ΚΑΝΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Σεπτέμβριος 2017
Επιμέλεια: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α’
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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ........................................................................................................................ 2
1.
2.
3.
4.

Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας-Αύξηση βασικού επιτοκίου 2
Έναρξη προσωρινής ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά ............................ 2
Εξαγωγές τυροκομικών υπό την CETA......................................................................... 2
Πτώση σε αγορές ακινήτων μετά την επιβολή φόρου σε αλλοδαπούς αγοραστές .......... 3

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ............................................................................................................................. 3
1.
2.

Παραγωγή ενέργειας Καναδά-Προκλήσεις ................................................................... 3
Σχιστολιθικά πετρώματα............................................................................................... 3

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ..................................................................................... 3
1.
2.
3.

Toronto-Dominion Bank (TD) ..................................................................................... 3
Air Canada ................................................................................................................... 4
CIBC ............................................................................................................................ 4

1

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της
καναδικής οικονομίας-Αύξηση βασικού
επιτοκίου
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά για το β΄ τρίμηνο
2017, ο ρυθμός ανάπτυξης της καναδικής
οικονομίας
ξεπέρασε
τις
εκτιμήσεις,
διαμορφούμενος σε ετήσια βάση στο 4,5%
του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην
κατανάλωση καθώς και στις εξαγωγές
προϊόντων ενέργειας.
Με γνώμονα την θετική πορεία της
καναδικής οικονομίας, η Κεντρική Τράπεζα
της χώρας προέβη τον Ιούλιο τ.έ., για πρώτη
φορά μετά από επτά έτη, σε αύξηση του
βασικού επιτοκίου από 0,5% σε 0,75%, ενώ
στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα
αύξηση στο 1%.
2. Έναρξη προσωρινής ισχύος της
εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά
H Συνολική Συμφωνία Οικονομίας και
Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA) τέθηκε σε
προσωρινή ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017,
μετά από επτά έτη διαπραγματεύσεων. Σε
πλήρη δε ισχύ θα τεθεί, μόλις κυρωθεί από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για μια
συμφωνία που θα έχει οφέλη και για τις δύο
πλευρές.
Από 21/9, λοιπόν, εξαλείφονται οι δασμοί
για το 98% των προϊόντων, που η Ευρωπαϊκή
Ένωση εμπορεύεται με τον Καναδά.
Σημειώνεται ότι η καναδική κυβέρνηση
έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να μην υπάρχουν προσκόμματα
εφαρμογής της συμφωνίας κατά την
προσωρινή έναρξη ισχύος της. Ωστόσο, οι
σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί
σε όλες τις Περιφέρειες, με αποτέλεσμα
κάποια κομμάτια της CETA (πχ Κεφάλαιο 19)

να παραμένουν προς το παρόν ανενεργά ως
προς ορισμένες Περιφέρειες.
Αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις,
αναμένεται αύξηση του ανταγωνισμού, με τη
συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών στους
διαγωνισμούς. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται,
τουλάχιστον στην αρχή, η σύναψη
συνεργασιών με καναδικές εταιρείες, που
γνωρίζουν τις διαδικασίες, προς επίτευξη του
επιθυμητού αποτελέσματος.
Σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-173121_el.htm
3. Εξαγωγές τυροκομικών υπό την CETA
Ειδικότερα ως προς τις εξαγωγές τυριών,
σημειώνουμε ότι το ευνοϊκό πλαίσιο της
Συνολικής Συμφωνίας Οικονομίας και
Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA), ισχύει,
εφόσον ο εισαγωγέας διαθέτει τις λεγόμενες
«δασμολογικές ποσοστώσεις» (Tariff-rate
Quota, TRQ). Στις 2 Οκτωβρίου θα
αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Ελέγχων Εμπορίου και Εισαγωγών του
Υπουργείου
Εξωτερικών
(http://www.international.gc.ca/controlscontroles/index.aspx?lang=eng&_ga=2.221197469.489

ο
κατάλογος των εταιρειών του κλάδου
τυροκομικών προϊόντων που θα έχουν λάβει
τις ποσοστώσεις. Έλληνες εξαγωγείς του εν
λόγω κλάδου που επιθυμούν να εισέλθουν
στην καναδική αγορά, μπορούν να έλθουν σε
επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές,
προκειμένου,
έναντι
συμφωνηθέντος
τιμήματος, να εξάγουν τα προϊόντα τους με το
ευνοϊκό καθεστώς που προβλέπεται στην
συμφωνία CETA. Διαφορετικά, ισχύουν οι
συνήθεις δασμολογικές επιβαρύνσεις.
497878.1504882308-836021077.1504882307),

2

4. Πτώση σε αγορές ακινήτων μετά την
επιβολή φόρου σε αλλοδαπούς
αγοραστές
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
«The Globe and Mail», η επιβολή φόρου 15%
σε αλλοδαπούς κατά την αγορά κατοικιών,
οδηγεί σε πτώση της συνολικής ζήτησης στην
αγορά ακινήτων στις δύο Περιφέρειες όπου
ισχύει το εν λόγω μέτρο, στην Βρετανική
Κολομβία, από 2 Αυγούστου 2016 και στο
Οντάριο από τον Απρίλιο 2017
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων
του κλάδου, η επιβολή του επιπλέον φόρου
στους αλλοδαπούς λειτουργεί ανασταλτικά
στην ανάπτυξη νέων άμεσων ξένων
επενδύσεων στην περιοχή.
Η Ένωση Ακινήτων του Καναδά
(Canadian
Real
Estate
Association)
αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της
για τις αγορές κατοικιών στην Περιφέρεια του
Οντάριο. Γενικότερα για τον Καναδά εκτιμά
μείωση κατά 5,3%, σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος, ενώ για το 2018 προβλέπει
περαιτέρω μείωση κατά 2,3%.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Παραγωγή ενέργειας ΚαναδάΠροκλήσεις
Ως γνωστόν, η ενέργεια αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της καναδικής οικονομίας.
Αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ
και το 1/5 των εξαγωγών. Κατά την τελευταία
δεκαετία, ο Καναδάς αύξησε την παραγωγή
του σε πετρέλαιο κατά 50%, ενώ
συγκρατήθηκε στην παραγωγή φυσικού
αερίου.
Η
μεγαλύτερη
ζήτηση
καναδικών
εξαγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας από χαμηλή χρήση
υδρογοναθράκων προέρχεται από τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, το ενεργειακό παιχνίδι αλλάζει
και ο Καναδάς, προκειμένου να διατηρήσει τη

θέση του ως ενεργειακή δύναμη, καλείται να
προσαρμοσθεί
στα
νέα
δεδομένα,
λαμβάνοντας υπ όψιν του τέσσερις βασικές
παραμέτρους: α) αύξηση της εγχώριας
παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου
των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα μείωση των
καναδικών εξαγωγών στην εν λόγω χώρα β)
διαμόρφωση φθηνότερων τιμών για το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γ) αδυναμία
εξόδου των καναδικών εταιρειών παραγωγής
ενέργειας στις διεθνείς αγορές και δ)
απομάκρυνση σε διεθνές επίπεδο από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
υδρογοναθράκων.

2. Σχιστολιθικά πετρώματα
Σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας, η
περιφέρεια της Alberta του Καναδά διαθέτει
μεγάλα
αποθέματα
πετρελαίου
σε
σχιστολιθικά πετρώματα, συγκρινόμενα, όπως
αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού
Ενεργειακού Συμβουλίου και της Γεωλογικής
Υπηρεσίας της Alberta, με τα αντίστοιχα του
Τέξας, τα οποία συνέβαλαν στην μετατροπή
των ΗΠΑ σε ισχυρό παγκόσμιο εξαγωγέα.
Πρόκειται κατά βάση για το σχιστολιθικό
πέτρωμα Duvernay, το οποίο εκτείνεται σε
έκταση 130.000 τ.χλμ. στη δυτική πλευρά της
Alberta.
Bάσει της έρευνας, το εν λόγω πέτρωμα
διαθέτει
3,4
δισεκατομμύρια
βαρέλια
εμπορεύσιμου πετρελαίου, καθώς και 6,3 δισ.
βαρέλια υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Επίσης, στο ίδιο πέτρωμα υπάρχουν 77 τρισ.
κυβικά πόδια φυσικού αερίου, που μπορούν
να καλύψουν την κατανάλωση του Καναδά
για 25 χρόνια.
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Toronto-Dominion Bank (TD)
Η Τράπεζα TD, μία από τις έξι
μεγαλύτερες
τράπεζες
του
Καναδά,
κατέγραψε 17% αύξηση στα κέρδη της κατά
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το γ΄ τρίμηνο 2017, οφειλόμενη, μεταξύ
άλλων, στα πολύ καλά αποτελέσματα που είχε
σε Καναδά και ΗΠΑ.
Σε απόλυτους
αριθμούς, το κέρδος της TD για το γ΄ τρίμηνο
2017 ανήλθε σε 2,77 δισεκατομμύρια
δολλάρια Καναδά από $2,36 δισ. το γ΄
τρίμηνο του 2016, άλλως σε 1,46 δολλάρια
Καναδά ανά μετοχή από $1,24, σε σύγκριση
με την προαναφερθείσα περίοδο.

2. Air Canada
Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της
μεγαλύτερης
καναδικής
αεροπορικής
εταιρείας Air Canada, το επόμενο έτος θα
ξεκινήσει την προσφορά οικονομικών
ναύλων, επεκτείνοντας το δίκτυο της χαμηλού
κόστους
θυγατρικής
της
Rouge
σε
περιφερειακές διαδρομές.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Air Canada
προσδοκά να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον
ανταγωνισμό από την έλευση το καλοκαίρι
του 2018 των χαμηλού κόστους εταιρειών
Canada Airlines Ltd και Swoop (της WestJet
Airlines Ltd). Σημειώνεται ότι ήδη έχει
ξεκινήσει πτήσεις η χαμηλού κόστους
εταιρεία Flair Airlines Ltd.

3. CIBC
Η καναδική Εμπορική Τράπεζα Canadian
Imperial Bank of Commerce (CIBC) προχωρεί
στην
μετονομασία
των
νέων
υποκαταστημάτων της στις ΗΠΑ, κατόπιν
εξαγοράς της αμερικανικής Private Bank
έναντι
τιμήματος
5
δισεκατομμυρίων
δολλαρίων ΗΠΑ. Tα 36 νέα υποκαταστήματα
θα μετονομασθούν σε CIBC Bank USA.
Στόχος της καναδικής τράπεζας είναι να
αυξήσει τα κέρδη της στην αγορά των ΗΠΑ,
τα οποία ευελπιστεί να αντιπροσωπεύουν το
25% των συνολικών της κερδών.
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