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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. CETA 
 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 συμπληρώθηκαν 
δύο έτη από την εφαρμογή της Περιεκτικής 
Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-
Καναδά (CETA). 

Εκατέρωθεν του Ατλαντικού, αυξήθηκαν οι 
εξαγωγές και είναι ορατά τα οφέλη.  

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, 
πρόκειται για μία Συμφωνία που προσφέρει 
σταθερότητα, διαφάνεια και άνεση στους 
Καναδούς εξαγωγείς. Βάσει των στοιχείων 
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά, το 
2018 οι καναδικές εξαγωγές σε Ολλανδία, 
Ιταλία και Γερμανία σημείωσαν αύξηση κατά 
37%, 28% και 11% αντίστοιχα.  

Κατά τους πρώτους 21 μήνες εφαρμογής 
της Συμφωνίας (Οκτώβριος 2017-Ιούνιος 
2019), ο διμερής όγκος εμπορίου αυξήθηκε 
κατά 14,6%, άλλως κατά 26,3 δισ. δολλάρια 
(CAD),  σε σύγκριση με την προ-CETA 
περίοδο (Οκτώβριος 2015-Ιούνιος 2017), 
φθάνοντας τα 206,6 δισ. δολλάρια σε αξία.  

Ειδικότερα, οι καναδικές εξαγωγές προς 
την ΕΕ, η οποία αποτελεί τον δεύτερο 
μεγαλύτερο πελάτη του Καναδά (μετά τις 
ΗΠΑ) ανήλθαν σε 77,6 δις. δολλάρια (αύξηση 
9,1%, άλλως 6,5 δισ. CAD), ενώ οι εισαγωγές 
από την ΕΕ σημείωσαν αύξηση κατά 18,1%.  

 

Υπογραμμίζεται ότι παρατηρήθηκε 
διψήφια αύξηση των καναδικών εξαγωγών σε 
επτά από τα δέκα κράτη μέλη, στα οποία 
κατευθύνεται το 90% των εξαγωγών. Η 
μεγαλύτερη αύξηση (56%) κατεγράφη στις 
εξαγωγές προς την Ολλανδία (ενεργειακά 
προϊόντα και αλουμίνιο). Αξιοσημείωτες 
αυξήσεις των καναδικών εξαγωγών 
κατεγράφησαν, επίσης, προς την Ιρλανδία 
(δημητριακά και ενεργειακά προϊόντα), Ιταλία 
(φαρμακευτικά), Πολωνία (ενεργειακά 
προϊόντα) και Γερμανία (οχήματα και μέρη 
αυτών). Αντίθετα, οι εξαγωγές υποχώρησαν 
ελαφρώς σε Σουηδία (ορυκτά μεταλλεύματα), 
Γαλλία (ελαιούχοι σπόροι και μηχανήματα) 
και Ηνωμένο Βασίλειο (πολύτιμοι λίθοι και 
μέταλλα). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές 
χρυσού προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
σημαντικές για τον Καναδά, αλλά έχουν 
κυμαινόμενη αξία για λόγους που δεν 
οφείλονται στη Συμφωνία CETA.  

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2018 και το 
α΄τρίμηνο του 2019, οι εξαγωγές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 8,6%, ενώ οι αντίστοιχες 
εισαγωγές από την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,3%, 
σε σύγκριση με την προ-CETA εποχή. 

Σημαντική επίσης παράμετρος της 
Συμφωνίας είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε 
δημόσιους διαγωνισμούς στα συμβαλλόμενα 
μέρη. Για τις καναδικές επιχειρήσεις, η 
διαδικτυακή πύλη δημοσίων συμβάσεων είναι: 
Tender Electronic Daily System (TEDS). 

 
 
2. Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου 

Καναδά – Ισραήλ (CIFTA) 
 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ η 
εκσυγχρονισμένη Συμφωνία Ελευθέρου 
Εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ισραήλ 
(CIFTA), η οποία υπεγράφη στις 28 Μαΐου 
2018, προς αντικατάσταση της παλαιότερης 
που ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου 1997. Από 
τότε, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
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υπερτριπλασιάστηκε, ανερχόμενος σε  1,9 
δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά  το 2018. 

Με την επικαιροποίηση της εν λόγω 
Συμφωνίας αναμένεται να επωφεληθούν 
ακόμα περισσότερο οι καναδικές εταιρείες, 
καθώς παρέχεται πρόσβαση των καναδικών 
αγροτικών προϊόντων και ιχθυηρών στην 
ισραηλινή αγορά κατά 100% από 90% μέχρι 
πρότινος, ενώ ισχύον πλέον νέες ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση των δασμολογικών 
εμποδίων, τη διευκόλυνση του διμερούς 
εμπορίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1. Εμπορικές σχέσεις Καναδά – Κίνας: 
Εξελίξεις 

 
Οι εμπορικές σχέσεις Καναδά-Κίνας 

εξακολουθούν να είναι τεταμένες. Στην 
«κρίση κράμβης» έχει προστεθεί η «κρίση 
χοιρινού και βοείου κρέατος». Σύμφωνα με τις 
καναδικές εταιρείες τυποποίησης και 
επεξεργασίας κρέατος, η οικονομική ζημία 
στην βιομηχανία, εξαιτίας της κινεζικής 
απαγόρευσης εισαγωγών, πλησιάζει τα 100 
εκ. δολλάρια (CAD). Πάγιο αίτημα είναι η 
άμεση άρση του αδιεξόδου. Επιπλέον, 
ζητείται να δοθούν εξηγήσεις από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για τον τρόπο 
επίλυσης του προβλήματος. 

Το Καναδικό Συμβούλιο Κρέατος 
(Canadian Meat Council https://cmc-cvc.com), 
μέλη του οποίου είναι 55 ομοσπονδιακά 
πιστοποιημένες εταιρείες τυποποίησης και 
επεξεργασίας κρεάτος, αξιώνει οικονομική 
ενίσχυση από την Κυβέρνηση, δεδομένου ότι 
το πρόβλημα, που πλήττει υπέρμετρα την 
καναδική βιομηχανία κρέατος, δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα των εταιρειών του εν λόγω 
κλάδου. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, 
επιχειρείται διαφοροποίηση των αγορών του 
Καναδά, ενώ, παράλληλα, καταβάλλονται 

προσπάθειες συνεργασίας με την Κίνα για 
επανέναρξη των εξαγωγών. Εξάλλου, όπως 
δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin 
Trudeau, «η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από 
το να αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με την 
Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
παγκοσμίως». Επίσης, ανέφερε ότι δεν 
επιθυμεί την κλιμάκωση της έντασης και 
υπογράμμισε την ταχεία έγκριση του κ. 
Dominic Barton ως Πρέσβυ του Καναδά στην 
Κίνα.  

Ακανθώδες παραμένει το ζήτημα της 
απελευθέρωσης των Καναδών κρατουμένων. 
Από την ανακοίνωση τύπου του εκπροσώπου 
του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. 
Geng Shuang, δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή 
στις θέσεις της Κίνας. Μάλιστα, ο κ. Shuang 
προέτρεψε τον Καναδά να αναλογιστεί τα 
λάθη του και να απελευθερώσει πάραυτα την 
κα Meng Wanzhou. Εντωμεταξύ, ο Καναδός 
Πρωθυπουργός επέκρινε την κινεζική τακτική 
άσκησης πιέσεων μέσω αυθαιρέτων 
προσωποκρατήσεων.  Πρακτική, η οποία 
αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της 
κινεζικής κυβέρνησης και προκαλεί ανησυχία 
όχι μόνο στον Καναδά αλλά και στους 
Δυτικούς Συμμάχους του. 
 

2. Έλλειμμα Ομοσπονδιακού 
Προϋπολογισμού 

 
Σύμφωνα με την Έκθεση του Υπουργείου 

Οικονομικών, για τρίτη συνεχή χρονιά, 
σημειώθηκε έλλειμμα στον Ομοσπονδιακό 
Προϋπολογισμό. Έτσι, για το οικονομικό έτος 
Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, το έλλειμμα 
ανήλθε σε 14 δισ. δολλάρια αντί 900 εκ. που 
είχε προβλεφθεί (https://www.fin.gc.ca/afr-
rfa/2019/report-rapport-eng.asp).  
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
1. Αγωγός Trans Mountain 

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο έκανε 
αποδεκτές έξι νέες προσφυγές των 
αυτοχθόνων πληθυσμών κατά του έργου 
επέκτασης του αγωγού Trans Mountain, 
δημιουργώντας, για ακόμη μια φορά, 
ερωτηματικά ως προς την τύχη του αγωγού. 
Σημειώνεται ότι το ίδιο δικαστήριο είχε 
αποφανθεί περί ανεπαρκούς περιβαλλοντικής 
έκθεσης.  

Σε πρόσφατη δε έκθεση, εκπονηθείσα από 
την περιβαλλοντική οργάνωση  Stand.earth, 
παρουσιάζεται ανησυχητική εικόνα των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που θα 
προκαλέσει η επέκταση του αγωγού.  
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
 
1. Sobey’s 

Η εταιρεία Empire, μητρική της αλυσίδας 
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων 
Sobey’s κατέγραψε κέρδη της τάξεως των 
139,06 εκ. καναδικών δολλαρίων, κατά το α΄ 
τρίμηνο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 95,6 
εκ. δολλαρίων.  

2. Σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία 
θεάματος του Τορόντο – 44ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Τορόντο, 
5-15.9.2019) 

 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τορόντο, κ. 

John Tory, οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων 
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών 
παραγωγών στο Τορόντο ευοδώθηκαν, 
λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το 2018 
γυρίστηκαν 1.412 παραγωγές. Η επιτυχία 
αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, κυρίως 
όμως σε φορολογικά κίνητρα.  

Κατά τη διάρκεια του 44ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον 
Σεπτέμβριο 2019, ανακοινώθηκε από τον 

Δήμαρχο και την ελληνικών συμφερόντων 
εταιρεία Cinespace Films της οικογένειας 
Μικρόπουλου το σχέδιο κατασκευής δύο νέων 
στούντιο στην περιοχή, συνολικής εκτάσεως 
4.600 τμ,  ένα εκ των οποίων αποκλειστικά 
για υποβρύχια γυρίσματα.  

Φέτος, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με τις 
ταινίες «Δρυάδα» (“Entwined”) του Μίνωα 
Νικολακάκη και την μικρού μήκους «Route» 
3” του Θανάση Νεοφώτιστου. 

Το 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματόγραφου 
θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο από 10 έως 
20 Σεπτεμβρίου 2020 (https://www.tiff.net).  
 

3. Canopy Growth: Εξαγορά 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
BioSteel 

 
Η καναδική εταιρεία παραγωγής κάνναβης 

Canopy Growth Corp. εξαγόρασε το 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (72%) της 
εταιρείας  BioSteel Sports Nutrition Inc., 
ιδρυθείσας το 2009, η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής 
προϊόντων διατροφής για αθλητές. 

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή 
της Canopy Growth, κ. Mark Zekulin, η εν 
λόγω επιχειρηματική κίνηση θα επιτρέψει 
στην εταιρεία του την είσοδό της στην αγορά 
προϊόντων αθλητικής διατροφής με όχημα ένα 
ισχυρό και αναπτυσσόμενο εμπορικό σήμα, 
ταυτόχρονα με την προσπάθεια εισόδου της 
στην αγορά τροφίμων και ποτών με προϊόντα 
που περιέχουν κάνναβη. 

 
 


