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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 
1. Αμερικανικοί δασμοί σε καναδικά 
προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα-Εξελίξεις 
 

Για πρώτη φορά, μετά από καιρό, υπήρξε, 
τον Ιανουάριο τ.έ., τηλεφωνική επικοινωνία 
μεταξύ του Καναδού Πρωθυπουργού, κ. Justin 
Trudeau, και του Αμερικανού Προέδρου, κ. 
Donald Trump, σχετικά με το ζήτημα άρσης 
των δασμών, που συνεχίζονται να 
επιβάλλονται στα καναδικά προϊόντα 
αλουμινίου και χάλυβα που εξάγονται στις 
ΗΠΑ. 

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο του 
Καναδού Πρωθυπουργού, κατά τη συνομιλία 
των δύο ηγετών, συζητήθηκαν τα επόμενα 
βήματα για την αντιμετώπιση του εν θέματι 
ζητήματος. Αντίστοιχα, η διατύπωση του 
Λευκού Οίκου ήταν ακόμη πιο λιτή, κάνοντας 
λόγο για συζήτηση περί διμερών εμπορικών 
ζητημάτων («bilateral trade issues»). 

Σύμφωνα, πάντως, με έγκριτες 
κυβερνητικές πηγές, η φράση «επόμενα 
βήματα» χρησιμοποιήθηκε ως γενικός όρος, 
χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο, αφού δεν 
έχει συμφωνηθεί ούτε προγραμματισθεί η 
διεξαγωγή σχετικών διαπραγματεύσεων.  

Όπως δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών του 
Καναδά, κα Chrystia Freeland, από το 
Νταβός, στα τέλη Ιανουαρίου, ο Καναδάς 
είναι έτοιμος να καταργήσει τους δασμούς στα 
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου αμέσως 
μόλις αρθούν οι αντίστοιχοι που επιβληθεί 
από τις ΗΠΑ. 

Βάσει στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών, το μέτρο είναι ιδιαίτερο 
προσοδοφόρο για τον Καναδά, καθώς, κατά 
τους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής του, έχουν 
εισπραχθεί 839 εκ. δολλάρια CAD. 

 
2. Καναδάς – Κίνα 

 
Ύστερα από τη συμφωνία του περασμένου 

Νοεμβρίου περί αμοιβαίας επωφελούς 

συνεργασίας μεταξύ του Καναδά και της 
Κίνας, το μέλλον των διμερών εμπορικών 
σχέσεων  τίθεται σε κίνδυνο από την υπόθεση 
Huawei. Πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία 
χρήζει λεπτών διπλωματικών χειρισμών, ενώ 
δεν αποκλείεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των 
δύο χωρών. 

Πάντως,  σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, 
κατά το 2018, σημειώθηκε μείωση των 
κινεζικών επενδύσεων στον Καναδά, σχεδόν 
κατά το ήμισυ, τόσο λόγω των κινεζικών 
περιορισμών εκροής κεφαλαίων όσο και λόγω 
των αυξανόμενων ελέγχων που διενεργούν τα 
δυτικά κράτη στις κρατικές κινεζικές 
εταιρείες, θέτοντας, έτσι, φραγμό στις, 
διεθνούς εμβέλειας, φιλοδοξίες τους. Οι 
συνολικές επενδύσεις περιορίσθηκαν στα 4,43 
δισ. δολλάρια το 2018, έναντι 8,45 δισ. το 
2017. 

Η αισθητά μειωμένη επενδυτική 
δραστηριότητα της Κίνας είναι εμφανής σε 
όλους σχεδόν τους τομείς κινεζικού 
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, 
σημειώθηκε πτώση στους τομείς α) 
Τεχνολογίας Πληροφοριών, της τάξεως του 
94%, με τις επενδύσεις να φθάνουν τα 26 εκ. 
δολλάρια το 2018, β) υγείας και 
βιοτεχνολογίας 95% (5 εκ. δολλάρια) και γ) 
ενέργειας 84% (140 εκ. δολλάρια). 

Αντίθετα, στον τομέα μετάλλων και 
ορυκτών σημειώθηκε αύξηση, με τις 
επενδύσεις να ανέρχονται, το 2018, σε 3,7 
δισεκατομμύρια δολλάρια έναντι μόλις 264 
εκ. CAD το 2017. Στη σημαντική αυτή 
αύξηση συνέβαλε η πραγματοποίηση 
επένδυσης, αξίας 1,86 δισ. δολλαρίων, της 
κινεζικής εταιρείας Zijin Mining Group Co. 
Ltd στην εταιρεία B.C.’s Nevsun Resources 
Ltd. 

Ακόμη, στον τομέα του βιομηχανικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι κινεζικές 
επενδύσεις κατέγραψαν ανοδική πορεία, 
διαμορφούμενες σε 486 εκ. δολλάρια, 
σημειώνοντας αύξηση 11%. 

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του 
Ινστιτούτου και πρώην Καναδός διπλωμάτης, 
κ. Gordon Houlden, το γεγονός που τους 
απασχόλησε δεν ήταν η υποχώρηση των 
επενδύσεων αυτή καθεαυτή, αλλά η ραγδαία 
μείωση των κινεζικών επενδύσεων στον 
Καναδά. Πάντως, η πρόσφατη υπόθεση 
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Huawei έχει επισκιάσει τις σχέσεις των δύο 
χωρών, αν και είναι ακόμη νωρίς, για να 
γίνουν αισθητές οι αρνητικές συνέπειες, στην  
επενδυτική δραστηριότητα. 

 
3. Σύσφιγξη οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων Επαρχίας Οντάριο με ΗΠΑ 
 

Προσπάθειες σύσφιγξης των οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ επιχειρεί 
ο Πρωθυπουργός της Επαρχίας Οντάριο, κ. 
Doug Ford, ο οποίος θα συμμετάσχει στη 
χειμερινή Σύνοδο της Εθνικής Συνέλευσης 
των Κυβερνητών των ΗΠΑ, στην 
Ουάσινγκτον, στις 22 Φεβρουαρίου 2019. 
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι σημαντικός 
εμπορικός εταίρος της Επαρχίας, ενώ ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου ανήλθε, το 2017, στα 
400 δισ. δολλάρια Καναδά. 
 

4.  ΠΟΕ: Έκθεση Εμπορικής Πολιτικής για 
τον Καναδά 

 
Φέτος, πρόκειται να συνταχθεί Έκθεση 

Εμπορικής Πολιτικής  από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (WTO Members). Η 
Έκθεση αυτή συντάσσεται κάθε τέσσερα έτη 
για τον Καναδά. Τυχόν σχόλια από την ΕΕ 
δύνανται να παραληφθούν έως τις 8 Μαΐου 
2019. 

 
 

5. Επ’ ακροατηρίω συζήτηση του μέτρου 
επιβολής δασμών στις εισαγωγές 
χάλυβα 

 
Από τις 3 έως 22 Ιανουαρίου 2019, 

διεξήχθη η επ’ ακροατηρίω συζήτηση, 
ενώπιον του Καναδικού Εμποροδικείου 
(Canadian International Trade Tribunal-
CITT), περί του, «προσωρινού», ακόμη, 
μέτρου επιβολής δασμών της τάξεως του 25%, 
που επέβαλε τον Οκτώβριο 2018 η καναδική 
κυβέρνηση, στις εισαγωγές επτά κατηγοριών 
χάλυβα. 

Πολλές χώρες, ήτοι Τουρκία, Ρωσία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, καθώς 
και η ΕΕ έχουν προσφύγει στο CITT, 

αιτούμενες την απαλλαγή τους, 
αμφισβητώντας την αιτιολογική βάση της 
έκτακτης ανάγκης. 

Εν προκειμένω, το CITT εξετάζει τη 
σκοπιμότητα χαρακτηρισμού του εν λόγω 
μέτρου ως οριστικού (final), όπερ σημαίνει ότι 
η διάρκεια εφαρμογής του θα εκτείνεται από 
200 ημέρες μέχρι τρία έτη.  

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διατείνεται 
ότι οι λεγόμενες «διασφαλίσεις» (safeguards) 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να προστατευτεί 
η εγχώρια παραγωγή από την υπέρμετρη 
αύξηση των εισαγωγών, η οποία οποδίδεται 
στην επιβολή των αμερικανικών δασμών.  

Οι αντίδικοι, πάντως, ισχυρίζονται ότι δεν 
έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, λόγω του 
εμπιστευτικού τους χαρακτήρα, όλα εκείνα τα 
κρίσιμα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη 
διαμόρφωση σαφούς εικόνας της 
αναγκαιότητας λήψεως του συγκεκριμένου 
μέτρου. 

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους δέκα 
σημαντικότερους προμηθευτές χάλυβα του 
Καναδά συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι: 
 

1) ΗΠΑ, μερίδιο 60% επί του συνόλου 
των καναδικών εισαγωγών χάλυβα 

2) Κίνα, 7% 
3) Νότια Κορέα, 4% 
4) Μεξικό, 4% 
5) Ιαπωνία, 3% 
6) Ταϊβάν, 2% 
7) Βραζιλία, 2% 
8) Ινδία, 2% 
9) Τουρκία, 2% 
10) Γερμανία, 2% 
11) Λοιπές χώρες, 12% 

Τέλος, στις 3 Απριλίου 2019 αναμένεται να 
δημιοσιευθεί το κείμενο των συστάσεων 
(recommendations) του Δικαστηρίου. 
6. Συμφωνία CETA: Ποσοστώσεις 

τυριών (ΤRQs) 
 
Έως τα τέλη του 2018, ο ρυθμός 

απορρόφησης των τυροκομικών 
ποσοστώσεων ήταν υψηλός, φθάνοντας σε 
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98% στην κατηγορία εκλεκτών τυριών (fine 
cheese) και 71% στην κατηγορία των 
βιομηχανικών τυριών (industrial cheese). 
Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των 
ποσοστώσεων χρησιμοποιήθηκε  προς τα τέλη 
του έτους. Η ΕΕ εμφανίζεται ικανοποιημένη 
από τον ρυθμό απορρόφησης, διατηρώντας, 
όμως, επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο 
διαχείρισης και κατανομής τους.  

Το 2019 θα ισχύσει το ίδιο σύστημα 
κατανομής, αν και στις προθέσεις της 
αρμόδιας καναδικής αρχής είναι η ευρύτερη 
αναθεώρηση του εν λόγω συστήματος. 
 
 

7. Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας 
τροφίμων 

 
Στις 15 Ιανουαρίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ 

οι νέοι κανόνες ασφαλείας τροφίμων.   
Σκοπός της νέας Νομοθεσίας είναι η 

θωράκιση της ασφάλειας τροφίμων και η 
άμεση απομάκρυνση των μη ασφαλών 
προϊόντων από την αγορά. Ταυτόχρονα, 
περιορίζεται η γραφειοκρατία, μειώνεται η 
επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού και 
απλοποιείται η διαδικασία για τις 
επιχειρήσεις, καθώς υφίσταται ένα μόνο 
πλέγμα κανόνων, αντικαθιστώντας τα 
δεκατέσσερα συνολικά νομοθετήματα που 
ίσχυαν προ της ημερομηνίας θέσεως σε 
εφαρμογή των νέων κανόνων. 

Την εποπτεία τήρησης έχει ο Καναδικός 
Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων 
(Canadian Food Inspection Agency – CFIA), 
στον δικτυακό τόπο του οποίου έχουν 
αναρτηθεί αναλυτικές πληροφορίες 
(http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-
businesses/licensing-of-food-
businesses/eng/1427300844139/14273009148
72).   

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρατίθενται οι ακόλουθες ιστοσελίδες του 
CFIA: 
α) Πληροφορίες για επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να εξάγουν τρόφιμα στον Καναδά: 
http://inspection.gc.ca/food/imports/eng/15266
56151226/1526656151476 
 

β)  Οδηγός Τροφίμων: 
http://inspection.gc.ca/apps/eng/guidance  
γ) «Tips for a smooth Safe Food for Canadians 
licence application»  
http://inspection.gc.ca/food/exports/tips-for-a-
smooth-safe-food-for-canadians-licence-
/eng/1545331467617/1545331578129 -  
 δ) Διαδικασία αδειοδότησης 
http://www.inspection.gc.ca/about-the-
cfia/my-
cfia/eng/1482204298243/1482204318353  
ε) «Outcome-based regulations under the Safe 
Food for Canadians Regulations» 
 http://inspection.gc.ca/food/toolkit-for-
businesses/outcome-based-
regulations/eng/1546990156382/15469901566
78   
 στ) Πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης 
(Certificate of free sale)  
http://www.inspection.gc.ca/food/exports/certi
fication/certificate-of-free-
sale/eng/1507732648572/1507732649258   
ζ) http://inspection.gc.ca/food/videos/sfcr-
overview-
webinar/eng/1545939216052/1545939216317 
- βίντεο  

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, προς 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και 
εξοικείωσή τους με τους νέους κανόνες, 
διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια και 
παρέχει ενημέρωση από την ιστοσελίδα της 
(http://inspection.gc.ca/food/toolkit-for-
businesses/the-safe-food-for-canadians-
regulations-are-
here/eng/1547488355844/1547488356203).  

 
8. Διερεύνηση εναλλακτικών μορφών 

επεξεργασίας προϊόντων με βρωμιούχο 
μεθύλιο 

 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Καναδά 

(EUDEL) συνεργάζεται με την Γενική 
Διεύθυνση Υγείας (DG Sante) και τoν 
καναδικό Οργανισμό Επιθεώρησης Τροφίμων 
(CFIA) για τον προσδιορισμό εναλλακτικών 
μορφών επεξεργασίας με βρωμιούχο μεθύλιο 
(alternatives to Methyl Bromide Treatment). 
Στην ΕΕ απαγορεύεται η χρήση της 
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συγκεκριμένης ουσίας, ενώ στον Καναδά 
επιτρέπεται και, μερικές φορές, επιβάλλεται. 
Στο παρελθόν, είχαν απορριφθεί φορτία που 
δεν είχαν υποστεί αεριοποίηση με βρωμιούχο 
μεθύλιο. Η συνεργασία των τριών φορέων 
αποσκοπεί στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του εν λόγω τεχνικού εμποδίου.  

Προς τούτο, έχει προγραμματισθεί η 
διεξαγωγή δύο ενημερωτικών εργαστηρίων 
εντός του έτους, εκ των οποίων το πρώτο θα 
λάβει χώρα στην Οττάβα στις 19-20 Μαρτίου 
2019. 

 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1. Μικρή μείωση ΑΕΠ  
 
Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά 

στοιχεία, σημειώθηκε μικρή μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας 
της τάξεως του 0,1%, κατά το Νοέμβριο 2018, 
η οποία παρατηρήθηκε σε όλους σχεδόν τους 
τομείς. 

Η συρρίκνωση της καναδικής οικονομίας 
ήταν αναμενόμενη, οφειλόμενη στη μείωση 
των τιμών πετρελαίου. 

 

2. Αύξηση εμπορικού ελλείμματος 
 

Το Νοέμβριο 2018, κατεγράφη το 
μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα σε διάστημα 
έξι μηνών, υποδηλώνοντας την απώλεια της 
αναπτυξιακής ορμής της καναδικής 
οικονομίας, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους.  Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 
κατά 2,1 δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά. 
Η επιδείνωση οφείλεται, εν πολλοίς, στην 
πτώση της αξίας των εξαγωγών κατά 2,9%, 
κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών 
πετρελαίου και της μείωσης της παραγωγής, 
κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

 
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
1. Πετρελαϊκή κρίση-Επαρχία Αλμπέρτα 
 

Σύμφωνα με δηλώσεις του 
κοινοβουλευτικού συντονιστή 

Προϋπολογισμού, κατεβλήθη υψηλό τίμημα 
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την 
απόκτηση του αγωγού  Trans Mountain, ενώ 
υπήρχαν περιθώρια διαπραγματεύσεων. 
Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να 
αποδώσει τουλάχιστον 6 δισ. δολλάρια CAD 
στο ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και να 
δημιουργήσει πολλά πρόσθετα φορολογικά 
έσοδα για τις Kυβερνήσεις. 

 

2. Ένταξη Καναδά στον Διεθνή Οργανισμό 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

 
Στις 9 Ιανουαρίου 2019, ανακοινώθηκε η 

ένταξη του Καναδά στο Διεθνή Οργανισμό 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA). 
 
 
Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 
1. Διεθνές Συνέδριο PDAC (Prospectors 

and Developers Association of Canada 
Convention: Τορόντο, 3-6 Μαρτίου 
2019) 

 
Η ΕΕ θα έχει παρουσία στο Διεθνές 

Συνέδριο PDAC 2019 με ένα περίπτερο. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δύο 
εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης. 
 
 
 
 
 


