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Α.
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Αύξηση ανεργίας
Βάσει στατιστικών στοιχείων για τον
Μάρτιο 2020, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε
7,8% δεδομένου ότι ένα εκατομμύριο
Καναδοί απώλεσαν την εργασία τους λόγω
της πανδημίας. Οι οικονομικοί αναλυτές
εκτιμούν ότι το ποσοστό θα αυξηθεί έτι
περαιτέρω κατά τους επόμενους μήνες,
φθάνοντας στο 13-15% περίπου. Η
μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας
κατεγράφη στην Επαρχία του Οντάριο
(403.000). Ακολουθούν το Κεμπέκ (264.000)
και η Βρετανική Κολομβία (132.000).
Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης
μειώθηκε από 61,8% τον Φεβρουάριο σε
58,5% τον Μάρτιο.

2. Εισαγωγικοί
εμπορίου

δασμοί

-

Διεξαγωγή

Έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικοί δασμοί
που αφορούν σε ιατρικό εξοπλισμό, ενώ η
καταβολή των εισαγωγικών δασμών επί των
λοιπών προϊόντων έχει αναβληθεί μέχρι τα
τέλη Ιουνίου τ.έ. Ακόμη, κατόπιν συνομιλιών
που είχε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, κ.
Hogan, με Καναδούς αξιωματούχους, στα
τέλη Μαρτίου, επιβεβαιώθηκε ότι το εμπόριο
μεταξύ Καναδά και ΕΕ διεξάγεται κανονικά
και ότι δεν υφίσταται πρόθεση επιβολής
περιορισμών.

3. Οικονομικά μέτρα για τις επιχειρήσεις:
Πρόγραμμα
επιδότησης
εργασίαςΧορήγηση άτοκων δανείων
Επέκταση του προγράμματος επιδότησης
εργασίας
ανακοίνωσε
ο
Καναδός
Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι η

Κυβέρνησή του,
αφουγκραζόμενη
τις
τρέχουσες ανάγκες, καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη λήψη αποτελεσματικών
μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που
δημιουργούνται εξαιτίας της πανδημίας. Οι
προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες ενεκρίθησαν
από το Κοινοβούλιο, αφορούν κυρίως στο
ποσοστό επιδότησης εργασίας, το οποίο θα
είναι πλέον 100% αντί 75%, ενώ στους
δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνονται και οι
μερικώς απασχολούμενοι.
Όπως δήλωσε ο κ. Trudeau, η Κυβέρνηση
έχει έρθει σε επικοινωνία με τραπεζικά
ιδρύματα και δικηγόρους προκειμένου να
οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με
το πρόγραμμα χορήγησης άτοκων δανείων σε
επιχειρήσεις, με εγγύηση του Δημοσίου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα μέσα
οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων είναι
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα της
Κυβέρνησης
του
Καναδά:
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/coronavirus-diseasecovid-19.html υπό τη θεματική «Financial
and Economic Support».

4. Επίδομα Έκτακτης Ανάγκης (Canada
Emergency Response Benefit-CERB)
Σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι
υπέβαλαν αίτηση λήψης του Επιδόματος
Έκτακτης Ανάγκης (CERB)
και του
Επιδόματος Ασφάλισης Εργασίας (EI).

5. Tαμείο
Κοινότητας

Έκτακτης

Στήριξης

Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη
δημιουργία Ταμείου Έκτακτης Στήριξης της
Κοινότητας (Emergency Community Support
Fund), μέσω του οποίου θα διατεθούν 350 εκ.
δολλάρια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που βοηθούν
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
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6. Προσωπικός
Εξοπλισμός (ΡΡΕ)

Προστατευτικός

Στις αρχές Απριλίου, η καναδική
Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διάθεση 2
δισεκατομμυρίων δολλαρίων Καναδά για
κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών σε ιατρικό
εξοπλισμό για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, ενώ παράλληλα έχουν ήδη γίνει
τα πρώτα βήματα για εγχώρια παραγωγή. Ο
Καναδός
Πρωθυπουργός
ευχαρίστησε
δημοσίως τις 5.000 περίπου επιχειρήσεις που
δήλωσαν ότι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις
εγκαταστάσεις τους για την παραγωγή
εξοπλισμού ΡΡΕ για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού. Τυχόν πλεόνασμα της παραγωγής,
όπως είπε, θα μπορούσε να διατεθεί σε άλλες
χώρες που έχουν ανάγκη.

7. Παραγωγή τροφίμων
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την διάθεση 50
εκ. δολλαρίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι οι αλλοδαποί εποχιακοί εργάτες θα
ολοκληρώσουν
την
περίοδο
αυτοαπομόνωσης,
προτού
ξεκινήσουν
να
εργάζονται στον Καναδά, στους τομείς
αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης τροφίμων
και αλιείας.
Επιπρόσθετα,
ο
Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον 62,5 εκ.
δολλαρίων για τη στήριξη του τομέα
αλιευτικών προϊόντων, καθώς αυξάνονται οι
ανησυχίες για την επάρκεια της εγχώριας
αλυσίδας εφοδιασμού.
Κρίση
διαφαίνεται
στην
καναδική
παραγωγή πατάτας, καθώς έχει σχεδόν
μηδενιστεί η ζήτηση για τηγανιτές πατάτες.
Επίσης, η εγχώρια βιομηχανία κρέατος
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, καθώς
έχουν ξεσπάσει κρούσματα κορωνοϊού σε
σφαγεία και μονάδες εκτροφής ζώων στις
Επαρχίες Αλμπέρτα, Οντάριο και Κεμπέκ.

8. Έκτακτη επιστροφή έμμεσου φόρου
Σύμφωνα με την ενημέρωση στην
ιστοσελίδα:
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/child-family-benefits/gsthstcamount.html, πιστώθηκε στους δικαιούχους
συμπληρωματικό ποσό επιστροφής φόρου
GST/HST
(Goods
and
Services
Tax/Harmonized Sales Tax) ως έκτακτη
ενίσχυση εξαιτίας της πανδημίας. Το εν λόγω
μέτρο εντάσσεται στην κατηγορία των
οικογενειακών επιδομάτων.

9.

Χορήγηση κρατικής χρηματοδότησης
στον
Καναδικό
Οργανισμό
Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA)

Στα μέσα Απριλίου 2020, η Υπουργός
Υγείας του Καναδά, κ. Patty Hajdu, και η
Υπουργός
Γεωργίας
και
Αγροτικών
Προϊόντων,
κ.
Marie-Claude
Bibeau,
ανακοίνωσαν χρηματοδότηση ύψους 20 εκ.
δολλαρίων στην Καναδικό Οργανισμό
Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) προς στήριξη
των κρίσιμων υπηρεσιών ελέγχου τροφίμων,
εν
μέσω
πανδημίας.
Περισσότερες
λεπτομέρειες
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα:
https://www.canada.ca/en/food-inspectionagency/news/2020/04/government-of-canadaprovides-20million-to-safeguard-canadasfood-supply-by-supporting-critical-foodinspection-services.html

10. Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για
τον Covid-19
Η καναδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε
επιχορήγηση ύψους άνω των 828.000
δολλαρίων για την ενίσχυση του ερευνητικού
έργου Καθηγητή του Πανεπιστημίου της
Αλμπέρτα, ο οποίος συνεργάζεται με το
Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan. Σκοπός είναι
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η ανάπτυξη μεθόδων προσυµπτωµατικού
ελέγχου της νόσου Covid-19.
Ακόμη, 750 εκατομμύρια δολλάρια
διατίθενται για την υλοποίηση ιατρικής και
ερευνητικής στρατηγικής καταπολέμησης του
Covid-19.

11. Παράταση
κλεισίματος
Καναδά-ΗΠΑ

συνόρων

Ανακοινώθηκε παράταση του κλεισίματος
των συνόρων Καναδά και ΗΠΑ για 30 ακόμη
ημέρες, μέχρι την 20η Μαΐου 2020. Πρόκειται
για κοινή απόφαση των δύο κρατών,
προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω
μετάδοση του ιού. Το εν λόγω μέτρο, το οποίο
είχε τεθεί σε ισχύ περί τα τέλη Μαρτίου, έχει
αποδώσει καρπούς. Όπως δήλωσε ο κ.
Trudeau, απαγορεύεται η διασυνοριακή
μετακίνηση για μη ουσιαστικούς λόγους, ενώ
οι περιορισμοί ως προς τους αλλοδαπούςαιτούντες ασύλου θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τους
αλλοδαπούς που εργάζονται εποχιακά στον
αγροτικό τομέα.
Από την απαγόρευση δεν καταλαμβάνεται
η μεταφορά κρίσιμων εφοδίων, όπως ιατρικού
εξοπλισμού. Επίσης, το μερικό κλείσιμο των
συνόρων δεν επηρεάζει τις βασικές
μετακινήσεις, όπως την μεταφορά τροφίμων
και αγαθών μέσω φορτηγών οχημάτων και
αμαξοστοιχιών ή τη μετακίνηση εργαζομένων.
Οι πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών
συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί. Όπως
δήλωσε ο κ. Trudeau, απλά συμφωνήθηκε η
παράταση του κλεισίματος των συνόρων για
ακόμη 30 ημέρες, χωρίς τροποποίηση των
όρων.

12. Αυστηριοποίηση κανόνων περί άμεσων
επενδύσεων
Ανακοινώθηκε η αυστηροποίηση των
κανόνων περί άμεσων επενδύσεων σε

καναδικές εταιρείες που σχετίζονται με τη
δημόσια υγεία ή με κρίσιμες αλυσίδες
εφοδιασμού, καθώς και σε κρατικές καναδικές
εταιρείες αν οι επενδυτές έχουν στενούς
δεσμούς με ξένες Κυβερνήσεις. Σκοπός του εν
λόγω μέτρου, όπως ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και
Ανάπτυξης, είναι να διασφαλισθεί ότι οι
εισερχόμενες επενδύσεις δεν θα εισάγουν
νέους κινδύνους στην καναδική οικονομία ή
την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης
της υγείας και ασφάλειας των Καναδών.
Σύμφωνα με τον Καναδό Πρωθυπουργό, η
Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ορισμένες
επιχειρήσεις, οι οποίες θα διαδραματίσουν
σημαίνοντα ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας
από την πανδημία, ιδίως οι νεοφυείς που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα μπορούσαν να
βρεθούν εκτεθειμένες σε «επιθετικούς ξένους
επενδυτές» (“exposed to predatory foreign
investors”). Ο κ. Trudeau δήλωσε ότι στην
παρούσα φάση, κατά την οποία ενισχύεται η
εγχώρια βιομηχανία και παραγωγή αναγκαίου
ιατρικού εξοπλισμού, θα ήταν προτιμητέο οι
ξένοι επενδυτές να μην έχουν τη δυνατότητα
να διοχετεύσουν στο εξωτερικό την καναδική
παραγωγή που προορίζεται για τους
Καναδούς, σε περίοδο κρίσης. Τέλος,
σημειώνεται ότι η αυστηροποίηση των μέτρων
θα ισχύσει μέχρι την επανάκαμψη της
καναδικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της
πανδημίας.

13. Εκτίμηση συνολικής δαπάνης έκτακτων
μέτρων στήριξης της οικονομίας
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες
εκτιμήσεις της καναδικής Κυβέρνησης, το
συνολικό ύψος των κρατικών δαπανών για την
εφαρμογή των έκτακτων μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης κατά την περίοδο της πανδημίας
ανέρχεται, μέχρι στιγμής, σε άνω των 145,6
δισεκατομμυρίων δολλαρίων.
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14. Επιδότηση
ενοικίου
επιχειρήσεων (CECRA)

μικρών

Σύμφωνα με το νέο μέτρο που
ανακοινώθηκε
από
τον
Καναδό
Πρωθυπουργό, προβλέπεται μείωση του
ενοικίου κατά 75% των επιχειρήσεων που
έχουν πληγεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Στο εν
λόγω μέτρο (Canada Emergency Commercial
Rent Assistance – CECRA), δικαιούχοι είναι
οι μικρές επιχειρήσεις, των οποίων η αξία του
ενοικίου που καταβάλλουν μηνιαίως δεν
ξεπερνά το ποσό των 50.000 δολλαρίων, ενώ
επιπρόσθετα θα πρέπει να αποδεικνύεται
παύση λειτουργίας ή μείωση των εσόδων τους
κατά 70%, σε σύγκριση με την προ-Covid19
εποχή.
Το εν λόγω βοήθημα, η καταβολή του
οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα
Μαΐου, θα είναι επίσης διαθέσιμο σε
φιλανθρωπικά
ιδρύματα
και
μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

15. Ύφεση καναδικής οικονομίας
Σύμφωνα με δημοσίευμα στην έγκυρη
οικονομική εφημερίδα Globe and Mail του
Καναδά, η καναδική οικονομία, η οποία
πλήττεται τόσο από τον κορωνοϊό όσο και από
την κατάρρευση των τιμών πετρελαίου,
φαίνεται ότι οδεύει προς την βαθύτερη ύφεση
που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η ανάκαμψη
αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά
κατά τα επόμενα έτη, όπως αναφέρουν 25
έγκριτοι
οικονομικοί
αναλυτές,
σε
δημοσκόπηση του Reuters που διεξήχθη από
τις 23 έως 28 Απριλίου 2020. Την ίδια άποψη
συμμερίζεται επίσης ο Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, κ. Stephen
Poloz, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι, από τη
στιγμή που η επιδημία θα εξαφανιστεί, θα
χρειαστούν «μερικά χρόνια» (“a couple of
years”), προκειμένου η οικονομία να
ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Μετά την απότομη συρρίκνωση του
καναδικού ρυθμού ανάπτυξης και την
απώλεια ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας
τον περασμένο μήνα, οι οικονομικοί αναλυτές
αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους επί τα
χείρω. Ενώ τον Ιανουάριο τ.έ. έκαναν λόγο
για συρρίκνωση 1,6% του ετήσιου ρυθμού
ανάπτυξης, τώρα προβλέπουν συρρίκνωση της
τάξεως του 9,8% σε ετήσια βάση και μείωση
του ρυθμού ανάπτυξης κατά 37,5% το β΄
τρίμηνο τ.έ. Αν επαληθευτούν οι εν λόγω
προβλέψεις, τότε θα καταγραφεί η βαθύτερη
ύφεση των τελευταίων έξι δεκαετιών, παρά τις
αξιόλογες προσπάθειες της Κεντρικής
Τράπεζας του Καναδά για στήριξη της
καναδικής οικονομίας (βλ. εξαγορά εταιρικών
ομολόγων ύψους 10 δισ. δολλαρίων και
επαρχιακών ομολόγων ύψους 50 δισ.
δολλαρίων,
καθώς
και
διάθεση
δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε κυβερνητικές
δαπάνες για στήριξη επιχειρήσεων και
νοικοκυριών).
Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα του
Καναδά έχει ήδη προβεί σε μείωση του
βασικού επιτοκίου κατά 150 μονάδες βάσης,
φθάνοντας το 0,25%. Η πλειοψηφία των
οικονομικών αναλυτών που συμμετείχαν στη
δημοσκόπηση θεωρεί ότι θα υπάρξουν νέα
μέτρα στήριξης της οικονομίας από την
Κεντρική Τράπεζα, ενώ πιστεύουν ότι το
βασικό επιτόκιο θα κινείται γύρω στο μηδέν
μέχρι το 2022.
Τέλος, ως προς τον πληθωρισμό,
αναμένεται να παραμείνει στο 0,5% κατά τα
επόμενα τρίμηνα, αρκετά χαμηλότερα από το
στόχο του 2% που έχει θέσει η Κεντρική
Τράπεζα.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, ο ρυθμός
ανάπτυξης σημείωσε πτώση κατά 9%, τον
Μάρτιο, ήτοι τη μεγαλύτερη μηνιαία
συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος από το 1961. Κατά το α΄τρίμηνο
2020, κατεγράφη μείωση του ΑΕΠ κατά 2,6%
και σε ετήσια βάση κατά 10%.
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Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. CUSMA: Έναρξη ισχύος
Όπως ανακοινώθηκε στα τέλη Απριλίου
2020 από τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των
ΗΠΑ, κ. Robert Lighthizer, η θέση σε ισχύ
της νέας Συμφωνίας CUSMA (USMCA) θα
πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι η κυρωτική διαδικασία
ολοκληρώθηκε από τον Καναδά την 13η
Μαρτίου 2020, ενώ η σχετική ειδοποίηση
απεστάλη την 2α Απριλίου τ.έ. Βάσει των
όρων της εν λόγω Συμφωνίας, η θέση της σε
ισχύ πραγματοποιείται με την παρέλευση
τριμήνου από την λήψη της τελευταίας
ειδοποίησης κύρωσης.
Ωστόσο, η ανακοίνωση της ημερομηνίας
έναρξης ισχύος της CUSMA, η οποία
αντικαθιστά την επί 26 έτη ισχύουσα
Συμφωνία NAFTA (North American Free
Trade Agreement), φαίνεται ότι δημιουργεί
προβλήματα
στους
Καναδούς
γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι είχαν ζητήσει
τη θέση της σε ισχύ ένα μήνα αργότερα, ήτοι
την 1η Αυγούστου 2020, ημερομηνία έναρξης
ετήσιων προθεσμιών για ποσοστώσεις και
σύνδεσης με οικονομικές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων του κλάδου. Δεν αποκλείεται,
εξαιτίας του λόγου αυτού, να καταγραφούν
απώλειες μέχρι και 100 εκ. δολλαρίων.
Η νέα Συμφωνία θα παρέχει πλέον
πρόσβαση στους Αμερικανούς παραγωγούς
στο
3,6%
της
καναδικής
αγοράς
γαλακτοκομικών, η οποία μονοπωλείτο από
την εγχώρια παραγωγή, ενώ θα χρειαστεί να
μεθοδευτούν
αλλαγές
στο
σύστημα
τιμολόγησης ορισμένων προϊόντων, προς την
διευκόλυνση της πρόσβασης αμερικανικών
προϊόντων.
Σε δηλώσεις της, η Αναπληρώτρια
Πρωθυπουργός, κα Chrystia Freeland,
υπεραμύνθηκε
των
χειρισμών
της
Κυβέρνησης όσον αφορά στη Συμφωνία και

επανέλαβε την κυβερνητική δέσμευση
αποζημίωσης
των
Καναδών
γαλακτοπαραγωγών. Σύμφωνα δε με την
εκπρόσωπο τύπου της κας Freeland, η
Κυβέρνηση διατήρησε και προστάτεψε την
αλυσίδα εφοδιασμού παρά τις πιέσεις των
Αμερικανών για πλήρη διάλυσή της.
2. CΕΤΑ
Αναβλήθηκε η προγραμματισθείσα για την
15η Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Κοινής
Επιτροπής της Συμφωνίας CETA, ενώ δεν έχει
ορισθεί ακόμη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.
Εν τω μεταξύ, κατά το προσεχές διάστημα, ο
Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, κ. Hogan,
και
η
Καναδή
Υπουργός
Μικρών
Επιχειρήσεων, Προώθησης Εξαγωγών και
Διεθνούς Εμπορίου, κα Ng, αναμένεται να
επιδιώξουν επικοινωνία, προκειμένου να
συζητήσουν επείγοντα ζητήματα εφαρμογής
της Συμφωνίας CETA, αλλά και ζητήματα
σχετικά με την μετά-Covid διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασμού.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Πτώση
των
τιμών
πετρελαίου:
Επιπτώσεις στις καναδικές Επαρχίες
παραγωγής πετρελαίου-Μέτρα στήριξης
Προ δεκαημέρου σχεδόν, η τιμή βαρελιού
του καναδικού πετρελαίου, παραδοτέου τον
Μάιο, είχε φθάσει σε σημείο να
διαπραγματεύεται κάτω του μηδενός (0 USD
ανά βαρέλι), εντός της ημέρας. Η εν λόγω
κατάσταση,
η
οποία
εκφεύγει
των
συνηθισμένων, σημαίνει ότι οι παραγωγοί
πληρώνουν τους αγοραστές, προκειμένου να
διαθέσουν τα προϊόντα τους και να
αποσυμφορείται το σύστημα.
Στις λεγόμενες Επαρχίες «Prairies»
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba) όπου ένα
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βαρέλι πετρελαίου έχει την ίδια τιμή σχεδόν
με ένα φλιτζάνι καφέ, εμπειρογνώμονες του
τομέα ενέργειας υποστηρίζουν ότι ίσως είναι
κατάλληλη στιγμή για μια διαφορετική
προσέγγιση του τομέα ενέργειας στην
περιοχή. Προτείνουν μια δυναμική στροφή
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε
να αντισταθμιστούν,, εν μέρει, οι τεράστιες
απώλειες θέσεως εργασίας και η οικονομική
αναταραχή που πλήττει, επί του παρόντος, τη
βιομηχανία πετρελαίου.
Η επίσης πετρελαιοπαραγωγός Επαρχία
του Newfounland and Labrador βρίσκεται σε
«κατάσταση κρίσης» λόγω καθυστερήσεων
υλοποίησης έργων, ακυρώσεων και πτώσης
των τιμών πετρελαίου. Υπό το φως των
ανωτέρω, η εν λόγω Επαρχία προέβη σε
ζήτηση οικονομικών κινήτρων από την
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση,
ώστε
να
επισπευσθούν
τα
έργα
υπεράκτιας
εκμετάλλευσης, όπου, σύμφωνα με την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Καναδά,
υπάρχουν αποθέματα 5,1 δισεκατομμυρίων
βαρελιών πετρελαίου.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
καναδική βιομηχανία πετρελαίου είναι αυτό
της ανεπάρκειας χώρων αποθήκευσης των
ποσοτήτων.
Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε
μέτρα στήριξης του τομέα ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 1,7
δισεκατομμυρίου
δολλαρίων
για
τον
καθαρισμό
πετρελαιοπηγών,
μη
χρησιμοποιούμενων ή εγκαταλελειμένων από
εταιρείες που πτώχευσαν. Για παράδειγμα,
στην Επαρχία της Αλμπέρτα, όπου υπάρχουν
4.700 εγκαταλελειμένες πετρελαιοπηγές, θα
διατεθεί
1
δισεκατομμύριο
εκ
του
προαναφερόμενου ποσού, ενώ αναμένεται να
δημιουργηθούν 5.200 νέες θέσεις εργασίας,
αντισταθμίζοντας τις απολύσεις.

2. Συνεργασία βιομηχανιών ενέργειας στον
Δυτικό Καναδά
Βιομηχανικές ομάδες, του Δυτικού
Καναδά, ήτοι γεωθερμικές εταιρείες και
εταιρείες γεώτρησης πετρελαίου, έχουν προβεί
σε σύναψη Συμμαχίας με την «δεξαμενή
σκέψης» (think tank) Clean Energy Canada
(https://cleanenergycanada.org)
για
την
προώθηση της ανάπτυξης της τεχνολογίας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον Καναδά.
Η Συμμαχία ελπίζει να αναδείξει ότι ο εν
λόγω τομέας είναι πρόσφορος για κίνητρα και
επενδύσεις, που συνεπάγονται τη δημουργία
νέων θέσεων εργασίας.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Αύξηση
ζήτησης
συγκεκριμένων
προϊόντων λόγω πανδημίας
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά, αυξήθηκε η ζήτηση
ρυζιού (+239%), ζυμαρικών (+205%),
αλεύρων (+179%) και κονσερβοποιημένων
προϊόντων (+205%), λόγω κορωνοϊού. Η
σχετική μελέτη, με τίτλο «Canadian
Consumers Prepare for COVID-19», η οποία
είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014
m/62f0014m2020004-eng.htm
θα
επικαιροποιείται
κατά
τακτά
χρονικά
διαστήματα.
Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική αύξηση
των
διαδικτυακών
πωλήσεων,
ενώ
προσφέρεται κατά κόρον η επιλογή της
κατ΄οίκον παράδοσης των παραγγελιών.
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2. SIAL
Αναβλήθηκε, εκ νέου, η διεξαγωγή της
SIAL, της μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης
Τροφίμων και Ποτών του Καναδά, η οποία
πραγματοποιείται, ετησίως, στο Μόντρεαλ και
το Τορόντο, εναλλάξ. Φέτος, επρόκειτο να
διεξαχθεί στο Μόντρεαλ, από 15 έως 17
Απριλίου 2020 (https://sialcanada.com/en),
αλλά, λόγω της πανδημίας, ανεβλήθη για το
φθινόπωρο (29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου
2020).

3. Περιορισμοί
στις
ταχυδρομικές
υπηρεσίες της 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, από τις
30 Μαρτίου τ.έ. Ωστόσο, στις 2 Απριλίου,
αναρτήθηκε νέος κατάλογος με τις
ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
συγκεκριμένα κράτη, συμπεριλαμβανομένης
της Ελλάδας, καθώς και κατάλογος με τα
κράτη προς τα οποία οι υπηρεσίες
αναστέλλονται. Ο εν λόγω κατάλογος
επικαιροποιείται τακτικά και αναρτάται στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.canadapost.ca/assets/pdf/aboutus/
servicealerts/destinations-to-which-service-issuspended.pdf

4. Air Canada
Μετά την απόλυση 16.000 εργαζομένων
και κατόπιν διαβουλεύσεων με την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, η Air Canada
προέβη σε επαναπρόσληψη των απολυθέντων,
στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος
επιδότησης εργασίας. Η επαναπρόσληψη έχει
αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου 2020.
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