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Α.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1. CETA
Στις 23 Ιουλίου 2019, ψηφίσθηκε από το
Γαλλικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο κύρωσης
της Περιεκτικής Συμφωνίας Οικονομίας και
Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA). Η κυρωτική
διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έγκριση
της Γερουσίας εν ευθέτω χρόνω.
Σημειώνεται ότι από την θέση της εν λόγω
Συμφωνίας σε προσωρινή ισχύ, την 21η
Σεπτεμβρίου 2017, ο όγκος εμπορίου μεταξύ
Καναδά και Γαλλίας αυξήθηκε. Το 2018
σημειώθηκε αύξηση στο εμπόριο αγαθών
κατά 11%, καθώς και στις διμερείς άμεσες
επενδύσεις κατά 14%, ενώ το εμπόριο
υπηρεσιών σταθεροποιήθηκε. Αναλυτικές
πληροφορίες για το διμερές εμπόριο ΚαναδάΓαλλίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου
Εμπορίου
του
Καναδά:
https://www.canadainternational.gc.ca/france/
bilateral_relations_bilaterales/canada_france_
comm.aspx?lang=eng.
2. 17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά
(Μόντρεαλ, 17-18 Ιουλίου 2019)
Κατά την 17η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Καναδά, στο Μόντρεαλ,
συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η σπουδαιότητα
της εφαρμογής της Συμφωνίας CETA. O
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ.
Donald Tusk, δήλωσε ότι πρόκειται για μια
αμοιβαία επωφελή Συμφωνία, ενώ ο κ.
Trudeau υπογράμμισε την αύξηση του
διμερούς όγκου εμπορίου. Παραδέχθηκε,
επίσης, ότι χρειάζεται να καταβληθούν
προσπάθειες ενημέρωσης των Καναδών για τα
οφέλη της εν λόγω Συμφωνίας.
3. Συνεργασία Καναδά-ΕΕ για θέματα
ΠΟΕ
Ο Καναδάς και η ΕΕ επισημοποίησαν τη
συμφωνία δημιουργίας ενός υποκατάστατου
δευτεροβάθμιου
διαιτητικού
οργάνου,

προκειμένου να ξεπεράσουν το αδιέξοδο που
έχει προκληθεί από την άρνηση των ΗΠΑ ως
προς νέους διορισμούς στο ήδη υπάρχον
δικαιοδοτικό όργανο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου. Το τελευταίο από
επταμελές είναι πλέον τριμελές, ενώ μέχρι
τέλος Δεκεμβρίου τ.έ. αναμένεται να
αποδυναμωθεί έτι περαιτέρω λόγω λήξεως της
σύμβασης εργασίας δύο εκ των τριών μελών
του.
Σημειώνεται ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής
ΕΕ-Καναδά
στο
Μόντρεαλ,
πραγματοποιήθηκαν κατ΄ιδίαν διαβουλεύσεις
της Ευρωπαίας Επιτρόπου για θέματα
Εμπορίου, κας Cecilia Malmström, με τον
Καναδό Πρωθυπουργό. Η κα Malmström
τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ΠΟΕ
και
προσαρμογής
του
στις
νέες
οικονομικοεμπορικές συνθήκες και μίλησε για
τη δυσλειτουργία του δευτεροβάθμιου
δικαιοδοτικού οργάνου του Οργανισμού. Ο κ.
Trudeau υπογράμμισε την εποικοδομητική
συνεργασία της χώρας του με την ΕΕ στο
πλαίσιο του ΠΟΕ.
4. Σύνοδος κορυφής G7 (Biarritz, 24-26
Αυγούστου 2019)
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των
G7 στη Γαλλία (www.elysee.fr/en/g7), ο
Καναδός
Πρωθυπουργός
είχε
διμερή
συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Τόσο ο κ. Trudeau όσο και ο κ. Trump
δήλωσαν ότι η νέα εμπορική Συμφωνία
(CUSMA/USMCA) είναι επωφελής για τη
χώρα τους:
Trudeau: "We have a deal that's good for our
workers, good for our citizens, good for the
middle class, and that's the kind of thing we
need to see more of around the world."
Trump: "I think it's a very special agreement.
"Our farmers love it. The unions love it. The
workers love it, manufacturers love it.
Everybody likes it. I think most Democrats
like it. Hopefully, they'll be put to vote fairly
soon."
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Ο Καναδός Πρωθυπουργός είχε, επίσης,
συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, κ.
Boris Johnson, με τον οποίο συζήτησε, μεταξύ
άλλων, το ζήτημα διαπραγματεύσεως μιας
προσωρινής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των
δύο χωρών, προς διατήρηση της διμερούς
εμπορικής δραστηριότητας, εν όψει της
επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ.
Νωρίτερα
τον
Αύγουστο
είχε
πραγματοποιηθεί επίσκεψη του Βρετανού
Υπουργού Εξωτερικών στον Καναδά, στην
ημερήσια
διάταξη
του
οποίου
συμπεριελαμβάνοντο οι εμπορικές σχέσεις και
η προοπτική σύναψης διμερούς εμπορικής
συμφωνίας. Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι o σπουδαιότερος εταίρος του
Καναδά στην Ευρώπη και ο πέμπτος
παγκοσμίως
(https://www.canadainternational.gc.ca/united
_kingdomroyaume_uni/bilateral_relations_bilaterales/in
dex.aspx?lang=eng).

αγρότης με κοπάδι 80 αγελάδων εκτιμάται σε
περίπου 28.000 δολλάρια.
Η κα Bibeau υπογράμμισε ότι με το μέτρο
αυτό εκφράζεται ο βαθύς σεβασμός της
κυβέρνησης προς τους γαλακτοπαραγωγούς
και η ακλόνητη πίστη προς το σύστημα
διαχείρισης
εφοδιασμού
του
Καναδά.
Δήλωσε, ακόμη, ότι οι αποζημιώσεις θα
βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να λάβουν
καλύτερες αποφάσεις βάσει της νέας
πραγματικότητας της αγοράς, ενώ ο
Διευθύνων
Σύμβουλος
της
Ένωσης
Γαλακτοπαραγωγών του Καναδά, κ. Jacques
Lefebvre, εξέφρασε την ικανοποίησή του,
χαρακτηρίζοντας το εν λόγω μέτρο ως
«σημαντική δέσμευση».
Τέλος, η Υπουργός υποσχέθηκε τη λήψη
ανάλογων μέτρων, όταν τεθεί σε εφαρμογή η
Συμφωνία CUSMA, ενώ δεσμεύθηκε ότι το
κόμμα της δεν προτίθεται να προβεί σε νέες
παραχωρήσεις στον γαλακτοκομικό τομέα,
κατά τις διαπραγματεύσεις άλλων εμπορικών
συμφωνιών.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2. Απαγόρευση εισαγωγών καναδικών
κερασιών στην ΕΕ από 1.9.2019

1. Αποζημιώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Καναδικού
Οργανισμού Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA),
η ΕΕ θα απαγορεύσει τις εισαγωγές
καναδικών κερασιών και άλλων φρέσκων
φρούτων στο έδαφός της, από 1ης Σεπτεμβρίου
2019, οπότε θα ισχύσουν νέες προϋποθέσεις
εισαγωγών. Οι νέοι κανόνες, που σχετίζονται
με τα παράσιτα (pests),
θα ισχύσουν για
όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του Καναδά. Θα
αφορούν όχι μόνο στα κεράσια, αλλά και σε
άλλα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως
μήλα, μούρα (cranberries, blueberries),
πιπεριές, πατάτες και τομάτες. Δεν θα
αφορούν σε κατεψυγμένα και αποξηραμένα
φρούτα.
Εκπρόπωπος της Ένωσης Κερασιών της
Επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσε

1,75 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων
για
τους
Καναδούς
γαλακτοπαραγωγούς,
σε
βάθος
οκταετίας

Η Υπουργός Γεωργίας του Καναδά, κα
Marie-Claude Bibeau, ανακοίνωσε τη
χορήγηση αποζημιώσεων, ύψους $1,75
δισεκατομμυρίων,
σε
περίπου
11.000
Καναδούς
γαλακτοπαραγωγούς,
σε
αντιστάθμισμα της απώλειας μεριδίου αγοράς
που προκύπτει από τις συμφωνίες ελευθέρων
συναλλαγών με την Ευρώπη και τις χώρες του
Ειρηνικού (CETA και CPTPP).
Αρχικά, κατά το πρώτο έτος, αναμένεται να
διατεθούν 345 εκ. καναδικά δολλάρια υπό
μορφή άμεσων καταβολών, ανάλογα με τις
ποσοστώσεις παραγωγής, ενώ το ετήσιο ποσό
που θα μπορούσε να εισπράξει ένας μέσος
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ότι το εν θέματι μέτρο δεν θα επηρεάσει την
φετινή συγκομιδή, η οποία έχει, ήδη,
ολοκληρωθεί
και
τα
φρούτα
έχουν
συσκευασθεί
και
αποσταλεί
στους
προορισμούς τους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο
Καναδικός
Οργανισμός
Επιθεώρησης
Τροφίμων θα συνεργασθεί με τους
παραγωγούς
προς
διαμόρφωση
αντιπροτάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η
επανεκκίνηση των εξαγωγών. Πάντως, σε
περίπτωση μη επίλυσης του θέματος,
εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σοβαρές
επιπτώσεις ως προς τη συγκομιδή του 2020.
Ο αγροτικός τομέας του Καναδά, που
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες με
την Κίνα ως προς τις εξαγωγές καναδικής
κράμβης, χοιρινού και βοείου κρέατος,
φαίνεται ότι δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά.
Σημειώνεται ότι το 2018
οι εξαγωγές
καναδικών κερασιών στην ΕΕ έφθασαν
περίπου τα 3,2 εκ. δολλάρια Καναδά.

3. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά
Στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της
Κεντρικής
Τράπεζας
Καναδά
(https://www.bankofcanada.ca/2019/07/mpr2019-07-10/), που δημοσιεύθηκε στις 10
Ιουλίου 2019, γίνεται λόγος για τον αντίκτυπο
των διεθνών εμπορικών εξελίξεων τόσο στην
παγκόσμια όσο και στην καναδική οικονομία.
Σύμφωνα με την Έκθεση, το βασικό
επιτόκιο διατηρείται στο 1,75%, ο ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο
1,3% του ΑΕΠ το 2019, σε 1,9% το 2020 και
σε 2,0% το 2021. Ο πληθωρισμός θα
διατηρηθεί γύρω στο 2% μέχρι το 2021, ενώ
οι επενδύσεις, εξαιρουμένου του τομέα
ενέργειας, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν
σταθερά.
Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας, κα Carolyn Wilkins,
αν και η πορεία των εξαγωγών είναι

ενθαρρυντική, το εμπορικό κλίμα εξακολουθεί
να επιβαρύνεται από τις εμπορικές πολιτικές
των ΗΠΑ και της Κίνας. Η εμπορική διαμάχη
ΗΠΑ-Κίνας επιβραδύνει την παγκόσμια
οικονομική δραστηριότητα (spill-over effect),
παράμετρος που απασχολεί τις Κεντρικές
Τράπεζες όλων των χωρών, ενώ η λεγόμενη
«κρίση κράμβης», ήτοι οι εμπορικοί
περιορισμοί
που επιβάλλει η Κίνα στα
εισερχόμενα στο έδαφός της καναδικά
προϊόντα κράμβης, χοιρινού και βοείου
κρέατος, εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση
των συνολικών καναδικών εξαγωγών κατά
0,2%.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παρορώνται οι
θετικές εξελίξεις, όπως είναι η άρση των
αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές
αλουμινίου και χάλυβα καθώς και η
επικείμενη κύρωση της τριμερούς εμπορικής
Συμφωνίας CUSMA/USMCA.
Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης, ελήφθησαν
υπ’ όψιν δύο ακραία σενάρια από την
Κεντρική Τράπεζα. Το απαισιόδοξο έχει να
κάνει με την δυνητική επιβολή, εκ μέρους των
ΗΠΑ, δασμών σε όλες τις εισαγωγές, της
τάξεως του 25%, επί τη βάσει αθέμιτων
πρακτικών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την
επιβολή εμπορικών αντιποίνων από τις
υπόλοιπες χώρες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο
παγκόσμιος
ρυθμός
ανάπτυξης
θα
υποχωρούσε κατά 3% και θα προκαλούσε
ραγδαία μείωση των τιμών των βασικών
εμπορευμάτων κατά 30%, ενώ ο ρυθμός
ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας θα
υποχωρούσε κατά 6%.
Το αισιόδοξο σενάριο, αντίθετα, βάσει του
οποίου θα υπάρξει επιστροφή στο προ του
2017 εμπορικό καθεστώς, θα οδηγούσε σε
αύξηση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης
κατά 1% μέχρι το τέλος του 2021 και του
καναδικού περίπου κατά 2%.
Παρατίθεται σχετικός πίνακας, όπως
εμφανίζεται στη σελίδα 21 της Έκθεσης:
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Πηγή: Bank of Canada

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αγωγός Trans Mountain
H
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
αντιμετωπίζει νέα νομική πρόκληση μετά την
ανακοίνωση της 18ης Ιουνίου 2019 περί
εγκρίσεως
του
αμφιλεγόμενου
έργου
επέκτασης του αγωγού Trans Mountain.
Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα «Raincoast
Conservation Foundation» και η Ένωση
«Living Oceans Society» προσέφυγαν στο
δευτεροβάθμιο ομοσπονδιακό δικαστήριο,
ζητώντας την δικαστική αναθεώρηση της
απόφασης της 18ης Ιουνίου.
Με κοινή δήλωσή τους, οι δύο Ενώσεις
διατείνονται ότι η κυβερνητική απόφαση δεν
συνάδει με την υποχρέωση προστασίας των
φαλαινών-δολοφόνων.
Πρόσφατα, ο Υπουργός Φυσικών Πόρων,
κ. Amarjeet Sohi, μίλησε για την απόφαση
έναρξης των εργασιών επέκτασης του αγωγού,
αναφέροντας ότι μέχρι τα τέλη του έτους
αναμένεται να προσληφθούν 4.200 εργάτες,
ενώ προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του έργου θα
τριπλασιάσει σχεδόν την ικανότητα του
υπάρχοντος αγωγού, φθάνοντας τα 890.000
βαρέλια ημερησίως.

2. Pembina Pipeline Corp.
Η εταιρεία ενεργειακών υποδομών
«Pembina Pipeline Corp.», με έδρα το
Κάλγκαρυ της Αλμπέρτα, συμφώνησε στην
εξαγορά της καναδικής μονάδας της
αμερικανικής Kinder Morgan Inc., καθώς και
του αμερικανικού τμήματος ενός βασικού
αγωγού μεταφοράς πετρελαίου, έναντι
τιμήματος 4,35 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.
Ειδικότερα, για την εξαγορά της «Kinder
Morgan Canada» θα διατεθούν $2,3 δισ. και
για την εξαγορά του αγωγού «Cochin»
(μήκους 2.900 χιλιομέτρων) $2,05 δισ.
Ως προς την Kinder Morgan Inc., με έδρα
το Χιούστον, η εν λόγω εξαγορά σηματοδοτεί
την πλήρη αποχώρησή της από τον Καναδά.
Είχε
προηγηθεί
η
πώληση
στην
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του έργου
επέκτασης του αγωγού Trans Mountain,
έναντι τιμήματος 4,5 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων, το περασμένο έτος.

3.

Πιλοτικό
Αλμπέρτα

γεωθερμικό

έργο

στην

Στην
Επαρχία
της
Αλμπέρτα
πραγματοποιείται το πρώτο, τέτοιου είδους,
πιλοτικό γεωθερμικό έργο, το οποίο
αναμένεται ότι θα φέρει αλλαγές στον
ενεργειακό χάρτη. Το εν λόγω έργο έχει αξία
10 εκ. δολλαρίων.

4. TC Energy Corp.
Η εταιρεία ενεργειακών υποδομών TC
Energy Corp. (www.tcenergy.com), πρώην
TransCanada Corp., με έδρα στο Κάλγκαρυ
της Αλμπέρτα, προβαίνει σε πώληση τριών
εργοστασίων
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας από φυσικό αέριο στην εταιρεία
«Ontario Power Generation Inc.», έναντι
τιμήματος 2,7 δισ. δολλαρίων. Το ποσό
αναμένεται να καλύψει χρηματοδοτικές
ανάγκες, αλλά και δανειακές υποχρεώσεις.
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Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Transat ΑΤ Inc
Η Air Canada αύξησε την αξία της
προσφοράς της για την εξαγορά της Transat
AT Inc, διαμορφούμενη πλέον στα 720 εκ.
δολλάρια περίπου (από 520 εκ.), άλλως $18
ανά μετοχή (από $13 ανά μετοχή). Το
διοικητικό συμβούλιο της Transat συνέστησε
στους μετόχους της να εγκρίνουν τη
συμφωνία με την Air Canada, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
επόμενου έτους, σύμφωνα με κοινό
ανακοινωθέν των δύο εταιρειών.

2. Walmart
Κατά το β΄ τρίμηνο 2019, η αλυσίδα
σουπερμάρκετ Walmart σημείωσε κέρδη της
τάξεως των 3,61 δισεκατομμυρίων δολλαρίων,
ενώ ο τζίρος της ανήλθε σε 130,38 δισ.
δολλάρια, σύμφωνα με δηλώσεις του
οικονομικού της διευθυντή, κ. Brett Biggs. Η
Walmart κατάφερε να διατηρήσει χαμηλές
τιμές, παρά τις αυξήσεις του κόστους λόγω
επιβολής των αμερικανικών δασμών.
Εκτός του Καναδά, η εν λόγω εταιρεία
δραστηριοποιείται στην Κίνα, την Ινδία, το
Μεξικό και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Α220-πρώην σειράς C της Bombardier, στις
εγκαταστάσεις της στο Mirabel, βόρεια του
Μόντρεαλ.

5. Δικτυακός τόπος προβολής ελληνικού
ελαιολάδου
Κατά την τελευταία τριετία υφίσταται
δικτυακός τόπος (website) στην αγγλική που
προβάλλει το ελληνικό ελαιόλαδο, με τίτλο
Greek Liquid Gold (Eλληνικό Ρευστό
Χρυσάφι):
www.greekliquidgold.com.
Περιλαμβάνει ποικίλη θεματολογία: ειδήσεις
και χρήσιμες πληροφορίες για το ελαιόλαδο,
συνταγές,
προτάσεις
γαστρονομικού
τουρισμού και πληθώρα λοιπών θεματικών.
Πρόκειται για μια ανεπίσημη, μη
κερδοσκοπική
προσπάθεια
της
δημοσιογράφου
Lisa
Radinovsky
να
καταστήσει ευρέως γνωστά τα οφέλη του
ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου,
αναπόσπαστου συστατικού της μεσογειακής
διατροφής.

3. Farm Boy
H αλυσίδα καταστημάτων «Farm Boy»
εξαγόρασε την δημοφιλή στην Οττάβα
αρτοποιΐα «Rideau Bakery», τα προϊόντα της
οποίας θα πωλούνται αποκλειστικά στα
καταστήματα της πρώτης στην πρωτεύουσα
αλλά και στην Επαρχία του Οντάριο. Η αξία
της εξαγοράς δεν δημοσιοποιήθηκε.

4. Airbus
Η εταιρεία Airbus SE εξασφάλισε
παραγγελία της αεροπορικής εταιρείας Air
France-KLM για κατασκευή 60 αεροσκαφών
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