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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Ομοσπονδιακές Εκλογές 2021
Την 20η Σεπτεμβρίου 2021 διεξήχθησαν
πρόωρες εκλογές, ήτοι δύο έτη πριν τη
συμπλήρωση τετραετίας. Αν και το κόμμα των
φιλελευθέρων έλαβε τις περισσότερες
ψήφους, δεν κατάφερε να κερδίσει την
πολυπόθητη πλειοψηφία. Το φιλελεύθερο
κόμμα κέρδισε δύο παραπάνω έδρες,
φθάνοντας τις 159, σε σύγκριση με όσες είχε
στην προηγούμενη βουλή. Το κόμμα των
Συντηρητικών κατέλαβε 119 έδρες, το Μπλοκ
Κεμπεκουά 33, το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα
(NDP) 25 και οι Πράσινοι 2.
Μετά την επανεκλογή του κ. Trudeau, ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Joe Biden, συνεχάρη
τον Καναδό Πρωθυπουργό εκφράζοντας την
επιθυμία συνέχισης της στενής συνεργασίας
μεταξύ των δύο κρατών, με σκοπό την
ανάκαμψη των οικονομιών και την
αποτελεσματική
καταπολέμηση
της
πανδημίας.
Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η
σύνθεση της νέας Κυβέρνησης, ο Καναδός
Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η κα Chrystia
Freeland θα παραμείνει Αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομικών, ώστε να συνδράμει στην
υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, το οποίο
χαρακτήρισε φιλόδοξο και προοδευτικό.

2. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Αύγουστο
2021, ο ρυθμός πληθωρισμού, σε ετήσια
βάση, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από
το έτος 2003, διαμορφούμενος σε 4,1% ως
ποσοστό του ΑΕΠ, έναντι 3,7% τον Ιούλιο.
Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, σε
συνδυασμό με την τόνωση της ζήτησης,
οδήγησε στην ετήσια αύξηση του δείκτη

τιμών καταναλωτή. Παράλληλα, όμως, λόγω
πανδημίας, αυξήθηκε το κόστος μεταφοράς,
ενώ τα βασικά υλικά είναι σε έλλειψη. Ως εκ
τούτου, παρουσιάζονται προβλήματα στις
αλυσίδες εφοδιασμού. Σημαντικά θέματα
επίσης δημιουργεί η εξάπλωση της
μετάλλαξης Δέλτα, προκαλώντας προβλήματα
σε πολλές καναδικές εταιρείες που
συνεργάζονται με χώρες της Νοτιονατολικής
Ασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πέντε συνεχείς
μήνες, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού
ξεπέρασε το εύρος στόχων της Κεντρικής
Τράπεζας του Καναδά (1%-3%). Ωστόσο, η
τελευταία ισχυρίζεται ότι ο υψηλός
πληθωρισμός θα είναι προσωρινός, ενώ
σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές θα
υπάρξει επιβράδυνση των αυξήσων τιμών,
κατά τους επόμενους μήνες.

3. Εικόνα πανδημίας στον Καναδά
Πληθυσμός Καταγεγραμμένα
38.005.238
κρούσματα
Καναδάς
29.9.2021
1.620.137
31.8.2021
1.499.165
Οντάριο
29.9.2021
585.502
31.8.2021
565.550
Κεμπέκ
29.9.2021
409.525
31.8.2021
389.224
Βρετανική Κολομβία
29.9.2021
186.245
31.8.2021
166.068
Αλμπέρτα
29.9.2021
296.466
31.8.2021
252.930

Αναρρώσαντες

Θάνατοι

1.547.960
1.440.926

27.819
26.932

570.790
550.179

9.723
9.503

392.267
373.538

11.369
11.286

177.729
157.941

1.953
1.816

273.463
238.895

2.697
2.375

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

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, υπήρξε
αύξηση των συνολικών κρουσμάτων κατά
8,07%, ενώ στις Επαρχίες Alberta και British
Columbia, λόγω και των διαφοροποιήσεων των
επιδημιολογικών μέτρων των επιτοπίων
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Πρωθυπουργών, σημειώθηκε η μεγαλύτερη
αύξηση, 17,21% και 12,15% αντίστοιχα.
Από την 7η Σεπτεμβρίου 2021 επιτρέπεται η
είσοδος στη χώρα μη Καναδών που έχουν
πλήρως εμβολιαστεί με κάποιο από τα
εγγεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας του
Καναδά εμβόλια. Επομένως, 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/publichealth/html.
Επί του παρόντος, ο Καναδάς διανύει το
τέταρτο κύμα της πανδημίας με εμφάνιση
κρουσμάτων μετάλλαξης Δέλτα, ενώ έχουν
καταγραφεί λίγα κρούσματα μετάλλαξης Mu
στην Επαρχία του Οντάριο.
Εν τω μεταξύ, από την 11η Αυγούστου 2021,
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συνεργάζεται με
τις Κυβερνήσεις των Επαρχιών και Εδαφών,
ώστε να τεθεί σε ισχύ η λεγόμενη «ταυτότητα
εμβολιασμού», απαραίτητη για τη διενέργεια
μετακίνησης εκτός Καναδά. Ουσιαστικά
πρόκειται για το ιστορικό εμβολιασμού των
ταξιδιωτών, το οποίο θα ελέγχεται από τους
συνοριακούς υπαλλήλους λοιπών κρατών.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να είναι
διαθέσιμες κατά τους επόμενους μήνες.
Για μετακινήσεις εντός Καναδά δεν
υφίσταται, προς το παρόν, υποχρέωση
εμβολιασμού.

4. Άνοιγμα χερσαίων συνόρων ΚαναδάΗΠΑ
Παρά το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων
του Καναδά για τους πλήρως εμβολιασμένους
πολίτες των ΗΠΑ από την 9η Αυγούστου
2021, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τα
σύνορα θα παραμείνουν κλειστά για έναν

ακόμη μήνα, τουλάχιστον
Οκτωβρίου 2021.

Β.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

μέχρι
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. CETA-4 έτη προσωρινής εφαρμογής
Την
21η
Σεπτεμβρίου
2021,
συμπληρώθηκαν τέσσερα έτη από την
προσωρινή θέση σε ισχύ της Περιεκτικής
Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕΚαναδά (CETA). Στο πλαίσιο αυτό,
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα την
αξιοποίηση της Συμφωνίας από τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην οποία
συμμετείχαν
περισσότερες
από
150
ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις
(https://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.
cfm?id=2295).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
ΕΕ,
χαρακτηριστική είναι η αύξηση των διμερών
εμπορικών ροών το 2020, σε σχέση με το
2016, ένα έτος πριν την εφαρμογή της
Συμφωνίας.
Συγκεκριμένα,
σημειώθηκε
αύξηση της τάξεως του 15,3% στο σύνολο του
όγκου
εμπορίου
αγαθών,
ενώ
στα
αγροδιατροφικά προϊόντα, η αύξηση ήταν της
τάξεως
του
34,7%
(https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.c
fm?id=2302).
Χάρη στη CETA, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι σε θέση να αξιοποιήσουν
την προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή
και καναδική αγορά, ενώ η ίδια η Συμφωνία
θεωρείται πιο σημαντική από ποτέ για την
προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης των
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της
εξωστρέφειάς τους, κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
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πλατφόρμας

προμηθευτή καθαρής ενέργειας στη Βόρεια
Αμερική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τέθηκε σε ισχύ η πλατφόρμα
«Access
to
Procurement»
(https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/st
ep1), μέσω της οποίας είναι δυνατή η
πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς στον
Καναδά.

Όπως αναφέρθη σε σχετικό δελτίο τύπου,
οι αρχές της Νέας Υόρκης επέλεξαν την
Hydro-Québec (καναδική) και την Blackstone
Transmission Developers Inc. (αμερικανική)
για την τροφοδότηση της πολυπληθέστερης
πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών με 1.250
μεγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
συνταξιοδοτικού ταμείου Κεμπέκ

1. Suncor Energy Ltd

Το Συνταξιοδοτικό Ταμείο του Κεμπέκ
«Caisse de dépôt et placement du Québec», το
δεύτερο μεγαλύτερο στον Καναδά, αποφάσισε
να εκποιήσει, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος
έτους, τα εναπομείναντα περιουσιακά του
στοιχεία που αφορούν σε παραγωγή
πετρελαίου και να δημιουργήσει ένα ταμείο
ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολλαρίων,
προκειμένου να συμβάλει στο στόχο επίτευξης
μηδενικών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050.

2. CETA-Δημιουργία
δημοσίων συμβάσεων

Συνήφθη
συμφωνία
αξίας
40
εκατομμυρίων
δολλαρίων
μεταξύ
της
εταιρείας παραγωγής ενέργειας Suncor Energy
Ltd και οκτώ κοινοτήτων αυτοχθόνων
πληθυσμών της Επαρχίας Alberta, με σκοπό
την εξαγορά μεριδίου σε αγωγό πετρελαίου,
ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες της
Suncor Energy. Κατά τα συμφωνηθέντα, θα
ιδρυθεί νέα εταιρεία, υπό την επωνυμία
Astisiy, η οποία θα εξαγοράσει από την
εταιρεία TC Energy το 15% του αγωγού
Northern
Courier
Pipeline
(https://www.tcenergy.com/operations/oiland-liquids/northern-courier-pipeline).
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς
ανοίγει το δρόμο για υπέρβαση των εμποδίων
που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν και
είχαν οδηγήσει σε καθυστέρηση υλοποίησης
μεγάλων έργων στην περιοχή.

2. Hydro- Québec
Η εταιρεία ηλεκτρισμού Hydro-Québec
κέρδισε συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων
δολλαρίων για την παροχή καθαρής
ηλεκτρικής ενέργειας (clean energy) στην
πόλη της Νέας Υόρκης, γεγονός που ανοίγει
το δρόμο για την εδραίωσή της ως βασικό

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Sial Canada Connect (21.9.2021)
Επ’ευκαρία εορτασμού των 20 ετών της
μεγαλύτερης Έκθεσης Τροφίμων στον
Καναδά
«Sial»,
πραγματοποιήθηκε
η
διαδικτυακή εκδήλωση «Sial Canada
Connect», την 21η Σεπτεμβρίου 2021.
Σημειώνεται ότι και φέτος η εν λόγω Έκθεση
διεξήχθη διαδικτυακά (21-22.9.2021), ενώ το
2022 θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία, στο
Μόντρεαλ, από 20 έως 22 Απριλίου
(https://sialcanada.com).
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2. Έκθεση φωτογραφίας Copernicus:
«Εκεί που η τέχνη συναντά την
επιστήμη»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιείται
στον Καναδά η έκθεση φωτογραφίας
«Copernicus», στην οποία παρουσιάζονται
φωτογραφίες της γης που έχουν ληφθεί από το
σύμπλεγμα δορυφόρων Copernicus Sentinels,
που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη από
το 2014. Το πρόγραμμα Copernicus της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως «τα
μάτια της Ευρώπης στη Γη», εστιάζει στην
παρατήρηση του πλανήτη, συλλέγοντας
δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στη γη.
Πρόκειται για μια έκθεση που σηματοδοτεί
τη συμπλήρωση 45 ετών παρουσίας της εδώ
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως
στρατηγικοί εταίροι, ο Καναδάς και η ΕΕ
αναγνωρίζουν
το
κοινωνικοοικονομικό
όφελος του διαστήματος και τη σημασία της
διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση
παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική
αλλαγή.
Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται σε όλη τη
χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από 23
Σεπτεμβρίου 2021 έως 13 Μαρτίου 2022,
φιλοξενείται
στο
Μόντρεαλ
(http://museesmontreal.org/en/exhibitions/cop
ernicus-when-art-meets-science).
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