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Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς

Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, μοιράζονται τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας, και έχουν επικαλυπτόμενες
αντιλήψεις στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. H συνολική
οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά και η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής
σχέσης υπεγράφησαν στις 30 Οκτωβρίου 2016 και έλαβαν τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Οι διαπραγματεύσεις για μια Διατλαντική
Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-HΠA, που ξεκίνησαν στις 8 Ιουλίου 2013,
σταμάτησαν μετά την εκλογή του Προέδρου Trump.

Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής

Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχος της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Οι δύο
εταίροι συνεργάζονται στενά, μέσω διαβουλεύσεων σχετικά με τις διεθνείς τους προτεραιότητες
και συχνά μέσω συντονισμένης δράσης, ώστε να προωθήσουν τα κοινά τους συμφέροντα
σε πολυμερή φόρουμ. Συνεργάζονται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής σε διάφορα
γεωγραφικά πλαίσια, με ιδιαίτερη έμφαση επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική (ιδίως το Ιράκ και τη Συρία) και τους ανατολικούς γείτονες της Ευρώπης (ιδίως τη
Ρωσία και την Ουκρανία).
Για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, οι ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί σε αξιόπιστο εταίρο σε επίπεδο
ασφάλειας, όπως έχει αποδείξει η διασυμμαχική συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί αποτελεσματική
έμπρακτη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και των αποστολών που εστάλησαν στο πλαίσιο της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν,
το Ιράκ, το Κοσσυφοπέδιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κέρας της Αφρικής.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δεν ακολουθούν την ίδια προσέγγιση σε
όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, παραμένουν μεταξύ τους οι πιο σημαντικοί και αξιόπιστοι
σύμμαχοι. Οι δεσμοί που υφίστανται στον τομέα αυτό τούς συνδέουν εδώ και πολλές δεκαετίες,
παρά τις μεταβαλλόμενες πολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις και αλλαγές και στις δύο
πλευρές.
Μετά τις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016 στις HΠA, πολλά ερωτηματικά και
ανησυχίες έχουν δημιουργηθεί ως προς τις σχέσεις ΕΕ-HΠA στο πεδίο της εξωτερικής
πολιτικής. Παρά τις κριτικές που διατύπωσε ο Πρόεδρος Trump π.χ. για τις οικονομικές
συνεισφορές στο ΝΑΤΟ, τα γερμανικά εμπορικά πλεονάσματα ή την ΕΕ εν γένει, οι πρώτες
επισκέψεις του Αντιπροέδρου Pence και του Υπουργού Εξωτερικών Tillerson στην Ευρώπη
έδειξαν ένα γενικό πνεύμα συνέχειας στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αν και πιθανόν να υπάρξει μια πιο
διμερής προσέγγιση ανά χώρα.
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Πολιτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του διατλαντικού νομοθετικού
διαλόγου (TLD)

Οι επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ ξεκίνησαν
το 1972. Το 1999, οι εν λόγω σχέσεις αναβαθμίστηκαν και θεσμοθετήθηκαν με τη δημιουργία
του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου (TLD). Ο εν λόγω διάλογος επιτρέπει σε βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων
Πολιτειών να συνέρχονται σε εξαμηνιαίες κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διεξάγονται
εναλλάξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Μεταξύ των πλέον σημαντικών οικονομικών θεμάτων, που βρίσκονταν υπό εξέταση πέρυσι
ήταν η διαπραγμάτευση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων
(TTIP). Παρά την ισχνή πρόοδο που σημειώθηκε κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων,
σημαντικές διαστάσεις απόψεων παραμένουν, και οι διαπραγματεύσεις δεν μπόρεσαν να
ολοκληρωθούν υπό την κυβέρνηση Obama. Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, και οι εκλογές
για το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ορισμού ενός νέου Αντιπροσώπου
των HΠA για το Εμπόριο, έθεσαν υπό πιο ουσιαστική αμφισβήτηση την συμφωνία TTIP. Η
ΕΕ είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Μέχρι τότε, συνεχίζονται οι επαφές σε
τεχνικό επίπεδο στο μέτρο του δυνατού.
Οι νομοθέτες που συμμετέχουν στις εν λόγω εξαμηνιαίες συνεδριάσεις ανταλλάσσουν απόψεις
για σημαντικά πολιτικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, από την άνοδο της λεγόμενης
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έως τον συντονισμό
διεθνών κυρώσεων. Ενώ οι διατλαντικές θέσεις συγκλίνουν σε έναν αριθμό τομέων, οι
ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των νομοθετών κατέστησαν επίσης σαφείς τις διαφορές που
υφίστανται σε σημαντικά πολιτικά θέματα. Η σημασία αυτού του διατλαντικού πολιτικού
διαλόγου δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, ειδικότερα δεδομένης της εξουσίας που διαθέτει το
Κογκρέσο των ΗΠΑ, για παράδειγμα όσον αφορά την έγκριση παρεμβάσεων των ΗΠΑ
σε παγκόσμιες κρίσεις και τη διαμόρφωση της συμμετοχής της χώρας σε θεσμικά όργανα
παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις συζητούνται επίσης τακτικά στο πλαίσιο του TLD,
με ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το πώς πρέπει να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί ο συντονισμός
στον τομέα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ελευθερία
του διαδικτύου αποτελούν επίσης σημαντικές ανησυχίες και εξετάζονται κατά τις συζητήσεις
ΕΕ-ΗΠΑ.

Οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Οι συνδυασμένες οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του
παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και το ένα τρίτο του παγκόσμιου
εμπορίου.
Το 2015, η ΕΕ εξακολούθησε να αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ —
ακολουθούμενη από την Κίνα και από τον Καναδά, εταίρο της χώρας στο πλαίσιο της
βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (NAFTA).
Το 2016 οι ΗΠΑ ήταν ο πρώτος προορισμός των εξαγωγών της Ένωσης και απορρόφησαν το
20,7% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ΕΕ (συγκριτικά, η Κίνα απορροφά το 9,7%). Οι
ΗΠΑ κατείχαν τη δεύτερη θέση μεταξύ των εταίρων της ΕΕ όσον αφορά τις εισαγωγές και
ακόμη κι έτσι παρείχαν το 14,5% των εισαγόμενων αγαθών της ΕΕ. Σε αυτό, οι ΗΠΑ έρχονταν
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μετά την Κίνα, από την οποία προέρχεται το 20,2% του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ, αλλά
μπροστά από την Ελβετία και την Ρωσία, που παρείχαν το 7,1% και 7,0% των εισαγωγών της
ΕΕ αντίστοιχα.

Συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ σε εμπορεύματα το 2014-2016 (δισ. ευρώ)

Έτος Εισαγωγές αγαθών
στην ΕΕ από τις ΗΠΑ

Εξαγωγές αγαθών από
την ΕΕ προς τις ΗΠΑ

Ισοζύγιο ΕΕ
(εμπορεύματα)

2014 209,3 311,6 +102,3
2015 249,3 371,3 +122,0
2016 246,8 362,0 +115,2

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Οι εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν μεταξύ του 2013 και του 2015, όπως
και οι εισαγωγές υπηρεσιών από τις ΗΠΑ. Το 2015 η ΕΕ κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ύψους
13 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές της με τις ΗΠΑ στον τομέα των υπηρεσιών.

Συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ σε υπηρεσίες το 2013-2015 (δισ. ευρώ)

Έτος Εισαγωγές υπηρεσιών
στην ΕΕ από τις ΗΠΑ

Εξαγωγές υπηρεσιών από
την ΕΕ προς τις ΗΠΑ

Ισοζύγιο ΕΕ
(υπηρεσίες)

2013 166,0 183,5 +17,5
2014 189,3 199,2 +9,9
2015 212,8 225,8 +13,0

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις ΗΠΑ και αντίστροφα. Το 2015 σημειώθηκε
περαιτέρω αύξηση των επενδυτικών αποθεμάτων και στις δύο πλευρές. Θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις είναι οι διμερείς
άμεσες επενδύσεις, που αποτελούν εκ φύσεως μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Τούτο ενισχύεται
από το γεγονός ότι το εμπόριο μεταξύ μητρικών εταιρειών και θυγατρικών στην ΕΕ και στις
ΗΠΑ αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο όλου του διατλαντικού εμπορίου. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτεια του
άλλου εταίρου παρέχουν εργασία σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα.

Διμερή επενδυτικά αποθέματα ΕΕ-ΗΠΑ (δισ. ευρώ)

Έτος Αποθέματα ΑΞΕ
των ΗΠΑ στην ΕΕ

Αποθέματα ΑΞΕ
της ΕΕ στις ΗΠΑ Ισοζύγιο

2015 2 436,4 2 561,2 +124,8

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE

Πολιτικός διάλογος ΕΕ-Καναδά

Ο Καναδάς είναι ένας από τους παλαιότερους και στενότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι διμερείς σχέσεις άρχισαν τη δεκαετία του 1950 σε αμιγώς οικονομική βάση και
έκτοτε εξελίσσονται με την πάροδο των ετών σε στενή στρατηγική εταιρική σχέση. Η ΕΕ και ο
Καναδάς συνεργάζονται στενά επί παγκόσμιων προκλήσεων, όπως το περιβάλλον, η κλιματική
αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή σταθερότητα. Ο Καναδάς συμμετέχει
τακτικά στις αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ (όπως στις αστυνομικές αποστολές της
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ΕΕ στο Αφγανιστάν και τα παλαιστινιακά εδάφη) και συμμετέχει επίσης στις αποστολές της
ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών.
Η συμφωνία-πλαίσιο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά,
του 1976, ήταν η πρώτη επίσημη συμφωνία αυτού του είδους την οποία υπέγραψε η
ΕΕ με μια βιομηχανική χώρα. Ακολούθησε η Διατλαντική Διακήρυξη, που εγκρίθηκε το
1990, και διεύρυνε το πεδίο επαφών τους, καθιερώνοντας τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο
κορυφής και υπουργών. Έκτοτε, εκπρόσωποι της ΕΕ και του Καναδά συναντώνται τακτικά
για την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα επίπεδα, από διμερείς συνόδους κορυφής ηγετών
έως συναντήσεις αξιωματούχων για ειδικά θέματα, καθώς και σε ποικίλα πολυμερή φόρουμ.
Το 2013-2014, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις που στόχευαν στην αναβάθμιση των σχέσεων
μεταξύ ΕΕ και Καναδά μέσω μιας συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA)
και μιας στρατηγικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης (SPA).
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2011 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014. Η
SPA είναι μια πολιτική συμφωνία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας
σε ορισμένους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και άλλα τομεακά πεδία, όπως η διεθνής
ειρήνη και ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση κρίσεων, η θαλάσσια
ασφάλεια, η παγκόσμια διακυβέρνηση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η έρευνα και ανάπτυξη, η
υγεία, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Η SPA προορίζεται να ενισχύσει τις μορφές
συνεργασίας που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, όπως είναι τα προγράμματα για τη νεολαία,
την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, η προξενική προστασία και διάφορες ανταλλαγές μεταξύ
των λαών. Η απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της SPA εγκρίθηκε από
την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2015. Η SPA υπεγράφη από τον Καναδά και την ΕΕ στις 30
Οκτωβρίου 2016 στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά και έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο 2017. Μεγάλα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά
από την 1η Απριλίου 2017. Τώρα θα περάσει από τις αμοιβαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες
έγκρισης. Πέρα από τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Καναδά σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, οι
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντώνται τακτικά με τους καναδούς ομολόγους
τους. Διεξάγονται ετησίως διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, οι οποίες συμπληρώνονται
από άλλες διακοινοβουλευτικές ανταλλαγές μέσα σε ομάδες εργασίας και ανάμεσα σε
αντιπροσωπείες. Οι εν λόγω συνεδριάσεις όχι μόνο αποτελούν ένα φόρουμ για τη συζήτηση
των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, αλλά επιτρέπουν και την εξέταση άλλων θεμάτων που
αποτελούν αντικείμενο αντιπαραθέσεων, όπως ο αντίκτυπος που έχει στο περιβάλλον η
εκμετάλλευση της ασφαλτούχου άμμου και του σχιστολιθικού αερίου, οι πολιτικές στον τομέα
της αλιείας, η καλή μεταχείριση των ζώων (συμπεριλαμβανομένης της θήρας της φώκιας) και οι
υποχρεώσεις θεώρησης που επιβάλλει ο Καναδάς στους πολίτες από ορισμένα κράτη μέλη της
ΕΕ. Τα εν λόγω πεδία διαφωνίας δεν αναιρούν την εξαιρετική, σε γενικές γραμμές, ποιότητα
των σχέσεων μεταξύ των δυο πλευρών.
Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τον Καναδά συνέρχεται
τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να προετοιμάσει τις διακοινοβουλευτικές
συνεδριάσεις. Στις εργασίες της περιλαμβάνονται λεπτομερείς ανταλλαγές με άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), όπως επίσης και με την αντιπροσωπεία του Καναδά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίου
του Καναδά.

http://eeas.europa.eu/eueom/index_en.htm


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 5

Οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά

Α. Συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA)
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για τη συμφωνία CETA, οι οποίες είχαν
ξεκινήσει στις 6 Μαΐου 2009, ολοκληρώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Το κείμενο εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο και υπεγράφη στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά στις 30 Οκτωβρίου 2016.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Πρέπει τώρα
να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη βάσει των εσωτερικών συνταγματικών τους διατάξεων. Η
προσωρινή εφαρμογή των μερών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ θα αρχίσει την 21η
Σεπτεμβρίου 2017.
Πρόκειται για την πρώτη συνολική οικονομική συμφωνία της ΕΕ με μια χώρα υψηλής
βιομηχανικής ανάπτυξης. Η ΕΕ και ο Καναδάς θα ανοίξουν τις αγορές τους στα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τις επενδύσεις του άλλου εταίρου, μεταξύ άλλων και μέσω δημοσίων συμβάσεων.
Σύμφωνα με εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου που διενεργήθηκε το 2008, τα ετήσια
πραγματικά οφέλη εισοδήματος θα ανέρχονταν σε περίπου 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την
ΕΕ και 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Καναδά, εντός επτά ετών από την υλοποίηση της
συμφωνίας. Προβλεπόταν επίσης ότι η ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών
θα συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ (50% του συνολικού οφέλους για την ΕΕ και
45,5% για τον Καναδά).
Η CETA αποτελεί επίσης την πρώτη από τις διμερείς οικονομικές συμφωνίες της ΕΕ που
περιλαμβάνει ένα ειδικό Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS), για την επίλυση διαφορών
μεταξύ επενδυτών και κρατών όσον αφορά τις επενδύσεις. Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα
του και του ότι η σχετική δημόσια συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί σε πολλές χώρες, το ICS θα
είναι έξω από το πεδίο της προσωρινής εφαρμογής της CETA. Επιπλέον, η CETA περιλαμβάνει
μια σαφή δήλωση σχετικά με το δικαίωμα της κυβέρνησης να εφαρμόζει καθεστώς ρυθμίσεων
για δημόσιους σκοπούς αναφορικά με τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη
δημόσια ηθική και την κοινωνική προστασία, καθώς και την προστασία των καταναλωτών.
Β. Διμερείς εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις
Το 2015, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ, με
περίπου 9,5% των συνολικών συνδυασμένων εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών του Καναδά.
Το 2016, η ΕΕ εξήγαγε προϊόντα αξίας 35,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Καναδά και εισήγαγε
καναδικά προϊόντα αξίας 29,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2016, ο Καναδάς κατείχε τη δέκατη
θέση μεταξύ των διεθνών εμπορικών εταίρων της ΕΕ. Τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός μεταφορών
και τα χημικά προϊόντα περιλαμβάνονται στα κύρια προϊόντα συναλλαγής μεταξύ των δύο
εμπορικών εταίρων.

Συναλλαγές ΕΕ-Καναδά σε εμπορεύματα το 2014-2016 (δισ. ευρώ)

Έτος Εισαγωγές εμπορευμάτων
στην ΕΕ από τον Καναδά

Εξαγωγές εμπορευμάτων
από την ΕΕ προς

τον Καναδά

Ισοζύγιο ΕΕ
(εμπορεύματα)

2014 27,4 31,6 +4,2
2015 28,3 35,1 +6,8
2016 29,1 35,2 +6,1

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
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Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό τμήμα των εμπορικών
σχέσεων ΕΕ-Καναδά. Το 2015, η αξία των εξαγωγών της ΕΕ προς τον Καναδά στον τομέα
των υπηρεσιών αυξήθηκε, σε σύγκριση με το 2013, στα 18,0 δισεκατομμύρια ευρώ, και η
αξία των εισαγωγών της Ένωσης από τον Καναδά στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε
στα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αλλαγές αυτές έγιναν μετά από μια πτώση του επιπέδου
των συναλλαγών σε υπηρεσίες το 2014. Οι μεταφορές, τα ταξίδια, οι ασφάλειες και η
επικοινωνία είναι ορισμένα παραδείγματα υπηρεσιών που αποτελούν συχνά αντικείμενο
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά.

Συναλλαγές ΕΕ-Καναδά σε υπηρεσίες το 2013-2015 (δισ. ευρώ)

Έτος Εισαγωγές υπηρεσιών
στην ΕΕ από τον Καναδά

Εξαγωγές υπηρεσιών από
την ΕΕ προς τον Καναδά

Ισοζύγιο ΕΕ
(υπηρεσίες)

2013 11,6 17,7 6,1
2014 11,2 16,4 5,2
2015 12,1 18,0 5,9

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Από άποψη άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), η ΕΕ έχει επενδύσει περισσότερο στον Καναδά
απ' ό,τι ο Καναδάς στην ΕΕ. Το 2015, τα εξερχόμενα αποθέματα ΑΞΕ της ΕΕ στον Καναδά
ανήλθαν σε 249,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα αποθέματα επενδύσεων του Καναδά στην ΕΕ
εκτιμήθηκαν σε 228,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διμερή επενδυτικά αποθέματα ΕΕ-Καναδά (δισ. ευρώ)

Έτος Αποθέματα ΑΞΕ του
Καναδά στην ΕΕ

Αποθέματα ΑΞΕ της
ΕΕ στον Καναδά Ισοζύγιο

2015 228,1 249,2 +21,2

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Mario Damen / Wanda Troszczyńska-van Genderen
09/2017
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