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 τέθηκαν σε προσωρινή ισχύ το 2017. Οι
διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ΕΕΗΠΑ σταμάτησαν το 2017. Στις 15 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες
διαπραγμάτευσης για την κατάργηση των βιομηχανικών δασμών.

Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά σε ορισμένους τομείς της
εξωτερικής πολιτικής και γεωγραφικά πλαίσια, όπως η αντιτρομοκρατική συνεργασία,
η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η
Ρωσία, η Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, από την αρχή της Προεδρίας του
Donald Trump τον Ιανουάριο του 2017 και την εφαρμογή της προσέγγισης «America
First» έχει υπάρξει μια αλλαγή στάσης όσον αφορά την ΕΕ και τη διατλαντική συμμαχία.
Αυτή τη στιγμή, η διατλαντική σχέση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Παρά
τις πρόσφατες αποκλίσεις σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα (Ιράν, κλιματική αλλαγή,
δασμοί για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, ρόλος των πολυμερών οργανισμών και
τάξη βάσει κανόνων, διορισμός δικαστών δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)), η στενή συνεργασία και οι στρατηγικές
σχέσεις με τις ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και είναι
καίριας σημασίας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο εταίρων. Όσον αφορά
την ασφάλεια, ο Πρόεδρος Trump έχει δώσει μεγάλη έμφαση στον προϋπολογισμό
του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), ζητώντας από όλους τους
συμμάχους να τηρούν τη δέσμευσή τους για τη διάθεση του 2% του ΑΕΠ τους για τις
αμυντικές δαπάνες.

Πολιτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του διατλαντικού νομοθετικού
διαλόγου (TLD)
Οι σχέσεις 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 διάλογος αυτός
επιτρέπει σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε μέλη της Βουλής
των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών να συνέρχονται σε εξαμηνιαίες
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κοινοβουλευτικές συναντήσεις (IPM) που διεξάγονται εναλλάξ στις Ηνωμένες Πολιτείες
και την Ευρώπη. Θεωρείται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ως ένα καλό
φόρουμ για θετική και εποικοδομητική συνεργασία. Οι νομοθέτες που συμμετέχουν στις
εν λόγω συνεδριάσεις ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με σημαντικά πολιτικά θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ενώ οι διατλαντικές θέσεις συγκλίνουν σε έναν αριθμό
τομέων, οι ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των νομοθετών έχουν επίσης καταστήσει
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. Η 83η
IPM πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2019. Η κοινή δήλωση
που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση αυτή τόνιζε την αποφασιστικότητα και των δύο
πλευρών για την ενίσχυση της συνεργασίας ενόψει των κοινών προκλήσεων. Η 84η
συνεδρίαση της IPM που είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Ελσίνκι τον Νοέμβριο
του 2019 αναβλήθηκε λόγω της έρευνας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για
την παραπομπή του Προέδρου Trump.
Οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ
Μετά την αναστολή των διαπραγματεύσεων για μια διατλαντική εταιρική σχέση
εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), το Κοινοβούλιο απέρριψε σχέδιο ψηφίσματος που
πρότεινε την έναρξη των εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ τόσο για τα βιομηχανικά
προϊόντα όσο και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις 14 Μαρτίου 2019, ενώ
το Συμβούλιο ενέκρινε οδηγίες διαπραγμάτευσης για την κατάργηση των βιομηχανικών
δασμών και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις 15 Απριλίου 2019. Σε σύγκριση
με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Trump έχει υιοθετήσει μια εντελώς
διαφορετική προσέγγιση ως προς τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Έχει θέσει
σε προτεραιότητα τα εθνικά συμφέροντα και προσπαθεί να ισορροπήσει εκ νέου τα
εμπορικά ελλείμματα με άλλες χώρες, ασκώντας πιέσεις στους εταίρους με την επιβολή
υψηλών δασμών σε ορισμένα προϊόντα προκειμένου να προστατεύσει τις βιομηχανίες
των ΗΠΑ και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των χωρών εταίρων.
Την 1η Ιουνίου 2018, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε δασμούς στον χάλυβα και το
αλουμίνιο της ΕΕ, ενώ απείλησε να επιβάλει δασμούς και στα αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα,
οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να εγκαταλείπουν την πολυμερή προσέγγιση εντός του πλαισίου
του ΠΟΕ. Η νέα αυτή στάση είναι πηγή εντάσεων για τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ
με την ΕΕ και άλλους εταίρους. Η ΕΕ υπέβαλε καταγγελία στον ΠΟΕ κατά των δασμών
στον χάλυβα και το αλουμίνιο και επέβαλε ανταποδοτικούς δασμούς σε προϊόντα των
ΗΠΑ ώστε να εξισορροπηθούν οι συνολικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.
Επιπλέον, η διαφορά Airbus-Boeing για τα πολιτικά αεροσκάφη βρίσκεται στο τελικό της
στάδιο. Το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο η
ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έφεραν ευθύνη για τη συνέχιση της παροχής ορισμένων παράνομων
επιδοτήσεων στους κατασκευαστές αεροσκαφών τους. Στις 2 Οκτωβρίου 2019, ο ΠΟΕ
επέτρεψε στις ΗΠΑ να επιβάλουν ανταποδοτικούς δασμούς ύψους σε εξαγωγές της
ΕΕ αξίας έως και 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια ευρώ).
Στην παράλληλη περίπτωση της Boeing, η ΕΕ θα έχει – σε μερικούς μήνες – επίσης
δικαίωμα να επιβάλει αντίμετρα κατά των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο του 2019 δημοσιεύτηκε
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προκαταρκτικός κατάλογος των προϊόντων των ΗΠΑ που εξετάστηκαν για τα αντίμετρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα γνωστοποιήσει στις ΗΠΑ ότι η ΕΕ είναι
πρόθυμη να συνεργαστεί για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση στον κλάδο των
αεροσκαφών. Κατά την άποψη της ΕΕ, η αμοιβαία επιβολή κυρώσεων θα επιφέρει
μόνο ζημία στις επιχειρήσεις και τους πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού
και θα βλάψει το παγκόσμιο εμπόριο και τον ευρύτερο κλάδο αερομεταφορών σε μια
ευαίσθητη περίοδο. Τον Ιούλιο του 2019, η ΕΕ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στις
ΗΠΑ για ένα νέο καθεστώς για τις επιδοτήσεις αεροσκαφών και για τα επόμενα βήματα
όσον αφορά τις υφιστάμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και για τις δύο πλευρές.
Παρά τα όσα λέγονται, οι συνδυασμένες οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ εξακολουθούν
να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ) και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.
Επίσης, το 2018, οι ΗΠΑ ήταν ο πρώτος προορισμός των εξαγωγών της ΕΕ και
απορρόφησαν το 20,8% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ΕΕ (συγκριτικά, η Κίνα
απορροφά το 10,7%). Οι ΗΠΑ κατείχαν τη δεύτερη θέση μεταξύ των εταίρων της ΕΕ
όσον αφορά τις εισαγωγές, ωστόσο παρείχαν το 13,5% των εισαγόμενων αγαθών της
ΕΕ. Σε αυτό, οι ΗΠΑ έρχονταν μετά την Κίνα, από την οποία προέρχεται το 19,9% του
συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ, αλλά μπροστά από την Ελβετία και την Ρωσία, που
παρείχαν το 8,5% και 5,5% των εισαγωγών της ΕΕ αντίστοιχα.
Συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ σε εμπορεύματα την περίοδο 2016-2018 (δισ. ευρώ)

Έτος

Εισαγωγές
αγαθών στην
ΕΕ από τις ΗΠΑ

2016
2017
2018

248,8
256,6
267,3

Εξαγωγές
αγαθών
Ισοζύγιο ΕΕ
από την ΕΕ (εμπορεύματα)
προς τις ΗΠΑ
363,7
+ 114,9
376,2
+ 119,6
406,4
+ 139,1

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Οι εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν μεταξύ του 2015 και του
2017, όπως και οι εισαγωγές υπηρεσιών από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πτώση των εξαγωγών
υπηρεσιών της ΕΕ το 2016 οδήγησε σε εμπορικό πλεόνασμα των υπηρεσιών των ΗΠΑ
ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ΕΕ, ενώ μια πτώση στις εξαγωγές υπηρεσιών
των ΗΠΑ το 2017 οδήγησε σε εμπορικό πλεόνασμα των υπηρεσιών της ΕΕ ύψους 12,5
δισεκατομμυρίων ευρώ με τις ΗΠΑ.
Συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ σε υπηρεσίες την περίοδο 2015-2017 (δισ. ευρώ)
Εισαγωγές
Έτος υπηρεσιών στην
ΕΕ από τις ΗΠΑ
2015 215,1
2016 229,1

Εξαγωγές
υπηρεσιών
από την ΕΕ
προς τις ΗΠΑ
227,7
226,3

Ισοζύγιο ΕΕ
(υπηρεσίες)
+ 12,6
- 2,8

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2020
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

3

2017 223,7

236,2

+ 12,5

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής για τις ΗΠΑ και αντίστοιχα οι ΗΠΑ για την ΕΕ,
αλλά το 2016 και το 2017 υπήρξαν ορισμένες δυσκολίες. Και τα δύο αυτά έτη, οι
εισροές επενδύσεων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ ήταν αρνητικές, με αντίστοιχη μείωση των
εισερχόμενων αποθεμάτων των ΗΠΑ στην ΕΕ, ενώ οι εξερχόμενες ροές από την ΕΕ
προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν το 2017 μετά από μια ελαφρά μείωση το 2016. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση του θετικού υπολοίπου αποθεμάτων της ΕΕ,
τα οποία ανήλθαν σε 385,3 δισ. ευρώ το 2017. 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
2017

Αποθέματα ΑΞΕ
των ΗΠΑ στην ΕΕ
2 183,9

Αποθέματα ΑΞΕ
της ΕΕ στις ΗΠΑ
2 569,2

Ισοζύγιο
+ 385,3

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE

Πολιτικός διάλογος ΕΕ-Καναδά
Ο Καναδάς είναι ένας από τους παλαιότερους και στενότερους εταίρους της ΕΕ. Η
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια.
Οι διμερείς σχέσεις άρχισαν τη δεκαετία του 1950 έχοντας 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, ενώ είναι
στενοί συνεργάτες επίσης στο πλαίσιο της G7 και της G20. Ο Καναδάς συμμετέχει
τακτικά στις αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(όπως στις αστυνομικές αποστολές της ΕΕ στο Αφγανιστάν και τα παλαιστινιακά εδάφη)
και συμμετέχει επίσης στις αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών.
Το 2011, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με στόχο την αναβάθμιση των σχέσεων
ΕΕ-Καναδά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης (SPA) και
μιας συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) προκειμένου να
αντικατασταθεί η ήδη παρωχημένη συμφωνία-πλαίσιο του 1976.
Η SPA είναι η πιο ολοκληρωμένη 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
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διαχείριση κρίσεων, η θαλάσσια ασφάλεια, η παγκόσμια διακυβέρνηση, η ενέργεια,
οι μεταφορές, η έρευνα και ανάπτυξη, η υγεία, το περιβάλλον και η κλιματική
αλλαγή. Επιπλέον, η CETA σκοπεύει να βελτιώσει τις οικονομικές, εμπορικές και
επενδυτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Η SPA υπεγράφη από τον
Καναδά και την ΕΕ στις 30 Οκτωβρίου 2016 στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά και
έλαβε τη στήριξη του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο του 2017. Μεγάλα τμήματα της
συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Απριλίου 2017 και έκτοτε η συμφωνία
υποβάλλεται στις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές διαδικασίες κύρωσης με σκοπό να τεθεί
σε πλήρη ισχύ.
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. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τις σχέσεις με τον Καναδά συνέρχεται τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να
προετοιμάσει αυτές τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Οι εν λόγω συνεδριάσεις
όχι μόνο αποτελούν ένα φόρουμ για τη συζήτηση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων,
αλλά επιτρέπουν και τη συζήτηση 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). Η
40ή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Μάρτιο
του 2019. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι βουλευτές της καναδικής Βουλής
των Κοινοτήτων (Canadian House of Commons) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συζήτησαν τις πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ και τον Καναδά, καθώς και τις εμπορικές
σχέσεις.

Οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά
Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) είναι αποτέλεσμα των
θετικών εξελίξεων στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά κατά την τελευταία δεκαετία. Οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά για τη συμφωνία CETA, οι οποίες
είχαν ξεκινήσει το 2009, ολοκληρώθηκαν το 2014. Το κείμενο υπεγράφη κατά τη σύνοδο
κορυφής ΕΕ-Καναδά στις 30 Οκτωβρίου 2016 και το 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 άρχισε την 21η Σεπτεμβρίου 2017.
Πρόκειται για την πρώτη συνολική οικονομική συμφωνία της ΕΕ με μια χώρα υψηλής
βιομηχανικής ανάπτυξης. Η ΕΕ και ο Καναδάς άνοιξαν τις αγορές τους στα αγαθά,
τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις του άλλου εταίρου, μεταξύ άλλων και των δημοσίων
συμβάσεων. Κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής, οι εξαγωγές στον Καναδά αυξήθηκαν
συνολικά κατά 7% με υψηλότερα ποσοστά για τα μηχανήματα, τα φάρμακα και τα
γεωργικά προϊόντα.
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
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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 των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν 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.
Τόσο ο Καναδάς όσο και η ΕΕ έχουν και οι δύο πληγεί από τους νέους δασμούς των
ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο και συμμερίζονται την άποψη ότι οι δασμοί δεν
είναι ούτε οικονομικά δικαιολογημένοι ούτε συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ως εκ
τούτου, η ΕΕ και ο Καναδάς, μαζί με άλλους υπερασπιστές του βασιζόμενου σε κανόνες
εμπορίου, έχουν εντείνει τον μεταξύ τους διάλογο για θέματα που αφορούν το εμπόριο.
Το 2018, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά
τις ΗΠΑ, με 7,6% των συνολικών συνδυασμένων εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών
του Καναδά. Το 2018, η ΕΕ εξήγαγε προϊόντα αξίας 41,4 δισ. ευρώ στον Καναδά
και εισήγαγε καναδικά προϊόντα αξίας 31 δισ. ευρώ. Μεταξύ των διεθνών εμπορικών
εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς κατέλαβε τη δέκατη θέση το 2018. Τα
μηχανήματα, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα χημικά προϊόντα περιλαμβάνονται στα
κύρια προϊόντα συναλλαγής μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων.
Συναλλαγές ΕΕ-Καναδά σε εμπορεύματα την περίοδο 2016-2018 (δισ. ευρώ)

Έτος
2016
2017
2018

Εισαγωγές
Εξαγωγές
εμπορευμάτων
εμπορευμάτων Ισοζύγιο ΕΕ
στην ΕΕ από
από την ΕΕ προς(εμπορεύματα)
τον Καναδά
τον Καναδά
29,0
35,2
+ 6,2
31,5
37,7
+ 6,2
31,0
41,4
+ 10,4

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό τμήμα των εμπορικών
σχέσεων ΕΕ-Καναδά. Το 2017, η αξία των εξαγωγών της ΕΕ προς τον Καναδά στον
τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε, σε σύγκριση με το 2014, στα 21,7 δισ. ευρώ, και η
αξία των εισαγωγών της ΕΕ από τον Καναδά στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε στα
13,2 δισ. ευρώ. 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 την περίοδο 2015-2017 (δισ. ευρώ)

Έτος
2015
2016

Εισαγωγές
υπηρεσιών
στην ΕΕ από
τον Καναδά
12,6
12,1

Εξαγωγές
υπηρεσιών από
την ΕΕ προς
τον Καναδά
19,4
20,2

Ισοζύγιο ΕΕ
(υπηρεσίες)
+ 6,8
+ 8,1
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2017

13,2

21,7

+ 8,5

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Από άποψη άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), η ΕΕ έχει επενδύσει περισσότερο στον
Καναδά από ό,τι ο Καναδάς στην ΕΕ. Το 2017, τα εξερχόμενα αποθέματα ΑΞΕ της ΕΕ
στον Καναδά ανήλθαν σε 304,8 δισ. ευρώ. Τα αποθέματα επενδύσεων του Καναδά
στην ΕΕ εκτιμήθηκαν σε 293,0 δισ. ευρώ.
Διμερή επενδυτικά αποθέματα ΕΕ-Καναδά (δισ. ευρώ)
Έτος
2017

Αποθέματα ΑΞΕ του
Καναδά στην ΕΕ
293,0

Αποθέματα ΑΞΕ της
ΕΕ στον Καναδά
304,8

Ισοζύγιο
+ 11,8

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE
Wolfgang Igler / Tuula Turunen
12/2019
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