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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. CUSMA-Εξελίξεις 

 
Αν και έχει παρέλθει εξάμηνο, πλέον, από 

τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της  
νέας Περιφερειακής Εμπορικής Συμφωνίας 
CUSMA, η οποία διέπει τις εμπορικές σχέσεις 
των τριών χωρών της Βορείου Αμερικής, 
αξίας άνω του ενός τρισεκατομμυρίου 
δολλαρίων, το ενδεχόμενο κύρωσής της, εντός 
του έτους, φαίνεται ότι φθίνει. 

Ελλοχεύει, δε, ο κίνδυνος ομηρίας της εν 
λόγω Συμφωνίας από τις πολιτικές εξελίξεις, 
εφόσον καθυστερήσει, έτι περαιτέρω, η 
κύρωση. Σημειώνεται ότι διενεργούνται 
ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά τον 
Οκτώβριο τ.έ. και προεδρικές στις ΗΠΑ το 
2020. Η καθυστέρηση επιτείνει την 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην 
επιχειρηματική κοινότητα, ενώ καθίσταται 
ασαφές το πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις 
στην περιοχή. 

Ειδικότερα ως προς τον Καναδά, το 
Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του λίγες μόνο 
εβδομάδες πριν την έναρξη των θερινών 
διακοπών, ενώ, αργότερα, θα έχει 
περιορισμένες ευκαιρίες να προβεί στην 
κύρωση, πριν το 2020. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού 
Εξωτερικών, κας Chrystia Freeland, ο 
Καναδάς δεν βιάζεται να κυρώσει τη 
Συμφωνία CUSMA, δεδομένου ότι παραμένει 
σε ισχύ η υφιστάμενη Συμφωνία NAFTA. 
Επιπλέον, δεν δικαιολογείται τυχόν επίσπευση 
της κυρωτικής διαδικασίας, όπως στις 
περιπτώσεις των δύο άλλων Εμπορικών 
Συμφωνιών με την ΕΕ (CETA) και τις χώρες 
του Ειρηνικού (CPTPP).  

Ειδικότερα, οι Συμφωνίες CETA και 
CPTPP θα επέφεραν αμοιβαίως επωφελή 
αποτελέσματα από την κύρωσή τους, ενώ δεν 
συμβαίνει το ίδιο με τη νέα Εμπορική 
Συμφωνία CUSMA, καθώς οι τρεις χώρες της 

Βορείου Αμερικής, ήδη, συνεργάζονται στο 
πλαίσιο της έτι ισχύουσας NAFTA. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, πάντως, έχει 
απειλήσει να αποχωρήσει από την παλαιά 
Συμφωνία (NAFTA), σε περίπτωση  που η 
Γερουσία δεν επισπεύσει τη διαδικασία. Σε 
αυτή την περίπτωση, θα ισχύσει το προ του 
1994 καθεστώς. 

Πάγιο, πάντως, αίτημα του Καναδά και του 
Μεξικού είναι η απαλλαγή τους από τους 
αμερικανικούς δασμούς σε προϊόντα 
μετάλλων.  

Ως προς την ανανέωση του καταλόγου 
αντιποίνων, η κα Freeland άφησε ανοικτό 
κάθε ενδεχόμενο. Τόνισε, δε, ότι θεωρεί 
ιδιαίτερα ενοχλητικό (‘major irritant’) το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι 
αμερικανικοί δασμοί σε προϊόντα χάλυβα και 
αλουμινίου του Καναδά και του Μεξικού, ενώ 
έχει, ήδη, υπογραφεί η νέα Συμφωνία 
CUSMA. Δεδομένης της κατάστασης, είναι 
φυσικό να επαναξετάζεται και να ανανεώνεται 
ο κατάλογος των αντιποίνων του Καναδά.  

Επιπροσθέτως, ο Καναδός Πρωθυπουργός, 
κ. Justin Trudeau, ο οποίος βρίσκεται 
αντιμέτωπος με έναν σκληρό προεκλογικό 
αγώνα, απέρριψε πρόταση αποδοχής 
ποσοστώσεων για τα καναδικά προϊόντα 
χάλυβα και αλουμινίου ως αντάλλαγμα για 
την άρση των αμερικανικών δασμών. Η στάση 
του κ. Trudeau, κατά τις διαπραγματεύσεις 
της CUSMA, είχε επικριθεί, καθώς είχε 
αφήσει μεγάλα περιθώρια πρόσβασης 
αμερικανικών προϊόντων στον γαλακτοκομικό 
τομέα του Καναδά. 

Τέλος, το ενδεχόμενο 
επαναδιαπραγμάτευσης ορισμένων 
Κεφαλαίων της Συμφωνίας απορρίπτεται από 
την καναδική πλευρά, καθώς, όπως δήλωσε η 
Υπουργός Εξωτερικών, θα μπορούσε να 
οδηγήσει  σε επαναδιαπραγμάτευση κι άλλων 
Κεφαλαίων, ανοίγοντας, έτσι, το κουτί της 
Πανδώρας. 
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2. Συμφωνία CETA – Εξέταση 
εμποδίων στο εμπόριο 

 
Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε 

δικηγορικό γραφείο της Οττάβας, κατόπιν 
αναθέσεως από την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς, σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο, προέβη σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η προσωρινή εφαρμογή της 
Συμφωνίας CETA. Αντίθετα,  οι Επαρχίες δεν 
επέδειξαν την ίδια ετοιμότητα, με αποτέλεσμα 
να εκκρεμούν τροποποιήσεις του νομοθετικού 
πλαισίου σε διάφορους τομείς, όπως στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων 
(procurement).  

Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της ΕΕ (EUCCAN) στο 
Τορόντο, 50% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι 
έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια πρόσβασης στην 
αγορά του Καναδά, ενώ το 80% θεωρούν 
ικανοποιητική την πρόσβασή τους στην 
καναδική αγορά. Οι ερωτηθέντες που 
απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν εμπόδια, το 
αποδίδουν στη μείωση των δασμών. 

Ωστόσο,  από την εν λόγω έρευνα, 
ανέκυψαν δύο ζητήματα, που οφείλουν να 
γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς. Το πρώτο 
είναι ότι ο αριθμός εγγραφής REX  δεν 
επαρκεί για την εισαγωγή των ευρωπαϊκών 
προϊόντων στον Καναδά. Απαιτείται 
καναδικός επιχειρηματικός αριθμός (Canadian 
business number). Το δεύτερο έχει να κάνει με 
τη χώρα προέλευσης, κατά τον τελωνειακό 
έλεγχο εισαγωγής των προϊόντων στον 
Καναδά. Έτσι, δεν αρκεί η αναγραφή «ΕΕ», 
αλλά απαιτείται το όνομα του κράτους 
μέλους, από το οποίο προέρχεται το προϊόν. 

Σχετικά με τις ποσοστώσεις τυροκομικών 
και σύμφωνα με τα προκύψαντα στοιχεία,  οι 
νέοι εισαγωγείς οφείλουν να καταβάλλουν 
ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να πεισθούν οι 
λιανοπωλητές να προβούν σε εισαγωγή, 
έναντι ορισμένου τιμήματος. Αν και ποσοστό 
30%, υπό τη CETA, έχει προβλεφθεί για 

νέους εισαγωγείς, το σύστημα κατανομής 
εμφανίζεται δυσλειτουργικό. 

Οι νέοι κανόνες ασφάλειας τροφίμων (Safe 
Food for Canadians Regulation), δεν 
συνιστούν εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, 
δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους, με 
ελάχιστες, ίσως, εξαιρέσεις, 
αποκρυσταλλώνουν, σε ενιαίο κείμενο, την 
προϊσχύουσα πρακτική. Εξάλλου, οι νέοι 
κανόνες αφορούν μόνο σε προϊόντα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία.  

 
 

3. CETA – Προστασία επενδύσεων-
Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών –
Απόφαση ΔΕΕ 

 
Στις 30 Απριλίου 2019, το Δικαστήριο της 

ΕΕ (ECJ) απεφάνθη ότι οι διατάξεις της 
Συμφωνίας CETA για την προστασία των 
επενδύσεων δεν παραβιάζουν το ευρωπαϊκό 
δίκαιο. Επίσης, ο μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που 
προβλέπεται στη Συμφωνία συνάδει με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. 
 
4. CETA- Υποεπιτροπή υγειονομικών και 

φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS) 
 

Εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων 
Υγείας και Εμπορίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (DG Santé, DG Trade) είχαν 
συναντήσεις στην Οττάβα, με Καναδούς 
ομολόγους τους, κατά το τρίτο δεκαήμερο 
Μαρτίου, στο πλαίσιο της υποεπιτροπής 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων. 
Τα ζητήματα ενδιαφέροντος συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 

 
α) Πιστοποιητικά εξαγωγών κρέατος 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε από 
τον Καναδικό Οργανισμό Επιθεώρησης 
Τροφίμων (Canadian Food Inspection – CFIA) 
ο πρώτος γύρος ελέγχων που αφορούσαν στο 
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κόκκινο κρέας και το κρέας πουλερικών. 
Ελέγχθησαν οι: Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία 
και Τσεχία. Τα αποτελέσματα  δεν είναι 
ακόμη γνωστά. 

Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τον Ιούνιο 
τ.έ. στα ακόλουθα κράτη μέλη: Ελλάδα, 
Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.  

Σημειώνεται ότι η επιλογή των κρατών 
μελών έγινε από την καναδική πλευρά. Σε 
περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων 
είναι θετικά, σύμφωνα με τα καναδικά 
κριτήρια, θα δοθεί έγκριση εξαγωγών κρέατος 
συνολικά στην ΕΕ. Διαφορετικά, σε 
περίπτωση αποτυχίας ενός κράτους μέλους, η 
συνολική έγκριση δεν θα είναι εφικτή, καθώς 
θα σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, θα ισχύσει η ad hoc 
προσέγγιση, ήτοι έγκριση κάθε κράτους 
μέλους ξεχωριστά. 

Πλήρης, πάντως, έκθεση για τα 
αποτελέσματα των ελέγχων αναμένεται να 
δημοσιευθεί το φθινόπωρο.  

 
β) Βρωμιούχο μεθύλιο 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας 
της ΕΕ (DG Santé) με τους εκπροσώπους του 
Καναδικού Οργανισμού Επιθεώρησης 
Τροφίμων (CFIA) για τον προσδιορισμό 
εναλλακτικών μορφών επεξεργασίας με 
βρωμιούχο μεθύλιο (alternatives to Methyl 
Bromide Treatment). Εξαιτίας του 
προβλήματος αυτού, προκύπτει ζήτημα 
σχετικά με τις εισαγωγές τομάτας με πράσινα 
μέρη, στον Καναδά. 

 
γ) Εναρμόνιση πιστοποιητικών εξαγωγών 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία CETA, η ΕΕ 
δύναται να ζητήσει απλοποίηση των 
πιστοποιητικών εξαγωγών. Ο Καναδάς 
αποφάσισε, αντί της γενικευμένης, για όλα τα 
κράτη μέλη, απλοποίησης, να το πράξει σε 
διμερές επίπεδο. Επ’ αυτού του θέματος, 
πάντως, συνεχίζονται οι συζητήσεις.  

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

5. CETA - Υποεπιτροπή Δημοσίων 
Διαγωνισμών  

 
Διεπιστώθη πρόοδος του Καναδά στην 

προσπάθεια καθιέρωσης «ενιαίου σημείου 
πρόσβασης» σε όλους τους δημοσίους 
διαγωνισμούς, ενώ η Γενική Διεύθυνση 
Εμπορίου (DG Trade) έθεσε υπ’ όψιν των 
συνομιλητών της τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν δύο ισπανικές εταιρείες στην 
Επαρχία του Κεμπέκ, κατά την προσπάθειά 
τους να εγγραφούν στην Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων του Κεμπέκ.  
 

6. Συνεργασία ΕΕ-Καναδά στον τομέα 
έρευνας και καινοτομίας 

 
Στα τέλη Μαρτίου 2019, 

πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 
συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Έρευνας και 
Καινοτομίας (Task Force on Research and 
Innovation). Τόσο η ΕΕ όσο και ο Καναδάς 
επιθυμούν να ενισχυθεί το ήδη καλό επίπεδο 
συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, ώστε να 
διευκολύνεται η συμμετοχή των ερευνητών 
στα αντίστοιχα προγράμματα.  

Και οι δύο εταίροι βρίσκονται σε μια 
σημαντική φάση σχεδιασμού προγραμμάτων. 
Η ΕΕ εστιάζει στο πρόγραμμα Horizon 
Europe, η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει 
το 2021, ενώ ο Καναδάς εξετάζει τη 
διαμόρφωση προγραμμάτων, η 
χρηματοδότηση των οποίων έχει προβλεφθεί 
στον Προϋπολογισμό του 2018. Στο Ταμείο 
«The New Frontiers in Research Fund», το 
οποίο έχει στη διάθεσή του 275 εκ. δολλάρια 
Καναδά για ερευνητικά προγράμματα, 
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υπάρχει πρόβλεψη για διεθνοποίηση 
προγραμμάτων, χωρίς ωστόσο αυτή η 
παράμετρος να έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. 
 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 
1. Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός 

Καναδά 2019 
 

Ο νέος Προϋπολογισμός της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται 
ως «αρκετά εσωστρεφής». Με τίτλο 
«Επενδύοντας στη μεσαία τάξη» (Investing in 
the middle class), επικεντρώνεται στις νέες 
θέσεις εργασίας,την υγειονομική περίθαλψη, 
την τρίτη ηλικία και τη στέγαση 
(https://budget.gc.ca/2019/docs/plan/toc-tdm-
en.html).  

 
2. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της 

Κεντρικής Τράπεζας Καναδά 
 

Στις 24 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε η 
Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά 
(https://www.bankofcanada.ca/2019/04/mpr-
2019-04-24/), σύμφωνα με την οποία 
διατηρείται σταθερό το βασικό επιτόκιο, στο 
1,75%. Ο Διοικητής της Τράπεζας, κ. Stephen 
Poloz, δήλωσε ότι το επιτόκιο παραμένει και 
θα παραμείνει αμετάβλητο, στο προσεχές 
μέλλον, αποσοβώντας τις ανησυχίες που είχαν 
εκφραστεί από τους διαμορφωτές πολιτικής 
(policy makers), κατά τους προηγούμενους 
μήνες. 

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προέβη 
σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για την 
οικονομία, εκτιμώντας ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα κινηθεί γύρω στο 2%, εντός του 
2020. Σε συνέντευξη τύπου, ο κ. Poloz τόνισε 
ότι δεν θα υπάρχει λόγος αύξησης των 
επιτοκίων, εάν όλα λειτουργήσουν ομαλά. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, η καναδική 
οικονομία, αν και είχε ξεκινήσει θετικά την 

πορεία της, κατά τις αρχές του περασμένου 
έτους, ήρθε αντιμέτωπη με προκλήσεις (όπως 
πτώση τιμών πετρελαίου, υψηλότερα 
επιτόκια, εμπορικά κωλύματα από τις ΗΠΑ), 
οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό ανάπτυξης 
(μείωση κατά 0,4% και ακολούθως 0,3% το γ΄ 
και δ΄τρίμηνο 2018). Επίσης, η αξία του 
καναδικού δολλαρίου υποχώρησε κατά ένα 
λεπτό, διαμορφούμενη σε 74 λεπτά δολλαρίου 
ΗΠΑ.   

Βάσει των νεότερων εκτιμήσεων της 
Κεντρικής Τράπεζας, η οποία παραδέχθηκε 
ότι δεν αξιολόγησε, επαρκώς, τη σοβαρότητα 
της, σημειωθείσας μετά το γ’ τρίμηνο 2018, 
επιβράδυνσης, αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 
της τάξεως του 1,2% για το 2019 αντί 1,7% 
που είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο τ.έ., ο 
οποίος θα είναι και ο ασθενέστερος, μετά τη 
διετία 2015-2016. 

 Ο κ. Poloz απέδωσε την αστοχία των 
προβλέψων του Ιανουαρίου στο γεγονός ότι 
πρωταρχικός σκοπός ήταν η εξέταση ενός 
εφήμερου στοιχείου, όπως η επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη, η οποία μεταφράζεται σε 
επενδυτικές αποφάσεις. Κατεβλήθη, δηλαδή, 
προσπάθεια πρόβλεψης μιας μη προβλέψιμης 
παραμέτρου (“…forecast something that really 
isn’t forecastable”). 

Τέλος, όπως αναφέρεται στην εν θέματι 
Έκθεση, αναμένεται οικονομική ανάκαμψη, 
κατά το β΄ εξάμηνο τ.έ., λαμβανομένων υπ’ 
όψιν α) των υψηλότερων επιπέδων 
μετανάστευσης, που θα συμβάλλουν στη 
σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας, β) της 
ουσιαστικής αυξήσεως των εισοδημάτων, η 
οποία θα οδηγήσει σε ενίσχυση της 
κατανάλωσης, καθώς και γ) της  ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικονομίας. 

 
3. Συστάσεις Εμποροδικείου (CITT) 

σχετικά με την επιβολή δασμών στις 
εισαγωγές χάλυβα  

Στις 3 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκαν 
συστάσεις (recommendations) του Καναδικού 
Εμποροδικείου (Canadian International Trade 
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Tribunal-CITT) προς την καναδική 
κυβέρνηση,  μετά την ολοκλήρωση της επ’ 
ακροατηρίω συζήτησης, περί του 
«προσωρινού» μέτρου επιβολής δασμών της 
τάξεως του 25%, που τέθησαν σε ισχύ, τον 
Οκτώβριο 2018, στις εισαγωγές επτά 
κατηγοριών χάλυβα.  

Το CITT απεφάνθη υπέρ της ελλείψεως 
επαρκών αποδείξεων προς αιτιολόγηση 
επιβολής δασμού σε πέντε εκ των επτά 
εξετασθέντων κατηγοριών χάλυβα, ήτοι στις 
ακόλουθες: 

α) μπάρες για οπλισμό σκυροδέματος 
(concrete reinforcing bar), β) προϊόντα για 
ενεργειακές σωληνώσεις (energy tubular 
products), γ) χάλυβας θερμής έλασης (hot-
rolled sheet), δ) επιχρωματισμένος χάλυβας 
(pre-painted steel) και ε) χαλύβδινα νήματα 
(wire rod). Σημειώνεται ότι αναλυτική 
περιγραφή κάθε κατηγορίας είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά: http://orders-in-
council.canada.ca/attachment.php?attach=369
56&lang=en  

 Μετά τη δημοσίευση των συστάσεων, το 
Υπουργείο Οικονομικών απηύθυνε επιστολή 
στους συμμετέχοντες στην ακροαματική 
διαδικασία, προς ενημέρωση κατάργησης του 
μέτρου στις ως άνω πέντε κατηγορίες, την 28η 
Απριλίου 2019. Η Κυβέρνηση πάντως 
σκοπεύει να προβεί σε επιστροφή των ποσών 
που θα έχουν καταβληθεί από τους 
εισαγωγείς. 

Ως προς τις άλλες δύο κατηγορίες, το CITT 
έκρινε ότι οι εισαγωγές βαρέων χαλύβδινων 
πλακών (heavy plates) και ανοξείδωτων 
χαλύβδινων συρμάτων (stainless steel wire) 
εξακολουθούν να συνιστούν πρόβλημα για 
την εγχώρια βιομηχανία.  

Στις 26 Απριλίου 2019, πριν την 
ημερομηνία εκπνοής των 200 ημερών από την 
εφαρμογή του προσωρινού μέτρου 
(12.5.2019), ο Υπουργός Οικονομικών, κ. 
Morneau, απεφάνθη περί της συνέχισης του εν 
λόγω μέτρου στις ως άνω δύο κατηγορίες, με 

σκοπό την προστασία της καναδικής 
βιομηχανίας χάλυβα. 

Σημειώνεται ότι το CITT συνέστησε στην 
Κυβέρνηση να επαναξετάζει περιοδικά τα 
ληφθέντα μέτρα, καθώς οι συνθήκες της 
παγκόσμιας αγοράς υπόκεινται σε διαρκή 
μεταβολή. 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Καναδικού 
Συνδέσμου Παραγωγών Χάλυβα (CSPA), στις 
3 Απριλίου τ.έ., η απόφαση του 
Εμποροδικείου ήταν απογοητευτική και 
αποθαρρυντική. Κάλεσε, δε, τον Υπουργό 
Οικονομικών να προβεί στη συνέχιση της 
επιβολής δασμού και στις επτά κατηγορίες 
χάλυβα, προκειμένου να προστατευθεί η 
εγχώρια αγορά. Η ίδια επεσήμανε ότι η 
απόφαση του CITT δεν είναι δεσμευτική για 
τον Υπουργό, αν και, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είναι 
υποχρέωση των μελών να συμμορφώνονται με 
τις αποφάσεις των Εμποροδικείων, τα οποία 
λειτουργούν ως οιονεί δικαστικά όργανα.  

Τέλος, για περισσότερες διευκρινίσεις ως 
προς το περιεχόμενο των συστάσεων, οι 
ενδιαφερόμενες εταιρείες και φορείς δύνανται 
να επικοινωνήσουν απευθείας με τη 
Γραμματεία του Εμποροδικείου, τα στοιχεία 
επικοινωνίας της οποίας είναι: Δ/νση: 15th 
floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, 
Ontario, K1A 0G7, T: +1 613 993 3595, 
email: citt-tcce@tribunal.gc.ca 

 
4.  «Κρίση κράμβης» - Νέες 

απαγορεύσεις από την Κίνα 
 

Η Κυβέρνηση Trudeau, κατόπιν σχετικής 
δέσμευσης του Καναδού Πρωθυπουργού, 
ανακοίνωσε την επέκταση του ομοσπονδιακού 
προγράμματος εγγύησης δανείων για τους 
αγρότες (Advance Payments Program – APP), 
προβαίνοντας σε υπερδιπλασιασμό του 
μέγιστου χρηματικού ποσού που διατίθεται 
στους μεμονωμένους παραγωγούς, 
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες 
από την λεγόμενη «canola crisis».  
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Σημειώνεται ότι, τον Μάρτιο 2019, η Κίνα 
ανεκάλεσε τα δικαιώματα εξαγωγής σπόρων 
κράμβης (canola seeds) δύο καναδικών 
εταιρειών, πρώτα της Richardson International 
Ltd και έπειτα της Viterra Inc., 
υποστηρίζοντας ότι τα φορτία ήταν 
μολυσμένα. Στη συνέχεια, απορρίφθηκε, για 
τους ίδιους λόγους, το φορτίο τρίτης 
καναδικής εταιρείας. Έκτοτε, έχουν 
απορριφθεί ή ακυρωθεί κι άλλες αποστολές 
φορτίων κράμβης, υποχρεώνοντας, έτσι, τους 
παραγωγούς να στραφούν σε άλλες αγορές και 
να εκποιούν το εμπόρευμά τους σε 
χαμηλότερη τιμή.  

Σε δηλώσεις του, πάντως, ο Καναδός 
Πρωθυπουργός, κ. Trudeau, εξήρε την 
ποιοτική υπεροχή των καναδικών προϊόντων, 
αποκλείοντας, εμμέσως, το ενδεχόμενο 
ύπαρξης παρασίτων στα φορτία. Η τακτική 
της Κίνας εκλαμβάνεται, ευρέως, ως 
αντίποινα, εξαιτίας της συλλήψεως, την 1η 
Δεκεμβρίου 2018, της κας  Meng Wanzhou, 
στελέχους του κινεζικού κολοσσού 
τηλεπικοινωνιών Huawei και κόρης του 
ιδρυτή της εταιρείας.  

Σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, η 
Υπουργός Γεωργίας του Καναδά, κα Marie-
Claude Bibeau, πρότεινε, δια της επισήμου 
οδού, την αποστολή αξιωματούχων του 
Καναδικού Οργανισμού Επιθεώρησης 
Τροφίμων (CFIA) στην Κίνα, προκειμένου οι 
ίδιοι να διενεργήσουν ελέγχους στα καναδικά 
εμπορεύματα που φθάνουν στην χώρα. 
Επιπρόσθετα, ο Καναδός Υπουργός 
Εμπορίου, κ. Jim Carr, προγραμματίζει την 
υλοποίηση επιχειρηματικής αποστολής προς 
αναζήτηση νέων αγορών για την καναδική 
κράμβη. 

Ωστόσο, η  «κρίση της κράμβης» φαίνεται 
να επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα, όπως 
μπιζέλια, σόγια, καθώς και χοιρινό κρέας. Το 
τελευταίο διάστημα, υπήρξαν εμπόδια, κατά 
την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στην 
κινεζική αγορά.  

Ειδικότερα, ως προς το χοιρινό κρέας, 
ανεστάλησαν οι άδειες εισαγωγής από δύο 
καναδικές εταιρείες, σύμφωνα με ανάρτηση 
της 30ης Απριλίου 2019 της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας. Πρόκειται 
για τις εταιρείες «270Α και 254», ήτοι τις: 
Olymel LP και Drummond Export. 
Περισσότερες, ωστόσο, πληροφορίες δεν 
παρέχονται από την κινεζική πλευρά. 

Σημειώνεται ότι ο Καναδάς είναι ο τρίτος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος. 
Κατά το 2018, εξήχθησαν 514 εκατομμύρια 
δολλάρια του εν λόγω προϊόντος στην Κίνα, η 
εγχώρια παραγωγή της οποίας επλήγη από την 
αφρικανική πανώλη χοίρων (African swine 
fever – ASF). 
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
1. Αγωγός Trans Mountain 
 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Φυσικών 
Πόρων, κ. Amarjeet Sohi, η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα 
υπάρξει απόφαση για την προτεινόμενη 
επέκταση του αγωγού Trans Mountain πριν τις 
εκλογές.  

Η προθεσμία διενέργειας διαβουλεύσεων 
με τους αυτόχθονες  πληθυσμούς της 
περιοχής, από όπου θα περάσει η επέκταση 
του αγωγού Trans Mountain, παρατάθηκε 
μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019 (από 22 Μαΐου που 
ήταν αρχικά).  

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 
1. Εξαγορά αλυσίδας «Allô! Mon Coco»  
 

 Ο Όμιλος «MTY Food Group Inc.» 
υπέγραψε  συμφωνία εξαγοράς των 
περιουσιακών στοιχείων της αλυσίδας 
εστιατορίων προγεύματος και μεσημεριανού 
«Allô! Mon Coco». Πρόκειται για μια 
εξαγορά που ικανοποιεί ιδιαίτερα τον Όμιλο 
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ΜΤΥ, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, 
κ. Eric Lefebvre. 

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα «Allô! Mon 
Coco», με έδρα στο Κεμπέκ και με ετήσιες 
πωλήσεις της τάξεως των 57 εκ. δολλαρίων 
Καναδά, διαθέτει 39 εστιατόρια, εκ των 
οποίων 38 στην Επαρχία του Κεμπέκ και 1 
στην Επαρχία του Οντάριο.  

 
2. Canopy Growth Corporation  
 

Η καναδική εταιρεία παραγωγής κάνναβης 
«Canopy Growth Corporation» ολοκλήρωσε 
την εξαγορά της ισπανικής παραγωγικής 
εταιρείας «Cáñamo y Fibras Naturales, SL» 
("Cafina"). 

Η εξαγορά θέτει τα θεμέλια περαιτέρω 
επέκτασης της καναδικής εταιρείας στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη, δραστηριοποιείται 
στη Δανία και τη Γερμανία. 
 
Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
1. Επιχειρηματική αποστολή Καναδών 

Εισαγωγέων Τροφίμων στην Ελλάδα 
(Αθήνα και Λάρισα, 10-14/6/2019) 

 
Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας απηύθυνε σε 

καναδικές εισαγωγικές επιχειρήσεις με ευρύ 
δίκτυο διανομής στον Καναδά πρόσκληση 
συμμετοχής στο τέταρτο (4ο), κατά σειρά, 
πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων 
του κλάδου τροφίμων, χυμών και 
αναψυκτικών, το οποίο, φέτος, αφορά σε 
τυροκομικά προϊόντα και θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα και τη Λάρισα, από 10 έως 14 Ιουνίου 
2019.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα 
υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ – 
Enterprise Greece.  

 

2. 6η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού (Αθήνα, 
6-8 Δεκεμβρίου 2019) 

 
Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας απέστειλε 

πρόσκληση στο Υπουργείο Τουρισμού του 
Καναδά και παρείχε σχετική ενημέρωση σε 
καναδικά τουριστικά γραφεία και φορείς, 
αναφορικά με την 6η Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού στην Αθήνα. 

 
3. Posidonia 2020 (Αθήνα, 1-5 Ιουνίου 

2020) 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας απηύθυνε 
πρόκληση συμμετοχής στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας του Καναδά και ενημέρωσε τους 
ναυτιλιακούς φορείς της χώρας σχετικά με τη 
διεξαγωγή της εν λόγω Έκθεσης. 

 
 

 
 

 


