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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ανασχηματισμός
Κυβέρνησης

Ομοσπονδιακής

Την
12η
Ιανουαρίου
2021
πραγματοποιήθηκε μερικός ανασχηματισμός
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ο πρώην
Υπουργός Εξωτερικών, κ. François-Philippe
Champagne, ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού
Καινοτομίας, Επιστημών και Βιομηχανίας,
αντικαθιστώντας τον κ. Navdeep Bains, ο κ.
Marc
Garneau
ορκίστηκε
Υπουργός
Εξωτερικών και ο κ. Omar Alghabra
Υπουργός Μεταφορών.
2. Παραίτηση Γενικής Κυβερνήτη Καναδά
21η

Την
Ιανουαρίου 2021, ανακοινώθηκε η
παραίτηση της Γενικής Κυβερνήτη, κ. Julie
Payette. Σημειώνεται ότι, πρώτη φορά, στην
ιστορία του Καναδά, παραιτείται Γενικός
Κυβερνήτης.

3. Εξακολούθηση
ισχύος
μέτρου
κλεισίματος συνόρων Καναδά-ΗΠΑ
Με γνώμονα την αποφυγή περαιτέρω
εξάπλωσης του ιού, ανακοινώθηκε ότι τα
σύνορα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ παραμένουν
κλειστά μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 2021.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο ισχύει
από την 21η Μαρτίου 2020 και αφορά στις
χερσαίες «μη απαραίτητες μετακινήσεις».
4. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Από τις αρχές τ.έ. μέχρι τα τέλη
Ιανουαρίου 2021, σημειώθηκε νέα αύξηση
των συνολικών κρουσμάτων της τάξεως του
29,47%, ενώ σε διάστημα δύο μηνών
(30.11.2020 έως 31.1.2021) τα συνολικά
κρούσματα αυξήθηκαν κατά 106%!

Πληθυσμός Καταγεγραμμένα
38.005.238
κρούσματα
Καναδάς
31.1.2021
778.972
3.1.2021
601.663
Οντάριο
31.1.2021
268.211
3.1.2021
190.962
Κεμπέκ
31.1.2021
262.583
3.1.2021
210.304
Βρετανική Κολομβία
31.1.2021
66.779
3.1.2021
51.990
Αλμπέρτα
31.1.2021
124.208
3.1.2021
104.228

Αναρρωθέντες

Θάνατοι

705.659
504.976

20.032
15.865

242.807
162.701

6.188
4.650

238.648
179.456

9.794
8.347

59.551
42.127

1.189
901

115.064
84.827

1.639
1.046

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

Η
Ομοσπονδιακή
και
Επαρχιακές
Κυβερνήσεις έχουν λάβει αυστηρά μέτρα για
την αποφυγή περαιτέρω διάδοσης του ιού.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από τις 14.1.2021
και για ένα μήνα τέθηκε σε εφαρμογή μέτρο
αποκλεισμού (lockdown) στην Επαρχία του
Οντάριο, ενώ, πρόσφατα, ο Ομοσπονδιακός
Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε
αυστηρούς
περιορισμούς στα ταξίδια, απαγορεύοντας τη
μετάβαση σε «ηλιόλουστους προορισμούς»
(sun destinations) τουλάχιστον μέχρι τον
Απρίλιο τ.έ. Πλέον, μόνο τα διεθνή αεροδρόμια
σε Τορόντο, Μόντρεαλ. Κάλγκαρυ και
Βανκούβερ θα δέχονται διεθνείς πτήσεις. Οι
ταξιδιώτες υποχρεούνται να έχουν υποβληθεί
σε διαγνωστικό τεστ πριν την αναχώρησή τους,
ενώ κατά την άφιξή τους στον Καναδά
υποβάλλονται εκ νέου σε τεστ, ιδία δαπάνη,
καθώς και σε τριήμερη τουλάχιστον διαμονή σε
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας
ξενοδοχεία. Το μέτρο της δεκαπενθήμερης
υποχρεωτικής καραντίνας εξακολουθεί να
ισχύει. Το συνολικό κόστος που θα επιβαρύνει
τον κάθε ταξιδιώτη ανέρχεται σε περίπου 2.000
δολλάρια Καναδά.
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Διακοπή αδειοδότησης Keystone XL
Έντονες
αντιδράσεις
προκάλεσε
η
απόφαση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, κ.
Biden, για διακοπή αδειοδότησης του αγωγού
πετρελαίου Keystone XL, λίγες ώρες μετά την
ορκωμοσία του (20.1.2021).
Ο εν λόγω αγωγός αποτελούσε την 4η φάση
ανάπτυξης του δικτύου αγωγών Keystone και
θα συνέδεε τους τερματικούς σταθμούς της
φάσης 1 στο Hardisty της Αμπέρτα με το
Steele City στην Πολιτεία Νεμπράσκα των
ΗΠΑ, ακολουθώντας μικρότερη διαδρομή και
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο σε διάμετρο
αγωγό.

λεκάνη της Αλμπέρτα του Καναδά και
καταλήγει στις ΗΠΑ (διυλιστήρια Ιλινόις και
Τέξας ΗΠΑ, εκμεταλλεύσεις δεξαμενών
πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα).
Ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας, κ. Kenney,
εξέφρασε άμεσα την έντονη δυσαρέσκειά του,
ζητώντας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
να προβεί σε σχετικές συζητήσεις με τον
Αμερικανό Πρόεδρο και σε περίπτωση μη
ευόδωσής τους να επιβληθούν εμπορικές
κυρώσεις κατά των ΗΠΑ.
Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός, κ.
Trudeau, αντιμετώπισε πιο ψύχραιμα το
ζήτημα, «υποτονικά» κατ’ ορισμένους
οικονομικούς αναλυτές. Όπως δήλωσε, ήδη
από το Νοέμβριο 2020, είχε υποστηρίξει
σθεναρά στην αμερικανική πλευρά τη
σημασία κατασκευής του εν λόγω αγωγού.
Τώρα, υποσχέθηκε ότι η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση θα στηρίξει τους εργαζομένους
στον τομέα της ενέργειας, που αναμφίβολα
πλήττονται από την απόφαση διακοπής
αδειοδότησης.
Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
εξετάζει μια ολοκληρωμένη ενεργειακή
στρατηγική για την Βόρεια Αμερική, την
οποία
βρίσκει
δελεαστική
και
ο
Πρωθυπουργός της Αλμπέρτα. Ως εκ τούτου,
ο Καναδάς θα μπορέσει να προσεγγίσει τις
ΗΠΑ, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη
συνεργατικής δομής σε θέματα ενεργειακής
και κλιματικής πολιτικής της Βόρειας
Αμερικής.
2. Trans Mountain

Το δίκτυο αγωγών Keystone, τα
δικαιώματα κυριότητας του οποίου πέρασαν,
την 31η Μαρτίου 2020, από την TC Energy
(καναδική εταιρεία ενέργειας με έδρα στο
Κάλγκαρυ) στην Επαρχία της Αλμπέρτα,
ξεκινά από τη δυτική καναδική ιζηματογενή

Μετά την διακοπή αδειοδότησης του
αγωγού Keystone XL, η επέκταση του
κυβερνητικού αγωγού πετρελαίου Trans
Mountain αποκτά μεγαλύτερη σημασία.
Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί το 22% του
έργου επέκτασης, παρ’ όλο που, εδώ και
αρκετές εβδομάδες, οι εργασίες έχουν
διακοπεί προσωρινά. Σημειώνεται ότι ο εν
λόγω αγωγός αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία τον Δεκέμβριο 2022. Ωστόσο, η
3

βιωσιμότητα του έργου αμφισβητείται,
λαμβανομένης υπ’ όψιν της ακολουθητέας
κλιματικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των
περιβαλλοντικών ανησυχιών των κατοίκων
της περιοχής.

3. Enbridge Line 5
Εν όψει επαπειλούμενου κλεισίματος της
Γραμμής «Enbridge Line 5» από τις ΗΠΑ, η
καναδική κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί
πιέσεις σε αμερικανούς αξιωματούχους, ώστε
να αποφευχθεί το κλείσιμο της Γραμμής.
Σύμφωνα
με
κυβερνητικούς
αξιωματούχους, ενδεχόμενο κλείσιμο του
αγωγού θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις
στην οικονομία του Καναδά. Θα οδηγούσε όχι
μόνο σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας
αλλά και σε δυσλειτουργία της καναδικής
αεροβιομηχανίας, καθώς η Γραμμή 5
τροφοδοτεί, στην αντίστροφη πορεία της, τις
Επαρχίες του Οντάριο και του Κεμπέκ, με
άεριο και καύσιμο αεροπλάνων.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αγωγός
λειτουργεί από το 1953 και καλύπτει το 55%
των αναγκών προπανίου της Πολιτείας του
Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Συνολικά, η Γραμμή 5
μεταφέρει έως και 540.000 βαρέλια
ημερησίως (bpd) ελαφρού αργού πετρελαίου,
ελαφρού συνθετικού αργού και υγρών
φυσικού
αερίου
(NGL),
τα
οποία
εξευγενίζονται σε προπάνιο.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας
Η ελληνικών συμφερόντων διαδικτυακή
εταιρεία ILIAS&SONS, η οποία εισάγει
ελληνικά τρόφιμα και έχει έδρα στην Οττάβα,
εξέφρασε
ενδιαφέρον
ανάπτυξης
συνεργασιών με εταιρείες παραγωγής
μελιού, ξυδιού, οίνου και τσαγιού.
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:
ILIAS & SONS
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Kris Giannakos
Τηλ.: +1 613 291 9402
Email: kgiannakos@iliasandsons.com
Website: www.iliasandsons.com

2. Διαδικτυακά
σεμινάρια
προβολής
Προϊόντων
Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης
Στο πλαίσιο συστηματικής προβολής της
Συμφωνίας CETA στον Καναδά, τη
διοργάνωση και το συντονισμό των οποίων
έχει η εδώ Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (EUDEL), διεξήχθησαν την 20η
και 27η Ιανουαρίου 2021 διαδικτυακά
σεμινάρια,
με
θέμα
τα
Προϊόντα
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης:
4

«Geographical indications: What is the
value-added for Atlantic Canada?»
Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διαθέσιμα προς
παρακολούθηση κατόπιν εγγραφής στην
ιστοσελίδα:
https://go.b2b-2go.com/en/eucanada-webinar-series/participants/signin?t=en/eu-canada-webinar-series/activity
Μελέτη για τα ευρωπαϊκά προϊόντα
γεωγραφικής ένδειξης είναι διαθέσιμη στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/d
etail/en/IP_20_683

3. Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου
σχετικά με τους κανόνες καταγωγής
(rules of origin) – 8.2.2021
Στο πλαίσιο ευρύτερης προβολής της
Συμφωνίας
CETA,
διοργανώνεται
διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με
τους κανόνες καταγωγής και τις εξαγωγικές
διαδικασίες που οδηγούν στην εφαρμογή της
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης
που προβλέπεται στη Συμφωνία.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 8
Φεβρουαρίου 2021, στις 17:00 ώρα Ελλάδος
(10:00 EST). Δυνατότητα εγγραφής παρέχεται
μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https://attendee.gotowebinar.com/register/131
8937177849538063

4. Ψηφιακό
Εργαστήριο
Διεθνών
Εμπορικών Διαπραγματεύσεων (ΣΕΒ,
10.2.2021)
Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο
με
θέμα
«Διεθνείς
Εμπορικές
Διαπραγματεύσεις:
Μάθετε
από
τους
ειδικούς», την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 16:00 μ.μ. Στο εργαστήριο, το οποίο
απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, θα
παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης και θα
αναλυθούν πρακτικά ζητήματα διεθνούς
εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή μέχρι
8 Φεβρουαρίου 2021, στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
0KwUVjs5GEq5mSut69F9992xcHeOnBIizcy2erHQFxURUhCTkkxSThWV
0RBWUkwRk5BRkVIVlZJVS4u

5. Alimentation Couche-Tard
Μετά την απόρριψη από τη γαλλική
κυβέρνηση της πρότασης της καναδικής
αλυσίδας λιανεμπορίου Alimentation CoucheTard για εξαγορά του γαλλικού ομίλου
Carrefour, οι δύο εταιρείες εξέφρασαν σε
κοινό ανακοινωθέν (16.1.2021), την πρόθεσή
τους για διερεύνηση επιχειρηματικών,
αμοιβαίως
επωφελών,
συνεργασιών.
Σημειώνεται ότι η Couche-Tard είναι η
μεγαλύτερη
αλυσίδα
παντοπωλείων
(convenience stores) στον Καναδά, με έδρα
στο Λαβάλ της Επαρχίας Κεμπέκ.

6. Ζητήματα
διαδικασίας
εισαγωγής
οπωροκηπευτικών στον Καναδά
Στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης της
Καναδικής Ένωσης Διακίνησης Φρούτων και
Λαχανικών (Canadian Produce Marketing
Αssociation-CPMA
www.cpma.ca),
της
σημαντικότερης Ένωσης του κλάδου όπου
είναι
εγγεγραμμένο
το
90%
των
χονδρεμπόρων, που πραγματοποιήθηκε την
20η Ιανουαρίου 2021, παρουσιάστηκαν τα
κάτωθι ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία
εισαγωγής οπωροκηπευτικών στον Καναδά.
Κατ’ αρχάς, απαιτείται συμμόρφωση των
προϊόντων που εισάγονται στον Καναδά προς
τον Κανονισμό Ασφάλειας Τροφίμων, ο
οποίος ετέθη σε ισχύ την 15η Ιανουαρίου
2019, (Safe Food for Canadian Regulations –
SFCR https://www.inspection.gc.ca/food-safety-forindustry/eng/1299092387033/1299093490225),
καθώς και προς τον Κανονισμό Τροφίμων και
5

Φαρμάκων (Food and Drug Regulations –
FDR
https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-nutrition/legislationguidelines/acts-regulations/canada-fooddrugs.html.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με
την εξαγωγική διαδικασία, οι εξαγωγείς
πρέπει
να
συμβουλεύονται
το
Αυτοματοποιημένο
Σύστημα
Αναφοράς
Εισαγωγών (Automated Import Reference
System
AIRS
(https://www.inspection.gc.ca/importing-foodplants-or-animals/plant-and-plant-productimports/airs/eng/1300127512994/1300127627409 )

, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο και υπό την
εποπτεία του Καναδικού
Οργανισμού
Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food
Inspection Agency - CFIA).
Οι
προδιαγραφές επισήμανσης
και
συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων
αναλύονται σε τέσσερα νομοθετήματα, ήτοι:
Food and Drugs Act (FDA), Safe Food for
Canadian Act (SFA),
Food and Drug
Regulations (FDR) and Safe Food for
Canadian Regulations (SFCR). Πρόσθετες
γλωσσικές
προδιαγραφές
επισήμανσης
ενδέχεται να απαιτούνται για την Επαρχία του
Κεμπέκ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Χάρτη Γαλλικής Γλώσσας (Charter of the
French Language).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό SFCR (Part 6,
Division 6, Subdivision C – Trade of Fresh
Fruits and Vegetables of the SFCR), οι
εισαγωγείς οπωροκηπευτικών στον Καναδά
οφείλουν, κατά κανόνα, να είναι μέλη του
Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών DRC ( Fruit
and Vegetable Dispute Resolution Corporation
https://www.fvdrc.com). Ισχύουν, ωστόσο,
κάποιες εξαιρέσεις. Ο DCR είναι μη
κερδοσκοπικός
οργανισμός,
με
κύριο
αντικείμενο την επίλυση διαφορών που
προκύπτουν κατά το εμπόριο φρούτων και
λαχανικών. Η διαδικασία έχει μικρό κόστος
και ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.
Επιπλέον,
προσφέρονται
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και
υπηρεσίες διαβούλευσης. Ο Οργανισμός
συνεργάζεται στενά με τις βιομηχανικές
ενώσεις και τις κυβερνήσεις (σε επαρχιακό
και ομοσπονδιακό επίπεδο), προασπίζοντας τα
συμφέροντα των μελών του.

Οι κωδικοί UPC αναφέρονται σε
συσκευασμένα οπωροκηπευτικά, ενώ οι
κωδικοί PLU σε χύδην. Επίσης, μπορεί να
απαιτείται κωδικός παρτίδας (lot code),
απαραίτητου για την ιχνηλασιμότητα του
προϊόντος υπό τον Κανονισμό SFCR.
Ειδικότερα για τα βιολογικά προϊόντα,
απαιτείται
πλήρωση
των
απαιτήσεων
πιστοποίησης
και
μάρκετινγκ
που
προβλέπονται στο Μέρος 13 (Part 13) του
Κανονισμού SFCR.
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