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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. Επίτευξη συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ, στο 

πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης της 
Συμφωνίας NAFTA.  Μετονομασία της 
τελευταίας σε USMCA 

 
Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις λίγο 

πριν την εκπνοή της προθεσμίας που είχε 
θέσει η αμερικανική πλευρά στον Καναδά για 
την προσχώρησή του στα διμερώς 
συμφωνηθέντα, μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, 
στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης της 
Συμφωνίας NAFTA.  

Βάσει κοινού ανακοινωθέντος, οι τρεις 
εταίροι δήλωσαν ότι πρόκειται για μία νέα, 
εκσυγχρονισμένη εμπορική Συμφωνία, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 21ου αιώνα. 
Στη λογική του εκσυγχρονισμού αλλά και της 
σηματοδότησης μιας νέας εποχής στις 
εμπορικές σχέσεις των τριών εταίρων 
(Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού), η νέα Συμφωνία 
μετονομάσθηκε σε USMCA (United States, 
Mexico, Canada Agreement), από τα αρχικά 
των τριών χωρών της Βορείου Αμερικής. 

Στα 24 Κεφάλαια της νέας Συμφωνίας 
USMCA καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως αγροτικών, κανόνων 
καταγωγής, μηχανισμού επίλυσης διαφορών 
και ηλεκτρονικού εμπορίου. Μεταξύ άλλων, 
προβλέπεται: 

α) Άνοιγμα της αγοράς γαλακτοκομικών 
του Καναδά στους αμερικανούς παραγωγούς 

β) Επιβολή ποσόστωσης στα μέρη 
αυτοκινήτων που προέρχονται από τον 
Καναδά και το Μεξικό 

γ) Αύξηση του αδασμολόγητου ορίου για 
τους Καναδούς που αγοράζουν, μέσω 
διαδικτύου, αγαθά από τις ΗΠΑ, αξίας μεταξύ 
20 και 150 καναδικών δολλαρίων. 

Έχει προστεθεί ειδικό Κεφάλαιο περί 
ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ 
εκσυγχρονίστηκαν οι προϋπάρχουσες στη 
NAFTA ρυθμίσεις σχετικά με τις 

τηλεπικοινωνίες, την πολιτική ανταγωνισμού 
και την πνευματική ιδιοκτησία.  

Ειδικότερα, ως προς τα ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, προβλέπεται 
παράταση του χρόνου προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών για τα βιολογικά φάρμακα από 
οκτώ σε δέκα έτη, καθώς και των 
πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού 
από 50 σε 70 έτη μετά με το θάνατό του.  

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για 
την αναθεώρηση της Συμφωνίας NAFTA, η 
οποία ίσχυε από το 1994,  είχαν ξεκινήσει 
πέρυσι τον Αύγουστο και ολοκληρώθηκαν την 
30η Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με 
οικονομικούς αναλυτές, δεν θα ήταν δυνατή 
μια διαφορετική εξέλιξη πέραν της επίτευξης 
συμφωνίας, λαμβανομένου υπ’ όψιν του 
όγκου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 
των εταίρων, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 
δύο δισεκατομμύρια δολλάρια ημερησίως.  

 
2. Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Καναδά-

Κίνας 
 

Σε ανακοίνωσή του, ο Yπουργός Διεθνούς 
Εμπορίου, κ. Jim Carr, δήλωσε ότι, από 10 
έως 13 Νοεμβρίου 2018, από κοινού με τον 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Bill Morneau, θα 
μεταβούν στην κινεζική πρωτεύουσα, 
προκειμένου να συμπροεδρεύσουν στον 
Οικονομικό και Στρατηγικό Διάλογο (EFSD) 
με την Κίνα. Κατά το ίδιο διάστημα, ο 
Υπουργός Γεωργίας, κ. Lawrence MacAulay, 
πρόκειται να ηγηθεί επιχειρηματικής 
αποστολής στην Κίνα, κατά το επιτυχημένο 
πρότυπο των επιχειρηματικών αποστολών των 
προηγούμενων δύο ετών, των οποίων ηγείτο ο 
ίδιος. 

Ο κ. Carr επανέλαβε ότι ουδεμία ρήτρα 
στην πρόσφατα διαπραγματευθείσα Συμφωνία 
Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά 
(USMCA) «δεν απαγορεύει» στον Καναδά να 
προβεί σε ανεπίσημες συζητήσεις με 
οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της 
Κίνας.  
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Στη σχετική ρήτρα, αναφέρεται ότι τα μέρη 
έχουν δικαίωμα αποχώρησης από τη 
Συμφωνία, με εξάμηνη προειδοποίηση, 
εφόσον κάποιος εταίρος προβεί σε 
διαπραγματεύσεις ελευθέρου εμπορίου με 
χώρα ελεγχόμενης οικονομίας. Ήδη, η 
κινεζική Πρεσβεία στην Οττάβα καταδίκασε 
τη συμπερίληψη της εν λόγω ρήτρας στη 
Συμφωνία, καθώς «στοχοποιεί αθέμιτα την 
Κίνα ως χώρα ελεγχόμενης οικονομίας». 

Ο κ. Carr δήλωσε ότι ο Καναδάς και η 
Κίνα δεν έχουν ξεκινήσει «επίσημες» 
διαπραγματεύσεις για θέματα ελευθέρου 
εμπορίου. Συνεπώς, δεν υφίσταται υποχρέωση 
ενημέρωσης των ΗΠΑ και του Μεξικού. Προς 
το παρόν, οι συζητήσεις περιορίζονται σε 
επιμέρους εμπορικούς τομείς και όχι στη 
σύναψη μιας περιεκτικής Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου με την Κίνα, οπότε 
ενεργοποιείται η σχετική ρήτρα της USMCA 
και η υποχρέωση του Καναδά να ενημερώσει 
τους εταίρους του.  

Ο κ. Carr τόνισε, επίσης, ότι η USMCA 
εμπεριέχει έναν ευρύτερο όρο τερματισμού, 
που επιτρέπει σε οιοδήποτε μέρος να 
αποχωρήσει από τη Συμφωνία, για οιονδήποτε 
λόγο, με εξάμηνη προειδοποίηση. 

Το διμερές εμπόριο αγροτικών προϊόντων 
και ιχθυηρών θα βρίσκεται στο επίκεντρο των 
επικείμενων συζητήσεων μεταξύ Καναδά και 
Κίνας. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής εμπορικής 
σχέσης με την Κίνα είναι ζωτικής σημασίας 
για την αναπτυξιακή πορεία του Καναδά, 
καθώς και για την επίτευξη του στόχου της 
καναδικής Κυβέρνησης περί αύξησης των 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε 75 
δισεκατομμύρια CAD  μέχρι το 2025.  

Πρόσφατα, ο Κινέζος Υπουργός Γεωργίας, 
κ. Han Changfu, ηγήθηκε επιχειρηματικής 
αποστολής κινεζικών εταιρειών του αγροτικού 
τομέα στις Επαρχίες του Κεμπέκ και του 
Οντάριο. Ο Καναδός Υπουργός Γεωργίας, κ. 
Lawrence MacAulay, είχε την τιμή, όπως 
δήλωσε, να υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό 
του στην Οττάβα, όπου υπεγράφησαν 

Συμφωνίες Συνεργασίας και Μνημόνια 
Κατανόησης. 

Σημειώνεται ότι, κατά τη διετία 2015-2017, 
οι καναδικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 
και ιχθυηρών από την Κίνα παρουσίασαν 
αύξηση 28%.  Το 2017, ο Καναδάς 
πραγματοποίησε προς την Κίνα εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων και ιχθυηρών, αξίας 
$8,60 δισεκατομμυρίων CAD. Η Κίνα είναι ο 
δεύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά στον 
τομέα των γεωργικών προϊόντων. 
 
3. CPTPP 
 

Η διαδικασία κύρωσης, από τον Καναδά, 
της νέας Περιεκτικής και Προοδευτικής 
Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση των 
Χωρών του Ειρηνικού (Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership - CPTPP) ακολούθησε ιδιαίτερα 
ταχείς ρυθμούς. 

Το σχετικό Νομοσχέδιο C-79 ψηφίσθηκε 
από τη Βουλή με 236 ψήψους υπέρ και 44 
κατά. Στη συνέχεια, στις 25 Οκτωβρίου 2018, 
ψηφίσθηκε από τη Γερουσία και, 
ακολουθώντας μια ασυνήθιστα γρήγορη 
διαδικασία, έλαβε τη βασιλική έγκριση (royal 
consent). Το Σάββατο, 27 Οκτωβρίου, εστάλη 
η επίσημη ειδοποίηση κύρωσης στον 
θεματοφύλακα της Συμφωνίας στη Νέα 
Ζηλανδία. 

 Ο Καναδάς είναι το πέμπτο κράτος μέλος 
που κύρωσε τη Συμφωνία, μετά την Ιαπωνία, 
το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία και τη 
Σιγκαπούρη.  

Ο Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, κ. Jim 
Carr, τόνισε ότι η διαδικασία κύρωσης 
ολοκληρώθηκε ταχύτερα από οποιαδήποτε 
προηγούμενη, καθώς είναι ιδιαίτατα 
σημαντικό για τον Καναδά να είναι μέρος 
αυτής της σπουδαίας Συμφωνίας. 

Σημειώνεται ότι τέσσερις μόλις ημέρες 
μετά την κύρωση από τον Καναδά, 
ολοκληρώθηκε η κυρωτική διαδικασία και 
από την Αυστραλία.  



 4

Ως εκ τούτου, η εν θέματι Συμφωνία θα 
τεθεί σε ισχύ την 30η Δεκεμβρίου 2018, ήτοι 
εξήντα ημέρες μετά την κύρωσή της από το 
έκτο κράτος μέλος. 

Η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές, θα είναι εξαιρετικά 
επωφελής για τους Καναδούς εξαγωγείς, οι 
οποίοι αναμένεται να εξοικονομήσουν περί τα 
428 εκ. δολλάρια, ετησίως, εκ των οποίων 338 
εκ. από τις εξαγωγές τους στην Ιαπωνία, 47 
εκ. και 25 εκ. από τις εξαγωγές προς την 
Αυστραλία και το Βιετνάμ, αντιστοίχως.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Συμφωνία, η 
οποία  καλύπτει μία μεγάλη αγορά 500 
εκατομμυρίων καταναλωτών, εκτεινόμενη σε 
11 χώρες (Καναδά, Αυστραλία, Μπρουνέι, 
Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα 
Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ), 
υπεγράφη στις 8 Μαρτίου 2018 στο 
Σαντιάγκο της Χιλής. 

Οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η 
ταχεία κύρωση, εκ μέρους του Καναδά, θα 
μπορούσε να δώσει χρονική προτεραιότητα 
εδραίωσης των Καναδών στις αλυσίδες 
εφοδιασμού. Σε ορισμένες, δε, περιπτώσεις, 
όπως στο βόειο και χοιρινό κρέας, οι 
καναδικές εξαγωγές προς την Ιαπωνία θα 
μπορούσαν, με την αξιοποίηση της 
προνομιακής πρόσβασης στην αγορά, λόγω 
Συμφωνίας CPTPP, να πλήξουν τα αντίστοιχα 
προϊόντα των ΗΠΑ, στα οποία επιβάλλονται 
αυξημένοι δασμοί. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα οικονομικά 
οφέλη, από την εν θέματι Συμφωνία, 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4,2 δισ. CAD, 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 
4. Καναδική Πρωτοβουλία για 

μεταρρύθμιση ΠΟΕ 
 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Διεθνούς 
Εμπορίου του Καναδά, κ. Jim Carr, μετά από 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην 
Οττάβα με εκπροσώπους 13 μελών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Αυστραλίας, Βραζιλίας, Καναδά, Χιλής, ΕΕ, 
Ιαπωνίας, Κένυας, Μεξικού, Νέας Ζηλανδίας, 
Νορβηγίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Κορέας και 
Ελβετίας), οποιαδήποτε προσπάθεια 
μεταρρύθμισης των κανόνων του ΠΟΕ και 
επαναπροσδιορισμού του παγκόσμιου 
εμπορικού συστήματος θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τις δύο μεγαλύτερες 
οικονομίες, ήτοι την Κίνα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.   

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
1. Αύξηση βασικού επιτοκίου σε 1,75% 
 

Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις των 
οικονομικών αναλυτών για άνοδο του βασικού 
επιτοκίου. Έτσι, στις 24 Οκτωβρίου 2018, 
ανακοινώθηκε αύξηση του βασικού επιτοκίου 
από 1,5% σε 1,75%.  

 
2. Αποποινικοποίηση χρήσης ευφορικής 

κάνναβης στον Καναδά 
 

Σύμφωνα με το Νόμο Bill C-45, το μέτρο 
αποποινικοποίησης της χρήσης «ευφορικής 
κάνναβης» τέθηκε σε ισχύ στις 17 Οκτωβρίου 
2018. Ο Καναδάς είναι η πρώτη εκ των 
Ομάδων G20 και G7 ανεπτυγμένων χωρών, 
που προέβη στη νομιμοποίηση διάθεσης και 
εμπορίας κάνναβης. Σημειώνεται ότι η χρήση 
κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς είχε 
νομιμοποιηθεί, ήδη, από το 2001. 

Βάσει στοιχείων του καναδικού 
Υπουργείου Υγείας 
(www.canada.ca/en/health-canada.html), 
υπάρχουν περισσότεροι από 120 
πιστοποιημένοι παραγωγοί κάνναβης στη 
χώρα, η πλειοψηφία των οποίων 
δραστηριοποιείται στο Οντάριο και τη 
Βρετανική Κολομβία. Οι σημαντικότερες και 
πιο κερδοφόρες εταιρείες του τομέα είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Καναδά, 
στο οποίο σημειώνεται εντυπωσιακή άνοδος, 
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οφειλόμενη στην νομιμοποίηση της χρήσης 
κάνναβης.  

Εκ των παραγωγών, η εταιρεία με τη 
μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση είναι η «Canopy 
Growth», η οποία κατάφερε να υπερ-
πολλαπλασιάσει την αξία της μέσα σε ένα 
έτος. Έτσι, από 5,5 δισεκατομμύρια πέρυσι 
τον Οκτώβριο, η κεφαλαιοποίησή της 
ανέρχεται σε 13,88 δισεκατομμύρια δολλάρια, 
με τιμή μετοχής 65,76 CAD έναντι 12,25 τον 
Οκτώβριο 2017.  

Δυνάμει του ανωτέρω Νόμου, μόνο οι 
ενήλικες νομιμοποιούνται να έχουν στην 
κατοχή τους μέχρι 30 γραμμάρια κάνναβης 
(πλην του Quebec, όπου το επιτρεπόμενο όριο 
ανέρχεται σε 150 γραμμάρια) και να 
καλλιεργούν έως τέσσερα δενδρύλλια. Η 
πώληση σε ανηλίκους επισείει ποινή 
φυλάκισης 14 ετών. Υπάρχει διαφοροποίηση 
ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας για τη 
χρήση κάνναβης στις διάφορες Επαρχίες της 
καναδικής Επικράτειας (18ο ή 19ο έτος). 
Απαγορεύεται η κατανάλωση πλησίον 
παιδιών, εντός αυτοκινήτων και σε χώρους 
όπου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. 

Η νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης 
αναμένεται να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση 
της ζήτησης, η οποία δεν θα είναι δυνατό να 
καλυφθεί πλήρως από τους 120 παραγωγούς. 
Το 2017, το 16% του πληθυσμού του Καναδά 
κάπνισε τσιγάρο κάνναβης, ενώ συνολικά 
καταναλώθηκαν 773 τόνοι.  

Σχετικά με τα τρόφιμα που περιέχουν 
κάνναβη, σημειώνεται ότι δεν θα είναι, 
αμέσως, διαθέσιμα προς πώληση, αλλά, εντός 
ενός έτους, από την θέση σε ισχύ του Νόμου. 
Η καθυστέρηση αυτή έχει στόχο να δώσει 
στην κυβέρνηση το απαραίτητο περιθώριο, 
ώστε να ρυθμιστεί η αγορά. 

Ως προς το μοντέλο νόμιμης πώλησης της εν 
λόγω ναρκωτικής ουσίας, θα υπάρξει 
διαφοροποίηση σε επαρχιακό επίπεδο. Οι 
δυτικές Επαρχίες βρίσκονται σε διαδικασία 
χορήγησης αδειών πώλησης σε περιορισμένο 
αριθμό ιδιωτών λιανεμπόρων, ενώ στις 

ανατολικές Επαρχίες, με εξαίρεση τη 
Newfoundland, η πώληση θα διεξάγεται μόνο 
μέσω κρατικών μονοπωλίων. 

Ειδικότερα για την Επαρχία του Οντάριο, οι 
πωλήσεις κάνναβης από καταστήματα 
λιανικής θα ξεκινήσουν την άνοιξη, ενώ είναι, 
ήδη, δυνατή η διάθεση, μέσω διαδικτύου. 

 Η κυβερνητική απόφαση νομιμοποίησης 
της κάνναβης έχει προκαλέσει αντιδράσεις  εκ 
μέρους της συντηρητικής αντιπολίτευσης του 
Κοινοβουλίου της Οττάβας, η οποία 
χαρακτήρισε εσπευσμένη και επικίνδυνη για 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια την 
υλοποίηση του εν λόγω μέτρου. 

Υπερασπιζόμενος την πολιτική του, ο 
Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Trudeau, δήλωσε 
ότι η νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης θα 
λειτουργήσει προστατευτικά για τους 
ανηλίκους, οι οποίοι, στο εξής, δεν θα έχουν 
εύκολη πρόσβαση στη συγκεκριμένη 
ναρκωτική ουσία. Επιπλέον, θα αυξηθούν τα 
έσοδα του κράτους, ενώ ταυτόχρονα θα 
περιορισθεί η δράση των εγκληματικών 
οργανώσεων και των «συμμοριών των 
δρόμων». 

Όπως δήλωσε ο Καναδός Υπουργός 
Ασφάλειας Συνόρων και Καταπολέμησης 
Οργανωμένου Εγκλήματος, κ. Bill Blair, το 
μέτρο θα οδηγήσει στην εξάρθρωση του 
συστήματος πωλήσεων της μαύρης αγοράς, σε 
βάθος τετραετίας, και στην μείωση του 
οργανωμένου εγκλήματος. Αναμένεται, δε, 
αύξηση των κρατικών εσόδων κατά 400 εκ. 
CAD, ετησίως.  

Τέλος, ως προς τους Καναδούς που έχουν 
καταδικαστεί για απλή κατοχή κάνναβης, δεν 
προβλέπεται ακόμη απαλλαγή τους, καθώς το 
νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί κατά το επόμενο έτος.   
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

1. Shell: Επένδυση στον τομέα 
υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG) 

 
Η εταιρεία Royal Dutch Shell  ανακοίνωσε 

την απόφασή της να προβεί σε επένδυση, 
ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, στον 
τομέα υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG). Η 
εν λόγω ανακοίνωση, μία ημέρα μετά την 
επίτευξη Συμφωνίας μεταξύ Καναδά και 
ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης 
της Συμφωνίας NAFTA, σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή για την επενδυτική δραστηριότητα στον 
Καναδά, η οποία είχε περιοριστεί, το 
τελευταίο διάστημα, λόγω αβεβαιότητας της 
έκβασης των διαπραγματεύσεων που 
αφορούσαν στην εν λόγω Συμφωνία. 

O ίδιος ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. 
Trudeau, μετέβη στις 2 Οκτωβρίου 2018 στο 
Βανκούβερ, προκειμένου να προσδώσει 
κύρος, με την παρουσία του, την επενδυτική 
αυτή κίνηση. Πρόκειται για ένα έργο 
κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ακτές της 
Βρετανικής Κολομβίας. Με την ολοκλήρωσή 
του, το 2023, θα καταστεί δυνατή η 
συγκέντρωση φυσικού αερίου από τη βόρεια 
Βρετανική Κολομβία και από άλλες περιοχές, 
η υγροποίησή του και η μεταφορά του σε 
αγορές του εξωτερικού. Το έργο θα 
υλοποιηθεί από Κοινοπραξία εταιρειών, της 
οποίας ηγείται η Shell. Συμμετέχουν, δε, 
εταιρείες από τη Μαλαισία, την Ιαπωνία, την 
Κίνα και την Νότια Κορέα.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


