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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. Άρση αμερικανικών δασμών σε 

καναδικά προϊόντα αλουμινίου και 
χάλυβα 

 
Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 

τερματίστηκε ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ 
Καναδά και ΗΠΑ (και Μεξικού – ΗΠΑ), 
καθώς αποφασίστηκε η άρση των δασμών που 
είχαν επιβληθεί, από τον Μάρτιο 2018, στις 
εισαγωγές καναδικών και μεξικανικών 
προϊόντων αλουμινίου και χάλυβα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Καναδάς είχε 
επιβάλει, από τον Ιούλιο 2018, αντίποινα, της 
τάξεως του 25% και 10%, στις εισαγωγές 
συγκεκριμένων αμερικανικών προϊόντων. Από 
το εν λόγω μέτρο, ο Καναδάς εισέπραξε 1,27 
δισεκατομμύρια δολλάρια, τα οποία, σύμφωνα 
με δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Justin 
Trudeau, θα διατεθούν προς ενίσχυση των 
κλάδων αλουμινίου και χάλυβα. 

Τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 
ανακοινώθηκε, επίσημα, η άρση των 
καναδικών αντιποίνων. Ο Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Morneau, τόνισε ότι η άρση 
των δασμών, εκατέρωθεν, συνιστά μία 
αμοιβαίως επωφελή απόφαση. 

Ο Καναδάς και το Μεξικό, σε αντάλλαγμα 
για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου», 
συμφώνησαν να στηρίξουν την Κυβέρνηση 
Τραμπ στην προσπάθεια περιορισμού των 
αδασμολόγητων εισαγωγών, στην 
αμερικανική αγορά, προϊόντων χάλυβα και 
αλουμινίου από την Κίνα και άλλες χώρες, 
μέσω Καναδά και Μεξικού. Συμφωνήθηκε ο 
έλεγχος των εξαγωγών, ενώ, σε περίπτωση 
υπέρβασης των ποσοτήτων, οι ΗΠΑ θα έχουν 
δικαίωμα να επιβάλουν, εκ νέου, δασμούς. 
Επίσης, αποφασίσθηκε η διαμόρφωση νέων 
κανόνων, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό 
των υλικών προέλευσης Βορείου Αμερικής, 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου. Έτσι,  
αποθαρρύνεται η πρακτική εισαγωγής, τήξης 
και επανεξαγωγής στις ΗΠΑ κινεζικού σκραπ. 

 

2. Συμφωνία CETA-Αίτημα αναθεώρησης 
μηχανισμού κατανομής τυροκομικών 
ποσοστώσεων 

 
Ζητήθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η αναθεώρηση του μηχανισμού 
κατανομής των ποσοστώσεων που αφορούν 
στα τυροκομικά προϊόντα που εισάγονται 
στον Καναδά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
Καναδάς επιβεβαίωσε τη λήψη του αιτήματος 
και κοινοποίησε την πρόθεσή του να προβεί 
σε αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε επισήμως 
στις 10 Μαΐου 2019. 
 

3. CUSMA-Διαδικασία κύρωσης 

Στις 28 Μαΐου 2019, η Υπουργός 
Εξωτερικών του Καναδά, κ. Chrystia 
Freeland, έθεσε σε εφαρμογή την έναρξη της 
κυρωτικής διαδικασίας της Συμφωνίας 
CUSMA, ενώπιον της Βουλής (House of 
Commons).  
 
 

4. CETA – Επιτροπές  

- Η έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων 
Συμβάσεων έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/mar
ch/tradoc_157809.pdf 

- Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών θα συνεδριάσει τον Ιούνιο τ.έ. 

- Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης 
Μεικτής Επιτροπής σε υπουργικό επίπεδο δεν 
έχει οριστεί ακόμη, λόγω αρχαιρεσιών 
εκατέρωθεν. 

Σημειώνεται ότι πληροφορίες σχετικά με 
τις συνεδριάσεις των Επιτροπών είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cf
m?id=1811 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 
1. Καναδική Οικονομία 

Κατά το α΄τρίμηνο 2019, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας 
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κινήθηκε στο 0,4%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
καταγράφοντας το χαμηλότερο τριμηνιαίο 
ποσοστό από το 2015, διαψεύδοντας τις 
εκτιμήσεις για ανάπτυξη της τάξεως του 0,7%.  
Σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου στελέχους 
της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, η 
οικονομία επηρεάζεται από τον εμπορικό 
πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος 
αναπόφευκτα έχει επιπτώσεις στην καναδική 
οικονομία. 

Βάσει στοιχείων της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά, η πτωτική πορεία του 
ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται στην αύξηση 
των εισαγωγών κατά 1,9% και στην 
παράλληλη μείωση των εξαγωγών κατά 2,8%. 
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων / αλιευμάτων 
(-9,5%) και πετρελαίου (-2,8%). 

Αντίθετα, θετική επίδραση στην οικονομία 
είχε η αύξηση της κατανάλωσης των 
νοικοκυριών. Αξιοσημείωτη ήταν  η αύξηση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων σε 
εξοπλισμό (+8,7%), η μεγαλύτερη τα 
τελευταία 23 έτη.  

Ακολουθεί πίνακας τριμηνιαίου ρυθμού 
ανάπτυξης από το 2010: 

 

Όπως δήλωσε η αναπληρωτής Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας Καναδά, κα Carolyn 
Wilkins, η πρόσφατη οικονομική ύφεση είναι 
προσωρινή, καθώς, ήδη, από το β΄τρίμηνο 
2019, διαγράφεται ανοδική πορεία. Εκτιμάται, 
δε, ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα 
ανέλθει σε 1,3%. 

2. Οργανισμός  «Invest in Canada» 
 

Ο Οργανισμός «Invest in Canada», ως 
Υπηρεσία Μίας Στάσης (one stop shop) 
διευκολύνει τις εταιρείες που επιθυμούν να 
επενδύσουν στον Καναδά, προσφέροντας 
ενημέρωση τόσο για την χώρα όσο και για 
τους ειδικότερους τομείς ενδιαφέροντος του 
επενδυτή. Στηρίζει συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, προς εξυπηρέτηση της επέκτασης 
της οικονομίας, αναζητεί κατάλληλες επαφές, 
αξιοποιεί προγράμματα συνεργασίας (πχ 
πρωτοβουλία super clusters) και διευκολύνει 
την απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού στις 
ξένες εταιρείες που επενδύουν στην καναδική 
αγορά. 

Οι υπηρεσίες του Invest in Canada 
παρέχονται δωρεάν και προσφέρονται, κατά 
βάση, σε μεγάλες πολυεθνικές, αν και δεν 
υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος της 
εταιρείας. Ειδικότερα, αν το ενδιαφέρον 
αφορά σε ομοσπονδιακό επίπεδο και δεν 
επικεντρώνεται σε μία μόνο Επαρχία, 
επιλαμβάνεται ο Οργανισμός Invest in 
Canada. Οι μικρότερες εταιρείες, που 
εστιάζουν σε συγκεκριμένες Επαρχίες, 
ανακατευθύνονται σε άλλες παρεμφερείς 
υπηρεσίες, τοπικές ή επαρχιακές.  

Οι ξένες επενδύσεις στοχεύουν, κυρίως, σε 
παραδοσιακούς τομείς (εξόρυξη μετάλλων, 
γεωργία, πετρέλαιο και φυσικό αέριο). 
Ωστόσο, παρατηρείται αισθητή άνοδος στους 
τομείς υψηλής τεχνολογίας και υποδομών. 
Ποσοστό επενδύσεων άνω του 50% 
προέρχεται από τις ΗΠΑ, αν και, μετά την 
θέση σε ισχύ της Συμφωνίας CETA, 
καταγράφεται αύξηση των προερχόμενων από 
την ΕΕ επενδύσεων, κυρίως από Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Οι 
ευρωπαϊκές επενδύσεις, συνήθως, 
κατευθύνονται προς τις Επαρχίες του Οντάριο 
και του Κεμπέκ και λιγότερο προς την 
Επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας. 

 
3. Επανεξέταση μέτρου επιβολής δασμών 

στις εισαγωγές χάλυβα  
 

Kατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού 
Οικονομικών, κ. Morneau, δόθηκε, στις 9 
Μαΐου 2019, εντολή στο Ομοσπονδιακό 
Εμποροδικείο (Canadian International Trade 
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Tribunal-CITT) από την Κυβερνήτη του 
Καναδά, όπως εξετασθεί η σκοπιμότητα 
εξακολούθησης εφαρμογής των μέτρων 
διασφάλισης, ήτοι επιβολής δασμών στις 
εισαγωγές δύο κατηγοριών προϊόντων χάλυβα 
(heavy plate και stainless steel wire). 

Υπενθυμίζεται ότι, στις 28 Απριλίου 2019, 
ήρθησαν οι δασμοί σε πέντε από τις επτά 
κατηγορίες χάλυβα, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του CITT (βλ. υπό (γ) σχετικό). 
Στις άλλες δύο κατηγορίες, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι δασμοί, προς προστασία της 
εγχώριας βιομηχανίας. Από το μέτρο 
εξαιρούνται οι: ΗΠΑ, Μεξικό, Χιλή, Ισραήλ, 
Κορέα, Κολομβία, Ονδούρα, Παναμάς, Περού 
και όλες οι χώρες που επωφελούνται του 
Γενικού Προτιμησιακού Δασμολογίου 
(General Preferential Tariff-GPT), όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα Β της επίσημης 
ανακοίνωσης  (http://www.citt-
tcce.gc.ca/en/node/8574).  

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας, το CITT 
οφείλει να εξακριβώσει εάν υπάρχει 
τουλάχιστον μία εγχώρια πηγή εφοδιασμού 
των προαναφερθέντων προϊόντων ή ένα 
εμπορικά βιώσιμο σχέδιο εγχώριας 
παραγωγής. Εάν τα αποτελέσματα είναι 
αρνητικά, τότε το CITT θα προτείνει την 
εξαίρεση και των άλλων δύο κατηγοριών, από 
την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης. 

Η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τις 
εξαιρέσεις από τους δασμούς ξεκίνησε στις 16 
Μαΐου 2019, ενώ η προθεσμία για την 
υποβολή «αιτήσεων εξαίρεσης» λήγει στις 7 
Ιουνίου τ.έ. 

Η γνωμοδότηση του CITT αναμένεται να 
εκδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 
15 Ιουλίου 2019, οπότε θα υποβληθεί σχετική 
Έκθεση στον Υπουργό Οικονομικών.  
 

4.  «Κρίση κράμβης» - Εξελίξεις 
 
Α. Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού, 
κ. Trudeau, οι ΗΠΑ οφείλουν να βοηθήσουν 
τον Καναδά στην επίλυση της διαφωνίας με 
την Κίνα, η οποία δημιουργεί σοβαρά 
προσκόμματα στις εξαγωγές καναδικών 
προϊόντων, κυρίως κράμβης. Ως γνωστόν, η εν 
λόγω κρίση που έχει τις απαρχές της στην 
κράτηση, κατόπιν αμερικανικού εντάλματος 
συλλήψεως, της κας Wanzhou, στελέχους του 

κινεζικού κολοσσού τηλεπικοινωνιών Huawei 
και κόρης του ιδρυτή της εταιρείας, έχει τόσο 
πολιτικές όσο και εμπορικές πτυχές. Η 
καναδική, πάντως, πλευρά, στρεφόμενη για 
βοήθεια προς τις ΗΠΑ, υπαινίχθηκε ότι, σε 
περίπτωση που δεν λάβει την αναμενόμενη 
στήριξη, θα μπορούσε να μην παράσχει τη 
συνεργασία της στις ΗΠΑ σε σημαντικά 
ζητήματα. 
 
Β. Παρά τα πολλαπλά αιτήματα των Καναδών 
ιθυνόντων να έρθουν σε επαφή με ανώτερους 
κινέζους αξιωματούχους, δεν κατέστη δυνατή 
οποιαδήποτε επίσημη συνάντηση, καθώς η 
Κίνα αποφεύγει να δώσει απάντηση.  

Παρά ταύτα, κατά τη συνεδρίαση του 
Γενικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), την 7η Μαΐου 
2019, ο Καναδός Πρέσβυς στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία στη Γενεύη, κ. Stephen de 
Boer, δήλωσε ότι ο Καναδάς είναι 
διατεθειμένος να συναντηθεί με την Κίνα και 
να ακούσει, καλή τη πίστει, τις ανησυχίες της 
για τα, φερόμενα ως μολυσμένα, φορτία 
κράμβης. 

Επίσης, πρόσφατα, η Οττάβα εξέφρασε την 
υποστήριξή της προς το Πεκίνο για 
συνεργασία στην Αρκτική, σε μια περιοχή που 
η Κίνα δεν διαθέτει έδαφος, αλλά επιδιώκει να 
επεκτείνει την επιρροή της. Προς τούτο, 
έστειλε εκπρόσωπό της στην Σαγκάη, 
σηματοδοτώντας ένα άνοιγμα στις σχέσεις 
Καναδά – Κίνας.  

Επιπρόσθετα, στις 13 Μαΐου 2019, κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης των Υπουργών 
Γεωργίας της Ομάδας G20 στην Ιαπωνία, η 
Υπουργός Γεωργίας, κα Marie-Claude Bibeau, 
συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό της, 
στον οποίο εξέφρασε την ανησυχία της για 
την αναστολή των καναδικών εξαγωγών 
κράμβης στην Κίνα. 

 
Γ. Εν τω μεταξύ, η Huawei Technologies 
ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία επιρροής της 
κοινής γνώμης (lobbying), προκειμένου να 
ασκηθεί πίεση στην Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθεί ο 
αποκλεισμός της εν λόγω κινεζικής εταιρείας 
από δημόσιες συμβάσεις προμήθειας 
εξοπλισμού για τα ασύρματα δίκτυα επόμενης 
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γενιάς. Παράλληλα, επιχειρείται η αποφυγή 
έκδοσης της κας Wanzhou στις ΗΠΑ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, τον Μάρτιο 
2019, η Κίνα ανεκάλεσε τα δικαιώματα 
εξαγωγής σπόρων κράμβης (canola seeds) δύο 
καναδικών εταιρειών, με την δικαιολογία ότι 
τα φορτία ήταν μολυσμένα. Στη συνέχεια, η 
κρίση μεταδόθηκε και σε άλλα προϊόντα, 
όπως μπιζέλια, σόγια, καθώς και χοιρινό 
κρέας.  
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
1. Αγωγός Trans Mountain 
 

Η Επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας 
έθεσε ζήτημα συνταγματικότητας του 
Νομοσχεδίου «Bill 12» της Επαρχίας 
Αλμπέρτα, ώστε να εμποδίσει τον 
Πρωθυπουργό της τελευταίας, κ. Jason 
Kenney, από το να εφαρμόσει τη νέα 
νομοθεσία, βάσει της οποίας είναι δυνατός ο 
περιορισμός των αποστολών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου προς την Βρετανική 
Κολομβία. Πρόκειται για αντίποινα εξαιτίας 
των αντιρρήσεων που προβάλλει η Βρετανική 
Κολομβία ως προς την επέκταση του αγωγού 
Trans Mountain. 

Σύμφωνα, πάντως, με ομοσπονδιακούς 
αξιωματούχους, η καναδική κυβέρνηση θα 
προχωρήσει με την επέκταση, ενώ δεν είναι 
πιθανό να δοθεί περισσότερος χρόνος για 
διαβουλεύσεις. Στις 18 Ιουνίου 2019, έχει 
προγραμματιστεί συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου, οπότε αναμένεται η λήψη 
σχετικής απόφασης. 

2. Πτώση τιμών  πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην Επαρχία Αλμπέρτα 

 
H συνεχιζόμενη πτώση των τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου της Επαρχίας 
Αλμπέρτα οδήγησαν στον τερματισμό της 
λειτουργίας της εταιρείας «Trident 
Exploration», με έδρα το Κάλγκαρυ, στις 
αρχές Μαΐου 2019. Σύμφωνα με οικονομικούς 
αναλυτές, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν 
και άλλες εταιρείες. 
 
 
 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 

1. Discovery 2019 (Τορόντο, 13-
15.05.2019) 

 
Από 13 έως 15 Μαΐου 2019, 

πραγματοποιήθηκε, στο Τορόντο, Συνέδριο 
και Έκθεση καινοτομικών επιτευγμάτων της 
Επαρχίας Οντάριο, το οποίο παρακολούθησαν 
τα στελέχη του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων του Γραφείου ΟΕΥ 
Τορόντο.  

Μεταξύ των θεματικών της Έκθεσης ήταν 
οι ακόλουθες: αεροδιαστημική, εφαρμογές 
υγείας, καινοτόμα τρόφιμα, τεχνητή 
νοημοσύνη, πράσινη ενέργεια, αυτόνομα 
οχήματα (https://www.ocediscovery.com).  
 

2. Collision 2019 (Τορόντο, 20-23.05.2019) 
 

Από 20 έως 23 Μαΐου 2019, 
πραγματοποιήθηκε, στο Τορόντο, το Διεθνές 
Συνέδριο  Τεχνολογίας και Νεοφυών 
επιχειρήσεων  «Collision 2019», ένα από τα 
σημαντικότερα στη Βόρεια Αμερική 
(https://collisionconf.com). Τις εργασίες του 
εν λόγω Συνεδρίου, τις οποίες παρακολούθησε 
το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο, άνοιξε ο 
Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Justin 
Trudeau. 
 

 
 

 
 

 


