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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. CUSMA 
 

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Justin 
Trudeau, είχε πρόσφατα τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Μεξικού 
σχετικά με την πορεία κύρωσης της 
συμφωνίας CUSMA. Σημειώνεται ότι 
εκκρεμούν οι αλλαγές της μεξικανικής 
Nομοθεσίας σχετικά με εργασιακά θέματα. 
ενώ εκκρεμεί η έγκριση τροποποιήσεων της 
Συμφωνίας από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Στην 
Ουάσινγκτον ταξίδεψε, ήδη, για συζητήσεις, η 
Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός του Καναδά, 
κ. Chrystia Freeland, ενώ αναμένεται να 
μεταβεί εκεί, εκ νέου, κατά το πρώτο 
δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2019.    

 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1. Σύνθεση νέας κυβέρνησης 

 
Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών της 21ης 

Οκτωβρίου 2019, από τις οποίες εξήλθε 
αποδυναμωμένο το κυβερνών κόμμα, 
καταλαμβάνοντας μόλις 157 έδρες, ορκίστηκε 
η νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στις 20 
Νοεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι απαιτείται 
πλειοψηφία 170 εδρών προς ψήφιση 
νομοσχεδίων. 

Ο επανεκλεγείς Πρωθυπουργός, κ. Justin 
Trudeau, επέλεξε την τέως Υπουργό 
Εξωτερικών, κ. Chrystia Freeland, ως το δεξί 
του χέρι, στη θέση της Αναπληρώτριας 
Πρωθυπουργού (Deputy Prime Minister).  

Οι Υπουργοί εμπορικού και οικονομικού 
ενδιαφέροντος έχουν ως ακολούθως: 

 
 
 
 

 

Υπουργός Καινοτομίας, Επιστημών και 
Βιομηχανίας 

Navdeep 
Bains 

Υπουργός Οικονομικών Bill Morneau 
Υπουργός Μεταφορών Marc Garneau 
Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών 
Προϊόντων 

Marie-Claude 
Bibeau 

Υπουργός Εξωτερικών François-
Philippe 
Champagne 

Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Karina Gould 
Υπουργός Φυσικών Πόρων Seamus O’ 

Regan 

Υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 
Προώθησης Εξαγωγών και Διεθνούς 
Εμπορίου 

Mary Ng 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής 

Jonathan 
Wilkinson 

Υπουργός Δημοσίων Υπηρεσιών και 
Συμβάσεων 

Anita Anand 

 
Προτεραιότητες της νέας Κυβέρνησης 

αναμένεται να είναι οι τομείς της κλιματικής 
αλλαγής και της πράσινης ενέργειας. 

  

2. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας Καναδά 

 
Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση 

Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας Καναδά, που δημοσιεύθηκε στις 
30.10.2019, το βασικό επιτόκιο διατηρείται 
σταθερό στο 1,75%.  Μετά από δύο «πενιχρά» 
τρίμηνα, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε 
στο 3,7% κατά το β΄τρίμηνο του 2019. Η 
συγκρατημένη ανάκαμψη αποδίδεται κυρίως 
στην παροδική άνοδο των εξαγωγών 
προϊόντων ενέργειας. Αντίθετα, 
παρουσιάστηκε μείωση της εγχώριας ζήτησης 
για τα εν λόγω προϊόντα. 

Βάσει εκτιμήσεων της Κεντρικής 
Τράπεζας, λόγω της δυσμενούς επίδρασης που 
αναμένεται να έχουν οι εμπορικές διαμάχες 
στο διεθνές εμπόριο και η αβεβαιότητα που 
αυτές συνεπάγονται, στις καναδικές εξαγωγές 
και στις επιχειρηματικές επενδύσεις, ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα κινηθεί σε επίπεδο περί του 
1,25% κατά το β΄ εξάμηνο του 2019. Παρ’ όλ’ 
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αυτά, η καναδική οικονομία φαίνεται ότι 
«αντιστέκεται» ικανοποιητικά. Ο 
πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί εντός του 
προβλεφθέντος ορίου του 2%. 

Ακολουθεί παραστατική απεικόνιση των 
προβλέψεων της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά 
με τον ρυθμό ανάπτυξης της καναδικής 
οικονομίας και τον πληθωρισμό. Σημειώνεται 
ότι οι προηγούμενες προβλέψεις αναφέρονται 
εντός παρενθέσεων: 
 

 
Πηγή: Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής Κεντρικής Τράπεζας 
Καναδά, σ. 9 

 
Επιπλέον, η αγορά εργασίας παρουσιάζει 

θετική εικόνα με ταυτόχρονη αύξηση μισθών. 
Τέλος, η ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών, σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση της 
κατανάλωσης,  εκτιμάται ότι θα συμβάλει 
καθοριστικά στην αύξηση της οικονομικής 
ανάπτυξης του Καναδά, κατά το προσεχές 
διάστημα. 
 

3. ΑΕΠ 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά, σημειώθηκε 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της 
καναδικής οικονομίας κατά το γ΄ τρίμηνο του 
2019, διαμορφούμενος στο 1,3% σε ετήσια 
βάση.  

4. Εμπορικές σχέσεις Καναδά – Κίνας: 
Εξελίξεις  

 
Η Κίνα ανακοίνωσε την επανέναρξη των 

καναδικών εισαγωγών καναδικού χοιρινού και 
βοείου κρέατος, μετά από τετράμηνο 
αδιέξοδο, κατά το οποίο ανετράπησαν τα 
καναδικά σχέδια περί διπλασιασμού των 
εξαγωγών στην κινεζική αγορά. Ωστόσο, η εν 
λόγω εξέλιξη δεν εκλαμβάνεται ως σημάδι 
αναθέρμανσης των σινο-καναδικών σχέσεων, 
όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του 
κινεζικού ΥΠΕΞ, ο οποίος σημείωσε ότι η 
βελτίωση των διμερών σχέσεων θα επέλθει 
μόνο με την απελευθέρωση της κας Wanzhou, 
στελέχους του κινεζικού κολοσσού 
τηλεπικοινωνιών Huawei και κόρης του 
ιδρυτή της εταιρείας, που είχε συλληφθεί από 
τις καναδικές αρχές πέρυσι, κατόπιν 
αμερικανικού εντάλματος σύλληψης. 

Παρά τις ως άνω δηλώσεις, υπογραμμίζεται 
η πρόθεση της εταιρείας Huawei να μεταφέρει 
το ερευνητικό της κέντρο από τις ΗΠΑ στον 
Καναδά και να κατασκευάζει κάποια 
εξαρτήματα κινητής τηλεφωνίας εκτός Κίνας, 
όπως ανέφερε ο ιδρυτής της Huawei, κ. Ren 
Zhengfei, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην 
έγκυρη οικονομική εφημερίδα Globe and Mail 
του Καναδά. 

 

5. Εμπόδια στο ενδο-Επαρχιακό εμπόριο 

Όπως δήλωσε ο Κυβερνήτης της Κεντρικής 
Τράπεζας Καναδά, κ. Stephen Poloz, 
συνεχίζουν να υπάρχουν ενδο-Επαρχιακά 
εμπόδια στο εμπόριο, χαρακτηρίζοντας 
παράλογη (absurd) την έλλειψη ελευθέρου 
εμπορίου μεταξύ των Επαρχιών και Εδαφών 
του Καναδά και πρότεινε την ουσιαστική 
διαπραγμάτευση της άρσης των εν λόγω 
εμποδίων. 
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6. Νέοι κανόνες προληπτικού ελέγχου 
νωπών οπωροκηπευτικών  

 
Από τις 15 Ιανουαρίου 2020 θα ισχύσουν 

οι νέοι κανόνες προληπτικού ελέγχου νωπών 
οπωροκηπευτικών (fresh fruit of vegetable – 
FFV), στο πλαίσιο της Nομοθεσίας περί 
ασφάλειας τροφίμων (Safe Food for 
Canadians Regulations - SFCR). Επίσης, την 
ίδια ημερομηνία, θα τεθούν σε εφαρμογή οι 
κανόνες τυποποίησης και ιχνηλασιμότητας 
των εν λόγω προϊόντων. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στον ακόλουθο ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο του Καναδικού Οργανισμού 
Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA):  
https://inspection.gc.ca/food/food-specific-
requirements-and-guidance/fresh-fruits-or-
vegetables/eng/1526654892166/15266548924
15  
 

7. Σημαντική ανάπτυξη του κλάδου 
Tεχνολογίας του Καναδά 

 
Δυναμική χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη στον  

κλάδο Tεχνολογίας και Kαινοτομιών, στον 
οποίο διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα η 
Επαρχία του Οντάριο. Δεν είναι τυχαία η 
πρακτική ολοένα και περισσοτέρων εταιρειών 
να εφαρμόζουν προγράμματα νέων 
τεχνολογιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους, συμπεριλαμβομένων των διαδικτυακών 
πωλήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Τορόντο έχει 
εξασφαλίσει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου 
Διεθνούς Συνεδρίου Tεχνολογίας και 
Nεοφυών Eπιχειρήσεων της Βόρειας 
Αμερικής, «Collision», το οποίο θα διεξαχθεί 
από 22 έως 25 Ιουνίου 2020 
(https://collisionconf.com).  
 

 
 
 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αγωγός Trans Mountain 

 
Ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου 

τμήματος επέκτασης του αγωγού πετρελαίου 
Trans Mountain η οποία αποτελεί ορόσημο 
για την επιτυχή πορεία υλοποίησης του έργου. 
Σημειώνεται ότι, κατά το α΄ εξάμηνο 2019, 
δόθηκε επιδότηση για τον εν λόγω αγωγό από 
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την 
Κυβέρνηση της Αλμπέρτα, συνολικού ύψους 
320 εκ. CAD.  

Θετική εξέλιξη είναι η υπαναχώρηση δύο 
Ενώσεων Αυτοχθόνων Πληθυσμών (First 
Nations) της Βρετανικής Κολομβίας από την 
κοινή προσφυγή που έχει κατατεθεί από έξι 
συνολικά Ενώσεις κατά της υλοποίησης της 
επέκτασης του αγωγού.    

 

2. Enbridge Line 3 

 
Ξεκίνησε η λειτουργία της Γραμμής 3 του 

αγωγού πετρελαίου Enbridge από την 
Αλμπέρτα στη Μανιτόμπα. Σύμφωνα με την 
εταιρεία Enbridge με έδρα στην Αλμπέρτα, η 
εμπορική εκμετάλλευση του αγωγού στο 
καναδικό έδαφος, από την πόλη Hardisty της 
Αλμπέρτα στην Gretna της Μανιτόμπα, 
αποτελεί σημαντική πρόοδο.  

3. Encana 

 
Η καναδική εταιρεία Encana,  η οποία 

ιδρύθηκε το 2002 και υπήρξε μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα Ενέργειας 
του Καναδά, ανακοίνωσε την απόφασή της να  
μεταφέρει την έδρα της από το Κάλγκαρυ της 
Αλμπέρτα στην Αμερική. Πρόκειται για μια 
απόφαση που πλήττει την ενεργειακή 
βιομηχανία του Δυτικού Καναδά. 
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4. Houston Oil & Gas 

 
Άλλη μία εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου ανακοίνωσε στη Ρυθμιστική Αρχή  
Ενέργειας της Επαρχίας της Αλμπέρτα ότι 
παύει τη λειτουργία της και ότι τελεί υπό 
εκκαθάριση. Πρόκειται για την  εταιρεία 
Houston Oil & Gas, με έδρα στο Κάλγκαρυ. 
 

5. Εξαγορά καναδικής εταιρείας εξόρυξης 
χρυσού από κινεζική εταιρεία 

 
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά 

της καναδικής εταιρείας εξόρυξης χρυσού 
«Continental Gld» από την κινεζική «Chinese 
Zijin Mining», έναντι τιμήματος 1,33 
δισεκατομμυρίων καναδικών δολλαρίων. 
Σύμφωνα με την κινεζική εταιρεία, η οποία 
είναι μία εκ των μεγαλύτερων στον τομέα 
εξόρυξης χρυσού, η εν λόγω εξαγορά θα 
αυξήσει τα αποθέματά της σε χρυσό και θα 
ενισχύσει τις ταμειακές ροές και το κέρδος 
της.  

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Απώλειες για τη Fairfax Financial 
Holdings Ltd 

 
Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία 

γ΄τριμήνου 2019, η καναδική 
χρηματοπιστωτική εταιρεία Fairfax Financial 
Holdings Ltd, παρουσίασε απώλειες της 
τάξεως των 96,7 εκατομμυρίων δολλαρίων 
ΗΠΑ, έναντι κερδών 1,1 δισεκατομμυρίου 
δολλαρίων ΗΠΑ κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα 
του έτους. Οι απώλειες στο χαρτοφυλάκιο των 
μετοχών της είχαν αντίκτυπο στο καθαρό της 
εισόδημα, το οποίο περιορίσθηκε σε 68,6 εκ. $ 
ΗΠΑ έναντι 106,2 $ΗΠΑ, κατά το αντίστοιχο 
τρίμηνο του περασμένου έτους. 

Επίσης, σημειώθηκε υποχώρηση στην αξία 
των μετοχών των εταιρειών Blackberry, Stelco 

και Ensign, στις οποίες η Fairfax είναι 
βασικός μέτοχος.  

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Πρεμ 
Γουάτσα, σε μια προσπάθεια εφησυχασμού 
των επενδυτών, οι οποίοι δίνουν μεγάλη 
σημασία στις καταγραφείσες απώλειες, 
υπογράμμισε ότι η εταιρεία προβαίνει σε 
επενδυτικές δράσεις με ορίζοντα δεκαετίας 
και όχι τριμήνου. Σύμφωνα με οικονομικούς 
αναλυτές, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία 
δεν αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση 
στην πορεία  της εταιρείας σε βραχυπρόθεσμο 
οικονομικό ορίζοντα. 

Ο όμιλος Fairfax αποτελεί έναν εκ των 
σημαντικοτέρων καναδικών επενδυτών στην 
Ελλάδα, ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για νέες 
επενδυτικές δράσεις σε διαφορετικούς τομείς, 
όπως στον χρηματοπιστωτικό και τουριστικό 
τομέα, καθώς και στην αγορά ακινήτων. 

 

2. Όμιλος Loblaw 

 
Τα έσοδα του Ομίλου Loblaw αυξήθηκαν 

κατά 2,3% και κέρδος 331 εκ. δολλαρίων 
Καναδά, κατά το γ΄τρίμηνο 2019, κυρίως 
λόγω σημαντικής αύξησης των πωλήσεων 
στην αλυσίδα «Shoppers Drug Mart». 

Ο εν λόγω Όμιλος επεκτείνει τις 
διαδικυακές του πωλήσεις, εκτός των 
τροφίμων και άλλων οικιακών προϊόντων, σε 
παιχνίδια, οικιακά σκεύη, έπιπλα κτλ, 
προσκαλώντας επώνυμες εταιρείες να κάνουν 
χρήση της ιστοσελίδας του προς πώληση των 
προϊόντων τους.  
 
 


