 200 αεροσκάφη, έχουν τεθεί 
σε προσωρινή αργία χιλιάδες υπάλληλοι και 
έχει μειωθεί ο προγραμματισμός πτήσεων 
κατά 90%, θέτοντας ουσιαστικά την εταιρεία 
σε κατάσταση «χειμερίας νάρκης», όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Air Canada, κ. Calin 
Rovinescu. 

Περικοπές κόστους και μείωση 
κεφαλαιουχικών δαπανών συγκαταλέγονται 
μεταξύ των ληφθέντων μέτρων για την 
εξακολούθηση της δραστηριότητας της εν 
λόγω εταιρείας, ενώ πλήρης ανάκαμψη από 
την πιο μελανή περίοδο στην ιστορία της 
εμπορικής αεροπορίας αναμένεται να επέλθει 
τουλάχιστον μετά την πάροδο τριών ετών. 
Όπως ανέφερε ο κ. Rovinescu, δεν υπάρχουν 

λέξεις να περιγράψουν τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στην αεροπορική βιομηχανία  
Κατά τον ίδιο, οι εσωτερικές πτήσεις θα είναι 
η πρώτη δραστηριότητα που θα επανέλθει και 
θα ακολουθήσουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ. Οι 
αεροπορικές μετακινήσεις για 
επαγγελματικούς λόγους θα καθυστερήσουν, 
εν μέρει επειδή έχει εδραιωθεί το μοντέλο των 
τηλεσυναντήσεων και της εξ αποστάσεως 
απασχόλησης. Οι διεθνείς πτήσεις θα είναι το 
τελευταίο κομμάτι που θα ανακάμψει, 
εξαρτώμενο από τον τρόπο χειρισμού του 
θανατηφόρου ιού σε άλλες χώρες. 
Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, 
οι διεθνείς πτήσεις και οι επιχειρηματικοί 
ναύλοι ήταν οι δύο πυλώνες στήριξης της 
ανάπτυξης της Air Canada.  

Ανακοινώθηκαν, επίσης, μέτρα προς 
ενθάρρυνση των πελατών και μείωσης του 
κινδύνου έκθεσης στον ιό. Ως εκ τούτου, θα 
καταστεί υποχρεωτική η θερμομέτρηση κάθε 
επιβάτη, μέσω υπέρυθρων σαρωτών, ενώ θα 
ληφθούν αυστηρότερα μέτρα καθαρισμού του 
εσωτερικού των αεροπλάνων. Ακόμη, είναι 
πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας εν 
πτήσει. Τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούν στην 
επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών, 
όπως δήλωσε η Εμπορική Διευθύντρια της 
εταιρείας, κα Lucie Guillemette. 

Μεταξύ άλλων, η Air Canada ανακοίνωσε 
την πρόθεσή της να απαλλαγεί από 79 
αεροσκάφη  τύπου Boeing 767, Airbus A319 
and Embraer 190, τα οποία είναι ενεργειακά 
ασύμφορα. Έτσι, θα εξοικονομηθούν πόροι 
και θα απλοποιηθεί η διαδικασία συντήρησης 
του υπολοίπου στόλου. Σημειώνεται ότι ο 
συνολικός στόλος της Air Canada και των 
θυγατρικών της περιλαμβάνει 406 
αεροσκάφη. Ο κ. Rovinescu διαβεβαίωσε ότι 
η μείωση του στόλου δεν είχε σχέση με την 
πρόσφατη συμφωνία εξαγοράς της 
ανταγωνίστριας Transat AT Inc, για την οποία 
εκκρεμεί έγκριση της Ομοσπονδιακής 
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Κυβέρνησης καθώς και των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών.   

Από τις 22 Μαρτίου 2020, η Air Canada 
πραγματοποίησε περισσότερες από 500 
διεθνείς πτήσεις εμπορευματικών μεταφορών, 
μετά την αφαίρεση καθισμάτων σε ορισμένα 
αεροσκάφη, προκειμένου να ελευθερωθεί 
χώρος για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Κατά 
το β’ τρίμηνο 2020, προγραμματίζεται η 
πραγματοποίηση 150 διεθνών πτήσεων ανά 
εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κ. 
Michael Rousseau, αν και οι εμπορευματικές 
πτήσεις είναι προσοδοφόρες, η εταιρεία δεν 
επιθυμεί να βρίσκεται στις εμπορευματικές 
μεταφορές επί μακρόν. 

Τέλος, ο Καναδός  Πρωθυπουργός, κ. 
Justin Trudeau, στο πλαίσιο της καθημερινής 
ενημέρωσης προς τους πολίτες, δήλωσε ότι 
ορισμένοι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
αεροπορικής βιομηχανίας, θα χρειαστούν 
περισσότερη στήριξη από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, γι’ αυτό θα ανακοινωθούν νέα 
μέτρα σύντομα.  Εν τω μεταξύ, ο κ. Τrudeau 
αναφέρθηκε στην υπαγωγή της Air Canada  
στο Πρόγραμμα Επιδότησης Μισθού, ώστε να 
αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις 
εργαζομένων. Σύμφωνα με την εταιρεία, 
33.000 υπάλληλοι θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν την επιδότηση μέχρι την 6η 
Ιουνίου 2020. 

2. Greyhound 
Η καναδική εταιρεία επιβατικών οδικών 

μεταφορών «Greyhound» ανακοίνωσε την 
προσωρινή παύση δρομολογίων, λόγω 
δραματικής μείωσης (-95%) της ζήτησης, 
εξαιτίας της πανδημίας. Η προσωρινή παύση, 
αρχής γενομένης της 12ης Μαΐου 2020 
αναμένεται να επηρεάζει το εργασιακό 
καθεστώς 400 υπαλλήλων. 

 

 

 

 


