
 1

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ....................... 2 

1. CUSMA - Απαίτηση άρσης αμερικανικών δασμών σε καναδικά προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα ......... 2 
2. Μηχανισμός CETA για την επίλυση διαφορών - Γνωμοδότηση Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση 1/17 2 
3. Πιστοποιητικά εξαγωγών κρέατος ........................................................................................................... 2 
4. Επικείμενες συζητήσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά για συνεργασία σε θέματα Διαστήματος ........................ 3 
5. Nέοι κανόνες ασφαλείας τροφίμων ......................................................................................................... 3 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .................................................................................................................... 3 
1. Εκτιμήσεις BDC για την καναδική οικονομία.......................................................................................... 3 
2. Σταθερό το βασικό επιτόκιο σε 1,75% .................................................................................................... 3 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ........................................................................................................................ 4 
1. Αγωγός Trans Mountain ......................................................................................................................... 4 
2. TransCanada Corp. ................................................................................................................................ 4 
3. Πτώση τιμής φυσικού αερίου Επαρχίας Αλμπέρτα ................................................................................... 4 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ........................................................................................................... 4 
1. Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με θέματα Ενέργειας (Οττάβα, 26.2.2019) .............................................. 4 
2. 10η Σύνοδος Κορυφής Καθαρής Ενέργειας (Βανκούβερ, 27-29 Μαΐου 2019) ......................................... 5 

 
 
 
 
 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

 
Φεβρουάριος 2019 

 
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Οττάβα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
Δ/νση: 80 MacLaren St. Ottawa, Ontario, Canada K2P 0K6 

Τηλ: 613 238 6271-2 Fax: 613 238 5676 
Email: ecocom-ottawa@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr 



 2

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 
1. CUSMA - Απαίτηση άρσης 
αμερικανικών δασμών σε καναδικά 
προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα 
 

Ο Καναδάς απειλεί να μην προβεί σε 
κύρωση της άρτι επαναδιαπραγματευθείσας 
Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου της Νοτίου 
Αμερικής (CUSMA), εάν ο Πρόεδρος Τραμπ 
δεν άρει πρώτα τους δασμούς που έχει 
επιβάλει στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ καναδικά 
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου. Οι Καναδοί 
αξιωματούχοι δεν παραλείπουν, πάντως, να 
προβάλουν την απαίτηση, σε κάθε ευκαιρία, 
κατά τις συναντήσεις με τους ομολόγους τους. 

Προ ημερών, η Καναδή Υπουργός 
Εξωτερικών, κα Chrystia Freeland, στο 
πλαίσιο της Συνδιάσκεψης Ασφαλείας του 
Μονάχου (15-17.2.2019) κατέστησε σαφή την 
σπουδαιότητα άρσης των αμερικανικών 
δασμών. Όπως δήλωσε, η εξακολούθηση 
επιβολής των εν λόγω μέτρων παρέλκει, 
δεδομένης της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας 
CUSMA.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο 
Υπουργός Μεταφορών, κ. Marc Garneau, ο 
οποίος δήλωσε ότι θα ήταν πρωτοφανής 
πρόκληση για τον Καναδά να κυρώσει την 
Συμφωνία χωρίς την προηγούμενη άρση των 
δασμών. 

Ωστόσο, από αμερικανικής πλευράς, το 
Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει ισχυρισμούς 
του Αμερικανικού Ινστιτούτου 
Κατασκευαστών Χάλυβα (American Institute 
of Steel Construction) ότι ορισμένα 
κατεργασμένα χαλυβουργικά προϊόντα 
προερχόμενα από τον Καναδά, την Κίνα και 
το Μεξικό πωλούνται στις Η.Π.Α. σε τιμές 
πολύ χαμηλότερες από την εμπορική τους 
αξία. Σε περίπτωση επαλήθευσης των 
ισχυρισμών, υπάρχει πιθανότητα επιβολής 
δασμών ανάλογων των ποσοστού, κατά το 

οποίο είναι μειωμένη η τιμή των 
συγκεκριμένων εισαγόμενων προϊόντων. 

Η διενέργεια του εν λόγω ελέγχου έρχεται 
τη στιγμή που ο Καναδάς πιέζει για την άρση 
των αμερικανικών δασμών.  

Πρόσφατα, στο πλαίσιο επιχειρηματικού 
φόρουμ στην Ουάσινγκτων , ο Πρέσβυς του 
Καναδά στις ΗΠΑ, κ. David MacNaughton, 
την πεποίθησή του ότι η Διοίκηση Τραμπ θα 
άρει τους δασμούς εντός των προσεχών 
εβδομάδων, βάσει συνομιλιών που είχε με τον 
Αμερικανό Ιθύνοντα για Θέματα Διεθνούς 
Εμπορίου (US Trade Representative), κ. 
Robert Lighthizer και τον αναπληρωτή του, κ. 
C.J. Mahoney. 

 

2. Μηχανισμός CETA για την επίλυση 
διαφορών - Γνωμοδότηση Γενικού 
Εισαγγελέα στην υπόθεση 1/17  

 
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Γενικού 

Εισαγγελέα του ΔΕΕ, κ. Bot, ο μηχανισμός 
της CETA για την επίλυση διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών είναι συμβατός με το 
δίκαιο της ΕΕ, καθώς δεν υφίσταται 
παραβίαση: 
α) της αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ και της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΕΕ,  
β) της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
γ) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Σημειώνεται ότι η απόφαση του 
Δικαστηρίου αναμένεται να ληφθεί σε 
περίπου τέσσερις με έξι μήνες. 

 

3. Πιστοποιητικά εξαγωγών κρέατος 

 
Κατά τη μηνιαία συνάντηση των 

εκπροσώπων οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων κρατών μελών της ΕΕ, τέθηκε το 
ζήτημα των πιστοποιητικών εξαγωγών 
κρέατος. Η εκπρόσωπος της εδώ 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ ενημέρωσε ότι ο 
Καναδάς συμφώνησε σε διενέργεια νέου 
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κύκλου, επί τόπου, ελέγχων σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Αν τα αποτελέσματα είναι τα 
αναμενόμενα, ο Καναδικός Οργανισμός 
Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food 
Inspection – CFIA) θα προβεί σε ανάλογους 
ελέγχους, σε όλα τα κράτη μέλη. 
 

4. Επικείμενες συζητήσεις μεταξύ ΕΕ και 
Καναδά για συνεργασία σε θέματα 
Διαστήματος 

 
Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για 

επανεκκίνηση συνομιλιών σχετικά με τη 
διαστημική συνεργασία μεταξύ της Καναδικής 
Υπηρεσίας Διαστήματος και των 
Προγραμμάτων Copernicus (γεωσκόπηση)  
και Galileo της ΕΕ. Έχει, ήδη, συμφωνηθεί 
διενέργεια εργαστηρίων (workshops), κατά 
τους επόμενους μήνες. 

 
5. Nέοι κανόνες ασφαλείας τροφίμων 
 

Προκειμένου  να υπάρχει ομαλή μετάβαση 
στο νέο νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας 
τροφίμων, που τέθηκε σε ισχύ στις 15 
Ιανουαρίου 2019 (Safe Food for Canadians 
Regulations - SFCR), είναι σημαντικό οι 
καναδικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να 
φροντίζουν για την ορθή καταχώρηση του 
αριθμού που προσδιορίζει την εγκατάστασή 
τους στα έντυπα εξαγωγών. 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1. Εκτιμήσεις BDC για την καναδική 
οικονομία 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Καναδά 
(Business Development Bank of Canada - 
BDC), αναμένεται ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη και το 2019, διαμορφούμενη σε 
2,0% του ΑΕΠ, υποχωρώντας κατά 0,1% σε 
σχέση με το 2018 (2,1%).  

Η μέτρια ανάπτυξη και οι σταθερές 
καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ εκτιμάται 
ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην 
καναδική οικονομία. 

Η αξία του καναδικού δολλαρίου έναντι 
του αμερικανικού αναμένεται να διατηρηθεί 
στα ίδια επίπεδα, διαμορφούμενη σε 75 με 80 
λεπτά ανά δολλάριο ΗΠΑ. 

Το ποσοστό ανεργίας (5,5%) βρίσκεται στα 
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σαράντα 
ετών.  

Το 39% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αντιμετωπίζει δυσκολία ανεύρεσης 
κατάλληλου εργατικού δυναμικού, γεγονός το 
οποίο περιορίζει τη δυνατότητα 
επιχειρηματικής προόδου και ανάπτυξης. 

Ακόμη, σύμφωνα με την εν λόγω Τράπεζα, 
μόνο το 19% των καναδικών ΜΜΕ είναι 
ψηφιακά προηγμένο. Χρειάζεται, λοιπόν, 
προσαρμογή στη νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα, μέσω επενδύσεων, προς 
επίτευξη εξωστρέφειας, μεγαλύτερων 
πωλήσεων και κέρδους.  

 

2. Σταθερό το βασικό επιτόκιο σε 
1,75% 

 
Μετά την τελευταία αύξηση του βασικού 

επιτοκίου σε 1,75% στις 24 Οκτωβρίου 2018, 
η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά διατήρησε 
το βασικό επιτόκιο στα ίδια επίπεδα, όπως 
δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία του ο Διοικητής, 
κ. Poloz. 

Η αποτύπωση της πορείας αυξήσεων του 
βασικού επιτοκίου έχει ως ακολούθως: 

 

Ημερομηνία Στόχος (%) Μεταβολή (%) 

9 Ιανουαρίου 2019 1,75 --- 

5 Δεκεμβρίου 2018 1,75 --- 

24 Οκτωβρίου 2018 1,75 +0,25 

5 Σεπτεμβρίου 2018 1,50 --- 

11 Ιουλίου 2018 1,50 +0,25 

30 Μαΐου 2018 1,25 --- 

18 Απριλίου 2018 1,25 --- 

7 Μαρτίου 2018 1,25 --- 

17 Ιανουαρίου 2018 1,25 +0,25 

6 Δεκεμβρίου 2017 1,00 --- 

25 Οκτωβρίου 2017 1,00 --- 

6 Σεπτεμβρίου 2017 1,00 +0,25 
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

1. Αγωγός Trans Mountain 
 

Αναμένεται, σύντομα, το πόρισμα του 
Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας, σχετικά με 
τις προϋποθέσεις κατασκευής του αγωγού 
Trans Mountain, όπως είχε ζητηθεί, προ 
εξαμήνου, δυνάμει της απόφασης του 
Ομοσπονδιακού Εφετείου, με την οποία 
σταμάτησε το έργο. 

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο είχε αποφανθεί 
ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου, εκπονηθείσα από το Εθνικό 
Συμβούλιο Ενέργειας εμπεριέχει «μοιραία 
σφάλματα» (fatally flawed), καθώς δεν έγινε 
επαρκής εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων 
της αύξησης της κυκλοφορίας 
δεξαμενοπλοίων στις ακτές της Βρετανικής 
Κολομβίας. Ακόμη, σύμφωνα με την εν λόγω 
δικαστική απόφαση, η απουσία ουσιώδους 
διαβούλευσης με τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς της περιοχής, οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι πλήττονται από την 
κατασκευή του έργου, λογίζεται ως 
παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους 
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 

 

2. TransCanada Corp. 
 

Η εταιρεία κατασκευής αγωγών 
TransCanada Corp. σχεδιάζει να απαλείψει τη 
λέξη «Canada» από την επωνυμία της, όπως 
ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, κ. 
Russ Girling, ώστε να αντικατοπτρίζεται το 
αυξανόμενο επενδυτικό της ενδιαφέρον στις 
ΗΠΑ και το Μεξικό. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, 
εγείρει ανησυχίες ως προς την δέσμευση 
διατήρησης της έδρας της εταιρείας στην 
Επαρχία Αλμπέρτα. 

Άνω του ημίσεως των κερδών της 
TransCanada  προέρχεται από τη 
δραστηριότητά της στις ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα 
πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 13 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ για την 
εξαγορά του αμερικανικού ομίλου Columbia 

Pipeline Group Inc., καθώς και άλλες 
σημαντικές επενδύσεις στο Μεξικό. 

Σημειώνεται ότι η αλλαγή της επωνυμίας 
υπόκειται στην έγκριση των μετόχων. 

  

3. Πτώση τιμής φυσικού αερίου 
Επαρχίας Αλμπέρτα 

 
Η πτωτική πορεία της τιμής φυσικού 

αερίου της Επαρχίας Αλμπέρτα ενδεχομένως 
προμηνύει την απαρχή μιας ενεργειακής 
κρίσης. Οι παραγωγοί φαίνεται να αναμένουν 
τα χειρότερα, τόσο εξαιτίας της τιμής του 
AECO, όπως ονομάζεται το φυσικό αέριο της 
Αλμπέρτα, το οποίο διαπραγματεύεται σε 
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σε σύγκριση με τους 
ανταγωνιστές του, ήτοι το φυσικό αέριο 
DAWN της Επαρχίας Οντάριο και το Henry 
Hub των ΗΠΑ, αλλά και εξαιτίας της 
ανεπαρκούς πρόσβασης σε αγωγούς 
μεταφοράς φυσικού αερίου. 
 
 
Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
 
1. Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με 

θέματα Ενέργειας (Οττάβα, 26.2.2019) 
 

Κατά την ημερίδα με θέμα την Παγκόσμια 
Θεώρηση του Τομέα Ενέργειας, την οποία 
διοργάνωσε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων 
του Καναδά και στην οποία συμμετείχε το 
Γραφείο μας,  κεντρικός ομιλητής ήταν ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας, κ. Fatih Birol.  

Ο κ. Birol τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει ζήτηση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, κατά τα επόμενα έτη. 
Ωστόσο, θα αυξάνεται η ζήτηση ηλιακής 
ενέργειας. 

Εστίασε, δε, στην προσπάθεια του Καναδά 
να ανταπεξέλθει στις σημαντικές αλλαγές που 
διενεργούνται στον ενεργειακό τομέα. Ο 
Καναδάς, κατά την άποψή του, δύναται να 
είναι παράδειγμα προς μίμηση ως προς την 
παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ωστόσο, θα 
πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα επίλυσης 
των ζητημάτων των αγωγών, ώστε να 
διατηρηθεί στο τριπλό Άλφα (ΑΑΑ) η 
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αξιολόγηση του επενδυτικού κλίματος στον 
τομέα ενέργειας. 
 
2. 10η Σύνοδος Κορυφής Καθαρής 

Ενέργειας (Βανκούβερ, 27-29 Μαΐου 
2019) 

 
Από 27 έως 29 Μαΐου 2019 πρόκειται να 
διεξαχθεί η 10η Σύνοδος Κορυφής για την 
Καθαρή Ενέργεια στο Βανκούβερ, με 
συμμετοχή 25 κρατών. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: 
http://www.cleanenergyministerial.org/event/c
em10-tenth-clean-energy-ministerial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


