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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
1. Νέα Γενική Κυβερνήτης του Καναδά 

και προκήρυξη πρόωρων 
Ομοσπονδιακών Εκλογών 

Την 26η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 
ορκωμοσία της 30ης Γενικής Κυβερνήτη του 
Καναδά, κ. Mary J. Simon σε μια λιτή τελετή 
με πολλά παραδοσιακά στοιχεία του 
πολιτισμού του καναδικού βορρά, δεδομένου 
ότι η νέα Κυβερνήτης, πρώην διπλωμάτης, 
ανήκει στον αυτόχθονα πληθυσμό (Inuk). 

Κατόπιν συζητήσεως με τη νέα Κυβερνήτη, 
ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
ανακοίνωσε την 15η Αυγούστου 2021 τη 
διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 20 
Σεπτεμβρίου τ.έ., ήτοι δύο έτη πριν τη 
συμπλήρωση τετραετίας. Σημειώνεται ότι η 
κυβέρνηση μειοψηφίας του κ. Trudeau είχε 
αναδειχθεί κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 
2019.    

 
 
2. Οικονομία 

Η καναδική οικονομία υπέστη απρόσμενη 
συρρίκνωση κατά το β΄ τρίμηνο 2021, 
επισκιάζοντας τις προσπάθειες της χώρας για 
ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε 
κατά 0,3 %, βάσει στοιχείων της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά, ενώ σε ετήσια βάση η 
μείωση ανέρχεται σε 1,1%. Τη μεγαλύτερη 
μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές, της τάξεως 
του 15%. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι εξαγωγές 
οχημάτων εξαιτίας διαταραχών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αναφέρεται σε 
σχετική έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής 
(ανεξάρτητου) του Κοινοβουλευτικού 
Γραφείου Προϋπολογισμού (Parliamentary 
Budget Officer – PBO), κ. Yves Giroux, η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα μπορούσε να 
βρεθεί αντιμέτωπη με δημοσιονομικά 
ελλείμματα μέχρι το 2070 εάν δεν 

τροποποιηθούν τα υπάρχοντα σχέδια 
δαπανών, όπως έχουν καταγραφεί στον 
Προϋπολογισμό, ο οποίος ενεκρίθη από τη 
Γερουσία περί τα τέλη Ιουνίου 2021. Η 
Κυβέρνηση Trudeau έχει αναλάβει την 
υλοποίηση πολλών νέων προγραμμάτων 
μόνιμων δαπανών τα τελευταία έτη, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,  
προγραμμάτων φροντίδας παιδιών, ασφάλισης 
εργασίας, στήριξης ηλικιωμένων, ενίσχυσης  
υποδομών στις Επαρχίες. Μάλιστα, στα τέλη 
Ιουλίου 2021, ο κ. Trudeau υποσχέθηκε τη 
διάθεση 5,2 δισεκατομμυρίων δολλαρίων για 
την υλοποίηση του αμφιλεγόμενου 
υδροηλεκτρικού έργου Muskrat Falls στην 
Επαρχία Newfoundland and Labrador. 
 
3. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Ιούλιο 2021, ο 
ρυθμός πληθωρισμού, σε ετήσια βάση, 
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το έτος 
2011, διαμορφούμενος σε 3,7% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, έναντι 3,1% τον Ιούνιο. Το 
σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, σε 
συνδυασμό με την τόνωση της ζήτησης, 
οδήγησε στην ετήσια αύξηση του δείκτη 
τιμών καταναλωτή. 

 Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι τιμές της 
βενζίνης αυξήθηκαν κατά 30,9%, σε σύγκριση 
με τον Ιούλιο 2020, όταν πολλές επιχειρήσεις 
άρχισαν να ανοίγουν ξανά μετά το πρώτο 
κύμα της πανδημίας. Στα λοιπά προϊόντα, ο 
μέσος όρος αύξησης ήταν της τάξεως του 
2,8%. Στα τρόφιμα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 
1,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020, ενώ οι τιμές των εστιατορίων 
σημείωσαν αύξηση κατά 3,1%, τη μεγαλύτερη 
μετά τον Ιανουάριο 2019. Το κόστος αγοράς 
οχημάτων ακολούθησε επίσης ανοδική πορεία 
(5,5%) εν μέρει εξαιτίας της έλλειψης 
ημιαγωγών (semiconductor chips). Η 
μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση σημειώθηκε στον 
τομέα ακινήτων ως προς το κόστος 
μεταβίβασης κυριότητας (13,8%). 
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Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά 
προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός είναι 
πιθανό να εξακολουθεί να κυμαίνεται στο 3% 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μέτρο 
σύγκρισης τις χαμηλές τιμές και τις 
περιορισμένες δαπάνες κατά τους πρώτους 
μήνες της πανδημίας. Στόχος της Κεντρικής 
Τράπεζας είναι να διατηρήσει τον 
πληθωρισμό στο 2%. Ο Κυβερνήτης της 
Τράπεζας, κ. Tiff Macklem, δήλωσε ότι η 
Τράπεζα θα προβεί σε λήψη μέτρων, εφόσον 
οι προσωρινές αυξήσεις τιμών εμμένουν.  
 

4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά  

Πληθυσμός 
38.005.238 

Καταγεγραμμένα 
κρούσματα 

Αναρρώσαντες Θάνατοι 

Καναδάς 
1.6.2021  1.383.214 1.326.484 25.566 

31.8.2021 1.499.165 1.440.926 26.932 
Οντάριο 
1.6.2021     532.158 511.703   8.766 

31.8.2021    565.550 550.179   9.503 
Κεμπέκ 
1.6.2021     370.527 355,785 11.133 

31.8.2021    389.224 373.538 11.286 
Βρετανική Κολομβία 
1.6.2021      144.473    139.899   1.703 

31.8.2021     166.068    157.941   1.816 
Αλμπέρτα 
1.6.2021     227.718 218.719    2.228 

31.8.2021    252.930 238.895   2.375 
Πηγή: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection.html#a1 

Κατά τους θερινούς μήνες, σημειώθηκε 
αύξηση των κρουσμάτων κατά 8,38%. Τη 
μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι Επαρχίες της 
Βρετανικής Κολομβίας (14,95%) και της 
Αλμπέρτα (11.07%). Σε όλη την επικράτεια το 
ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ανέρχεται 
στο 67,69%, ενώ 73,95% έχει λάβει 
τουλάχιστον μία δόση 
(https://covid19tracker.ca/vaccinationtracker.ht
ml).  

 

 

 

Από την 1η Ιουλίου 2021, η Επαρχία της 
Αλμπέρτα ήταν η πρώτη που προχώρησε σε 
άρση περιοριστικών μέτρων, καθώς, όπως 
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κ. Jason Kenney, 
η Επαρχία έφθασε στο όριο εμβολιασμού για 
την τρίτη και τελευταία φάση 
επαναλειτουργίας, με 70,2% των κατοίκων να 
έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση.  

Τέλη Ιουνίου 2021, κατόπιν έντονων 
πιέσεων, μεταξύ άλλων, από την τουριστική 
βιομηχανία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων για τους πλήρως εμβολιασμένους. Από 
τις 5 Ιουλίου ήρθη το μέτρο υποχρεωτικής 
δεκατετραήμερης καραντίνας των πλήρως 
εμβολιασμένων Καναδών και μόνιμων 
κατοίκων που εισέρχονται στη χώρα. Επιπλέον, 
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συνεργάστηκε με 
Κυβερνήσεις άλλων χωρών προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι θα γίνονται αποδεκτοί ως 
πλήρως εμβολιασμένοι Καναδοί που έχουν 
λάβει δύο δόσεις από διαφορετικά σκευάσματα. 

Από τις 9 Αυγούστου 2021 υποδέχονται 
διεθνείς πτήσεις άλλα πέντε καναδικά 
αεροδρόμια (Χάλιφαξ, Κεμπέκ, Οττάβα, 
Γουϊνιπεγκ, Έντμοντον). Τα τέσσερα 
αεροδρόμια που δέχονταν διεθνείς πτήσεις 
μέχρι τότε ήταν τα ακόλουθα: Μόντρεαλ, 
Τορόντο, Κάλγκαρυ, Βανκούβερ). 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υγείας του Καναδά, από τις 7 Σεπτεμβρίου 
2021 επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα πλήρως 
εμβολιασμένων μη Καναδών. Απαιτείται 
πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς και 
αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) χωρίς όμως 
υποχρέωση αυτοπεριορισμού 14 ημερών. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά: www.canada.ca/en/public-
health/html. 

Εντωμεταξύ, τέλη Αυγούστου η Επαρχία του 
Οντάριο ανακοίνωσε ότι θα απαιτείται 
διαβατήριο εμβολιασμού (vaccination passport) 
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για είσοδο σε εστιατόρια, γυμναστήρια, θέατρα 
και άλλους χώρους διασκέδασης.  

Τέλος, την 22α Ιουνίου 2021, εγκαινιάστηκε 
στο Μόντρεαλ το νέο εργαστήριο του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας του Καναδά που είναι το 
πρώτο καναδικό εργαστήριο παραγωγής 
εμβολίων κατά του Covid-19.  

 
5. Μερικό άνοιγμα χερσαίων συνόρων 

Καναδά-ΗΠΑ 

Στα μέσα Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός του 
Καναδά, κ. Trudeau, είχε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Joe 
Biden, σχετικά με τον τρόπο άρσης των 
περιοριστικών μέτρων στα χερσαία σύνορα 
Καναδά-ΗΠΑ, τα οποία έκλεισαν για πρώτη 
φορά την 21η Μαρτίου 2020. 

Από την πλευρά του Καναδά, 
ανακοινώθηκε το άνοιγμα των συνόρων για 
τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες των 
ΗΠΑ από την 9η Αυγούστου 2021. Ωστόσο, 
στα τέλη Αυγούστου 2021, ο Αμερικανός 
Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα σύνορα θα 
παραμείνουν κλειστά μέχρι την 21η 
Σεπτεμβρίου 2021 για μη ουσιώδεις 
μετακινήσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
μετάδοση του ιού, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάλλαξης Δέλτα.  

 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

1. CUSMA 
Με την παρέλευση ενός έτους από την 

εφαρμογή της Συμφωνίας CUSMA, o 
Καναδάς επέστρεψε στη σταθερότητα ως προς 
τις εμπορικές του σχέσεις με τους 
παραδοσιακούς του εταίρους. Ωστόσο, 
σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αν και 
έχει παρέλθει ο κίνδυνος καταγγελίας της 
συμφωνίας, συνεχίζονται οι μακροχρόνιες 
διαμάχες σχετικά με τη ρήτρα αγοράς 
αμερικανικών προϊόντων (Buy American), τη 

ξυλεία από μαλακό ξύλο και την πρόσβαση 
στον γαλακτοκομικό τομέα του Καναδά. 

 

2.  CΕΤΑ 
Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων 

ετών από την προσωρινή εφαρμογή της 
Συμφωνίας CETA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διοργανώνει, την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, 
διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την 
αξιοποίηση της Συμφωνίας από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες καθώς και η φόρμα εγγραφής 
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.
cfm?id=2295  

 
 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Keystone XL 

Αρχές Ιουνίου 2021, η TC Energy 
(καναδική εταιρεία ενέργειας με έδρα στο 
Κάλγκαρυ) ανακοίνωσε τον τερματισμό 
κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Keystone 
XL, βάζοντας τέλος στην δεκατριάχρονη 
διαδικασία αδειοδοτήσεων, η οποία είχε 
σταματήσει δύο φορές επί προεδρίας Ομπάμα, 
είχε αναβιώσει επί προεδρίας Τραμπ και είχε 
διακοπεί από τον Πρόεδρο Μπάιντεν κατά την 
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του 
(20.1.2021). 

Η ακύρωση του έργου αποτελεί σημαντικό 
πλήγμα για την οικονομία της Αλμπέρτα.  Ο 
Πρωθυπουργός της Επαρχίας, κ. Jason 
Kenney, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του 
εξετάζει τις νομικές πτυχές του ζητήματος με 
σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών από την 
μη υλοποίηση του αγωγού, μη αποκλείοντας 
το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών.  

Πράγματι, τον Ιούλιο 2021, η TC Energy 
κατέθεσε αγωγή ζητώντας 15 δισεκατομμύρια 
δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση, επί 
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τη βάσει παραβίασης υποχρεώσεων της 
τελευταίας ως προς το ελεύθερο εμπόριο, 
όπως απορρέει από την παλαιά Συμφωνία 
NAFTA. 

Σημειώνται ότι ο εν λόγω αγωγός 
αποτελούσε την 4η φάση ανάπτυξης του 
δικτύου αγωγών Keystone (η κυριότητα του 
οποίου είχε περάσει τον Μάρτιο 2020 στην 
Επαρχία της Αλμπέρτα) και θα συνέδεε τους 
τερματικούς σταθμούς της φάσης 1 στο 
Hardisty της Αλμπέρτα με το Steele City στην 
Πολιτεία Νεμπράσκα των ΗΠΑ, 
ακολουθώντας μικρότερη διαδρομή και 
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο σε διάμετρο 
αγωγό.  

 

 
 
 

2. Enbridge – Line 5 

Τον Ιούνιο 2021 ο Καναδάς και οι ΗΠΑ 
είχαν δύο συναντήσεις την εβδομάδα σχετικά 
με το μέλλον του αγωγού Enbridge (Γραμμή 
5) δυνάμει της διμερούς συμφωνίας του 1977, 
που είχε συναφθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός των 
δύο χωρών. Η εν λόγω Γραμμή είναι ένας 
σημαντικός αγωγός πετρελαίου για το 

Οντάριο και το Κεμπέκ, ο οποίος διατρέχει 
την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (Great 
Lakes). Εντωμεταξύ, αναμένονται 
καθυστερήσεις, καθώς το Σώμα Μηχανικών 
του Στρατού των ΗΠΑ ανέλαβε να προβεί σε 
εκταμένη αναθεώρηση της μελέτης για τη  
σήραγγα κάτω από τις Μεγάλες Λίμνες, 
συντάσσοντας δήλωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.    

3. Κρίσιμα ορυκτά 

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση που 
δημοσιεύθηκε περί τα τέλη Ιουνίου 2021, η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση οφείλει να 
αφυπνιστεί σχετικά με την αναγκαιότητα 
προστασίας της βιομηχανίας κρίσιμων 
ορυκτών, καθώς η Κίνα μεθοδεύει την 
κυριαρχία της στον εν λόγω τομέα. Όπως 
αναφέρεται στην έκθεση, η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα 
επιχειρηματικό περιβάλλον όπου ο Καναδάς 
δεν θα μπορεί να καλύψει την αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση σε κρίσιμα ορυκτά και, ως 
εκ τούτου, θα εξαρτάται από άλλες χώρες.  

Η Αυστραλία δήλωσε ότι, σε συνεργασία 
με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχει προβεί στη 
δημιουργία διαδραστικού χάρτη αποθέσεων 
σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών που 
αναμένεται να έχουν μεγάλη ζήτηση, καθώς 
υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο 
καθαρές μορφές ενέργειας: 
https://portal.ga.gov.au/persona/cmmi  
 
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας 

H εταιρεία CREATIONS GEORGIANNI 
ενδιαφέρεται να εισάγει γυναικεία έτοιμα 
ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, στέφανα 
και αξεσουάρ γάμου. 

Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι: 
CREATIONS GEORGIANNI 
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Georgia Varoutsos  
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Δ/νση: 4357 Notre Dame Blvd, Laval, Quebec 
H7W1T3 
Τηλ.: +1 450-973-2807 
Email: info@creationsgeorgianni.com  
Website: https://creationsgeorgianni.com 
 

2. 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 
(6-7.10.2021) 

Από 6 έως 7 Οκτωβρίου 2021, θα διεξαχθεί 
το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας που 
διοργανώνει η AgriBusiness Forum, με θέμα 
«Το μέλλον των αγροδιατροφικών 
συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη 
εποχή». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 
συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 
Συνέδριο θα διεξαχθεί με τη φυσική παρουσία 
εισηγητών και κοινού. Ωστόσο, είναι δυνατή η 
συμμετοχή μέσω διαδικτύου, καθώς θα 
μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, 
τους ομιλητές και το κόστος εγγραφής είναι 
διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  
https://agribusinessforum.org/abf21-
agribusiness-forum-2021/, 
https://www.eventora.com/en/Events/agricultu
re-business-forum-2021 (εγγραφή). 

Επ’ ευκαιρία του του εν λόγω Συνεδρίου, 
διοργανώνεται την Τετάρτη 6/10/2021, 
εκδήλωση με θέμα «Οικοδόμηση σύγχρονων 
αγροτικών οικονομιών μέσω της ενίσχυσης 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας». 
Ομιλήτριες θα είναι γυναίκες από Γερμανία, 
Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία και Γεωργία της 
ομάδας UN Women 
(www.balkansblackseaforum.org;www.agribu
sinessforum.org;www.georoutes.com; 
www.gnomon.eu) 

 
3. Διαδικτυακός τόπος προβολής 

ελληνικού ελαιολάδου 

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.  

Ενδεικτικά, παρατίθεται πρόσφατη 
αρθρογραφία: 

https://www.greekliquidgold.com/index.ph
p/en/more/competitions-awards/435-triumph-
for-greek-olive-oil-at-mario-solinas-
competition (Mario Solinas Award) 
https://www.greekliquidgold.com/index.php/e
n/more/competitions-awards/434-23-greek-
organic-extra-virgin-olive-oils-win-biol-prizes  

Πρόκειται για μια ανεπίσημη, μη 
κερδοσκοπική προσπάθεια της 
δημοσιογράφου Lisa Radinovsky. Η 
αναδημοσίευση των άρθρων είναι δυνατή, 
κατόπιν επικοινωνίας με τη δημοσιογράφο 
(info@greekliquidgold.com). 

 

4. Sial Canada Connect (21.9.2021) 

Για τον εορτασμό των 20 ετών της 
μεγαλύτερης Έκθεσης Τροφίμων στον 
Καναδά Sial, θα πραγματοποιηθεί η 
διαδικτυακή εκδήλωση Sial Canada 
Connect, την 21η Σεπτεμβρίου 2021, στην 
οποία η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η εγγραφή 
των επισκεπτών είναι δυνατή μέσω του 
ηλεκτρονικού συνδέσμου:  

https://sialcanada.com/en/registration-sial-2021/ 

Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της 
έκθεσης SIAL  https://sialcanada.com.  

 

 

 


