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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Αρχικά επιχειρείται μια ανάλυση του πολίτικου 

οικονομικού και εμπορικού περιβάλλοντος των δυο εταίρων, εστιάζοντας στις 

σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ τους και στη σημασία της 

περαιτέρω απελευθέρωσης του διμερούς τους εμπορίου μέσω της ισχύος της 

CETA.Στην συνεχεία παρουσιάζεται η διαδικασία σύναψης της CETA από το στάδιο 

των διαπραγματεύσεων στην κοινοβουλευτική της επικύρωση, οι λόγοι που οδήγησαν 

Σιών υπογραφή της και γίνεται μια εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο και τους 

στόχους της Τέλος επιχειρείται μια κριτική επισκοπής οποίων αρνητικών επιπτώσεων 

της τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από πλευράς Καναδά. Σκοπός 

της εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση των σχέσεων των δυο χώρων να 

αντιληφτούμε την σημασία που έχει η επίτευξη στενότερων οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων ανάμεσα σε εταίρους τέτοιου βεληνεκούς.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Καναδάς, Ολοκληρωμένη Οικονομική και 

Εμπορική Συμφωνία (CETA) 
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ABSTRACT 

This thesis discusses the economic and trade relations between the European Union 

and Canada. Initially, αn analysis of the political, economic and trade environment of 

the two partners is attempted, focusing on the most important agreements signed 

between them and the importance of further liberalizing their bilateral trade through 

the validity of CETA. Afterwards, the procedure for the conclusion of this agreement 

from the negotiations stage to its parliamentary ratification and the reasons which led 

to the signing of CETA are presented, while an extensive reference to its content and 

objectives is made. Finally a critique is attempted to review the negative effects both 

for the European Union and Canada. The purpose of this thesis is to analyze the 

relationship between the two partners and to understand how important it is for them 

to achieve closer economic and trade relations given the range of their activities.  

Keywords: European Union (ΕU) , Canada, Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την Διεθνή 

Πολιτική Οικονομία. Μια πτυχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης αποτελεί ένα 

αυξημένο επίπεδο οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των εθνικών οικονομιών, 

παραδείγματος χάρη με την μορφή πιο εντατικών ρυθμών εξωτερικού εμπορίου ή 

ξένων επενδύσεων. Η εντεινόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση εντατικοποιεί τις 

υφιστάμενες διακρατικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης παρατηρείται μια μεταβολή από αυτόνομες εθνικές οικονομίες σε 

μια ενοποιημένη παγκόσμια οικονομία εντός της οποίας συντελείται η παράγωγη, 

διανομή και η κατανάλωση αγαθών. Η εκβιομηχάνιση των κρατών και η τεχνολογική 

εξέλιξη έχουν μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ 

των κρατών. Τα κράτη προκειμένου να επιβιώσουν στην παγκόσμια οικονομική και 

εμπορική σκηνή αλλά και να ξεπεράσουν τις οποίες κρίσεις  αναπτύσσουν πολιτικές 

προστατευτισμού όπως η ΗΠΑ ή επιθυμούν να συνάπτουν επωφελείς συμφωνίες 

περαιτέρω συνεργασίας όπως ο Καναδάς και η ΕΕ. Τα τελευταία υπάρχοντα στοιχεία 

δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των χωρών να γίνουν μέλη κάποιας Περιφερειακής 

Συμφωνίας Εμπορίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα από τις αρχές του 21ου αιώνα. Στο 

πλαίσιο των συμφωνιών αυτών, οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να αυξάνουν τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισάγουν ευκολότερα τις πρώτες ύλες 

που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους. Επιπλέον οι συμφωνίες 

αυτές περιλαμβάνουν δασμολογικές μειώσεις, κανόνες για ζητήματα όπως η βιώσιμη 

ανάπτυξη, ή ακόμη και ρήτρες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά 

εξασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών. 

Οι παραπάνω λόγοι έδωσαν το έναυσμα ώστε η ΕΕ και ο Καναδάς να ξεκινήσουν 

διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτύχουν μια στενότερη οικονομική και εμπορική 

συνεργασία. Οι διαπραγματεύσεις έληξαν με την υπογραφή της Συνολικής 

Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA). Η Συνολική Οικονομική και 

Εμπορική Συμφωνία Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης (CETA) συμβάλλει στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών  

και το εμπόριο του Καναδά με τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Η CETA 

είναι μια προοδευτική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που καλύπτει σχεδόν όλους 

τους τομείς και πτυχές του εμπορίου Καναδά-ΕΕ και στοχεύει στην εξάλειψη  ή την 
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μείωση των οποίων εμποδίων. Οι πολυετείς σχέσεις ανάμεσα στους δύο εταίρους, η 

έναρξη των οποίων χρονολογείται το 1959, εξελίσσονται διαρκώς και μετατρέπονται 

σε στρατηγική συμμαχία, η οποία ξεπερνά τα όρια του εμπορίου και επεκτείνεται και 

σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον και τα ανθρωπινά δικαιώματα. Αναμένεται 

λοιπόν να δούμε αν η συμφωνία αυτή θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από 4 κεφάλαια που αφορούν την ανάπτυξη διεθνών 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδέζικο συγκεκριμένα στα   κεφάλαια 1 και 

2  θα αναλυθούν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον του Καναδά και της ΕΕ 

αντίστοιχα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας 

των δύο εταίρων, αλλά και η εμπορική τους δραστηριότητα ,η όποια όπως είναι 

λογικό επηρεάζει τις μεταξύ τους σχέσεις και όχι μόνο. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται 

εκτενής αναφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δυο εταίρων, επιχειρώντας 

μια ιστορική αναδρομή τους και παρουσιάζοντας τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους 

από το 1959, όταν συνάσθηκε Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης του 

Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητα (EURATOM) μέχρι και σήμερα. Το 

κεφάλαιο 4 αφορά την πιο περιεκτική εμπορική και οικονομική συμφωνία που έχει 

συνασθεί μεταξύ ΕΕ και Καναδά την λεγόμενη CETA. Πιο συγκεκριμένα μιλά για 

τους λογούς σύναψης της, τους όρους ,τους στόχους αλλά και για της αναμενόμενες 

αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της.  Σκοπός της εργασίας είναι να αντιληφθούμε 

την σημασία που έχει η υπογραφή εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών μεταξύ 

των χωρών. 

 

1.1 Μεθοδολογία 
 

Η εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας προϋποθέτει την επιστημονική έρευνα. Η 

παρούσα εργασία αποτελεί μια δευτερογενή έρευνα και πιο συγκεκριμένα μια 

βιβλιογραφική έρευνα  που στοχεύει στη μελέτη, την ανάλυση, τη κριτική  αλλά και 

στη συνδυαστική παρουσίαση θέσεων από δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα και 

βιβλία (Ζαφειρόπουλος, 2015). Σκοπός της είναι μέσω της παρούσας βιβλιογραφίας 

να παρουσιάσει τις εμπορικές ,οικονομικές και πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ 

και τον Καναδά, εστιάζοντας στις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 

μεταξύ τους και στη σημασία της περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου τους  
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μέσω της ισχύος της CETA. Στη συνέχεια αναλύει το περιεχόμενο, τους στόχους 

αλλά και τα μειονεκτήματα της συμφωνίας τόσο από την οπτική γωνία της ΕΕ, όσο 

και του Καναδά. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω εργασία είναι 

η μελέτη της περίπτωσης, η οποία  επιτρέπει σε έναν ερευνητή να εξετάζει 

προσεκτικά τα δεδομένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Yin, 2012). Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αναλύονται το πολίτικο και οικονομικό περιβάλλον των δυο 

εταίρων το όποιο διαφέρει σε σημαντικό βαθμό και μελετάται η σημασία που θα έχει 

μια περαιτέρω συνεργασία μεταξύ τους στο τομέα του εμπορίου. Αναλύονται πρώτα 

τα δεδομένα που αφορούν καθεμία περίπτωση ξεχωριστά και στη συνέχεια η 

ανάλυση εστιάζει στη  σύγκριση των περιπτώσεων (Slight, Cresswell, Robertson, 

Huby, Avery, & Sheikh, 2011). Αρχικά αναφέρεται το πολίτικο και οικονομικό-

εμπορικό σύστημα κάθε εταίρου και ύστερα γίνεται μια σύγκριση του διμερούς τους 

εμπορίου.Το βασικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου βασίζεται στις δυνατότητες 

ανάλυσης υψηλής ποιότητας δεδομένων σε  ελάχιστο χρόνο, καθώς τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται στη δευτερογενή ανάλυση αποτελούν το αποτέλεσμα μεγάλης 

κλίμακας ερευνών που έχουν πρωτογενώς συλλεχθεί από υπηρεσίες και οργανισμούς 

με σημαντική εμπειρία στις ποσοτικές έρευνες (Ζαφειρόπουλος, 2015). Συγκεκριμένα 

στην εργασία αυτή επιχειρείται η αξιολόγηση της εμπορικής δραστηριότητας των δυο 

εταίρων αλλά και η σημασία των οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών που έχουν 

υπογράψει, μέσω της δευτερογενούς ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων. Εδώ 

γίνεται ανάλυση των πινάκων και παράθεση στατιστικών στοιχείων τα οποία 

προκύπτουν από την Eurostat, η οποία αποτελεί την στατιστική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αρμόδια για την δημοσίευση στατιστικών και 

δεικτών υψηλής ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ,καθιστώντας έτσι εφικτή τη 

σύγκριση χωρών. Ακόμη πρόσθετα στατιστικά στοιχειά  προέρχονται από την 

στατιστική υπηρεσία του Καναδά και από τις εκθέσεις της Τράπεζας του Καναδά. Τα 

στατιστικά στοιχεία στο σύνολο τους αφορούν το διμερές εμπόριο ΕΕ και Καναδά. 

Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας 1α δείχνει ότι ο Καναδάς βρίσκεται μεταξύ των 

μεγαλύτερων εμπόρων αγαθών του κόσμου, το 2018. Στο πίνακα 1β ο Καναδάς ήταν 

ο ένατος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο μεταξύ του Μεξικού και της Ρωσίας 

και ο δέκατος μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο  μεταξύ του Μεξικού και της 

Σιγκαπούρης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών της 

ΕΕ και του Καναδά με δείκτη 100 το 2008 για την περίοδο έως το 2018. Δείχνει 

επίσης το ποσοστό κάλυψης (εξαγωγές / εισαγωγές) για αυτήν την περίοδο. Οι 
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εξαγωγές από την ΕΕ ήταν χαμηλότερες το 2009 και υψηλότερες το 2018. Οι 

εισαγωγές στην ΕΕ ήταν χαμηλότερες το 2009 και υψηλότερες το 2018.Ο δείκτης 

κάλυψης για την ΕΕ ήταν χαμηλότερος το 2008 και υψηλότερος το 2016 και το 2018. 

Οι εξαγωγές από τον Καναδά ήταν χαμηλότερες το 2009  και υψηλότερες το 2014 και 

το 2018. Ακόμη οι εισαγωγές στον Καναδά ήταν χαμηλότερες το 2009 και 

υψηλότερες το 2012 και το 2018. Η αναλογία κάλυψης για τον Καναδά ήταν 

χαμηλότερη το 2016 και υψηλότερη το 2018. Στο διάστημα 2009-2019 τόσο οι 

εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές από τον Καναδά σημείωσαν άνοδο. Η θέση του 

Καναδά μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της ΕΕ το 2019 φαίνεται στον 

Πίνακα 3α. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εταίροι εξαγωγών της ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες (18%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15%), η Κίνα (9%) και η Ελβετία (7%). Οι 

τέσσερις μεγαλύτεροι εταίροι εισαγωγών της ΕΕ ήταν η Κίνα (19%), οι Ηνωμένες 

Πολιτείες (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και η Ρωσία (7%). Το σχήμα 3β 

δείχνει ότι ο Καναδάς ήταν ο δέκατος μεγαλύτερος εταίρος εξαγωγών της ΕΕ, μεταξύ 

της Νότιας Κορέας και της Ινδίας. Στις εισαγωγές, ήταν ο 18ος μεγαλύτερος εταίρος 

της ΕΕ, μεταξύ της Νιγηρίας και της Ταϊλάνδης. Ο Πίνακας 4 δείχνει τις εξαγωγές, 

τις εισαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά από το 2009 

έως το 2019. Το 2009, η ΕΕ είχε εμπορικό πλεόνασμα με τον Καναδά ύψους 6 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εμπορικό πλεόνασμα παρέμεινε καθ 'όλη τη διάρκεια της 

περιόδου, φθάνοντας τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Τόσο οι εξαγωγές όσο και 

οι εισαγωγές από τον Καναδά αυξήθηκαν μεταξύ 2009 και 2019. Οι εξαγωγές της ΕΕ 

προς τον Καναδά ήταν υψηλότερες το 2019 σε σχέση με το 2009. Το ίδιο ίσχυε και 

για τις εισαγωγές στην ΕΕ από τον Καναδά. Η ανάλυση του εμπορίου της ΕΕ με τον 

Καναδά από τους ομίλους SITC φαίνεται στον Πίνακα 5. Το 2019, οι εξαγωγές 

μεταποιημένων προϊόντων της ΕΕ  είχαν υψηλότερο μερίδιο από τα πρωτογενή 

αγαθά. Ακόμη το 2019, οι εισαγωγές βιομηχανοποιημένων αγαθών στην ΕΕ είχαν 

υψηλότερο μερίδιο από τα πρωτογενή αγαθά. Τα περισσότερο εισαγόμενα 

μεταποιημένα προϊόντα ήταν μηχανήματα και οχήματα. 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 αλλά και η αξία των εισαγωγών της ΕΕ από τον 

Καναδά στον τομέα των υπηρεσιών σημείωσε άνοδο. Οι καναδικές εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν αύξηση της τάξεως 

του 10,8% από την έναρξη ισχύος της CETA συγκριτικά με την προ- CETA περίοδο. 
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Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 13,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν 

αυξήθηκαν 4,2%.(Πίνακας 1)Από άποψη άμεσων ξένων επενδύσεων, η ΕΕ έχει 

επενδύσει περισσότερο στον Καναδά απ' ότι ο Καναδάς στην ΕΕ με 249,2 δις € 

έναντι 228,1 δις € για το έτος 2015.Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ αποτελεί και το 

δεύτερο σημαντικότερο προορισμό για τις άμεσες ξένες επενδύσεις των Καναδών 

πολιτών. (Πίνακας 1) Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι η 

CETA, πέραν του ότι έχει καταργήσει όλους σχεδόν τους τελωνειακούς δασμούς, έχει 

δώσει ώθηση στο επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, παρέχοντας 

πολύτιμη ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες της ΕΕ που επιδιώκουν εξαγωγές. 

Βέβαια είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα αλλά τα αρχικά εμπορικά 

αποτελέσματα δείχνουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση διαθέσιμες 

στατιστικές, δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν μετά την υπογραφή της Ceta.Στο 

πλαίσιο των εξαγωγών που αυξήθηκαν, ορισμένοι τομείς εμφανίζουν ιδιαίτερα καλή 

επίδοση. Οι μηχανές και οι συσκευές οι οποίες αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο των 

εξαγωγών της ΕΕ προς τον Καναδά, σημείωσαν αύξηση. Επίσης, η συμφωνία 

εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της ΕΕ την καλύτερη πρόσβαση που έχει δοθεί ποτέ σε 

επιχειρήσεις εκτός Καναδά όσον αφορά την υποβολή προσφορών για δημόσιες 

συμβάσεις της χώρας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι η Ceta φέρει την 

ανάπτυξη και αυξάνει τις θέσεις εργασίας καθώς από τις εξαγωγές εξαρτώνται  

εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο κάθε νόμισμα έχει δυο πλευρές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  

 

2.1 Το πολιτικό περιβάλλον του Καναδά 

 

Το 1867, o Βρετανικός νόμος που ίσχυε για την Βόρεια Αμερική (British North 

America),με άλλα λόγια το Σύνταγμα του Καναδά, συνένωσε τρεις βρετανικές 

αποικίες: την επαρχία του Καναδά (που περιλαμβάνει τον Άνω Καναδά ,το σημερινό 

Οντάριο και το  Κάτω Καναδά, το σημερινό Κεμπέκ), το Νέο Μπράνσγουικ και τη 

Νέα Σκωτία. Με βάση το νόμο BNΑ ορίστηκε ως πολίτευμα του Καναδά η 

συνταγματική μοναρχία. Ο κυρίαρχος ήταν ο βασιλιάς-μονάρχης του Ηνωμένου 
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Βασιλείου. Σήμερα η  Ελισάβετ Β 'είναι η  αρχηγός του κράτους του Καναδά. 

(Canadian Politics, 2020)  

Ο Καναδάς είναι μια ομοσπονδία, που σημαίνει ότι οι εξουσίες χωρίζονται μεταξύ 

της κεντρικής (ομοσπονδιακής) κυβέρνησης και 10 επαρχιών (Βρετανική Κολομβία, 

Αλμπέρτα, Σασκατσεφάν, Μανιτόμπα, Οντάριο, Κεμπέκ, Νιού Μπράνσγουικ, Νέα 

Σκωτία, Νήσος Πρίγκιπας Έντουαρντ και Νιούφαουντλαντ και Λαμπραντόρ).Οι 

εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των επαρχιών κατοχυρώνονται από το 

Σύνταγμα. Οι δικαιοδοσίες των τριών περιοχών (Γιούκον, Βορειοδυτικά εδάφη  και 

Νούναβουτ) τους απονέμονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δεν 

κατοχυρώνονται μέσω του νόμου BNA. Στο παρελθόν, μόνο ο Βρετανός κυρίαρχος 

μπορούσε να τροποποιήσει το Σύνταγμα. Το 1982, ο Καναδάς ενέκρινε το Σύνταγμά 

του, κατόπιν συμφωνίας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις εννέα επαρχίες. Το 

Κεμπέκ αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία, κυρίως επειδή δεν του χορηγήθηκε 

ιδιαίτερο συνταγματικό καθεστώς. (Canadian Politics, 2020).Επιπλέον, από το 1982, 

ο Καναδικός Χάρτης Δικαιωμάτων και Ελευθεριών εδραιώνεται στο Σύνταγμα. Παρά 

τις αλλαγές αυτές, ο Καναδάς παραμένει μια συνταγματική μοναρχία και η βασίλισσα 

του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελισάβετ Β, εξακολουθεί να είναι η βασίλισσα του 

Καναδά. (Canadian Politics, 2020)  

Στον Καναδά, εντοπίζονται 3 επίπεδα διακυβέρνησης. Κάθε επίπεδο έχει 

διαφορετικές αρμοδιότητες: 

 1)Ομοσπονδιακή κυβέρνηση (η κυβέρνηση του Καναδά). Είναι υπεύθυνη για 

ζητήματα που αφορούν ολόκληρη τη χώρα, όπως η ιθαγένεια ,η μετανάστευση, η 

εθνική άμυνα και το εμπόριο με άλλες χώρες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υπάρχουν τα 

εξής τμήματα διακυβέρνησης (OCASI, 2016): 

α)Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, είναι ο επίσημος αρχηγός κράτους του Καναδά. Ο 

Γενικός Διοικητής εκπροσωπεί τη Βασίλισσα στον Καναδά και εκτελεί καθήκοντα 

αρχηγού κράτους. Διορίζεται από την βασίλισσα, με τη συμβουλή του πρωθυπουργού 

του Καναδά και έχει πενταετή θητεία , η όποια μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος ή 

και παραπάνω. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από τη Βασίλισσα, τη Γερουσία και τη 

Βουλή των Κοινοτήτων. Η βασίλισσα εκπροσωπείται ομοσπονδιακά από τον Γενικό 

Κυβερνήτη και επαρχιακά από τους αντικυβερνήτες. (Forsey, 2012)  
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Συμφώνα με τις ομοσπονδιακές πράξεις: « Η αυτού Μεγαλειοτάτης με τη συναίνεση 

της Γερουσίας και της Βουλής των Κοινοτήτων,ασκει νομοθετικό έργο». Το 

Κοινοβούλιο ή ο επαρχιακός νομοθέτης συνεδριάζει μόνο κατόπιν βασιλικής 

κλήτευσης, επομένως καμία βουλή ή νομοθέτης δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία. 

Οποιοδηποτε  ομοσπονδιακό ή επαρχιακό νομοσχέδιο προκειμένου να γίνει νομός 

χρειάζεται την σύμφωνη βασιλική γνώμη.Σε πολλές περιπτώσεις η γνώμη αυτή 

δίνεται και από τον γενικό κυβερνήτη ή κάποιον αναπληρωτή του, ενώ για τις 

επαρχιακές πράξεις από τον αντικυβερνήτη  ή τον διαχειριστή της επαρχίας. (Forsey, 

2012). 

 Ο Γενικός κυβερνήτης και οι αυτοκυβέρνητες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την 

συμβουλή των υπουργών τους και μπορούν να τους ενθαρρύνουν ή να τους 

επιστήσουν την προσοχή. Αλλά σχεδόν πάντα πρέπει να ενεργούν με βάση τις  

συμβουλές των υπουργών τους. Βεβαία  υπάρχουν πολύ σπάνιες περιπτώσεις που 

πρέπει ή μπορούν να ενεργήσουν χωρίς να ζητήσουν συμβουλή ή ακόμη και κατά της 

συμβουλής που έλαβαν από αυτούς. (Forsey, 2012) 

       

                                                                                                                  (Forsey, 2012)  
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                                                                                                                  (Forsey, 2012) 

β)Η σύγκλητος 

Η Γερουσία έχει συνήθως 105 μέλη: 24 από τις επαρχίες Maritime (10 από τη Nova 

Scotia,10 από το New Brunswick και τέσσερις από το Prince Edward Island), 24 από 

το Quebec, 24 από το Ontario , 24 από τις δυτικές επαρχίες (Manitoba, Saskatchewan, 

Alberta ,British Columbia, οι οποίες έχουν 6 μελή η καθεμία), 6 από το 

Newfoundland και το Labrador και από ένα μέλος έχει η περιοχή  Yukon, τα 

βορειοδυτικά εδάφη και το Nunavut. Οι γερουσιαστές διορίζονται από τον Γενικό 

κυβερνητη κατόπιν σύστασης του πρωθυπουργου. Οι γερουσιαστές πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 30 ετών, να διαθετουν ακίνητη περιουσια αξίας 4.000 δολάριων. Αυτοί 

πρέπει να διαμένουν στην επαρχία ή την επικράτεια που διορίζονται. Μέχρι το 1965 

οι γερουσιαστες ασκούσαν το αξιωμα τους ισόβια. Τώρα, κρατούν την έδρα τους 
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μέχρι την ηλικία των 75 ετών, εκτός εάν χάσουν δύο διαδοχικές συνόδους του 

Κοινοβουλίου. Από το 2006, η κυβέρνηση έχει εισάγει  νομοσχέδια προτείνοντας  μια 

συνταγματική τροποποίηση που θα περιορίζει τη θητεία των νέων γερουσιαστών. 

(Forsey, 2012). 

Αρμοδιότητα της γερουσίας είναι να εισάγει νομοσχέδια κάθε είδους εκτός από αυτά 

που προβλέπουν τη δαπάνη δημόσιου χρήματος ή την επιβολή φόρων. Μπορεί ακόμα 

να τροποποιήσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Κανένα νομοσχέδιο δεν 

μπορεί να γίνει νόμος, αν δεν περάσει από την Συγκλητο. Βεβαια η Γερουσία σπάνια 

απορρίπτει νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Βουλή των Κοινοτήτων. Σε άλλες 

περιπτώσεις, δεν ασπάζεται νομοσχέδια  πριν από το τέλος της συνεδρίασης, έτσι 

παρακωλύει την διαδικασία μετατροπής τους σε νομούς. (Forsey, 2012).  

Το κύριο έργο της Γερουσίας αναλαμβάνουν, οι επιτροπές οποίες εξετάζουν 

διεξοδικά τα μέρη ενός νομοσχεδίου και εντοπίζουν ομάδες και ιδιώτες που θα 

επηρεαστούν από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από 

πολυάριθμα μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή νομική, επιχειρηματική ή 

διοικητική πείρα. Περιλαμβάνουν πρώην υπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς 

επαρχιών, πρώην δημάρχους, εξέχοντες δικηγόρους και έμπειρους γαιοκτήμονες. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, η Γερουσία ερευνά δημοσιές υποθέσεις όπως είναι η 

υγειονομική περίθαλψη, η εθνική ασφάλεια, η άμυνα, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Μέσω των ερευνών αυτών έχουν προκύψει εκθέσεις, οι οποίες έχουν συμβάλλει στην  

αλλαγή της νομοθεσίας ή της κυβερνητικής πολιτικής.  
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                                        Η Σύγκλιτος σε σύνοδο (The Canadian Encyclopedia, 2019). 

 

γ)Η Βουλή των Κοινοτήτων 

Η Βουλή των Κοινοτήτων είναι το κυριότερο νομοθετικό σώμα. Σε κάθε εκλογική 

περιφέρεια της χώρας ο υποψήφιος που έχει λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 

εκλέγεται στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών μπορεί 

να αλλάζει μετά από κάθε 10ετή απογραφή σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο 

αναπροσαρμογής των εκλογικών ορίων, που κατανέμει τις κοινοβουλευτικές έδρες 

κατά προσέγγιση ανάλογα με τον πληθυσμό. Οι εκλογικές περιφέρειες 

διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος τους, βεβαία πάντα εντός καθορισμένων 

ορίων. (Forsey, 2012) Οι εκπρόσωποι που έχουν εκλεγεί αποκαλούνται βουλευτές και 

συνήθως ανήκουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Το πολιτικό κόμμα που έχει τον 

μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών αποτελεί την κυβέρνηση και ο ηγέτης του γίνεται 

πρωθυπουργός. (OCASI, 2016). 

δ) Ο πρωθυπουργός 

Ο πρωθυπουργός είναι συνήθως ένα μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων. Mπορεί να 

χάσει την έδρα του στις εκλογές, αλλά εχει την δυνατοτητα να παραμείνει στη θεση 
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του εάν το κομμα του έχει επαρκή υποστήριξη από την Βουλή. Είναι αναγκαίο όμως 

να κερδίσει μια έδρα πολύ γρήγορα. Ο παραδοσιακός τρόπος να γίνει αυτό είναι να 

παραιτηθεί ένα μέλος του κόμματος, το οποίο θα επιτρέψει στον ηττημένο 

πρωθυπουργό, να διεξάγει εκλογές για την συμπλήρωση της κενής θέσης που άφησε 

το μέλος αυτο. Η προαναφερθεισα ρύθμιση ακολουθείται επίσης όταν ο ηγέτης της 

αντιπολίτευσης ή ο ηγέτης άλλου κόμματος δεν είναι μέλος της βουλης. (Forsey, 

2012) 

Ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον Γενικό κυβερνήτη. Αν η αντιπολίτευση κερδίσει 

περισσότερες από τις μισές έδρες στις εκλογές, ή εάν η κυβέρνηση δεν λάβει την 

εμπιστοσύνη της βουλής των κοινοτήτων και  παραιτηθεί, ο Γενικός Διοικητής πρέπει 

να καλέσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Ο 

πρωθυπουργός περιγράφεται ως "O πρωτος μεταξύ των ίσων" στο υπουργικό 

συμβούλιο. Αυτό δεν ισχύει για πολύ καιρο. Ο πρωθυπουργός επιλέγει τους 

υπουργούς αρχικα, και εχει εξουσια να τους παύει, όταν το κρίνει απαραίτητο. Εάν ο 

υπουργός αρνείται να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός μπορεί να συμβουλεψει τον 

Γενικό κυβερνήτη να απομακρύνει τον υπουργό. Οι αποφάσεις του υπουργικού 

συμβουλίου δεν λαμβάνονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας. Ένας 

ισχυρός πρωθυπουργός, έχοντας ακούσει τις γνώμες όλων, μπορεί απλώς να 

αναγγείλει, ότι αυτή ή η άλλη άποψη είναι η πολιτική της κυβέρνησης, ακόμη και αν 

οι περισσότεροι ή όλοι οι άλλοι υπουργοί αντιτίθενται σε αυτην. (Forsey, 2012) 

Παρόλο που οι ευθύνες του πρωθυπουργού δεν ορίζονται σε κανέναν γραπτό νόμο ή 

συνταγματικό έγγραφο, ο πρωθυπουργός κατειχε ανέκαθεν τη πιο ισχυρή θέση στην 

καναδική πολιτική. Ο πρωθυπουργός ελέγχει το κυβερνών κόμμα, και διοριζει 

πολλους από τους ψηφοφορους του, προκειμενου να τους ανταμειψει που τον  

στήριξαν. Διορίζει γερουσιαστές και ανώτερους δικαστές. Ακομη διορίζει και παύει 

όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - μέσω του Γενικού κυβερνήτη - και 

αποφασίζει για τις αρμοδιοτητες τους. (The Canadian Encyclopedia, 2015)  

Ως πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός ελέγχει την ημερήσια 

διάταξη και τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις και επιλέγει τα μέλη των επιτροπών του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Λόγω αυτών των παραγόντων και της σύμβασης της 

κομματικής αλληλεγγύης, ο πρωθυπουργός ασκεί μεγάλη επιρροή στις 
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δραστηριότητες και την ατζέντα του Κοινοβουλίου. (The Canadian Encyclopedia, 

2015) 

Ο πρωθυπουργός διαθέτει επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με το Στέμμα, καθώς είναι ο 

μόνος που μπορεί να πραγματοποιήσει διαβούλευση με τον Γενικό κυβερνήτη και να 

προτρέψει τον τελευταιο να αναστείλει την λειτουργια  του Κοινοβούλιου και να 

προκηρύξει εκλογές. Στη πολιτική πραγματικότητα, οι διάφορες συμβάσεις και το 

σύνταγμα περιορίζουν μερικές φορές την εξουσια του πρωθυπουργού, ο οποίος 

πρέπει να φροντιζει για την τηρηση των κανονων εντος των διαφόρων περιοχών της 

χώρας και να είναι σε θέση να παρεμβαινει μεταξυ των αντιτιθέμενων ομαδων που 

δημιουργουνται μεσα στο κόμμα ,το υπουργικό συμβούλιο και σε όλο τον Καναδά. 

Ούτε ο πρωθυπουργός ούτε το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο έχουν την εξουσία να 

τροποποιούν μονομερώς ή να παραβιάζουν τους κανόνες του Συντάγματος. Αυτό 

μπορεί να γίνει μόνο με τη συναίνεση των επαρχιών. (The Canadian Encyclopedia, 

2015) 

ε)Το υπουργικό συμβούλιο 

Το υπουργικό συμβούλιο έχει περιγραφεί ως «η αγκράφα που στερεώνει το 

νομοθετικό τμήμα του κράτους στο εκτελεστικό τμήμα του κράτους». Είναι υπεύθυνο 

για την εισαγωγή και τη ψηφιση της κυβερνητικής νομοθεσίας, την εκτέλεση και τη 

διαχείριση κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων και για την οικονομια της 

κυβέρνησης. Στον Καναδά, το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο αντλει τις 

νομικές του εξουσίες από το δημοτικο  συμβούλιο και ενεργεί στο όνομα του 

Στέμματος. Η πολιτική του ικανότητα να κυβερνά εξαρτάται από την ικανότητά του 

να εξασφαλίζει και να διατηρεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας στη Βουλή των 

Κοινοτήτων. Τα Επαρχιακά Γραφεία είναι γνωστά ως εκτελεστικά συμβούλια και 

ακολουθούν το ομοσπονδιακό μοντέλο εκτός από ορισμένες εξουσίες διορισμού. 

(The Canadian Encyclopedia, 2019). 

Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο συγκροτειται από μέλη του Κοινοβουλίου 

(βουλευτές) που προσκλήθηκαν από τον πρωθυπουργό για να διευθύνουν τα 

κυριότερα κυβερνητικά τμήματα. Με την επέκταση της κυβερνητικής 

δραστηριότητας, τα γραφεία αυξήθηκαν σε μέγεθος δηλαδή από 12 εγιναν 40  υπό 

τον πρωθυπουργό Brian Mulroney τον Σεπτέμβριο του 1987. Η μείωση των 

μεταρρυθμίσεων ανέτρεψε κάπως την αύξηση αυτή. Το Υπουργικό Συμβούλιο του 
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Πρωθυπουργού Jean Chrétien, τον Ιανουάριο του 1996, αριθμούσε 25 μέλη. Ωστόσο, 

τον Ιούλιο του 2013, όταν  πρωθυπουργός ηταν ο Στέφαν Χάρπερ το υπουργικό 

συμβούλιο αποτελουνταν από  39 μέλη. (The Canadian Encyclopedia, 2019). 

 

  

                         Ο χώρος διαβούλευσης του Υπουργικού Συμβουλίου (Castanet, 2005) 

    

2)Επαρχιακή κυβέρνηση  

Κάτω από το ομοσπονδιακό σύστημα του Καναδά, τις κυβερνητικέ εξουσίες  

μοιράζονται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι 10 επαρχιακές κυβερνήσεις. Οι 

επαρχίες είναι υπεύθυνες για τη δημόσια εκπαίδευση, τις υγειονομικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες, τις εθνικές οδούς, τη διαχείριση της δικαιοσύνης και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Ακόμη είναι  ελεύθερες να καθορίσουν τα δικά τους επίπεδα δημόσιων 

υπηρεσιών. (Parliament of Canada) 

Όλοι οι θεσμοί της επαρχιακής κυβέρνησης και οι συμβάσεις που διαμορφώνουν τη 

λειτουργία τους έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση του 

Βρετανικού κοινοβουλίου. Η πρακτική τους στην κυβέρνηση του Υπουργικού 

Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις αρχές της Υπεύθυνης Κυβέρνησης. Το στέμμα 

εκπροσωπείται μέσω του αντικυβερνήτη. Η δημόσια χάραξη πολιτικής και η διοίκηση 
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ελέγχονται από εκτελεστικό συμβούλιο ή υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από υπουργούς του Στέμματος και διευθύνεται από έναν πρωθυπουργό. Το επαρχιακο 

νομοθετικο σωμα απαρτιζεται από τον αντικυβερνήτη και την επαρχιακή νομοθετική 

συνέλευση με τον ίδιο τρόπο που το κεντρικό κοινοβούλιο απαρτίζεται από το 

Στέμμα, τη Γερουσία και τη Βουλή των Κοινοτήτων. Σε συνήθη χρήση, ωστόσο, ο 

όρος νομοθετικο σωμα  αναφέρεται μόνο στη Συνέλευση. (The Canadian 

Encyclopedia, 2015)  

Τέσσερις επαρχίες είχαν αρχικά ένα διμερές νομοθετικό σώμα, το οποιο 

αποτελούνταν από μια εκλεγμένη Συνέλευση και ένα διορισμένο Νομοθετικό 

Συμβούλιο: το  Québec (1867-1968), το New Brunswick (1867-92), η Nova Scotia 

(1867-1928) και η Manitoba (1870- 76). Σήμερα, όλες οι επαρχιες έχουν ένα 

μονομερές νομοθετικό σύστημα που ποικίλλει σε μέγεθος από 27 έως 125 μελη 

αναλογως την επαρχια. (The Canadian Encyclopedia, 2015) 

 Οι διορισμοί στο Υπουργικό Συμβούλιο πραγματοποιούνται συνήθως από μέλη του 

πολιτικού κόμματος που κατέχει την πλειοψηφία των εδρών στη Νομοθετική 

Συνέλευση. Η παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πρωθυπουργός και το 

υπουργικό συμβούλιο πρέπει να διατηρούν την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο 

νομοθετικό σώμα είναι μια αρχή της υπεύθυνης κυβέρνησης που είχε αναγνωριστεί 

επίσημα το 1848. (The Canadian Encyclopedia, 2015).  

Οι αυτοκυβέρνητες διορίζουν και παύουν τους επαρχιακούς πρωθυπουργούς και τα 

μέλη των γραφείων τους. Κλητεύουν, προλογούν και διαλύουν τo επαρχιακό 

νομοθετικό σώμα και συμφωνούν με την επαρχιακή νομοθεσία στο όνομα του 

Στέμματος. Στην πράξη, οι συνταγματικές αρμοδιότητες του αντικυβερνήτη 

περιορίζονται από τις συμβάσεις της υπεύθυνης κυβέρνησης και διεξάγονται μετά 

από συμβουλή του πρωθυπουργού. Οι εξουσίες που συγκεντωνονται στο προσωπο 

του, του επιτρέπουν να ενεργεί μόνος κατά τον διορισμό ή την απόλυση ενός 

πρωθυπουργού ή τη διάλυση της Νομοθετικής Συνέλευσης . (The Canadian 

Encyclopedia, 2015).  

Οι αντικυβερνήτες διορίζονται από το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο μετά από 

συμβουλή του πρωθυπουργού, με μικρή συμμετοχή των επαρχιακων κυβερνήσεων 

στη διαδικασία επιλογής. Οι μισθοί τους είναι σταθεροί και καταβάλλονται από το 
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Κοινοβούλιο. Επιπλεον, πριν από το 1892 θεωρούνταν ομοσπονδιακοί αξιωματoυχοι. 

(The Canadian Encyclopedia, 2015)  

Οι επαρχιακοί πρωθυπουργοί κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου και είναι επικεφαλής των επαρχιακών κυβερνήσεών τους. Σχεδόν όλα τα 

επαρχιακά γραφεία ασχολουνται με τομείς πολιτικής όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η 

προηγμένη εκπαίδευση, η κατάρτιση θέσεων εργασίας, η εργασία, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι, η οικονομική ανάπτυξη, η 

γεωργία, οι αυτοκινητόδρομοι και η μεταφορά,ο τουρισμός και η αναψυχή, η 

δικαιοσύνη, οι διακυβερνητικές σχέσεις, τα οικονομικά, δημοτικές υποθέσεις αλλα 

και η στέγαση. (The Canadian Encyclopedia, 2015) 

3) Δημοτικές κυβερνήσεις  

 Οι δημοτικές κυβερνήσεις είναι τοπικές αρχές που δημιουργούνται από επαρχίες και 

περιοχές για να παρέχουν υπηρεσίες. Σύμφωνα με το σύνταγμα, οι επαρχίες είναι 

υπεύθυνες για δημοτικές υποθέσεις. Κάθε επαρχία έχει καθιερώσει ένα ελαφρώς 

διαφορετικό σύστημα δημοτικών θεσμών, αλλά υπάρχει έντονη ομοιότητα μεταξύ 

αυτών των συστημάτων, επειδή όλα προέρχονται από βρετανικά ή αμερικανικά 

μοντέλα. Αυξάνουν τα έσοδα μεσα από φόρους περιουσίας και επαρχιακές 

επιχορηγήσεις. Ακομη επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με πολλούς 

τρόπους, από τη συλλογή απορριμμάτων και τη δημόσια συγκοινωνία έως τις 

υπηρεσίες πυρκαγιάς, την αστυνόμευση και τα προγράμματα σε κοινοτικά κέντρα, 

βιβλιοθήκες και πισίνες. Οι δημοτικές κυβερνήσεις περιλαμβάνουν πόλεις, 

κωμοπόλεις, χωριά και αγροτικούς δήμους. (The Canadian Encyclopedia, 2013) 

Την διοίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης εχει αναλαβει η δημοτική δημόσια 

υπηρεσία, η οποια αποτελειται  από υπαλλήλους που διορίζονται από ένα εκλεγμένο 

συμβούλιο και οργανώνονται σε τμήματα. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι πολιτικοί 

που ψηφίζονται για το αξίωμα αυτό στις δημοτικές εκλογές, καθώς και τοπικοί 

αξιωματούχοι. Τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια δημιουργούν επιτροπές για τη 

διεύθυνση και τον έλεγχο της δημόσιας υπηρεσίας. Κάθε επιτροπή υποβάλλει 

συστάσεις στο δημοτικό συμβούλιο. Οι  επιτροπές ασχολούνται με θέματα που 

κυμαίνονται από τη μεταφορά έως την αστυνόμευση τα οικονομικά. (The Canadian 

Encyclopedia, 2013) 
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2.2 Το οικονομικό περιβάλλον του Καναδά 

 

2.2.1 Οικονομικά μεγέθοι  

 

O Καναδάς θεωρείται μια από τις ισχυρότερες οικονομίες στη παγκόσμια σκηνή.Από 

τα μέσα του 2013, αρχισε να αναπτυσσεται με ταχείς ρυθμούς σημειώνοντας 

μεταβολη 2,5% σς ετήσια βάση , ενώ για το 2016 το ΑΕΠ του ανήλθε στα 1.530δις $, 

καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στην κλίμακα της παγκόσμιας οικονομίας. Ακόμη 

παρατηρειται την ιδια περίοδο αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, του εισοδήματος 

και του πλούτου. Μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2009, οι δείκτες 

ανεργίας έδειξαν σταδιακή μείωση και δημιουργήθηκαν περίπου 1 εκ. καινούργιες 

θέσεις εργασίας. Το 2016 ,1 στους 5 εργαζόμενους πλέον απασχολείται στο κλάδο 

του διεθνούς εμπορίου.Όσον αφορα τον πληθωρισμό αυτός κυμαίνεται στο 1,4%, ενώ 

ο δείκτης τιμών καταναλωτή του 2010 αυξήθηκε, γεγονός που καταδεικνυει την 

βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των καναδών πολιτών (WorldBank, 2016) 

 

2.2.2 Διεθνές εμπόριο  

 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά είναι υπεύθυνη για το εσωτερικό και 

διασυνοριακό εμπόριο. Η συμφωνία για το εσωτερικό εμπόριο (The Agreement on 

Internal Trade) είναι μια διακυβερνητική συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ το 1995 και η 

οποία υπεγράφη από τους πρώτους υπουργούς του Καναδά. Έχει ως στόχο να 

βελτιώσει την διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ των επαρχιών, με την επίλυση όλων 

των εμποδίων στην κινητικότητα αγαθών, επενδύσεων, υπηρεσιών και προσώπων, 

εντός της επικράτειας του Καναδά. Μέσω της συμφωνίας αυτής το εσωτερικό 

εμπόριο γίνεται πιο αποτελεσματικό καθώς μειώνονται όλα τα επιπρόσθετα έξοδα  

που επηρεάζουν τις καναδικές εταιρίες και οι καναδικές επιχειρήσεις αποκτούν 

μεγαλύτερη  πρόσβαση στην αγορά. (Agreement on Internal Trade) 
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Συμφώνα με επίσημα στοιχειά της Εθνικής τράπεζας του Καναδά, ο Καναδάς 

καταλαμβάνει την 11 θέση παγκοσμίως στο διασυνοριακό εμπόριο με τις  εισαγωγές 

να ανέρχονται στο 34% ,ενώ οι εξαγωγές στο 31,6 % του ετήσιου ΑΕΠ. Όσον αφορά  

το εξωτερικό εμπόριο, το 2016 οι εξαγωγές του αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με το 

2015.(WorldBank, 2016) Τα κυριότερα αγαθά που εισάγει είναι μηχανήματα, 

αυτοκίνητα και εξαρτήματα οχημάτων, αργό πετρέλαιο, χημικά προϊόντα, ηλεκτρική 

ενέργεια και διαρκή καταναλωτικά προϊόντα. Ενώ αυτά που εξάγει είναι 

μηχανοκίνητα οχήματα, αεροσκάφη, χημικά, πλαστικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, 

λιπάσματα, ξυλεία, ακατέργαστο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και 

αλουμίνιο .(CIA, 2016) (Morton & Nicholson, 2020) 

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Καναδά είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και το Μεξικό. Οι 

ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 76,7% των εξαγωγών και το 52% των εισαγωγών του 

Καναδά.(CIA, 2015) Οι επιχειρηματικές τάσεις που επικρατούν στις ΗΠΑ 

επηρεάζουν άμεσα μέσω του εμπορίου, τον επιχειρηματικό τομέα του Καναδά. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ,οποιεσδήποτε αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στους καναδούς παραγωγούς. 

(Morton & Nicholson, 2020). 

 

2.2.3 Διεθνείς συμφωνίες 

 

 Ο Καναδάς έχει υπογράψει μια σειρά διεθνών διμερών και πολυμερών συμφωνιών. 

Έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WorldTradeOrganization) το 

1995 και ύστερα σύναψε τις κυριότερες εμπορικες συμφωνίες, οι οποίες αφορούσαν 

την απελευθέρωση του παγκοσμιου εμπορίου. Το διασυνοριακό εμπόριο ανάμεσα 

στο Καναδά και τις ΗΠΑ πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της NAFTA 

(NorthAmericanFreeTradeAgreement) που έχουν υπογράψει οι δυο προαναφερθείσες 

χώρες μαζί με το Μεξικό το 1994. (GovernmentofCanada, 2016).  

 Πιο συκεκριμενα  οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν διμερείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις με τον Καναδά πριν από 30 χρόνια, με αποτέλεσμα τη Συμφωνία 

Ελεύθερων Συναλλαγών ΗΠΑ-Καναδά, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
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1989. Το 1991, άρχισαν διμερείς συνομιλίες με το Μεξικό, στις οποίες συμμετειχε 

και ο Καναδάς. Η Συμφωνία που προέκυψε ύστερα από τις διαπραγματεύσεις, τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994. Οι δασμοί καταργήθηκαν προοδευτικά καθώς και 

όλοι οι φόροι και οι ποσοτικοί περιορισμοί, με εξαίρεση τους δασμούς σε 

περιορισμένο αριθμό γεωργικών προϊόντων που εξάγει ο Καναδάς. Αυτοί 

καταργήθηκαν έως το 2008. Από την υπογραφή της συνθήκης επωφεληθήκαν και οι 

δυο πλευρές. (Office of the United States Trade Representative) Πιο συγκεκριμένα  το 

διασυνοριακό εμπόριο ΗΠΑ – Καναδά διπλασιάστηκε, ενώ το αντίστοιχο με το 

Μεξικό τετραπλασιάστηκε (GovernmentofCanada, 2016).  

Επιπλέον, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν επιτύχει την πιο ολοκληρωμένη διμερή 

συμφωνία που αφορά την ασφάλεια, το εξωτερικό εμπόριο και έχουν χαράξει κοινή 

γραμμή για την εμπορική πολιτική. Πρκειμένου να διευκολυνθέι το διμερες εμποριο 

έθεσαν σε ισχύ το σχέδιο GlobalMarketsActionPlan ,το 2011. Η συμφωνία αυτή έχει 

ιδιαίτερη σημασία καθώς το μέγεθος των εισαγωγών και των εξαγωγών που 

διεξάγουν τα δυο κράτη  ανέρχεται στα 1,3 δις $. (GovernmentofCanada, 2017)  

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, ο Καναδάς έχει υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (FTA) με τις εξής χώρες: Χιλή (1997), 

Ισραήλ (1997), Κόστα Ρίκα (2002), Περού (2009), Κολομβία (2011), Ονδούρα 

(2014), Ιορδανία (2012), Νότια Κορέα (2015),Παναμά (2013), ΗΠΑ (1989).Ενώ 

διαπραγματεύεται με τις ακόλουθες χώρες: Ινδία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Κίνα, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Μαρόκο, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Τουρκία και Ουκρανία. 

(GovernmentofCanada, 2017) 

 Επίσης, έχει υπογράψει και εφαρμόσει διμερείς συμφωνίες για την Προώθηση και 

την Προστασία των Διεθνών Επενδύσεων (FIPA) με τις: Αργεντινή (1993), Αρμενία 

(1999), Μπαρμπάντος (1997), Μπενίν (2014), Καμερούν (2016), Κίνα (2014), Κόστα 

Ρίκα (1999), Ακτή Ελεφαντοστού (2015), Κροατία (2001), Τσεχία (2012), Αίγυπτο 

(1997), Γουινέα (2017), Χονγκ Κόνγκ (2016), Ουγγαρία (1993), Ιορδανία (2009), 

Κουβέιτ (2014), Λετονία (2011), Λίβανο (1999), Μαλί (2016), Μογγολία (2017), 

Παναμά (1998), Περού (2007), Φιλιππίνες (1996), Πολωνία (1990), Ρουμανία (2011), 

Ρωσία (1991), Σενεγάλη (2016), Σερβία (2015), Σλοβακία (2012), Τανζανία (2013), 

Ταϋλάνδη (1998), Τρινιδάδ και Τομπάγκο (1996), Ουρουγουάη (1999), Βενεζουέλα 

(1998) και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τις: Αλβανία, Μπαχρέιν, Μπουρκίνα 
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Φάσο, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Νικαράγουα, Γκάνα, Καζακστάν, Κόσοβο, 

FYROM, Μαδαγασκάρη, Μολδαβία, Νιγηρία, Πακιστάν, Τυνησία, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα και Ζάμπια. (GovernmentofCanada, 2017)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 

3.1 Ιστορική αναδρομή  

 

Η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης άρχισε να εμπεδώνεται στις συνειδήσεις ηγετών 

και λαών ,ιδιαίτερα τον 20
ο
 αιώνα ,όπου οι  συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

κατέστησαν αναγκαία την ειρηνική αντιμετώπιση των διακρατικών διαφόρων H 

ευρωπαϊκή ενοποίηση έγινε πράξη το 1950 με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και το 1957 με την Συνθήκη της Ρώμης 

και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με την Συνθήκη της Λισαβόνας. Η πορεία της 

ενωμένης Ευρώπης δεν ήταν πάντα προκαθορισμένη καθώς υπήρχαν εξωγενείς και 

ενδογενείς παράγοντες που ασκούσαν επιρροή στην πρόοδο της. Οι θεσμικές και 

πολιτικές κρίσεις που βίωνε, οι διαδοχικές διευρύνσεις της καθώς παρεκκλίσεις από 

τους αρχικούς της στόχους τόνιζαν της ανάγκη για οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής  

Ευρώπης (Egenhofer C. , Kurpas, Kaczynski, & Van Schaik, 2011).  

Τη δεκαετία του 1960, η ΕΟΚ καταφέρνει να καταργήσει του δασμούς ανάμεσα στα 

κράτη – μέλη της και να παρουσιάσει πλεονάσματα παραγωγής, ενώ τη δεκαετία του 

1970 αρχίζει να επεκτείνεται με την είσοδο νέων κρατών – μελών. Ο πολιτικός ρόλος 

της ΕΟΚ γίνεται περισσότερο εμφανής, καθώς το 1979 για πρώτη φορά οι πολίτες 

καλούνται να ψηφίσουν απευθείας αντιπροσώπους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Επίσης, την ίδια δεκαετία η Ένωση αρχίζει να εισαγάγει περιβαλλοντικές οδηγίες και 

νομοθεσίες στα κράτη μέλη της. (European Union, 2017a) Την επόμενη δεκαετία, η 

Ένωση επεκτείνεται περισσότερο με την είσοδο της Ελλάδας, της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας, ενώ συνάπτει και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, μέσω της οποίας 

δημιουργείται μια ενιαία αγορά με συγκεκριμένους κανονισμούς που διέπουν τόσο το 

εσωτερικό όσο και το διασυνοριακό εμπόριο. (Wankel, 2009)  
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 Μετα την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι 

Ευρωπαίοι αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις γειτνίασης. Το 1993 η ενιαία αγορά 

ολοκληρώνεται με τις «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. (European Union, 2017a) Η 

ΕΕ είχε ως θεμέλια τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις οποίες προστέθηκαν πολιτικές 

και μορφές συνεργασίας που εισήγαγε η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Ένωση διέθετε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, που αποτελείτο από το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, τα οποία αποτέλεσαν τα  «θεσμικά όργανα» της Ένωσης και ασκούσαν τις 

αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών. Η Συνθήκη θέσπισε μια 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και μια Επιτροπή των Περιφερειών.Σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδρύθηκαν πέραν των ήδη υφιστάμενων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019). 

«H συνθήκη του Μάαστριχτ εκχώρησε στην Ένωση ορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες 

διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες που συνήθως αναφέρονται ως «πυλώνες»: ο 

πρώτος «πυλώνας» αποτελείτο από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και παρείχε το πλαίσιο 

εντός του οποίου ασκούνταν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα οι αρμοδιότητες σε 

τομείς που διέπονταν από τη Συνθήκη, για τους οποίους τα κράτη μέλη είχαν 

μεταβιβάσει την κυριαρχία τους· ο δεύτερος “πυλώνας” ήταν η κοινή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφαλείας που προβλέπονταν στον Τίτλο V της Συνθήκης· ο 

τρίτος «πυλώνας» ήταν η συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων που προβλέπονταν στον Τίτλο VI της Συνθήκης. Οι διατάξεις 

των Τίτλων V και VI προέβλεπαν διακυβερνητική συνεργασία, η οποία βασιζόταν στα 

κοινά θεσμικά όργανα και ενισχυόταν με ορισμένα υπερεθνικά στοιχεία, όπως η 

συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019) 

Το 2002, η ΕΕ κάνει μεγαλύτερα βήματα για την ολοκλήρωσή της με την υιοθέτηση 

ένα κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. Την ίδια δεκαετία, η ΕΕ επεκτείνεται 

με την είσοδο 10 νέων μελών – κρατών. (EuropeanUniona, 2017a).Το 2007,στις 

χωρες αυτές προστίθενται η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η 

παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη της 
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Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ το 2009. Παρέχει στην ΕΕ σύγχρονα θεσμικά όργανα και 

πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας.Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει 

σκληρά την Ευρώπη. Η ΕΕ θεσπίζει μια «τραπεζική ένωση» με σκοπό ένα 

ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο τραπεζικό τομέα. Το 2014 διεξάγονται οι εκλογές για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκλέγονται περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές. 

Αποφασίζεται μια νέα πολιτική ασφαλείας μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από 

τη Ρωσία. Ο θρησκευτικός εξτρεμισμός εντείνεται στη Μέση Ανατολή και σε 

διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αναταραχή η 

όποια προκάλεσε πολέμους ,εξαναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν 

την χωρά τους. Πολλοί μετανάστευσαν σε ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας 

καταφύγιο. Ύστερα από αυτό η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της 

φροντίδας των προσφύγων, αλλά γίνεται και στόχος πολλών τρομοκρατικών 

επιθέσεων. (European Union, 2017a) 

 

3.2 Πολιτικό περιβάλλον 

 

Η πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην υιοθέτηση συμφωνιών και κανονισμών.Σε κάθε 

περίπτωση οι όποιες αποφάσεις της ,πρέπει να εγκρίνεται από όλα τα κράτη μέλη με 

τρόπο δημοκρατικό.Μόνο έτσι οι σχέσεις της με τα άλλα κράτη θα χαρακτηρίζονται 

διαφανείς και ουσιαστικές.Για την αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη 

διοίκηση της, η ΕΕ έχει αναπτύξει θεσμούς. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. (European Union, 

2017b) 

 

 3.2.1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

 Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία 

από τους πολίτες της ΕΕ για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Οι εκλογές 
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γίνονται κάθε πέντε χρόνια και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες άνω 

των 18 ετών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο αριθμός των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 7.Οι 751 έδρες του Κοινοβουλίου κατανέμονται στα 

28 κράτη μέλη. (Switzer, 2009).Η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

βρίσκεται στο Στρασβούργο (Γαλλία), αν και το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο έχει 

τρεις έδρες εργασίας: Στρασβούργο, Βρυξέλλες (Βέλγιο) και Λουξεμβούργο. Οι 

κύριες σύνοδοι του Κοινοβουλίου, γίνονται στο Στρασβούργο δώδεκα φορές τον 

χρόνο. Πρόσθετες σύνοδοι της ολομέλειας πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014)  

Οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών με 

βάση τον πληθυσμό τους. Οι περισσότεροι βουλευτές έχουν σχέση με κάποιο εθνικό 

πολιτικό κόμμα στη χώρα καταγωγής τους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εθνικά 

κόμματα συγκεντρώνονται σε πολιτικές ομάδες πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και οι 

περισσότεροι βουλευτές ανήκουν σε μία από αυτές. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014)  

Οι εξουσίες τις οποίες κατέχει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οι εξής: 

Α)ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΕΞΟΥΣΙΑ  

Η πιο συχνή διαδικασία για την έγκριση της νομοθεσίας της ΕΕ ονομάζεται «συνήθης 

νομοθετική διαδικασία» και είναι γνωστή και ως <<διαδικασία συναπόφασης>>. 

(Jones, 2007) Αν και δεν είναι ένα νομοθετικό σώμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

αυξήσει με την πάροδο των χρονών το ρόλο του στη νομοθετική διαδικασία. Έχει την 

δυνατότητα  να προτείνει νέες πολιτικές ή ακόμη και νόμους στην Επιτροπή. Η 

Συνθήκη της Ρώμης έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δύναμη της 

διαβούλευσης. Αυτό σήμαινε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να γνωμοδοτήσει για 

τυχόν προτεινόμενους νόμους. Ωστόσο, η γνώμη του δεν ήταν δεσμευτική. Αυτό 

βελτιώθηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). (Jones, 2007). 

Η διαδικασία συναπόφασης θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε 

ισότιμη βάση και οι νόμοι που εκδίδονται με τη διαδικασία αυτή είναι κοινές πράξεις 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της 

νομοθεσίας της ΕΕ που καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα δικαιώματα των 

καταναλωτών, τη προστασία του περιβάλλοντος και τις μεταφορές. Στο πλαίσιο της 

νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση που πρέπει να εγκριθεί από 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 

απαιτείται για την εκπλήρωση όλων των διεθνών συμφωνιών σε τομείς που 

καλύπτονται από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Πρέπει να διεξάγεται ακόμη 

διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και για ορισμένες σημαντικές πολιτικές ή θεσμικές 

αποφάσεις όπως: νόμοι για την κοινωνική ασφάλιση και προστασία, διατάξεις 

σχετικά με τους φόρους στον τομέα της ενέργειας, και η εναρμόνιση των φόρων 

κύκλου εργασιών και της έμμεσης φορολογίας. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014)  

Β) ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 Το Κοινοβούλιο ασκεί δημοκρατικό έλεγχο στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με 

διάφορους τρόπους. Πρώτον, πριν διοριστεί νέα Επιτροπή, το Κοινοβούλιο καλεί σε 

ακρόαση όλα τα προτεινόμενα νέα μέλη και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο πρόεδρος 

και τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να διοριστούν χωρίς την έγκριση του 

Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η Επιτροπή λογοδοτεί πολιτικά στο Κοινοβούλιο, το οποίο 

μπορεί να κάνει δεκτή «πρόταση δυσπιστίας» με την οποία να ζητείται η συλλογική 

παραίτησή της. Γενικότερα, το Κοινοβούλιο ασκεί έλεγχο εξετάζοντας τακτικά τις 

εκθέσεις που του διαβιβάζει η Επιτροπή και υποβάλλει προφορικές και γραπτές 

ερωτήσεις. Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνόδους της ολομέλειας του 

Κοινοβουλίου και στις συνεδριάσειςτων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ομοίως, το 

Κοινοβούλιο διατηρεί τακτικό διάλογο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική. Παρακολουθεί επίσης τις εργασίες του 

Συμβουλίου. Οι ευρωβουλευτές υποβάλλουν τακτικά προφορικές και γραπτές 

ερωτήσεις στο Συμβούλιο, ενώ η Προεδρία του Συμβουλίου παρευρίσκεται στις 

συνόδους της ολομέλειας και συμμετέχει σε σημαντικές συζητήσεις. Για ορισμένους 

τομείς πολιτικής, που περιλαμβάνουν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας, το Συμβούλιο είναι το μόνο όργανο που έχει αρμοδιότητα για τη λήψη 

αποφάσεων. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο σε 

αυτούς τους τομείς. Το Κοινοβούλιο μπορεί, επίσης, να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο 

μέσω της εξέτασης αναφορών που του υποβάλλουν πολίτες και της σύστασης 

προσωρινών εξεταστικών επιτροπών.Κατά την έναρξη κάθε συνόδου κορυφής, ο 

πρόεδρος του Κοινοβουλίου καλείται να διατυπώσει τις απόψεις και τις ανησυχίες 

του Κοινοβουλίου για επίκαιρα ζητήματα και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014)  
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 Γ) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης εγκρίνεται από κοινού από το Συμβούλιο και 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Jones, 2007). Το Κοινοβούλιο, σε δύο διαδοχικές 

αναγνώσεις, συζητά τον προϋπολογισμό ο οποίος δεν θεωρείται ότι έχει τελικά 

εγκριθεί πριν υπογραφεί από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η επιτροπή ελέγχου του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου (COCOBU) παρακολουθεί την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει αν θα εγκρίνει την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους από την 

Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία έγκρισης είναι γνωστή με τον τεχνικό όρο «χορήγηση 

απαλλαγής». (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014). 

Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του για θητεία δυόμισι ετών. Ο πρόεδρος 

εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα της ΕΕ, καθώς και στον έξω κόσμο, 

και επικουρείται από 14 αντιπροέδρους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

από κοινού με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις 

μόλις εγκριθούν. Κατά κανόνα, το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις μόνον 

όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο των βουλευτών είναι παρόντες κατά την ψηφοφορία. 

Κανονικά, λαμβάνει τις αποφάσεις του με την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε 

ειδικές περιπτώσεις, μια απόφαση απαιτεί η πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών 

να ψηφίσει ευνοϊκά. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014) 

 

3.2.2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

 

Στο συμβουλιο αυτο συνεδριάζουν οι κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ, δηλαδή οι 

πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 

τον πρόεδρο της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σύνοδος κορυφής των 

αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων όλων των χωρών της Ένωσης και αποτελεί το 

υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας των κρατών μελών. Κατά τις 

συνεδριάσεις τους οι ηγέτες αποφασίζουν με συναίνεση για τη γενική κατεύθυνση και 

τις προτεραιότητες της Ένωσης και παρέχουν την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή 

της, οι αποφασεις τους εχουν αντικτυπο σε όλα τα μελη της ευρωπαικης ενωσης.  
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Αυτό γίνεται τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. O Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει επίσης 

στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (Jones, 2007). 

Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων δεν υιοθετούν 

νομικές πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν τυπικά τα κράτη μέλη. Στο τέλος κάθε 

συνεδρίασης εκδίδει «Συμπεράσματα», τα οποία αντικατοπτρίζουν τα κυριότερα 

πορίσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις και καταγράφουν τις αποφάσεις που 

έχουν ληφθεί. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014) Οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου κατά κανόνα γίνονται τουλάχιστον δύο φορές κάθε έξι μήνες. Μπορεί να 

συγκληθούν πρόσθετες συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων 

για τα οποία χρειάζονται αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο, π.χ. για οικονομικά θέματα 

ή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. (Jones, 2007) 

 Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συντονίζονται από τον πρόεδρο, ο οποίος 

αναλαμβάνει να συγκαλεί και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί επίσης την 

Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο. Εκπροσωπεί από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, τα συμφέροντα της 

Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Ο πρόεδρος εκλέγεται από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια θητεία δυόμισι ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία 

φορά. (Jones, 2007) Δεδομένου ότι δεν ασκεί εθνικό αξίωμα, έχει την άνεση χρόνου 

διεξάγει τις απαραίτητες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με εικοσιεπτά αρχηγούς 

κυβερνήσεων, συχνά στις πρωτεύουσές τους. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014) 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίρνει τις περισσότερες από τις αποφάσεις του με 

συναίνεση. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ψηφοφορία, μόνο οι 

αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων μπορούν να ψηφίσουν. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014).  

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών εκείνων που ανηκουν στη ζωνη του 

ευρω συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, μαζί με τον πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Οι συνεδριάσεις είναι μια ευκαιρία για να συζητηθεί η 

διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, καθώς και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην 

οικονομική πολιτική. Ο πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ διορίζεται από 

τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Ο 

http://europa.eu/abc/maps/index_el.htm
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διορισμός πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τον διορισμό του προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχει την ίδια διάρκεια. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014).  

 

3.2.3 Η Επιτροπή 

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας πρόβλεπε ότι, από το 2014, η Επιτροπή θα απαρτιζόταν 

από έναν αριθμό Επιτρόπων που θα αναλογούσε στα δύο τρίτα του αριθμού των 

κρατών μελών και οι Επίτροποι θα επιλέγονταν με ένα σύστημα ισότιμης εναλλαγής 

μεταξύ των κρατών μελών. (Jones, 2007) Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαρτίζεται 

από 28 μέλη (Επιτρόπους), οι οποίοι προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους 

μέλους και ορίζονται, για περίοδο πέντε ετών, από το Συμβούλιο. (Egenhofer, 

Kurpas, & Kaczynski, 2011)  

Η Επιτροπη είναι το πολιτικά ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου. Οι κύριες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι τέσσερις (Jones, 2007): 

 1. Υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

 2. Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές και τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 3. Επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

 4. Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλο τον κόσμο. 

Η Επιτροπή έχει αρκετούς αντιπροέδρους, ένας εκ των οποίων είναι επίσης και 

Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και, 

ως εκ τούτου, έχει ρόλο τόσο στο πεδίο του Συμβουλίου όσο και στο πεδίο της 

Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι πολιτικά υπόλογη στο Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να 

την εξαναγκάσει σε παραίτηση αν κάνει δεκτή πρόταση δυσπιστίας. Η Επιτροπή 

συμμετέχει σε όλες τις συνόδους του Κοινοβουλίου, όπου οφείλει να διευκρινίζει και 

να δικαιολογεί τις πολιτικές της. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014)  

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/2/5/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=23&s=1&e=10
http://ec.europa.eu/index_el.htm
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Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος επίτροπος θα είναι 

αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής και ανακατανέμει τις αρμοδιότητες της κατά τη 

διάρκεια της θητείας της Επιτροπής. Μπορει επίσης, να ζητήσει την παραίτηση 

κάποιου επιτρόπου. Η ομάδα των 28 επιτρόπων συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα, 

συνήθως τις Τετάρτες, στις Βρυξέλλες. Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης 

παρουσιάζεται από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο τομέα 

πολιτικής και το Σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει συλλογικά. Το προσωπικό της 

Επιτροπής κατανέμεται σε 36 τμήματα, γνωστά ως «Γενικές Διευθύνσεις» (ΓΔ) και 

σε «Υπηρεσίες». Κάθε ΓΔ είναι αρμόδια για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και 

έχει επικεφαλής της γενικό διευθυντή ο οποίος αναφέρεται σε έναν επίτροπο. 

(Egenhofer, Kurpas, & Kaczynski, 2011) (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014). 

 

3.2.4 Το Δικαστήριο 

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ 

ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε κράτος μέλος. Για τον σκοπό 

αυτό, το Δικαστήριο ελέγχει τη νομιμότητα των ενεργειών των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους 

και ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των εθνικών δικαστηρίων. Το 

Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ κρατών μελών, 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Για να 

διαχειριστεί τις πολλές χιλιάδες υποθέσεις που λαμβάνει, διαιρείται σε δύο κύρια 

σώματα: το Δικαστήριο το οποίο ασχολείται με αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών 

αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων, ορισμένες προσφυγές ακύρωσης και εφέσεις, και 

το Γενικό Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει όλες τις προσφυγές ακύρωσης που 

ασκούνταιαπό φυσικά πρόσωπα και εταιρείες και ορισμένες παρόμοιες προσφυγές 

που ασκούνται από τα κράτη μέλη. (Jones, 2007) 

Αποτελείται από 28 δικαστές, έναν από κάθε κράτος μέλος, κατά τρόπο ώστε να 

αντιπροσωπεύονται όλα τα εθνικά νομικά συστήματα της ΕΕ. Το Δικαστήριο 

επικουρείται από εννιά «γενικούς εισαγγελείς», οι οποίοι διατυπώνουν 
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αιτιολογημένες προτάσεις επί των υποθέσεων που κρίνονται από το Δικαστήριο. 

Αυτό οφείλουν να το πράττουν δημοσίως, με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία. 

Διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ο καθένας 

τους διορίζεται για περίοδο έξι ετών. (McGiffen, 2005)  

Οι δικαστές του Δικαστηρίου επιλέγουν έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει θητεία τριών 

ετών. Το Δικαστήριο μπορεί να συνέρχεται σε ολομέλεια, σε τμήμα μείζονος 

συνθέσεως με δεκατρείς δικαστές ή σε τμήματα πέντε ή τριών δικαστών, ανάλογα με 

το πολύπλοκο και τη σημασία της υπόθεσης. Όλες οι προσφυγές κατατίθενται στη 

Γραμματεία του Δικαστηρίου και ορίζεται εισηγητής δικαστής και γενικός 

εισαγγελέας. Μετά την υποβολή υπάρχουν δύο στάδια: πρώτα ένα έγγραφο στάδιο 

και στη συνέχεια ένα προφορικό. Μετά τη δημόσια ακρόαση, ο γενικός εισαγγελέας 

συντάσσει τη γνώμη του. Με βάση την εν λόγω γνώμη, ο εισηγητής δικαστής 

συντάσσει σχέδιο απόφασης το οποίο υποβάλλεται στους υπόλοιπους δικαστές για 

εξέταση. Στη συνέχεια, οι δικαστές διασκέπτονται και εκδίδουν την απόφασή τους. 

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δημοσιεύονται σε 

δημόσια συνεδρίαση. (Jones, 2007)  

 

3.2.5 Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

 

Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998, όταν εισήχθη το ευρώ.Αποτελει το κέντρο του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ευρωσυστήματος 

Μεριμνά ώστε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Ευρωσύστημα και στο ΕΣΚΤ να 

εκτελούνται είτε μέσω δικών της ενεργειών είτε μέσω των εθνικών κεντρικών 

τραπεζών. (Smits, 1996) Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

αποτελεί τη νομική βάση της Ε.Κ.Τ. και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.). Σύμφωνα με την εν λόγω Συνθήκη το Ε.Σ.Κ.Τ. αποτελείται 

από την Ε.Κ.Τ. και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των δεκαπέντε (15) μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το 2004 των 25 μελών). Το καταστατικό του Ε.Σ.Κ.Τ. και 

τις Ε.Κ.Τ. παρατίθεται σε πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί στην Συνθήκη. Η ΕΚΤ 
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διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό 

Συμβούλιο. Εδρεύει στη Φρανκφούρτη (Γερμανία). (Dominguez, 2006).  

Ο κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των 

τιμών.Οι σταθερές τιμές και ο χαμηλός πληθωρισμός θεωρούνται ζωτικής σημασίας 

για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις 

να επενδύουν και να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας.Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων.Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του 

τραπεζικού συστήματος και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Η Τράπεζα, οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, αλλά και όλα τα μέλη των 

οργάνων λήψης αποφάσεών τους δεν μπορούν να ζητούν ή να δέχονται υποδείξεις 

από οποιονδήποτε άλλο όργανο της ΕΕ . Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών οφείλουν να σέβονται αυτή την αρχή. (Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, 2020). 

 Η ΕΚΤ πρεπει να διασφαλίζει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή 

είναι μεσοπρόθεσμα μικρότερος, αλλά κοντά στο 2%. Η ΕΚΤ επιτυγχάνει το στόχο 

αυτό με δύο τρόπους: Πρώτο, ελέγχει την προσφορά χρήματος.Δεύτερον, 

παρακολουθεί τις τάσεις των τιμών και αξιολογεί τον κίνδυνο που αυτές γεννούν για 

τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος 

πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με τον καθορισμό των βασικών επιτοκίων για 

ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτή είναι η πιο βασική δραστηριότητα της Τράπεζας. 

(Brunnermeier, James, & Landau, 2016)  

Για να πραγματοποιεί η ΕΚΤ τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες, κατέχει και 

διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών μελών της ζώνης 

του ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί στις υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές 

και διεθνείς συνεδριάσεις. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014).Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας οργανώνονται γύρω από τα ακόλουθα όργανα λήψης 

αποφάσεων : 

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ απαρτίζεται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΕΚΤ και από τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 19 

κρατών μελών της ζώνης του ευρώ: όλοι μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα. 

Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα. (Smits, 1996). 

Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ και στο Ευρωσύστημα. 

Ακομη διαμορφωνει τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ. Το καθήκον 

αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους στόχους της νομισματικής 

πολιτικής, τα βασικά επιτόκια, την προσφορά διαθεσίμων στο Ευρωσύστημα, καθώς 

και τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων. 

Η απόφαση για τη νομισματική πολιτική εξηγείται διεξοδικά στη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου η οποία πραγματοποιείται κάθε έξι εβδομάδες. Η πρόεδρος, 

επικουρούμενη από τον αντιπρόεδρο, διευθύνει τη συνέντευξη Τύπου.Επιπλέον, η 

ΕΚΤ δημοσιεύει τακτικές αναφορές σχετικά με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική, οι οποίες είναι διαθέσιμες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης. (Smits, 1996) 

2)Γενικο Συμβουλιο 

Το Γενικό Συμβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών 

περιλαμβάνει τους διοικητές των 28 εθνικών κεντρικών τραπεζών, μαζί με τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «μεταβατικό όργανο». Έχει αναλάβει την εκτέλεση των 

καθηκόντων που ασκούσε πρωτύτερα το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και τα 

οποία οφείλει να ασκεί κατά το Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης, εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το 

ευρώ.Το Γενικό Συμβούλιο συμβάλλει:στις συμβουλευτικές λειτουργίες της ΕΚΤ,στη 

συλλογή στατιστικών πληροφοριών,στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων της 

ΕΚΤ, στη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την τυποποίηση της 

λογιστικής παρακολούθησης και στις απαραίτητες προετοιμασίες για τον αμετάκλητο 

καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των «κρατών μελών με 

παρέκκλιση» έναντι του ευρώ.Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 
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Γενικό Συμβούλιο θα διαλυθεί όταν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν υιοθετήσει 

το ενιαίο νόμισμα. (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2020)  

3)Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 

άλλα τέσσερα μέλη ,ενώ όλοι τους διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για 

θητεία οκτώ ετών. (Dominguez, 2006) Έργο της είναι να θέτει σε εφαρμογή τη 

νομισματική πολιτική, να εκτελεί τις καθημερινές δραστηριότητες της τράπεζας με 

την υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών, να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να ασκεί ορισμένες εξουσίες που της 

ανατίθενται από αυτό. (Smits, 1996) 

 

3.3 Οικονομικό περιβάλλον 

 

3.3.1 Νομισματικη πολιτικη  

 

Η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση στην ουσία ξεκινά με τη Συνθήκη της Ρώμης 

(1957), η οποία δημιουργεί την ΕΟΚ .Η οικονομική και νομισματική ένωση αποτελεί 

σημαντικό βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης των οικονομιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Από την ίδρυσή της το 1992, η οικονομική και νομισματική ένωση 

σχετιζεται τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, την 

κοινή νομισματική πολιτική και το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Μολονότι και τα 28 

κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην οικονομική ένωση, ορισμένες χώρες 

προχώρησαν περαιτέρω στην πορεία ολοκλήρωσης και υιοθέτησαν το ευρώ. Οι 

χώρες αυτές αποτελούν την ευρωζώνη. Το ενιαίο νόμισμα εμφανιζει αδιαμφισβήτητα 

πλεονεκτήματα: μειώνει το κόστος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 

διευκολύνει τα ταξίδια και ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δεν υπάρχει ενιαίο όργανο αρμόδιο για την 

οικονομική πολιτική. Τα κράτη μέλη και τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

μοιράζονται αυτή την ευθύνη. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017)  

https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_el
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Πιο συγκεκριμενα τον Ιούνιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ανόβερο 

σύστησε επιτροπή για τη μελέτη της ΟΝΕ, υπό την προεδρία του Jacques Delors, τον 

τότε πρόεδρο της Επιτροπής και με συμμετοχή όλων των διοικητών των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών. Η επιτροπή υπέβαλε την έκθεσή της τον Απρίλιο του 1989, 

προτείνοντας ένα σχέδιο υλοποίησης της ΟΝΕ σε τρία στάδια: 

 α) Το πρώτο στάδιο αφορούσε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τη μείωση 

των ανισοτήτων μεταξύ των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, την άρση 

των περιορισμών στην περαιτέρω χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και την 

εντατικοποίηση της νομισματικής συνεργασίας. Η «έκθεση Delors» δεν έθεσε 

προθεσμίες για την ολοκλήρωση του κάθε σταδίου, καθόσον ήταν αδύνατη η 

πρόβλεψη της επίτευξης των τιθέμενων στόχων. Στην εκθεση αυτή βασίστηκε και η 

Συνθήκη Maastricht. Η μόνη ημερομηνία που ορίστηκε ήταν η έναρξη του πρώτου 

σταδίου, την 1η Ιουλίου 1990. Το πρώτο στάδιο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1993. 

β)Το δεύτερο στάδιο άρχισε την 1η Ιανουάριου 1994. Κατά το στάδιο αυτό θα 

ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τη μετάβαση στο τρίτο και τελικό στάδιο της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το σταδιο αυτό περιλαμβανει τη θέσπιση 

των βασικών οργάνων και τη δημιουργία της οργανωτικής δομής της ΟΝΕ, καθώς 

και την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής συνοχής μεταξύ των χωρών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά την έναρξη του δεύτερου σταδίου, δημιουργήθηκε το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (Ε.Ν.Ι.) πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

γ) Το τρίτο και τελικό στάδιο θα αρχίσει τη 1η Ιανουάριου 1999. Περιείχε το 

οριστικό κλείδωμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την ανάθεση στα κοινοτικά 

όργανα που θα είχαν ιδρυθεί στο προηγούμενο στάδιο, της ευθύνης για τη χάραξη 

ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του τριτου σταδίου, τα 

εθνικά νομίσματα θα αντικαθίσταντο σταδιακά από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. 

Ταυτόχρονα τιθεται σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Ευρωπαϊκο Συστημα  Κεντρικών Τραπεζών των Κρατών - μελών και των Οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή τους είναι να διατηρήσουν τη σταθερότητα των 

τιμών και να καταπολεμησουν το πληθωρισμο. Η Ε.Κ.Τ. θα είναι η μόνη αρμόδια για 

την έκδοση του κοινού νομίσματος ενώ το Ε.Σ.Κ.Τ. θα φροντιζει για τη χάραξη και 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης (Kloten, 1989)  
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Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή η Συνθήκη της Ρώμης (1957), όπως αυτή είχε 

τροποποιηθεί από την Ενιαια Ευρωπαικη πραξη(1986), επαρκούσε για την υλοποίηση 

μόνο του πρώτου σταδίου. Για το λόγο αυτό, ήταν απαραίτητη η αναθεώρηση της 

Συνθήκης ΕΟΚ. Τον Φεβρουάριο του 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ η 

οποια σηματοδότησε ένα νέο εξελικτικό στάδιο στη διαδικασία δημιουργίας «μιας 

διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης». Η ΕΕ είχε ως θεμέλια 

τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις οποίες προστέθηκαν πολιτικές και μορφές 

συνεργασίας που εισήγαγε η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη 

θέσπισε μια Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και μια Επιτροπή των 

Περιφερειών, οι οποίες επιτελούσαν συμβουλευτικά καθήκοντα. Ακόμη ιδρύθηκαν 

ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. (Chairman, 1989). 

H συνθήκη του Μάαστριχτ εκχώρησε στην Ένωση που δημιουργήθηκε, δυνάμει της 

Συνθήκης αυτής, ορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες 

ομάδες που συνήθως αναφέρονται ως «πυλώνες»: ο πρώτος πυλώνας αποτελείτο από 

τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και παρείχε το πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνταν από 

τα κοινοτικά θεσμικά όργανα οι αρμοδιότητες σε τομείς που διέπονταν από τη 

Συνθήκη, για τους οποίους τα κράτη μέλη είχαν μεταβιβάσει την κυριαρχία τους, ο 

δεύτερος πυλώνας αφορούσε τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 

και ο τρίτος πυλώνας τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων.Οι διατάξεις της Συνθήκης προέβλεπαν διακυβερνητική 

συνεργασία, η οποία βασιζόταν στα κοινά θεσμικά όργανα και ενισχυόταν με 

ορισμένα υπερεθνικά στοιχεία, όπως η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η 

διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Chairman, 1989) 

Πέρα από το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, η Συνθήκη 

θέσπισε κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ευρώ θα λειτουργούσε στην 

πράξη. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν και τον τρόπο προσδιορισμού κατά πόσον 

μια χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Σκοπός των κανόνων, οι 

οποίοι είναι γνωστοί και ως κριτήρια του Μάαστριχτ ή κριτήρια σύγκλισης, είναι η 

διασφάλιση της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και όχι 

μόνο.Μετά την υπογραφή της Συνθήκη του Μάαστριχτ, οι χώρες της Ευρώπης ήρθαν 

πιο κοντά, ενώ ορισμένοι τομείς πολιτικής όπως η οικονομική και η δημοσιονομική 

πολιτική εξακολουθούν να ασκούνται σε εθνικό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
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συμφώνησαν σε πρόσθετα βήματα για την περαιτέρω προώθηση της ολοκλήρωσης 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. κρατών (Egenhofer C. , Kurpas, Kaczynski, & Van 

Schaik, 2011) 

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο υπογράφηκε το 1997, 

αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι χώρες ακολουθούν υγιείς δημοσιονομικές 

πολιτικές.Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ιδρύθηκε για την παροχή 

χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή 

απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.Ενώ ο Ενιαίος Εποπτικός 

Μηχανισμός και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης δημιουργήθηκαν μετά τη 

χρηματοπιστωτική κρίση για την ενίσχυση τόσο της ασφάλειας του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού συστήματος όσο και της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και 

σταθερότητας. (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2020) 

 Την 1η Ιανουαρίου 1999 υλοποιήθηκε το σημαντικότερο βήμα, στην ιστορία της ΕΕ, 

προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα έντεκα κράτη μέλη που είχαν κριθεί ικανά για 

τη συμμετοχή τους στην ΟΝΕ, υιοθέτησαν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, 

καθώς και ενιαία νομισματική πολιτική. Η ευθύνη της νομισματικής πολιτικής 

μεταφέρθηκε από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών, 

στην ΕΚΤ, έναν νέο υπερεθνικό θεσμό. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών 

μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και η ΕΚΤ, αποτελούν το λεγόμενο 

«Ευρωσύστημα», το οποίο, ως έννοια, εισήχθη για πρώτη φορά σε διάταξη στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας. (Shafiq, 2008)  

Μετά την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης από τη Γαλλία και την Ολλανδία οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες κλήθηκαν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της 

Ενωσης. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ήρθε να σφραγίσει αυτές τις αποφάσεις 

βάζοντας την Ε.Ε. σε μια νέα τροχιά ,ενισχύοντας το ρόλο που διαδραματίζει η 

Επιτροπή στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή αποκτά ενισχυμένες εξουσίες εποπτείας, ώστε να διασφαλίζει την τήρηση 

των ευρωπαϊκών απαιτήσεων από τα κράτη μέλη. Εξάλλου, η συνθήκη της 

Λισσαβόνας βελτιώνει τη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, κυρίως ενισχύοντας τη 

νομισματική πολιτική της ΕΕ. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020).  

Η κυριότερη καινοτομία αφορά την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (EKT) ως θεσμικό όργανο της ΕΕ. Εξάλλου, ενισχύονται οι αρμοδιότητες 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:ai0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:ai0011
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ως συννομοθέτης στη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων διαμόρφωσης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. 

Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς η Συνθήκη προβλέπει συμβουλευτικό μόνο ρόλο για 

το Κοινοβούλιο.Επιπλέον, διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο πραγματοποιούνται για 

τα ακόλουθα θέματα όπως για τις συμφωνίες σχετικά με τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες μεταξύ του ευρώ και νομισμάτων τρίτων χωρών,για προσχώρηση στο ενιαίο 

νόμισμα ,τον διορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των τεσσάρων άλλων 

μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ αλλα και για ορισμένα τμήματα της 

νομοθεσίας που θέτουν σε εφαρμογή τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020)  

Η συνθήκη της Λισσαβόνας καθιερώνει για πρώτη φορά την ύπαρξη 

της Ευρωομάδας. Πρόκειται για άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών οικονομικών της 

ζώνης του ευρώ. Στόχος της Ευρωομάδας είναι να βελτιώσει την οικονομική 

μεγέθυνση της ζώνης του ευρώ χάρη σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών.Το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ τονιζει ότι μόνο τα 

κράτη της ζώνης του ευρώ μπορούν να συμμετέχουν στη ψηφοφορία μέτρων που 

έχουν κυρίως στόχο το συντονισμό και την εποπτεία της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ αλλα και τη χάραξη 

προσανατολισμών για οικονομικές πολιτικές ειδικές για το ευρώ και συμβατές με 

τους ΓΠΟΠ. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020) 

 

3.3.2 Οικονομική πολιτική 

 

Η οικονομική πολιτική, σε αντίθεση με τη νομισματική, έχει παραμείνει στην ευθύνη 

των κρατών μελών. Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όμως, οι οικονομικές πολιτικές 

των κρατών μελών αποτελούν «θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 121 παρ. 1 ΣΕΚ 

.Οι Begg, Hodson και Maher ορίζουν το «συντονισμό μιας πολιτικής» ως ένα σύνολο 

νορμων που συμφωνούνται από τα κράτη μέλη, τα οποία αφήνουν την πρωταρχική 

ευθύνη της οικονομικησ πολιτικής στις εθνικές αρχές, αλλά οριοθετουν την 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2008:115:TOC
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διακριτική τους ευχέρεια. (Begg, Dermot, & Imelda, 2003) Επιδιωκόμενος σκοπός 

της οικονομικής πολίτικης είναι η υλοποίηση των στόχων της Ένωσης. Επίσης, 

πρέπει να επιδιώκει σταθερές τιμές, υγιή δημόσια οικονομικά, υγιείς νομισματικές 

συνθήκες και σταθερό ισοζύγιο πληρωμών .Οι ίδιες διατάξεις για την άσκηση της 

οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών διατηρήθηκαν και στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας Άρθρο 120 (πρώην άρθρο98 ΣΕΚ) και Άρθρο 119(πρώην άρθρο 4 της 

ΣΕΚ) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

Οι γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών αφορούν μακροοικονομικές 

και διαρθρωτικές πολιτικές για την ΕΕ ως σύνολο, αλλά και για κάθε χώρα της ΕΕ 

ξεχωριστά. Ως στόχο έχουν να εναρμονίσουν τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 

μελών γύρω από κοινούς στόχους· Λαμβάνουν τη μορφή σύστασης που η οποία 

διατυπώνεται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 

Ecofin). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο & Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020)  

Ένα δεύτερο μέσο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και εξασφάλισης της 

συνεχούς οικονομικής σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών, 

αποτελεί η πολυμερής εποπτεία. Για να εξασφαλιστει στενοτερος συντονισμος των 

οικονομικων πολιτικων και συνεχης συγκλιση των οικονομικων επιδοσεων των 

κρατων μελων, το Συμβουλιο βασει των εκθεσων που υποβαλλει η Επιτροπη 

παρακλουθει τις οικονομικες εξελιζεις σε κάθε κρατος μελος και στην ΕΕ , καθως τη 

συνεπεια των οικονομικων πολιτικων με τους γενικους προσανατολισμους, και 

προβαινει σε συνολικη αξιολογηση Άρθρο 121 παρ. 3 ΣΛΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Η πολυμερής εποπτεία ενισχύθηκε με τη θέσπιση του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (ΣΣΑ), που υιοθετήθηκε το 1997, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της ΟΝΕ. 

Η εποπτεία προβλέπεται από το άρθρο 121 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 

και έχει σκοπό να προλαμβάνει, σε πρώιμο στάδιο, τα υπερβολικά δημοσιονομικά 

ελλείμματα και να προωθεί το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.Βάση της 

πολυμερούς εποπτείας αποτελουν τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Η συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύει το ρόλο της Επιτροπής κατά την άσκηση ς της 

εποπτείας. Η Επιτροπή είναι στο εξήσ σε θέση να απευθύνει 

άμεσα προειδοποιήσεις στα κράτη μέλη, όταν θεωρεί ότι εκείνα δεν έχουν τηρήσει τις 

δεσμεύσεις τους. Στο παρελθόν, για το θέμα αυτό, μπορούσε μόνο να υποβάλλει 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:12016E121
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αίτημα στο Συμβούλιο. Όταν η Επιτροπή απευθύνει μία τέτοια προειδοποίηση, το 

Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να διατυπώσει σύσταση προς το κράτος μέλος, 

προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικού ελλείμματος .Περαιτέρω, οι 

συστάσεις που υιοθετούνται από το Συμβούλιο μπορούν να ανακοινωθούν δημόσια. 

άρθρο 121 παράγραφος 4 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 2 και 3 ΣΛΕΕ, η ύπαρξη υγιών 

δημόσιων οικονομικών αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές, η τήρηση των 

οποίων συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, πρωταρχικό στόχο του 

Ευρωσυστήματος.  Η έλλειψη, όμως, μιας ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής στην 

ΕΕ, οδήγησε τους Ευρωπαίους, ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, στον καθορισμό 

ορισμένων απαγορεύσεων για τα κράτη μέλη, που στόχο είχαν την αποφυγή 

δημοσιονομικών ανισορροπιών και την εξασφάλιση, με αυτόν τον τρόπο, μιας 

επιτυχημένης ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Προβλέπονται συγκεκριμένα, τρεις 

απαγορεύσεις στα κράτη μέλη: 

α) Απαγορεύεται οι υπεραναληψεις ή οποιουδηποτε αλλου ειδους 

πισττικεςδιευκολυνσεις από την Ευρωπαικη Κεντρικη Τραπεζα ή από τις κεντρικες 

τραπεζες των κρατων μελων προς  θεσμικα και λοιπα οργανα ή οργανισμυσ της 

Ένωσης, κεντρικεσ κυβερνήσεισ, περιφερειακεσ, τοπικεσ ή άλλεσ δημόσιεσ αρχεσ, 

άλλουσ οργανισμουσ δημοσίου δικαίου ή δημόσιεσ επιχειρήσεισ των κρατών μελών. 

Απαγορευεται ακομη η ΕΚΤ ή Εθνικες Κεντρικες Τραπεζες να αγοραζουν απευθειας 

χρεογραφα απο τουσ ανωτέρω φορεις ή οργανισμους  Εξαίρεση υφίσταται για τα 

πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο Άρθρο 123 ΣΛΕΕ 

β) Απαγορεύεται η  προνομιακή πρόσβαση των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 

οργανισμών της Ένωσης, των κεντρικών κυβερνήσεων, των περιφερειακών, τοπικών 

ή άλλων δημόσιων αρχών, των άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου ή των δημόσιων 

επιχειρήσεων των κρατών μελών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον δεν 

υπαγορεύεται από λόγους προληπτικής εποπτείας. Άρθρο 124 ΣΛΕΕ  

γ) Δεν ευθύνονται η Ένωση και τα κράτη μέλη για υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν 

οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών, ούτε 

επιτρέπεται να τις αναλαμβάνουν, με την επιφύλαξη των αμοιβαίων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:1403_2
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χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριμένου 

έργου. Άρθρο 125 ΣΛΕΕ Η απαγόρευση αυτή είναι η λεγόμενη «ρήτρα μη 

διάσωσης» (“no-bailout clause”). Αρθρο 312 ΣΛΕΕ. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

Με τον δεύτερο Κανονισμό του ΣΣΑ, με αριθμό 1467/97184 , θεσπίστηκε το 

κατασταλτικό σκέλος, το οποίο αφορά την παρακολούθηση από την Επιτροπή της 

δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών και τον προσδιορίσμο του τρόπου 

επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση που εντοπιστούν σε κάποιο κράτος μέλος της 

ευρωζώνης, μεγάλες αποκλίσεις. Πρόκειται για τη λεγόμενη Διαδικασία 

Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 12 σε κάθε χώρα είναι ο λόγος του δημοσιονομικού 

ελλείμματος προς το ΑΕγχΠ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% ενώ ο λόγος του 

δημοσίου χρέους προς το ΑΕγχΠ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% .Πολυ συχνα 

όμως διαπιστωνεται ότι ότι τα κρατη υπερβαινουν τα ορια αυτά η΄βρισκονται στο 

οριο.Αν σε ένα ή και τα δύο από τα κριτήρια υπαρξει αποκλιση, η Επιτροπή 

συντάσσει έκθεση και την υποβάλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 

(ΟΔΕ) η οποία διατυπώνει γνώμη επί της έκθεσης μέσα σε δύο εβδομάδες. 

Ακολούθωσ, η Επιτροπή απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο έχει 

διαπιστωθεί υπερβολικό έλλειμμα, ενημερώνοντας σχετικά το Συμβούλιο. (C 287 

22/09/1997 )  

Επιπροσθετα η Επιτροπή υποβάλλει και πρόταση στο Συμβούλιο, το οποίο 

αποφασίζει σχετικά με την ύπαρξη ή μη υπερβολικού ελλείμματος.Άρθρο 126 παρ.3-

6 ΣΛΕΕ Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος, 

απευθύνει, μετά από σύσταση της Επιτροπής, συστάσεις στο κράτος μέλος 

προκειμένου αυτό να τερματίσει την κατάσταση εντός καθορισμένου χρονικού ορίου. 

Άρθρο 126 παρ. 7 ΣΛΕΕ Αν  το κράτος μέλος δεν λαβει αποτελεσματική δράση για 

την αντιμετωπιση του προβληματος το Συμβουλιο κατόπιν σύστασης της Επιτροπής, 

λαμβάνει απόφαση με την οποία ειδοποιεί το κράτος μέλος να λάβει μέτρα για τη 

μείωση του ελλείμματος, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας Άρθρο 126 παρ. 9 ΣΛΕΕ 

Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι το έλλειμμα του κράτουσ μέλους έχει διορθωθεί, τότε 

καταργει όλεσ ή ορισμένεσ αποφάσεισ που έχει εκδώσει μέχρι τότε. Άρθρο 126 παρ. 

12 ΣΛΕΕ. (C 326 26/10/2012) 
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Το ΣΣΑ κριθηκε αυστηρο και καθολου ευελικτο.Ύστερα λοιπον  από συζητήσεις 

σχετικά με την εφαρμογή του, οι κανονισμοί τροποποιήθηκαν το 2005. Η εφαρμογή, 

ωστόσο, ήταν ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές δημοσιονομικές 

ανισορροπίες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο όταν 

ξέσπασε η παγκοσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή). Στις 11ης Μαΐου 2010, δημιούργηθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EΜΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), με στόχο την παροχή οικονομικής 

βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία. (Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) Η ΕΕ αποτελεί σαν σύνολο τον τρίτο μεγαλύτερο 

πληθυσμό στον κόσμο μετά την Κίνα και την Ινδία, με πληθυσμό 508εκ. κατοίκους. 

Μετά από μια περίοδο έντονης οικονομικής υφεσησ, η ΕΕεισήλθε σε τροχιά 

οικονομικής ανάπτυξης.Το 2016 ο μέσος ρυθμόςανάπτυξης ήταν 1,9 % ενω το ΑΕΠ 

ανήλθε στα 14.824δις €, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο 23,8% της 

παγκόσμιας οικονομίας. Οι δείκτες ανεργίας σημειωσαν ανοδο από το 2009 

φτάνοντας το 2013 σε ποσοστό ανεργίας 10,9%. Το 2016 όμως η ανεργια  

κυμαινόταν στο 8,5%. Τέλος, ο πληθωρισμός για το 2016 σταθεροποιήθηκε στο 

0,3%.(Eurostat, 2016) 

 

3.3.3 Η εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προέρχεται από τη Γαλλική Ένωση, 

μια οντότητα ιδρύθηκε μετά τον Β Παγκοσμιο πόλεμο.Είχε ένα κοινό νόμισμα, 

υψηλους δασμους και έναν υψηλό βαθμό εσωτερικού εμπορίου. Το 1958, η Γαλλική 

Ένωση αντιπροσώπευε το 37,5% των γαλλικών εξαγωγών και το 27,6% των 

γαλλικών εισαγωγών, ενώ  περίπου το 7% του γαλλικού πληθυσμού συμμετείχε στο 

αποικιακό εμπόριο. Ορισμένες παραδοσιακές γαλλικές βιομηχανίες ήταν σχεδόν 

πλήρως εξαρτημένες από τις αποικιακές αγορές. Μπορεί από τις σχέσεις των 

βιομηχανιών με τις αποικιακές αγορές να ευνοούνταν οι πρώτες ,ωστόσο δεν είναι 

σίγουρο ότι η σχέση αυτή ωφελούσε την χωρά στο συνόλο της. (Wankel, 2009) 
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 Στο άμεσο μέλλον, οι εξαγωγές από τις αποικίες παρήκμασαν, λόγω των κορεσμένων 

γαλλικών αγορών και της πτώσης των παγκόσμιων τιμών .Θα κόστιζε ιδιαίτερα στη 

Γάλλια να αντισταθμίσει το έλλειμμα στα αποικιακά έσοδα.Ακόμη όσον αφορά τον 

τομέα των εισαγωγών η Γάλλια προτιμούσε να εισάγει κατασκευαστικά υλικά από μη 

αποικιακές πήγες λόγω  μικρότερου κόστους. Το γεγονός αυτό αποδυνάμωσε ακόμα 

περισσότερο τις αποικιακές αγορές. Και όμως, παρά αυτές τις οικονομικές 

εκτιμήσεις, ήταν πολιτικά αδιανόητο για τη Γαλλία να εγκαταλείψει τις αποικίες της. 

 Για πολιτικούς λόγους, έπρεπε να βρεθεί μια βιώσιμη από οικονομική άποψη λύση. 

Η λύση αυτή δόθηκε με την μορφή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η 

συμφωνία επιτεύχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1957, και η Συνθήκη της Ρώμης, που 

υπογράφηκε ένα μήνα αργότερα, αντανακλούσε τις γαλλικές απαιτήσεις (Wankel, 

2009)  

Με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η 

οποία συνένωσε 6 χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και 

Λουξεμβούργο) προκειμένου να συνεργαστούν με σκοπό την ολοκλήρωση και την 

οικονομική ανάπτυξη, μέσω του εμπορίου. (Bartels, 2007) Οι υπογράφοντες 

συμφωνούν να θέσουν τα θεμέλια μιας «ολοένα στενότερης ένωσης» μεταξύ των 

λαών της Ευρώπης,να διασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των 

χωρών τους με κοινές δράσεις, προκειμένου να εξαλείψουν τους εμπορικούς και 

άλλους φραγμούς ανάμεσά τους,να διασφαλίσουν ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο 

και θεμιτό ανταγωνισμό. (Bartels, 2007)  

Δημιούργησε επίσης μια κοινή αγορά  που βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

αγαθών,των προσώπων,των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η Συνθήκη δημιουργεί 

έναν ενιαίο οικονομικό χώρο με ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, θετει 

τις βάσεις για την προσέγγιση των όρων που διέπουν τις συναλλαγές προϊόντων και 

υπηρεσιών, πέραν των όρων που καλύπτονται από τις άλλες Συνθήκες (Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και Ευρατόμ) και σε γενικές γραμμές, 

απαγορεύει τις περιοριστικές συμφωνίες και τις κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών.Ακομη συμπεριλαμβάνει 

τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη των 6 μελών σε αυτές τις ρυθμίσεις και στην 

τελωνειακή ένωση, ώστε να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους. 

(Gstohl, 2017). 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:xy0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:xy0022
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/state_aid.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/overseas_countries_and_territories.html
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 Η Συνθήκη καταργεί τις ποσοστώσεις καθώς και τους τελωνειακούς δασμούς μεταξύ 

των 6 χωρών που την έχουν υπογράψει. Καθιερώνει κοινό εξωτερικό δασμολόγιο για 

τις εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΟΚ.Η τελωνειακή ένωση τέθηκε σε λειτουργία 

ενάμιση χρόνο πριν τον Ιούλιο του 1968 και συνοδεύτηκε από μια κοινή εμπορική 

πολιτική. Αυτή η πολιτική, αντικείμενο διαχείρισης σε επίπεδο ΕΟΚ πια και όχι σε 

εθνικό επίπεδο, διαφοροποιεί την τελωνειακή ένωση από μια απλή ζώνη ελεύθερων 

συναλλαγών. (Gstohl, 2017). 

Η Συνθήκη καθιερώνει ορισμένες πολιτικές εξαρχής ως κοινές μεταξύ των χωρών 

μελών, όπως τις ακόλουθες:κοινή γεωργική πολιτική (άρθρα 38 έως 47),κοινή 

εμπορική πολιτική (άρθρα 110 έως 116) και πολιτική μεταφορών (άρθρα 74 έως 84) 

Μετά το 1972, η ΕΟΚ καθιέρωσε κοινές δράσεις στους τομείς 

της περιβαλλοντικής, περιφερειακής, κοινωνικής και βιομηχανικής πολιτικής.Αυτές 

οι πολιτικές συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία:του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με σκοπό να διευκολυνθεί η 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΟΚ μέσω της δημιουργίας επενδυτικών κεφαλαίων. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017) 

Η Συνθηκη της Ρωμης υπογράφηκε παράλληλα με μια δεύτερη συνθήκη, τη Συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (Ευρατόμ). Οι λόγοι 

για εντατική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα ήταν ο φόβος της εξάρτησης από την 

εισαγομενη ενεργεια μετά την κρίση του Σουέζ και την επιθυμία μείωσης της 

εξάρτησης από την αμερικανική και σοβιετική στρατιωτική κυριαρχία.Οι εθνικές 

κυβερνήσεις επέμειναν στην επιθυμία τους να ελέγχουν εθνικα τους προγράμματα, 

ωστόσο και η ανάγκη για πυρηνική ενέργεια έγινε εμφανής και πάλι με το πρώτο 

πετρελαϊκό σοκ το 1973, οπότε η Ευρατόμ είχε ήδη χάσει μέρος της αρχικής του 

θέσης. Η Συνθήκη της Ρώμης έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα , και σήμερα 

αποκαλείται Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Egenhofer, 

Kurpas, & Kaczynski, 2011) 

Στις 17 Φεβρουαρίου 1986, εννέα κράτη μέλη υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη (ΕΕΠ) και ακολούθησαν η Δανία (μετά από δημοψήφισμα), η Ιταλία και η 

Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου 1986. Η Πραξη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987, με 

έξι μήνες καθυστέρηση, λόγω προσφυγής ιδιώτη ενώπιον των ιρλανδικών 

δικαστηρίων. Η ΕΕΠ αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική τροποποίηση της Συνθήκης 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/agricultural_policy.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu-transport-policy.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/environment.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/economic_social_cohesion.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/social_policy.html
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_social_fund.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_investment_bank.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:12016ME/TXT
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της Ρώμης.Ειχε ως στοχο την ολοκλήρωση μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής 

αγοράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993,μέσω της θέσπισης νέων αρμοδιοτήτων στους 

ακόλουθους τομείς: νομισματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική συνοχή,έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη,περιβάλλον,αλλα 

καισυνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. (ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο, 

2019)  

Το 1993 η ενιαία αγορά ολοκληρώνεται με τις «τέσσερις ελευθερίες». Τη δεκαετία 

του 1990 υπογράφονται επίσης δύο Συνθήκες: η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1993, και η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1999. Η συνθήκη 

του Άμστερνταμ παρεχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επεκτείνει, την κοινή εμπορική 

πολιτική της στους τομείς των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας.Το ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτή τη 

δεκαετία ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ.Τον Σεπτέμβριο του 

2008 η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ το 2009. 

Παρέχει στην ΕΕ σύγχρονα θεσμικά όργανα και πιο αποτελεσματικές μεθόδους 

εργασίας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, έδωσε ένα πιο ενεργό ρόλο στο Κοινοβούλιο 

,σε θέματα διαπραγμάτευσης και κύρωσης διεθνών εμπορικών συμφωνιών, 

δεδομένου ότι η συγκατάθεσή του είναι πλέον υποχρεωτική. Ωστόσο, ορισμένα 

στοιχεία της εμπορικής πολιτικής συνεχίζουν να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών 

μελών. Η ΕΕ βοηθά ορισμένες χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και θεσπίζει 

μια «τραπεζική ένωση» με σκοπό ένα ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο τραπεζικό 

τομέα (Egenhofer C. , Kurpas, Kaczynski, & Van Schaik, 2011).  

 

3.3.4Διεθνες εμποριο 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πλέον εξωστρεφείς οικονομίες παγκοσμίως. 

Ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης και επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 

διεθνές εμπόριο. H Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επίσης δεσμευτεί να προωθεί την 

ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.Οπως προαναφερθηκε με τη Συνθήκη της 
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Ρώμης δημιουργήθηκε μια τελωνειακή ένωση ανάμεσα στα κράτη που συμμετείχαν 

στην ΕΕ,η οποια κατηργησε τους δασμουσ και υιοθέτησε ενα κοινο εξωτερικο 

δασμολογίο προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.Λογω τησ ανάπτυξης του διεθνούς 

εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης, η κοινή εμπορική πολιτική συνιστά ένα από τα 

κύρια εργαλεία των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  εμπίπτει 

πλήρως στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης (άρθρο 3 της ΣΛΕΕ) Οι 

διαδοχικές διευρύνσεις και η ισχυροποίηση της Κοινής Αγοράς κατέστησαν την ΕΕ 

ηγετικό δρώντα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις παγκοσμίως, τόσο σε διμερές 

επίπεδο όσο και σε πολυμερές, στα πλαίσια αρχικά της GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade – Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) και εν συνεχεία του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που τη διαδέχθηκε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2019). 

Σε μεγάλο βαθμό, οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ πραγματοποιούνται σε περιφερειακό 

επίπεδο, ανάμεσα δηλαδή στην Ένωση από τη μία πλευρά και σε μια άλλη 

περιφερειακή ένωση κρατών από την άλλη, όπως είναι οι χώρες ACP (Αφρικής, 

Καραϊβικής και Ειρηνικού), οι Μεσογειακές χώρες που υπάγονται στη «διαδικασία 

της Βαρκελώνης» (Barcelona process) ή οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του 

(Περσικού) Κόλπου (Gulf Cooperation Council- GCC). Ωστόσο, η συμμετοχή της ΕΕ 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου επιβάλλει κανόνες στις διμερείς εμπορικές της 

σχέσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις χώρες ACP, οδηγούν σε αλλαγές 

στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το διμερές εμπόριο. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2019). 

Πιο συγκεκριμενα η ΕΕ αντιπροσωπεύει  παραπανω από το 20% του παγκόσμιου 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ). Εχει εξεχοντα ρολο στη διαμορφωση του 

παγκόσμιου συστήματος εμπορικών συναλλαγών καθώς  λογω του μεγέθους του 

ΑΕγχΠ της και του ανοικτου χαρακτήρα της αγοράς της, αντιπροσωπεύει 2 791 

δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές και 2 578 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές. 

Περισσότερες από 30 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ εξαρτώνται από το 

εξωτερικό εμπόριο, ενώ το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης κατά την 

επόμενη δεκαπενταετία αναμένεται να σημειωθεί εκτός Ευρώπης. Την τελευταία 

εικοσαετία,οι διεθνείς συναλλαγές έχουν ραγδιαια  αύξηση. Στη διεθνη οικονομια του 

σημερα παρατηρειται εντονη ενσωματωση ενώ τη θεση του παραδοσιακου εμποριου 
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ετοιμων προιοντων εχουν λαβει οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2019). 

Οσον αφορα τις εξαγωγες η Ευρώπη αποτελει τον μεγαλύτερο εξαγωγέα 

μεταποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη 

εξαγωγική αγορά για 80 περίπου χώρες. Η αξία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ 

με τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθε, το 2018, σε 3 936 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εμπόριο προϊόντων το 2018 

(σε εκατομμύρια ευρώ) 

Χώρα Εξαγωγές Εισαγωγές Σύνολο Εμπορικό ισοζύγιο 

ΗΠΑ 406 372 267 270 673 642 +139 102 

Κίνα 209 906 394 698 604 604 -184 791 

Ελβετία 156 484 108 980 265 464 +47 504 

Κόσμος 1 955 746 1 980 361 3 936 107 -24 615 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019 

Αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές σε σύγκριση με το 2017. Η 

αύξηση ήταν μεγαλύτερη για τις εξαγωγές (123 δισεκατομμύρια ευρώ) παρά για τις 

εισαγωγές (76 δισεκατομμύρια ευρώ).Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ των 28 όσον 

αφορά τα προϊόντα κυμάνθηκε από 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 60 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 και 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017[5]. Το 2018, 

καταγράφηκε έλλειμμα ύψους 24,6 δισ. ευρώ. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός 

μεταφορών ήταν οι σημαντικότερες κατηγορίες τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τις 

εισαγωγές, και ακολούθησαν τα χημικά προϊόντα στην περίπτωση των εξαγωγών και 

τα ορυκτά καύσιμα στην περίπτωση των εισαγωγών. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2019). 

Το 2015 οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ αποτελούσαν το 15,5% της παγκόσμιας αγοράς, 

με την Κίνα να κατέχει την πρώτη θέση με 17,8% και τις ΗΠΑ 13,4%. Η εικόνα αυτή 

δε μεταβάλλεται ούτε το 2016, οπότε η ΕΕ έχει οριακές απώλειες στην αξία των ροών 

του διεθνούς εμπορίου η οποία ανήλθε στα 3,45 τρις € και το έτος έκλεισε με θετικό 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/160/the-european-union-and-its-trade-partners#_ftn5
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πλεόνασμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών. (Eurostat, 2017)Το 2018 οι 

συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ 

οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,7%, φθάνοντας τις τιμές των 1 956 δισεκατομμυρίων 

ευρώ και των 1 980 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ παρέμειναν, 

μακράν, ο σημαντικότερος προορισμός για τα προϊόντα που εξήχθησαν από την ΕΕ 

το 2018, ενώ ακολουθούν η Κίνα, η Ελβετία και η Ρωσία.Η Κίνα ήταν ο κύριος 

προμηθευτής προϊόντων για την ΕΕ το 2018, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και τη 

Ρωσία. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019). 

Η πρόσφατη μικρή μείωση του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών έρχεται σε αντίθεση με 

την περαιτέρω πρόοδο στο θετικό ισοζύγιο των συναλλαγών στον τομέα των 

υπηρεσιών. Το 2017, η ΕΕ κατέγραψε ισοζύγιο υπηρεσιών με τον υπόλοιπο κόσμο 

191 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε εξαγωγές ύψους 912 

δισεκατομμυρίων ευρώ και εισαγωγές που ανήλθαν συνολικά σε 721 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Το εμπόριο υπηρεσιών αντιπροσώπευσε το 33% των εξαγωγών και το 28% των 

εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ το 2017. Οι ΗΠΑ, οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και η Ασία ήταν μεταξύ των 

μεγαλύτερων εταίρων της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα 

τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, το εμπόριο υπηρεσιών της ΕΕ επικεντρώθηκε κυρίως 

σε τρεις κατηγορίες: λοιπές επιχειρησιακές υπηρεσίες, μεταφορές και ταξίδια. 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019). 

Η ΕΕ αξιοποιεί τα διεθνή εμπορικά εργαλεία εχοντας ως στοχο την προώθηση των 

αξιών και πολιτικών της .Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η χρηστή 

διακυβέρνηση και ο σεβασμός για το περιβάλλον, συνιστά έναν από τους τρεις 

πυλώνες της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ «Εμπόριο για όλους». Η στρατηγική 

«Εμπόριο για όλους» του 2015 ενισχύει την εμπορική πολιτική της ΕΕ ως κύριο 

παράγοντα προώθησης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, και 

ζητεί την αναζωογόνηση του ΠΟΕ ώστε να έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

την επιβολή των κανόνων. Η ΕΕ για να διασφαλισει καλυτερη προσβαση στις αγορες 

τριτων χωρων,ξεκινησε μια νεα συνολικών Συμφωνιων Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΣΕΣ) οι οποιες επιτρέπουν αμοιβαίο άνοιγμα αγορών με ανεπτυγμένες 

χώρες και αναδυόμενες οικονομίες, παρέχοντας προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές. 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019). 



51 
 

Η πρώτη ΣΕΣ «νέας γενιάς» συνήφθη με τη Νότια Κορέα και εφαρμόστηκε 

προσωρινά από τον Ιούλιο 2011, με επίσημη έναρξη ισχύος τον Δεκέμβριο 2015. Η 

πολυμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και του Περού, της 

Κολομβίας και του Εκουαδόρ αφετέρου, που εφαρμόζεται προσωρινά από το 2013, η 

Συμφωνία Σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, της οποίας ο εμπορικός 

πυλώνας εφαρμόζεται προσωρινά από το 2013, η Συνολική Οικονομική και Εμπορική 

Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από τον Σεπτέμβριο 

2017, η ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης, επί της οποίας περατώθηκαν οι 

διαπραγματεύσεις το 2014, και η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, επί της οποίας περατώθηκαν οι 

διαπραγματεύσεις στο τέλος του 2015, μαρτυρούν από κοινού τη επιθυμία για 

αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019) 

Μολονότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), έχουν ανασταλεί, η ΕΕ βρίσκεται στο 

στάδιο της διαπραγμάτευσης με άλλους βασικούς εταίρους. Οι διαπραγματεύσεις για 

μια εμπορική συμφωνία με τα ιδρυτικά μέλη της Mercosur θεωρούνται σημαντικό 

βήμα προς μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Νότιας Αμερικής. Η ΕΕ έχει 

επίσης αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια ΣΕΣ με την Ινδονησία και την Τυνησία, τις 

Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι διαπραγματεύσεις με τη 

Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και την Ινδία θα επαναληφθούν μόλις διασφαλιστούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις. Η ΕΕ έχει επίσης ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη αυτοτελών διμερών επενδυτικών συνθηκών με την Κίνα και τη Μιανμάρ και 

θα εξετάσει το ενδεχόμενο της έναρξης παρόμοιων διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν 

και το Χονγκ Κονγκ. Το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα εξεταστεί 

έπειτα από την προσχώρηση της χώρας αυτής στον ΠΟΕ. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2019)  Τα οφέλη από αυτές τις συμφωνίες θα είναι σημαντικά. Οι μέσοι δασμοί που 

επιβάλλονται στις εξαγωγές της ΕΕ πρόκειται να περικοπούν κατά περίπου 50%. 

Προβλέπεται ότι οι ΣΕΣ θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ κατά 

επιπλέον 2% του ΑΕγχΠ της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – 

ΚΑΝΑΔΑ  

 

4.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η πολυετής συνεργασία μεταξύ των δυο δυναμικών εταίρων χρονολογείται από το 

1959, όταν συνάσθηκε Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης του Καναδά 

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητα (EURATOM) η όποια αφορούσε τις Ειρηνικές 

Χρήσεις της Ατομικής Ενέργειας. Η διμερής σχέση σε οικονομική βάση συνεχίζεται 

με την υπογραφή της Συμφωνίας-πλαίσιο για την εμπορική και οικονομική 

συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Καναδή όποια αποτελεί 

την πρώτη συμφωνία συνεργασίας με μια βιομηχανική χώρα. (Jeggle, 2013). Αποροια 

αυτής Συμφωνίας ήταν η δημιουργία της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας (JCC).  Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, η συνεργασία της ΕΕ με τον Καναδά επεκτάθηκε πέραν 

του πεδίου της συμφωνίας-πλαίσιο του 1976. (Hubner, Balik, & Deman, CETA: The 

making of the comprehensive economic and trade agreement between Canada and the 

EU, 2016) 

Η ΕΕ και ο Καναδάς συναντώνται πλέον σε διάφορα φόρουμ για να προωθήσουν το 

πρόγραμμα συνεργασίας τους. Δύο φορές το χρόνο λαμβάνουν χώρα συναντήσεις σε 

επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, καθώς και τακτικές διασκέψεις κορυφής μεταξύ της 

προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του προέδρου της Επιτροπής και του 

πρωθυπουργού του Καναδά. Αμέσως μετά από τις συνεδριάσεις των ανωτέρων 

υπαλλήλων στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων διεξάγεται 

η ετήσια συνεδρίαση της κοινής επιτροπής συνεργασίας. Ακόμα διεξάγονται διμερείς 

διαβουλεύσεις μεταξύ της τρόικα, των πολιτικών διευθυντών της ΕΕ και του καναδού 

ομόλογού τους ενώ πραγματοποιούνται, τακτικές συναντήσεις μεταξύ καναδών 

υπαλλήλων αρμοδίων για θέματα ασφάλειας και άμυνας και μιας τρόικας της ΕΕ που 

αντιπροσωπεύει την επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας. (Hubner, Balik, & Deman, 

CETA: The making of the comprehensive economic and trade agreement between 

Canada and the EU, 2016) 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.615&format=PDF&language=EL&secondRef=01Αποροια
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Τα θέματα που εξετάζονται σ' αυτά τα φόρουμ καλύπτουν διμερή θέματα εμπορικών 

συναλλαγών, θέματα τομεακών πολιτικών, επιστημονική και τεχνολογική 

συνεργασία, θέματα ανταγωνισμού, συνεργασία στον κανονιστικό τομέα, στις 

μεταφορές και στο περιβάλλον, χορήγηση ασύλου και μετανάστευση, συνεργασία για 

την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν και στη νοτίως της 

Σαχάρας Αφρική, θέσπιση αστυνομικής συνεργασίας και διεύρυνση των δυνατοτήτων 

για στενότερη δικαστική και ποινική συνεργασία. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003)  

Έκτοτε, τα δύο μέρη έχουν υπογράψει συμφωνίες, όπως η Διατλαντική Διακήρυξη το 

1990, η Κοινή Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης ΕΕ – Καναδά το 1996.Οι 

δυο χώρες δεσμεύονταν για περαιτέρω συνεργασία σε τομείς όπως η εκπαίδευση,  η  

επιστήμη και η τεχνολογία. Η εμπορική πρωτοβουλία ΕΕ-Καναδά θεσπίστηκε το 

1998 για να διευρύνει την εμπορική πτυχή του σχεδίου κοινής δράσης του 1996 και 

να προωθήσει μια στενότερη συνεργασία στα διμερή και πολυμερή εμπορικά θέματα. 

Η εμπορική πρωτοβουλία ΕΕ-Καναδά καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως την 

κανονιστική ρύθμιση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον ανταγωνισμό και 

τις δημόσιες συμβάσεις,όμως δεν συμβάλλει ιδιαιτέρα στη πρόοδο όλων αυτών των 

τομέων και οι προσπάθειες για να εφαρμοστούν πλήρως οι υφιστάμενες συμφωνίες 

θα πρέπει να συνεχιστούν. Είναι επιβεβλημένη λοιπόν μία νέα ώθηση για να εισέλθει 

η οικονομική σχέση μεταξύ ΕΕ και Καναδά στον 21ο αιώνα. (Hubner, Balik, & 

Deman, CETA: The making of the comprehensive economic and trade agreement 

between Canada and the EU, 2016) 

Το Δεκέμβριο του 2001, η καναδική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβηκαν σε δύο παράλληλες έρευνες στις επιχειρήσεις ,ώστε να εντοπίσουν  τα 

εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές και 

επενδύσεις και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την εξάλειψή τους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής: πρώτον οι καναδικές επιχειρήσεις θεωρούν 

την Ευρώπη ως μία αγορά συνολικά ανοικτή και το ίδιο ισχύει και από την πλευρά 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την καναδική αγορά. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι 

τα κύρια εμπόδια στη ροή των εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων ΕΕ-Καναδά 

έχουν σχέση με τους κανονισμούς, ενώ οι παραδοσιακοί οι δασμοί και οι 

ποσοστώσεις, παίζουν ένα πολύ μικρότερο ρόλο. (Hubner, Balik, & Deman, CETA: 

The making of the comprehensive economic and trade agreement between Canada 

and the EU, 2016) 
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Ο κοινός στόχος ενίσχυσης των διμερών σχέσεων όσον αφορά τις συναλλαγές και τις 

επενδύσεις επιβεβαιώθηκε από τη δέσμευση που ανέλαβαν ο Καναδάς και η ΕΕ το 

Δεκέμβριο του 2002 στη διάσκεψη κορυφής της Οτάβα για το σχεδιασμό ενός νέου 

είδους συμφωνίας ευρείας κλίμακας και με μελλοντικές προοπτικές για την ενίσχυση 

των διμερών συναλλαγών και επενδύσεων. Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα γεννήσει ο 21ο αιώνας και αφορά τις 

πολυμερείς συναλλαγές και επενδύσεις μεταξύ δύο ανοικτών και ανεπτυγμένων 

οικονομιών που υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς φραγμούς πρόσβασης στις αγορές. 

Η παραπάνω συμφωνία σε συνάρτηση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 

αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, θα προσφέρει πολύ περισσότερα από μία 

κλασσική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). 

Για να καθοριστεί η "αρχιτεκτονική" της συμφωνίας από την επόμενη σύνοδο 

κορυφής ΕΕ-Καναδά που θα διεξαχθεί στην Οτάβα (Δεκέμβριος 2003), η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία για την ενίσχυση των συναλλαγών και των 

επενδύσεων θα πρέπει να αφορά κανονιστικά θέματα σχετικά με τις συναλλαγές 

εμπορευμάτων και υπηρεσιών και θέματα πρόσβασης στις αγορές που δεν 

περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα 

καθώς και τα επονομαζόμενα "νέας γενιάς" θέματα. Επειδή οι επενδύσεις παίζουν 

όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα 

για τη διευκόλυνση των επενδύσεων προς τις δύο πλευρές. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2003) Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν ήδη αναπτύξει μια στενή συνεργασία σε 

ορισμένους τομείς με τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών (ιδίως τη συμφωνία 

τελωνειακής συνεργασίας του 1997, τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης του 1998, 

την κτηνιατρική συμφωνία του 1999 και τη συμφωνία για τον ανταγωνισμό του 

1999). (European Union, 2019)  

Στη διάσκεψη κορυφής της Οτάβα, το Δεκέμβριο του 2002,ο Καναδάς και η ΕΕ 

συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τον κανονιστικό διάλογο και να συνεργαστούν για 

ένα νέο πλαίσιο στον τομέα αυτό. (Viju & Kerr, 2011) Και οι δυο πλευρές ήθελαν να 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων κατά την επεξεργασία των 

τεχνικών κανονισμών που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές. Έτσι 

καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσης για την συνεργασία στον κανονιστικό τομέα. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003) 
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Το 2004 παρουσιάστηκε η Ατζέντα Συνεργασίας ΕΕ – Καναδά. (European Union, 

2019) Οι προτεραιότητες των σχεσεων ΕΕ-Καναδά αντικατοπτρίζονται στις 

κυβερνητικες διακηρυξεις όπως για παραδεγμα στην ατζέντα εταιρικής σχέσης της 

18ης Μαρτίου 2004. Περιλαμβάνουν τη διατήρηση ισχυρών πολυμερών θεσμών και 

διεθνων κανόνων δικαίου, τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας,την επέκταση και 

εμβάθυνση της δημοκρατίας ,την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, το σεβασμό των ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων και τέλος την  βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας μέσω της 

συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο. (DeBardeleben & Leblond, 2010-2011)  

Το 2005 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση διμερούς Συμφωνίας Ενίσχυσης Εμπορίου και 

Επενδύσεων (TIEA) μεταξύ Καναδά και ΕΕ. Αυτή κάλυπτε θέματα ρυθμιστικής 

συνεργασίας, αλλά και θέματα κυβερνητικών συμβάσεων, χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Η πρόοδος της 

παρεμποδίστηκε από την επιθυμία της ΕΕ να συμπεριλάβει τις καναδικές επαρχίες σε 

οποιαδήποτε συμφωνία. Η ΕΕ υποστήριξε ότι πολλά εμπόδια που αφορουν την 

πρόσβαση στην αγορά, ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις αλλα και άλλα ρυθμιστικά 

εμπόδια, εντοπίζονταν στις επαρχίες. Καθώς τα μέτρα φιλελευθεροποιησης της ΕΕ 

βρίσκονταν κάτω από το περιφερειακό / επαρχιακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο 

εντός της ΕΕ, η Επιτροπή ζήτησε ευρεία αμοιβαιότητα που δεν μπορούσε να 

προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά. Η ΕΕ ανέστειλε συνεπώς την 

TIEA τον Μάιο του 2006.Ο Καναδάς δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 

πιθανών εταίρων της  ΕΕ, που δημοσιευτηκε στην εφημερίδα «Παγκόσμια Ευρώπη» 

τον Οκτωβρίου 2006. (DeBardeleben & Leblond, 2010-2011). 

Η καναδική κυβέρνηση προσπάθησε να αντιστρέψει τη θέση της ΕΕ.Έτσι ανέλαβε 

δράση στο εσωτερικό της και άσκησε παρασκηνιακή πολιτική πίεση σε διάφορα 

κράτη μέλη της.Στο εσωτερικο, το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου προσπάθησε 

να εξασφαλίσει την στήριξη επαρχιακών και εδαφικών κυβερνήσεων για να 

διαπραγματευτεί μια διμερή συμφωνία που θα περιλάμβανε δεσμευτικές δεσμεύσεις 

από την πλευρά τους. Για να γίνει αυτό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθιέρωσε μια 

διαδικασία διαπραγμάτευσης στην όποια οι επαρχίες συμμετείχαν. (DeBardeleben & 

Leblond, 2010-2011). 
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Ο Καναδάς άσκησε πιέσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Δανίας και της Γαλλίας, ώστε να έχει την 

υποστήριξη τους, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών και σε επίσημο επίπεδο στην 

Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει την 

εμπορική στρατηγική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής FTAS, τα 

κράτη μέλη όμως είναι αυτά που πρέπει να εγκρίνουν τη στρατηγική. Η στρατηγική 

του Καναδά ήταν να πείσει αρκετά κράτη μέλη για τα οφέλη μιας διμερούς 

συμφωνίας προκειμένου επηρεασει αποφασιστικα το Συμβούλιο. (DeBardeleben & 

Leblond, 2010-2011) 

 Η Γερμανία είχε εμπορικά συμφέροντα στην καναδική αγορά. Ως σημαντικός 

εξαγωγέας κεφαλαιουχικών αγαθών και εξοπλισμού μεταφορών, μπορούσε να 

περιμένει να ωφεληθεί από τους χαμηλότερους δασμούς και ιδίως από το άνοιγμα 

των μέχρι τώρα κλειστών επαρχιακών αγορών δημοσίων συμβάσεων. Η Γαλλία 

υποστήριξε την ιδέα μιας συμφωνίας εν μέρει για πολιτικούς λόγους, λόγω της 

ιστορικής σύνδεσης της με το Κεμπέκ. Επίσης θα ωφελούνταν από ένα περαιτέρω 

άνοιγμα στην καναδική αγορά υπηρεσιών και γεωργικών προϊόντων.Όσον αφορά την 

Βρετανία,αυτή κράτησε μια πιο μετριοπαθή στάση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι Βρετανοί είχαν εδώ και καιρό τη μερίδα  του λέοντος στις εξαγωγές ΕΕ 

-Καναδά, έτσι ένα  περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς θα σήμαινε μετατόπιση των 

εξαγωγών προς αλλά κράτη μέλη της ΕΕ. (DeBardeleben & Leblond, 2010-2011) 

Οι πιέσεις που άσκησε ο Καναδάς σε μεμονωμένες κυβερνήσεις κρατών μελών, 

καρποφόρησαν ,αφού τον Ιούνιο του 2007, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά του 

Βερολίνου, υπογράφτηκε συμφωνία για την έναρξη κοινής μελέτης του κόστους και 

των οφελών των στενότερων οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Στη 

επομένη σύνοδος κορυφής η όποια διεξείχθει υπό την γαλλική προεδρία της ΕΕ ,o 

πρόεδρος Sarkozy επισκέφτηκε τον Καναδά μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ο Πρόεδρος Sarkozv πείστηκε 

να προωθήσει την έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων, εν μέρει για την εδραίωση 

των δεσμών μεταξύ της Γαλλίας και του Κεμπέκ. Ο Σαρκοζί έπεισε τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Barroso, οπότε οι υπηρεσίες της Επιτροπής υποχρεώθηκαν τότε να 

εργαστούν για διμερή συνεργασία με τον Καναδά. Το 2009 τα δύο μέρη υπογράφουν 

σημαντικές συμφωνίες σχετικές με την ασφάλεια, τη Συμφωνία Ασφάλειας Πολιτικής 

Αεροπορίας και τη Συνολική Συμφωνία Εναέριων Μεταφορών. Για την Ευρώπη  
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ήταν επόμενων μια πολιτική απόφαση η όποια ήταν καταλυτική για την προώθηση 

της  Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA)(2017). (Hubner, 

2016) 

 

4.2 Το διμερές εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά, στατιστικά 

στοιχεία 

 

4.2.1 ΕΕ και Καναδάς στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών 

 

 Ο πινάκας 1α δείχνει ότι ο Καναδάς βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων εμπόρων 

αγαθών του κόσμου, το 2018. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εξαγωγείς ήταν η Κίνα (16%), 

η ΕΕ (14%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (11%) και η Ιαπωνία (5%). Οι τέσσερις 

μεγαλύτεροι εισαγωγείς ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (16%), η ΕΕ (15%), η Κίνα 

(13%) και η Ιαπωνία (5 %). 

 Ο πινάκας 1β είναι πιο λεπτομερής. Συμφώνα με αυτόν ο Καναδάς(382 

δισεκατομμύρια ευρώ, 3%) ήταν ο ένατος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο 

μεταξύ του Μεξικού (382 δισεκατομμύρια ευρώ, 3%) και της Ρωσίας (376 

δισεκατομμύρια ευρώ, 3%). Επιπλέον ήταν ο δέκατος μεγαλύτερος εισαγωγέας στον 

κόσμο (399 δισεκατομμύρια ευρώ, 3%) μεταξύ του Μεξικού (404 δισεκατομμύρια 

ευρώ, 3%) και της Σιγκαπούρης (314 δισεκατομμύρια ευρώ, 2%). 

Πίνακας 1α 
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 Figure 1a: Canada among the world's largest traders of goods, 2018 

Source: Eurostat (ext_lt_introle) and UNCTAD 

Πίνακας 1β 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_lt_introle&language=en&mode=view
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Top traders in goods with a focus on Canada, 2018 (EUR billion) 

Source: Eurostat (ext_lt_introle) and UNCTAD 

Στον Πινακα 2 παρουσιαζονται οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών της ΕΕ και του 

Καναδά με δείκτη 100 το 2008 για την περίοδο έως το 2018. Δείχνει επίσης το 

ποσοστο κάλυψης (εξαγωγές / εισαγωγές) για αυτήν την περίοδο. Οι εξαγωγές από 

την ΕΕ ήταν χαμηλότερες το 2009 (83) και υψηλότερες το 2018 (145). Οι εισαγωγές 

στην ΕΕ ήταν χαμηλότερες το 2009 (77) και υψηλότερες το 2018 (123). Ο δείκτης 

κάλυψης για την ΕΕ ήταν χαμηλότερος το 2008 (91%) και υψηλότερος το 2016 

(116%) και 108% το 2018. Οι εξαγωγές από τον Καναδά ήταν χαμηλότερες το 2009 

(69) και υψηλότερες το 2014 (104) και 99 2018. Ακόμη οι εισαγωγές στον Καναδά 

ήταν χαμηλότερες το 2009 (79) και υψηλότερες το 2012 (114) και 112 το 2018. Η 

αναλογία κάλυψης για τον Καναδά ήταν χαμηλότερη το 2016 (94%) και υψηλότερη 

το 2008 (109%) και ήταν 96% το 2018. 

Πίνακας 2 

 

Figure 2: Trade in goods of the EU-27 and Canada, 2008 to 2018 

Source: Eurostat (ext_lt_introle) and UNCTAD 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_lt_introle&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_lt_introle&language=en&mode=view
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Στο διαστημα 2009-2019 τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές από τον Καναδά 

σημείωσαν άνοδο. Η θέση του Καναδά μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων 

της ΕΕ το 2019 φαίνεται στον Πινακα 3α. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εταίροι εξαγωγών 

της ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (18%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15%), η Κίνα 

(9%) και η Ελβετία (7%). Οι τέσσερις μεγαλύτεροι εταίροι εισαγωγών της ΕΕ ήταν η 

Κίνα (19%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (12%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και η Ρωσία 

(7%).  

Το σχήμα 3β δειχνειότι ο Καναδάς (38 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8%) ήταν ο δέκατος 

μεγαλύτερος εταίρος εξαγωγών της ΕΕ, μεταξύ της Νότιας Κορέας (43 

δισεκατομμύρια ευρώ, 2,0%) και της Ινδίας (38 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8%). Στις 

εισαγωγές, ο Καναδάς (21 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,1%) ήταν ο 18ος μεγαλύτερος 

εταίρος της ΕΕ, μεταξύ της Νιγηρίας (21 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,1%) και της 

Ταϊλάνδης (20 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,0%). 

 

Πίνακας 3α 

  

Figure 3a: Canada among the EU-27's main partners for trade in goods, 2019 

Source: Eurostat (ext_st_eu27_2019sitc) and Comext DS-018995 

 

Πίνακας 3β 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_st_eu27_2019sitc&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Canada_among_the_EU-27's_main_partners_for_trade_in_goods,_2019.png
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Figure 3b: Top trade in goods partners of the EU-27 with a focus on Canada, 2019 

(EUR billion) 

Source: Eurostat (ext_st_eu27_2019sitc) and Comext DS-018995 

 

Ο Πίνακας 4 δείχνει τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της 

ΕΕ και του Καναδά από το 2009 έως το 2019. Το 2009, η ΕΕ είχε εμπορικό 

πλεόνασμα με τον Καναδά ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εμπορικό πλεόνασμα 

παρέμεινε καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου, φθάνοντας τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ 

το 2019. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές από τον Καναδά αυξήθηκαν μεταξύ 

2009 και 2019. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τον Καναδά ήταν υψηλότερες το 2019 (38 

δισεκατομμύρια ευρώ) και χαμηλότερες το 2009 (18 δισεκατομμύρια ευρώ ). Οι 

εισαγωγές στην ΕΕ από τον Καναδά ήταν υψηλότερες το 2019 (21 δισεκατομμύρια 

ευρώ) και χαμηλότερες το 2009 (12 δισεκατομμύρια ευρώ). 

Πινακας 4 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_st_eu27_2019sitc&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Top_trade_in_goods_partners_of_the_EU-27_with_a_focus_on_Canada,_2019.png
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Figure 4: EU-27 trade in goods with Canada, 2009-2019 (EUR billion) 

Source: Eurostat (ext_st_eu27_2019sitc) and Comext DS-018995 

 

4.2.1.1 Εμπόριο ΕΕ-Καναδά ανά είδος εμπορευμάτων 

 

Η ανάλυση του εμπορίου της ΕΕ με τον Καναδά από τους ομίλους SITC φαίνεται 

στον Πινακα 5. Οι κόκκινες αποχρώσεις δείχνουν τα κύρια προϊόντα: τρόφιμα και 

ποτά, πρώτες ύλες και ενέργεια, ενώ οι μπλε αποχρώσεις δείχνουν τα 

κατασκευασμένα προϊόντα: χημικά, μηχανήματα και οχήματα και άλλα 

κατασκευασμένα εμπορεύματα. Τέλος, τα άλλα προϊόντα εμφανίζονται με πράσινο 

χρώμα. Το 2019, οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων της ΕΕ (81%) είχαν 

υψηλότερο μερίδιο από τα πρωτογενή αγαθά (17%). Τα κατασκευασθέντα προϊόντα 

που εξήχθησαν ήταν μηχανήματα και οχήματα (39%), ακολουθούμενα από άλλα 

κατασκευασμένα προϊόντα (22%) και χημικά (21%). Το 2019, οι εισαγωγές 

βιομηχανοποιημένων αγαθών στην ΕΕ (56%) είχαν επίσης υψηλότερο μερίδιο από τα 

πρωτογενή αγαθά (40%). Τα περισσότερο εισαγόμενα μεταποιημένα προϊόντα ήταν 

μηχανήματα και οχήματα (28%), και ακλουθούσαν άλλα κατασκευασμένα προϊόντα 

(16%) και χημικά (13%). 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_st_eu27_2019sitc&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
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Πίνακας 5 

 

Figure 5: EU-27 trade with Canada by product group, 2009 and 2019 (EUR billion) 

Source: Eurostat (ext_st_eu27_2019sitc) and Comext DS-018995 

 

4.2.2 Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών  

 

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. (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2019).  

               Συναλλαγές ΕΕ-Καναδά σε υπηρεσίες την περίοδο 2015-2017 (δισ. ευρώ) 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΠΡΟΣ  

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΕ 

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ext_st_eu27_2019sitc&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:EU-27_trade_with_Canada_by_product_group,_2009_and_2019.png
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       Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE 

Οι καναδικές εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν 

σε 89,2 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη ισχύος της CETA, παρουσιάζοντας 

αύξηση της τάξεως του 10,8% συγκριτικά με την προ- CETA περίοδο. Οι εισαγωγές 

αγαθών ανήλθαν σε 62,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξήθηκαν 13,8%, ενώ οι 

εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 26,4 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξήθηκαν 

4,2%.(Πίνακας 1) (Government of Canada, 2019) 

 

Πίνακας 1 

               Quarterly Canada – EU Goods and Services Trade (Billion $) 

  Exportations Importations 

Q1 2016 14.571 17.763 

Q2 2016 13.839 19.594 

Q3 2016 16.343 21.057 

Q4 2016 15.951 18.49 

Q1 2017 14.992 18.814 

 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ  

ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ  

ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 

2015 12,6 19,4 +6,8 

2016 12,1 20,2 +8,1 

2017 13,2 21,7 +8,5 
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Q2 2017 16.171 21.347 

Q3 2017 16.373 21.906 

Q4 2017 15.147 20.715 

Q1 2018 16.297 19.786 

Q2 2018 16.247 24.115 

Q3 2018 18.265 24.63 

Q4 2018 15.984 21.106 

Q1 2019 16.628 21.555 

                                                                                         

                                                                                        (Government of Canada, 2019) 

 

4.2.3 Άμεσες ξένες επενδύσεις ΕΕ-Καναδά 

 

 Από άποψη άμεσων ξένων επενδύσεων, η ΕΕ έχει επενδύσει περισσότερο στον 

Καναδά απ' ότι ο Καναδάς στην ΕΕ με 249,2 δις € έναντι 228,1 δις € για το έτος 

2015.Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ αποτελεί και το δεύτερο σημαντικότερο προορισμό 

για τις άμεσες ξένες επενδύσεις των Καναδών πολιτών. (Πινακας 1) (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2019) 
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Πίνακας 1 

                                Διμερή επενδυτικά αποθέματα ΕΕ-Καναδά (δισ. ευρώ) 

Έτος Αποθέματα ΑΞΕ 

του  

Καναδά στην ΕΕ 

Αποθέματα ΑΞΕ 

της  

ΕΕ στον Καναδά 

Ισοζύγιο 

2017 293,0 304,8 + 11,8 

 

                      Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ TRADE 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΕ – 

ΚΑΝΑΔΑ 

 

5.1 Πλαίσιο για την εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ του 

Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1976)  

 

Στις 6 Ιουλίου 1976, υπογράφτηκε από εκπροσώπους του Καναδά και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η «Συμφωνία-πλαίσιο περί εμπορικής και οικονομικής 

συνεργασίας  μεταξύ των δυο εταίρων.Η παρούσα συμφωνία είναι το  αποκορύφωμα 

μιας πενταετούς διπλωματικής προσπάθειας από πλευράς της καναδικής 

κυβέρνησης, η όποια περιελάμβανε πρωθυπουργικές επισκέψεις στη Δυτική Ευρώπη 

και αμέτρητες άλλες διπλωματικές επαφές στην Οτάβα της Νέας Υόρκης,στην 

Ουάσιγκτον και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Όλη αυτή η προσπάθεια είναι 

μοναδική στην ιστορία της  εξωτερικής πολιτικής του Καναδά και έρχεται σε 

αντίθεση με την ύποπτη, μερικές φορές εχθρική, πολιτική που ακλουθούσε κατά τη 

διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων της ΕΚ.Η εν λόγω πολιτική κυμαινόταν από την 

πλήρη αντίθεση της κυβέρνησης Diefenbaker, όταν η Βρετανία υπέβαλε αίτηση 

ένταξης στη ΕΚ για πρώτη φορά, μέχρι το σύντομο μποϊκοτάζ της κυβέρνησης 
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Pearson στο γύρο διαπραγματεύσεων Kennedy,όταν η ΕΟΚ αρνήθηκε να 

τροποποιήσει τη γεωργική της πολιτική. (Mahant, 1976) 

Από το 1971 έως το 1976, ο Καναδάς επιδίωκε μια πιο περιεκτική συμφωνία με την 

Κοινοτητα.Τρεις κύριες θεματικές περιοχές ελήφθησαν υπόψη, ώστε να 

συμπεριληφθούν στη συμφωνία: διατάξεις-πλαίσιο σχετικά με τη βιομηχανική και 

οικονομική συνεργασία, μια μη προνομιακή εμπορική  συμφωνία και τακτικές 

διμερείς διαβουλεύσεις. Ίσως λόγω της αοριστίας της, η συμφωνία έλαβε το 

όνομα συμβατικός σύνδεσμος. Το πρώτο επίσημο βήμα προς τη διαπραγμάτευση της 

παρούσας συμφωνίας λήφθηκε στις 22 Μαΐου 1975, λίγο πριν από το τρίτο ταξίδι του 

πρωθυπουργού Trudeau στη Ευρώπη, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόταση της 

έκανε έκκληση προς το Συμβούλιο Υπουργών για Συμφωνία οικονομικής και 

εμπόρικης συνεργασίας με τον Καναδά. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στα τέλη 

Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν στις 2 Ιουνίου 1976, όταν μονογραφήθηκε η 

συμφωνία-πλαισιο. (Mahant, 1976) 

Η συμφωνία ξεκινά με την επανάληψη των υποχρεώσεων της GATT (Άρθρα I και V) 

και οι ρήτρες οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας είναι γενικές,δεν 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, τα δύο μέρη 

αναλαμβάνουν να προωθήσουν, στον ανώτατο δυνατό βαθμό, την ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση των εμπορικών τους συναλλαγών (άρθρο II Οικονομική συνεργασία 

).Σύμφωνα επίσης με το Άρθρο III,1,2,3 τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν την 

οικονομική τους συνεργασία σε όλους τους τομείς που κρίνουν κατάλληλους. Η 

συνεργασία αυτή θα επιδιώξει ιδίως να ευνοήσει την ανάπτυξη των αντίστοιχων 

βιομηχανιών τους με την μορφη των κοινων επιχηρησεων ,να ενισχύσει την 

τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο,αλλα και να δημιουργήσει νέες πηγές 

εφοδιασμού και νεες αγορές. Μέσω της συμφωνίας δίνεται ώθηση στην τακτική 

ανταλλαγή βιομηχανικών, γεωργικών και λοιπών πληροφοριών, καθώς και στην 

ανάπτυξη επαφών και δραστηριοτήτων προωθήσεως μεταξύ των επιχειρήσεων και 

οργανισμών των δυο εταιρων. Ακόμη συνιστάται Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας, 

στόχος της οποιας είναι να παρακολουθεί  τις εμπορικές και οικονομικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο εταίρων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

1976). 
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5.2 Συμφωνία για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτέ (2003)  

 

Το αλκοόλ και η γεωργία είναι δύο τομείς που καταδεικνύουν τις ιστορικές εντάσεις 

που υπήρχαν στην εμπορική σχέση ΕΕ-Καναδά.Οι επαρχιακές κυβερνήσεις ειχαν 

ιστορικά το μονοπώλιο στη πώληση αλκοολούχων ποτών. Προκειμένου να αυξήσουν 

τα έσοδα τους , ρύθμισαν την πώληση και την εισαγωγή όλου του αλκοόλ, με έμφαση 

στο κρασί και την μπύρα. Οι εισαγωγές μπύρας από άλλες χώρες, για παράδειγμα, 

υπόκεινταν σε υψηλούς δασμούς. Παρόμοιοι περιορισμοί τέθηκαν και στους 

εγχώριους παραγωγούς.Οι τελευταίοι ήταν υποχρεωμένοι να διατηρούν ζυθοποιίες σε 

μεμονωμένες επαρχίες.Αρκετές επαρχιακές κυβερνήσεις επίσης έκαναν διακρίσεις 

υπέρ των τοπικών οινοποιών επιβάλλοντας εξαιρετικά υψηλές τιμές σε διεθνή και 

άλλα καναδικά προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πίνακες ελέγχου 

οινοπνευματωδών ποτών απαγόρευαν την πώληση κρασιών που προερχονταν από 

άλλες χωρε ή επαρχιες. Hubner, K. (2016) 

Η πρώτη διαφωνία του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΚ) 

επικεντρώθηκε στη δήλωση προθέσεων του 1979 που υπογράφηκε από καναδικές 

επαρχίες, η οποία περιόριζε ρητά την ικανότητα των επαρχιακών συμβουλίων 

οινοπνευματωδών ποτών να ρυθμίζουν τις πωλήσεις αλκοόλ. Ορισμένες ευρωπαϊκές 

χώρες αμφισβήτησαν το κατά ποσο οι επαρχίες συμμορφώνονταν με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές μάρκετινγκ και 

η πολιτική της για την προστασία των τοπικών οινοποιείων με την χρηση 

διαφορετικών σημάνσεων, θεωρήθηκαν ως παραβιάσεις της δήλωσης προθέσεων. Το 

ζήτημα υποβλήθηκε σε επιτροπή διαφορών της GATT. Ο Καναδάς και η Ευρώπη 

κατέληξαν σε συμφωνία τον Δεκέμβριο του 1988 που παγώνει τις υπάρχουσες 

διαφορές τιμών για την μπύρα. Hubner, K. (2016) 

Η αντιπαράθεση EC / GATT έφερε στην επιφάνεια διαφορές μεταξύ επαρχιών 

σχετικά με το θέμα του αλκοόλ.Σε μια προσπάθεια εκπροσώπησης αυτών των 

αντικρουόμενων συμφερόντων, η Οτάβα κάλεσε τις επαρχίες σε τρεις ξεχωριστές 

διαπραγματευτικές συνόδους της ΕΚ. Η τελική συμφωνία του 1988 συνήφθη με τη 

γνώση και συγκατάθεση της πλειονότητας των επαρχιών.Στα τέλη της δεκαετίας του 
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1990, ωστόσο, η ΕΚ ζήτησε την περαιτέρω αναθεώρηση των επαρχιακών πρακτικών 

διανομής οινοπνευματωδών ποτών. Τον Δεκέμβριο του 2000 ξεκίνησε διάλογο με την 

Οτάβα.Αρκετούς μήνες αργότερα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήρθε σε επαφή με τις 

κυριότερες οινοπαραγωγικές επαρχίες, για να τους προτείνει να συμμετάσχουν στο 

διάλογο αυτό. Hubner, K. (2016) 

Το 2003 υπογράφηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 

Καναδά για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, η οποία αφορούσε την χρήση 

ετικέτας αλλά και την πρόσβαση στην αγορά. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, οι 

Καναδοί παραγωγοί δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να βάζουν ετικέτα στα προϊόντα 

χρησιμοποιώντας τους όρους sherry, champagne, port ή Chianti. Συνολικά, αυτή η 

συμφωνία είχε αμελητέες επιπτώσεις στις καναδικές επαρχίες. Η συμφωνία επέτρεψε 

επίσης στα εγχώρια οινοποιεία που βρισκόταν στο BC και στο Οντάριο να πωλούν 

αποκλειστικά καναδικά κρασιά σε ιδιωτικά καταστήματα λιανικής. Τέλος, η 

προστασία της ετικέτας επεκτάθηκε σε καναδικά προϊόντα όπως το παγωμένο κρασί 

και το ουίσκι. Hubner, K. (2016) 

Η ΕΕ στόχευσε για άλλη μια φορά τις καναδικές πολιτικές για την μπύρα και το 

κρασί το 2006. Σε καταγγελία που έκανε στον ΠΟΕ, η ΕΕ υποστήριξε ότι 

διαπιστώθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 28 εκατομμυρίων σε καναδούς 

ζυθοποιούς και οινοπαραγωγούς ενώ για τους ξένους παραγωγούς δεν υπήρξε 

αντίστοιχη πρόβλεψη από πλευράς της Καναδικής κυβέρνησης. Ακόμη τόνισε ότι 

τέτοιες πρακτικές γεννούν διακρίσεις. Οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά μειώθησαν την περίοδο 

αυτή. Για άλλη μια φορά, ωστόσο, επιτεύχθηκε διακανονισμός στις αρχές του 2009. 

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Καναδάς εξάλειψε τους δασμούς που 

ίσχυαν για τα μη αλκοολούχα ποτά .Προοδευτικές μειώσεις εφαρμόστηκαν επίσης για 

τον αφρώδη οίνο σε δοχεία με χωρητικότητα μικρότερη από δύο λίτρα και με 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω από 14,9 τοις εκατό. Hubner, K. (2016) 

 

5.3 Συμφωνία για την ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας (2009) 

 

Το 2009 υπεγράφη η Συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 
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2011.Συμφωνα με το άρθρο 3 παρ1 ένας από τους κυριότερους στόχους της 

συμφωνίας ήταν η θέσπιση αρχών και διακανονισμών με βάση την νομοθεσία κάθε 

κράτους που θα αναγνωρίζουν την αμοιβαία αποδοχή των εγκρίσεων που εκδίδουν οι 

αρμόδιες αρχές εκάστου των συμβαλλομένων μερών.Ακομη ένας στόχος ήταν η 

δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων στα πλαίσια διεθνοποίησης του σχεδιασμού, της 

κατασκευής αλλά και της συντήρησης των αεροσκαφών, πάντα με βάση τους στόχους 

που έχουν τεθεί για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. (Απόφαση του Συμβουλίου 2009/469/ΕΚ) 

Η συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και του Καναδά διαδραμάτισε εξέχοντα ρολό στην  περαιτέρω ανάπτυξη 

του εμπορίου μεταξύ των δυο εταίρων .Μέσω των αερογραμμών διευκολύνθηκε η 

ροη των προϊόντων και των πολύτιμων αγαθών από την ΕΕ προς τον Καναδά και 

αντίστροφα, ενώ αντιμετωπίστηκε και η μεταξύ τους γεωγραφική απόσταση.Η 

Ευρώπη και ο Καναδάς είναι στενοί διεθνείς εταίροι, με ισχυρούς οικονομικούς, 

πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις για τις αεροπορικές 

μεταφορές δεν αντικατοπτρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, αφού ο Καναδάς έχει 

περιοριστικές ή καθόλου  συμφωνίες αεροπορίας με τη συντριπτική πλειονότητα των 

κρατών μελών. Με την συμφωνία αυτή όμως επωφελήθηκαν τόσο οι ευρωπαίοι όσο 

και οι καναδικοί καταναλωτές. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EuropeanAviationSafetyAgency), με τον 

Οργανισμό Μεταφορών του Καναδά,επιλυθηκαν καίρια ζητήματα ασφαλείας και 

πιστοποιηθήκαν οι υπηρεσίες της Καναδικής αεροπορίας Συμπερασματικά θα λέγαμε 

ότι ο Καναδάς έγινε πιο ανταγωνιστικός στον κλάδο των αερομεταφορών. 

(Agreement L 153/11, 2009) 

 

5.4 Συμφωνία εναέριων μεταφορών (2009) 

 

H ΕΕ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εταίρο του Καναδά στις αεροπορικές 

μεταφορές. Τον Δεκέμβριο του 2009 τα δυο μέρη υπέγραψαν μια πιο ολοκληρωμένη 

συμφωνία που αφορούσε τις εναέριες μεταφορές αγαθών και προσώπων. Ο Καναδάς 

και τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής 
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Αεροπορίας που ετέθη προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, από 

κοινού με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιθυμούν να συγκροτήσουν ένα αεροπορικό 

σύστημα που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και οι 

κυβερνήσεις θα παρεμβαίνουν ελάχιστα σε αυτό.Στόχος της συμφωνίας είναι η 

βελτίωση των αεροπορικών μεταφορών με την ταυτόχρονη εξασφάλιση του 

υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας. Οι αεροπορικές των συμβαλλόμενων μελών 

εταιρείες τους επιθυμούν να έχουν ισότιμες δυνατότητες εκτέλεσης αεροπορικών 

μεταφορών στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας. Μια ακόμη επιθυμία τους είναι 

μεγιστοποίηση των οφελών για τους επιβάτες, τους αποστολείς, τις αεροπορικές 

εταιρείες, τους αερολιμένες, τους εργαζομένους τους, καθώς και για όσους 

επωφελούνται έμμεσα. (Agreement L 207/32, 2010)  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2  κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει σε οιαδήποτε 

αεροπορική εταιρεία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να καθορίζει τη συχνότητα και 

τη χωρητικότητα των αερομεταφορών που παρέχει στο πλαίσιο της παρούσας 

συμφωνίας με βάση την εμπορική συλλογιστική στην αγορά. Με την υπογραφή της 

Συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκαν απευθείας πτήσεις από τον Καναδά προς 

οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ και αντιστρόφως, χωρίς εβδομαδιαίους περιορισμούς 

πτήσεων και προσφερόμενων τιμών για τις αεροπορικές εταιρείες.Έτσι η σύνδεση 

των δυο αγορών βελτιώθηκε τόσο σε επίπεδο ροής πρόσωπων όσο και σε επίπεδο 

συναλλαγών .  

Επιπλέον, η συνθήκη περιελάμβανε άρθρα σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα όπως 

η ασφάλεια των καταναλωτών, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, το δίκαιο 

ανταγωνισμού και οι κρατικές επιδοτήσεις. Επιπρόσθετα δημιούργησε ευκαιρίες 

επενδύσεων για τις αεροπορικές εταιρείες τόσο του Καναδά όσο και τις ΕΕ, καθώς 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει πλήρη κυριότητα των αεροπορικών εταιρειών 

του από ξένους επενδυτές(Άρθρο 4) Συμφώνα με το Άρθρο 17 τα συμβαλλόμενα 

μέρη συγκροτούν επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 

συμβαλλόμενων μερών καθορίζει τις αεροναυτικές αρχές ενώ και διευκολύνει τις 

επαφές μεταξύ τους. Η Μεικτή Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 

(L 207 06/08/2010, 2010). 
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5.5 Στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης (2016)  

 

Η Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (StrategicPartnershipAct) δεν είναι μια  

εμπορική συμφωνία όπως οι προαναφερθείσες συμφωνίες ,αλλά μια πολιτική. Σκοπός 

της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ- Καναδά αλλά και η προώθηση του 

εμπορίου και των επενδύσεων. Η συμφωνία ενισχύει τον πολιτικό διάλογο σε ένα 

ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, της 

οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της 

ασφάλειας. (Interinstitutional File:2015/0073 (NLE), 2016).  

Πιο συγκεκριμένα η Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης αριθμεί συνολικά 34 

άρθρα και απαρτίζεται από έναν πρόλογο στον οποίο αναφέρεται ο σκοπός της 

Συμφωνίας, οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της .Ακόμη γίνεται και μια περιγραφή 

της συνεργασίας μέχρι σήμερα. Η Συμφωνία αποτελείται από επτά  θεματικές 

ενοτητες: 

-Βάση συνεργασίας : Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας οι δυο εταίροι συμφωνούν με τις 

κοινές αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές είναι η 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο διάλογος, η πολυφωνία, η ισότιμη 

συνεργασία και ο σεβασμός προς τους κανόνες διεθνούς δικαίου. 

-Ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες, δημοκρατία και κράτος δικαίου: 

Στο Άρθρο 2 παρ 1 τα συμβαλλόμενα μελή πρέπει να σέβονται τις νομικές διατάξεις 

που αφορούν τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρωπινά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθεριες. Επιπλέον δεσμεύονται να προωθούν τη δημοκρατία, με την διεξαγωγή 

ελεύθερων και δίκαιων εκλογών(Άρθρο 2 παρ 2).Η σημασία του κράτους δικαίου 

πρέπει να  αναγνωρίζεται από τους δυο εταίρους. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αποτελεσματική λειτουργία των 

θεσμών διακυβέρνησης σε ένα δημοκρατικό κράτος. (Άρθρο 2 παρ 4) 

-Διεθνής ειρήνη και ασφάλεια,αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ 1,2 τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η ταχεία 

διάδοση και χρήση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) απειλεί τη διεθνή 



73 
 

σταθερότητα και ασφάλεια. Η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των μελών, με σκοπό 

την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος, θεωρείται αναγκαία. Λαμβάνουν λοιπόν 

μετρά που αφορούν την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρηση σε κάθε διεθνή 

αφοπλισμό και προτρέπουν τα άλλα κράτη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις συνθήκες αφοπλισμού. Ακόμη η συμφωνία καλεί τα μελή να 

διατηρούν ένα αποτελεσματικό  σύστημα ελέγχου των εξαγωγών που θα εμποδίζει 

την παράνομη διέλευση εμπορευμάτων και συγκεκριμένα ΟΜΚ και θα επιβάλει 

κυρώσεις για παραβιάσεις στο τομέα των εξαγωγών.(Άρθρο 3 παρ 3).Παρόμοιες 

πρακτικές ακολουθούντα όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου 

μικρών και ελαφρών όπλων(SALWs).(Άρθρο 4 παρ 1,2,3) 

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 6 παρ 1,2 τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας αποτελεί κοινή προτεραιότητα. Οφείλουν λοιπόν να διεξάγουν υψηλού 

επιπέδου αντιτρομοκρατικές διαβουλεύσεις και επαφές με τα υπόλοιπα μελή για να 

επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διεξαγωγή αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. 

Επίσης στο πλαίσιο της προώθησης της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας 

καθίστανται αναγκαία η ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη 

το κεντρικός ρόλο  της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής της διατλαντικής ασφάλειας 

μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.(Άρθρο 7) Τα μέρη συμμερίζονται τη δέσμευση για 

πολυμερισμό και προσπαθούν να καταστήσουν τα  περιφερειακά και διεθνή φόρα πιο 

αποτελεσματικά (Άρθρο 8 παρ 1) 

-Οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη: 

Μέσω μιας ανοικτής παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να επέλθει η οικονομική 

ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό τα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους προς αμοιβαίο 

όφελος ,με σκοπό την ενίσχυση του ελεύθερου εμπορίου και  των επενδύσεων.Στοχος 

είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού ,χωρίς αποκλεισμούς παγκοσμίου συστήματος 

συναλλαγών  (Άρθρο 10 παρ 1,2).Η μείωση της φτώχειας και η επίτευξη της 

ευημερίας είναι πρωτεύων στόχος για αυτά.(Άρθρο 12 παρ 4). 

-Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια: 

Συμφώνα με το Άρθρο 18 παρ 2 τα μέρη αναπτύσσουν δικαστική συνεργασία σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ακόμη δίνεται έμφαση στην επιβολή του νομού 

όσον αφορά καίρια ζητήματα όπως τα ναρκωτικά (Άρθρο 19), η καταπολέμηση του 
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οικονομικού εγκλήματος (Άρθρο 20) ,το ηλεκτρονικό έγκλημα(Άρθρο 20), το 

ξέπλυμα χρημάτων, η προστασία των συνόρων και το μεταναστευτικό ζήτημα 

(Αρθρο23), η προξενική προστασία,(Άρθρο 24) και τέλος η ασφάλεια των 

δεδομένων(Άρθρο 25)  

- Μηχανισμοί πολιτικού διαλόγου και διαβούλευσης:  

Με το Άρθρο 26 και 27 ενισχύεται ο πολίτικος διάλογος με τηνδιεξαγωγη  συνόδων 

κορυφής σε επίπεδο ηγετών και με  συνεδριάσεις σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών 

αλλά και με διαβουλεύσεις σε υπουργικό επίπεδο για θέματα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας δημιουργούνται δύο νέοι κοινοί 

μηχανισμοί, η Κοινή Υπουργική Επιτροπή και η Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας. 

(Interinstitutional File:2015/0073 (NLE)) 

Οι διαπραγματεύσεις για την SPA ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2011, παράλληλα 

με τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA), με σκοπό την 

αντικατάσταση της Συμφωνίας Πλαισίου του 1976 για την Εμπορική και Οικονομική 

Συνεργασία. Η συμφωνία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 

2015. Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Οκτωβρίου 2016 και εφαρμόστηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2, από 1 Απριλίου 2017.Η SPA θεωρείται η 

πιο ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά μέχρι σήμερα, καθώς 

αξιοποιεί ευρύ φάσμα της συνεργασίας που καθιερώθηκε στο πλαίσιο της ατζέντας 

εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά του 2004. (L 329/45, 2016)  

 

5.6 Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία Καναδά – 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement)  

 

 5.6.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την απόφαση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις της με 

τον Καναδά, οι οποίες αφορούσαν την σύναψη μιας  Περιεκτικής Οικονομικής και 
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Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) σε μια περίοδο που το πολίτικο και δημόσιο αίσθημα 

ήταν επηρεασμένο από την παγκοσμιοποίηση και που ο Παγκόσμιους  Οργανισμού 

Εμπορίου αδυνατούσε να ενθαρρύνει την πολυμερή απελευθέρωση του εμπορίου.Τον 

Ιούλιο του 2007 στην διάρκεια της ετήσιας συνάντησης κορυφής  ΕΕ – Καναδά στο 

Βερολίνο, οι δυο εταίροι θέλησαν να ενισχύσουν τους μεταξύ τους οικονομικούς 

δεσμούς. Αποφάσισαν λοιπόν να διεξάγουν μια  κοινή μελέτη ώστε να διαπιστώσουν 

αν μια περαιτέρω οικονομική συνεργασία θα ήταν ωφέλιμη ή ζημιογόνα για αυτούς. 

Η μελέτη αυτή κυκλοφόρησε στις 16 Οκτωβρίου 2008. Συμφώνα με αυτήν οι 

ανεπτυγμένες οικονομίες των δυο εταίρων θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων.Στη σύνοδο κορυφής Καναδά-ΕΕ το 2008 στο Κεμπέκ, η ΕΕ 

αποφάσισε να προχωρήσει σε μια περαιτέρω οικονομική συνεργασία με τον Καναδά. 

Κατα την διάρκεια της συνόδου προσδιοριστήκαν τα θέματα που θα τίθονταν υπό 

διαπραγμάτευση. Έτσι, η έναρξη διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται στις 6 Μαΐου 

2009 στο συνέδριο Καναδά- ΕΕ στην Πράγα, χωρίς όμως η Συμφωνία να έχει 

επικυρωθεί, όπως προβλεπόταν, μέσα σε 24- 30 μήνες από εκείνο το διάστημα. 

(Hubner, Deman, & Balik, 2017)  

Τελικά, οι διαπραγματεύσεις λήγουν το 2014 και έπειτα από τις παροτρύνσεις του 

Πρωθυπουργού του Καναδά, Justin Trudeau ,η τελική Συμφωνία υπεγράφη από τους 

εταίρους στις 30 Οκτωβρίου 2016. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, με την έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών η Περιεκτική 

Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement- CETA) τίθεται σε προσωρινή ισχύ. (Ελληνική Δημοκρατία: Υπουργείο 

Εξωτερικών, 2018)  

 

5.6.2 Λόγοι που οδήγησαν στην υπογραφή της 

 

Ο Καναδάς επιθυμούσε μια εμπορική συνεργασία με την ΕΕ καθώς το εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών του ήταν αμιγώς προσανατολισμένο στις ΗΠΑ. Η ΕΕ είναι 

δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις Ηνωμένες 

Πολιτείες,αντιπροσωπεύοντασ το 9,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου αγαθών 
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του Καναδά το 2014. Επιπλέον, η αγορά της ΕΕ διαθέτει 500 εκατομμύρια 

υποψηφίους καταναλωτές για καναδικές επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον της ΕΕ για τον 

Καναδά δεν είναι τόσο έντονο, αφού για αυτήν είναι μόλις ο δωδέκατος μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος της στη σειρά κατάταξης. Ίσως η ΕΕ ενδιαφερόταν να ξεκινήσει 

τις διαπραγματεύσεις για την σύναψη της εν λόγω Συμφωνίας με σκοπό να δοκιμάσει 

έναν από τους πυλώνες της Παγκόσμιας Εμπορικής Στρατηγικής του 2006, που 

αφορούσε την συμπερίληψη δημόσιων συμβάσεων σε μελλοντικές ΣΕΣ. Ακόμη η ΕΕ 

μπορεί να ήθελε να συνεργαστεί με έναν όχι και τόσο σημαντικό για αυτήν εταίρο 

λόγω του ότι αρκετές πολυμερείς εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις που 

είχε με άλλες χώρες απέτυχαν όπως  η πολυμερής συμφωνία για τις Επενδύσεις 

(MAI) και Γύρος της Ντόχα του ΠΟΕ και λόγω του γεωοικονομικοπολιτικού 

ανταγωνισμού που υφίστανται από άλλες αγορές όπως αυτή της Κίνας. (Hubner, 

Deman, & Balik, 2017) Επιθυμία της ήταν να εδραιώσει την παρουσία της στην 

αγορά της Βόρειας Αμερικής και να γίνει πιο ανταγωνιστική από ότι ήταν στο 

παρελθόν. (Kitou & Philippidis, 2010).  

 

5.6.3 Το περιεχόμενο και οι όροι της συνθήκης 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται κυριότεροι τομείς στους οποίους αναμενόταν πως η 

συνθήκη θα επέφερε αλλαγές.  

1. Διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών  

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφωνήσαν να καταργήσουν τους δασμούς στα εισαγόμενα 

προϊόντα που προέρχονταν από την ΕΕ και τον Καναδά, είτε όταν η CETA τεθεί σε 

ισχύ ,είτε σταδιακά εντός 3,5 ή 7 χρόνων.  Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, με την εν 

λόγω συμφωνία καταργείται το 99% των δασμών στα βιομηχανικά και αγροτικά 

προϊόντα της ΕΕ και του Καναδά και εξασφαλίζεται μεταξύ των εταίρων η διαφάνεια 

στις πολιτικές δασμών. Για τα γεωργικά προϊόντα διατηρηθήκαν ορισμένες 

ποσοστώσεις απο πλευράς ΕΕ ,σε μοσχάρι και χοιρινό ,ενώ από πλευράς Καναδά 

διατηρήθηκαν οι ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά προιοντα. Προβλέπεται ακόμα 
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άνοιγμα της αγοράς στις δημοσιές προμήθειες ,πλην της ναυπήγησης πλοίων. 

(European Commission c, 2017) 

Η CETA αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ 

η ΕΕ σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών. Oι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ αισθάνονται 

νομικά ασφαλείς καθώς τόσο η καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και οι 

Καναδικές επαρχίες έχουν θέσει με όρους διαφάνειας όλους τους περιορισμούς στην 

παροχή υπηρεσιών.Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά της ΕΕ.Η τελευταία αποκτά 

μεγαλύτερη πρόσβαση στις καναδικές αγορές, κυρίως μέσω της ναυτιλίας. (European 

Commission c, 2017) 

Oι υπηρεσίες που αφορούσαν την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες 

εξαιρέθηκαν από την παρούσα συμφωνία. Στο πλαίσιο της διευκολύνθηκε η 

μετακίνηση των βασικών στελεχών των εταιριών παροχής υπηρεσιών και 

υιοθετήθηκε ένα κοινό πλαίσιο αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. 

(European Commission c, 2017) 

Εν κατακλείδι όσον αφορά τα μέτρα μη δασμολογικού χαρακτήρα, υποστηρίχθηκε 

πως τα τεχνικά εμπόδια που αφορούν στη διαφάνεια, τα διεθνή πρότυπα και 

κανονισμοί και οι έλεγχοι συμμόρφωσης θα πρέπει να συνεχίζουν να υφίστανται, 

καθώς έτσι προστατεύονται οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Συμφωνήθηκε όμως 

να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία ώστε να μειωθούν οι αποκλίσεις στην ερμηνεία 

των κανονισμών με την συμμετοχή οργανισμών παροχής πιστοποιήσεων και 

τυποποίησης. (European Commission c, 2017)  

2. Ξένες Επενδύσεις  

Η υπογραφή της CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), 

αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη της εξωτερικής διάστασης της επενδυτικής πολιτικής 

της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις. Συμφώνα με το άρθρο 8.4 η πρόσβαση στην αγορά είναι ελεύθερη από 

περιορισμούς ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, τη συνολική αξία των 

συναλλαγών ,τον συνολικό αριθμό φυσικών προσώπων και απαιτήσεων ειδικών 

μορφών νομικού προσώπου ή κοινής επιχείρησης. Ακόμα απαγορεύονται οι 

απαιτήσεις επιδόσεων μιας επένδυσης από το κράτος υποδοχής (άρθρο 8.5), ενώ τα 
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δύο μέρη εγγυώνται ίση μεταχείριση για τους ξένους επενδυτές(άρθρο 

8,6).Προβλέπεται ίση μεταχείριση των επενδυτών όσον αφορά την αποζημίωση για 

απώλεια λόγω ένοπλης σύγκρουσης, εμφύλιας σύρραξης, κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης ή φυσικής καταστροφής. (άρθρο 8.11).Στο πλαίσιο της η μεταφορά 

χρηματικών κεφαλαίων για επενδύσεις  είναι ελεύθερες. (Πλέσσιας, 2019). 

 Τα κράτη και οι επενδυτές μπορούν να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές μόνο σε 

περιπτώσεις που ο επενδυτής μπορεί να αποδείξει πως έχει συμβεί κάποια παραβίαση 

όσον αφορά τη δίκαιη μεταχείριση του, είτε δεν έλαβε αποζημίωση λόγω 

απαλλοτρίωσης ή ζημίας από το κράτος. Ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει αρχικά 

σε διακανονισμό με το κράτος ,αν όμως δεν βρεθεί λύση έχει την δυνατότητα να 

προσφύγει σε κάποιο δικαστήριο προς διαιτησία CETAπροβλέπει και τη δημιουργία 

ενός ειδικού συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών. 

(Πλέσσιας, 2019). 

3. Θέματα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας  

Η CETA προβλέπει τη θέσπιση ειδικών κανονισμών που αφορούν την έγκριση των 

φυτικών προϊόντων,ώστε το εμπόριο των δυο αυτών χώρων να διευκολυνθεί ,παντα 

βέβαια με την τήρηση υψηλών επίπεδων στα πρότυπα ασφάλειας.Όσον αφορά τα 

κρέατα και τα προϊόντα κρέατος, η κτηνιατρική συμφωνία ΕΕ-Καναδά που 

ενσωματώνεται στη CETA δείχνει το ποσό επωφελής ήταν και για τις δυο χώρες η 

μεταξύ τους συνεργασία στο κτηνιατρικό τομέα.. Συμφώνησαν να απλοποιηθεί η 

διαδικασία έγκρισης για τους εξαγωγείς. Ο Καναδάς άνοιξε ξανά την αγορά βόειου 

κρέατος για 19 κράτη μέλη μέσω γρήγορων και ρεαλιστικών διαδικασιών. Η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχουν οι δυο εταίροι όσον αφορά τις υπηρεσίες 

κτηνιατρικού ελέγχου αντικατοπτρίζεται επίσης στις δεσμεύσεις που αποσκοπούν 

στην ελαχιστοποίηση των εμπορικών περιορισμών σε περίπτωση εκδήλωσης νόσου. 

Στη περίπτωση αυτή οι χώρες που δεν έχουν επηρεαστεί από την νόσο  μπορούν να 

συνεχίσουν την εμπορικη τους δραστηριότητα χωρίς διακοπή. (European 

Commission, 2017). 

Στον τομέα της υγείας των φυτών, η CETA θεσπίζει νέες διαδικασίες που θα 

απλοποιούν τη διαδικασία έγκρισης για φυτά, φρούτα και λαχανικά από τον Καναδά. 

Ένα πιλοτικό πρότζεκτ για τα μήλα έχει ήδη ξεκινήσει και σημειώνει ικανοποιητική 

πρόοδος στενή συνεργασία με την Καναδική Επιθεώρηση Τροφίμων (CFIA), την 
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Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο 

στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους 

εξαγωγείς. (European Commission, 2017). 

4. Γεωγραφικές Ενδείξεις  

O Καναδάς συμφώνησε να προστατεύσει 143 γεωγραφικές ενδείξεις. Ως γεωγραφική 

ένδειξη νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο παράγεται σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο και του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό  

οφείλεται στη γεωγραφική του προέλευση. Αυτές περιλαμβάνουν προϊόντα όπως το 

τυρί Roquefort, το βαλσάμικο ξύδι από τη Modena και το ολλανδικό τυρί Γκούντα. 

Αυτά  αποτελουν τα κυρία εξαγόμενα προϊόντα της ΕΕ. Ο Καναδάς και η ΕΕ θα 

προστατεύσουν αυτά τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις. 

(European Commission, 2017). 

5.Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Το κεφάλαιο της CETA για την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει στην ανάπτυξη του 

εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά μέσω της θέσπισης ενός πλαισίου το όποιο 

θα προστατεύει πρότυπα περιβάλλοντος και εργασίας και θα καθιερώνει κανόνες που 

θα αφορούν τους προαναφερθέντες τομείς .Η CETA περιλαμβάνει  δεσμεύσεις για 

διεθνή πρότυπα και συμφωνίες όπως για παράδειγμα, σεβασμός στις θεμελιώδεις 

συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)και αλλά και αποτελέσματα 

εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιων.Επίσης μεριμνά ώστε οι 

κανόνες εργασίας και περιβάλλοντος να μην καταχράζονται εντός του εμπορικού 

πλαισίου.Υποστηρίζει αειφόρους αναπτυξιακούς στόχους, όπως εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, το οικολογικό σήμα και δίκαιο εμπόριο, προωθώντας έτσι εμπορικές και 

επενδυτικές πρακτικές. (European Commission, 2017). 

Η CETA δημιουργεί επίσης ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για να επιβλέπει αν 

εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις. Διαθέτει ένα ειδικό κυβερνητικό σώμα και 

συγκεκριμένα κανάλια για να διασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διμερή βάση αλλά και έναν μηχανισμό για την 

αντιμετώπιση διαφορών, που περιλαμβάνει κυβερνητικές διαβουλεύσεις και 

αξιολογήσεις από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. (European Commission, 2017). 
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5.6.4 Αναμενόμενες αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας  

 

Παρότι κατά γενική ομολογία η συμφωνία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διατήρηση 

στενότερων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων, με τη δημιουργία ενός 

ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου που να τις διέπει, αμφότερα τα μέρη διατηρούν 

τις επιφυλάξεις τους σε ορισμένους τομείς «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας.  

Θέματα όπως τα πρότυπα ασφαλείας, η ελεύθερη πρόσβαση γεωργικών προϊόντων, οι 

ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, η δημόσια υγεία, η ασφάλεια του περιβάλλοντος 

και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οι 

μεταφορές, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται από περιορισμούς. Στη συνέχεια της 

ανάλυσής θα παρουσιαστούν οι περιορισμοί αυτοί καθώς και οι ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις από την υπογραφή της συμφωνίας για τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη ξεχωριστά.  

Εξετάζοντας τις αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας από την πλευρά του Καναδά, οι 

ομάδες συμφερόντων που θα πληγούν περισσότερο από την υπογραφή της είναι:  

- Παραγωγοί τυριού  

Ο Καναδάς θα ανοίξει για την ΕΕ μια νέα διμερή ποσόστωση 17.700 τόνων 

τυριού,16.000 τόνοι εκ των οποίων προορίζονται για τυριά υψηλής ποιότητας και 

1.700 τόνοι για βιομηχανοποιημένα προϊόντα τυριού. Επιπλέον, 800 τόνοι τυριού 

υψηλής ποιότητας θα διατεθούν με τεχνική ρύθμιση στην ΕΕ.Tο συνολικό 

αποτέλεσμα θα είναι 18.500 τόνοι.Επομενως η καναδική αγορά θα κατακλυστεί με 

διπλάσιες ποσότητες τυριού προερχόμενο από την ΕΕ. Αυτό θα προκαλέσει 

ανταγωνισμό μεταξύ των εγχώριων παραγωγών. (European Commission).  

 Από την άλλη πλευρά ο Καναδάς θα δυσκολευτεί να αντισταθμίσει την ελεύθερη 

πρόσβαση των γαλακτοκομικών προϊόντων του στην ευρωπαϊκή αγορά και τις 

αυξημένες πωλήσεις που αυτή συνεπάγεται αφού οι Ευρωπαίοι έχουν μακροχρόνια 

ιστορία όσον αφορά το τυρί. Επομένως, οι Καναδοί παραγωγοί τυριού θα πρέπει να 
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διατηρήσουν τα υψηλά μερίδια αγοράς τους εγχώρια, αν επιθυμούν αύξηση των 

κερδών τους και όχι μείωση τους. (Schwarz, 2015)  

-Οινοποιεία 

Οινοπαραγωγικές περιοχές όπως το Ontario θα αντιμετωπίζουν εντονότερο 

ανταγωνισμό από τους ευρωπαίους οινοπαραγωγούς, διότι θα εξισωθούν οι τιμές σε 

διάφορα ειδή κρασιού λόγο της κατάργησης των δασμών. (European Commission, 

2017). 

Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία αναμένεται να παρουσιάσει αρνητικές συνέπειες 

και για την ευρωπαϊκή πλευρά.  

 -Επίλυση διαφορών ξένου επενδυτή και κράτους 

Η CETA διαθέτει έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, 

ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει κατακόρυφα τις δικαστικές διεκδικήσεις 

επιχειρήσεων κατά της ΕΕ και μεμονωμένων κρατών μελών της, ενώ θα μπορούσε να 

παρακωλύσει επικίνδυνα τις προσπάθειες των κρατών για την προστασία των 

πολιτών τους και του περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών δίνει την 

δυνατότητα σε ξένες επιχειρήσεις να ενάγουν κράτη σε ιδιωτικά διεθνή δικαστήρια 

ζητώντας αποζημίωση για κρατικά μέτρα προστασίας των οικονομικών συναλλαγών 

της υγείας και του περιβάλλοντος, που πιστεύουν ότι καταπατούν τα δικαιώματά 

τους. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις μπορεί να πάψουν να δρουν με γνώμονα το γενικό 

συμφερον,αλλα προς όφελος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων λόγο αυτού του 

μηχανισμού. (Coprorate Europe). 

Μεγάλο μέρος των αμερικανικών επιχειρήσεων διατηρεί θυγατρικές επιχειρήσεις 

στον Καναδά που θα μπορούσαν να ενάγουν ευρωπαϊκά κράτη, ακόμη κι αν η ΕΕ 

μελλοντικά εξαιρέσει ή περιορίσει την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 

κρατών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής 

Συνεργασίας (TTIP), η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Οι 

Ευρωπαίοι λοιπόν ανησυχούν διότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κυριαρχούν στην 

οικονομία του Καναδά. (Coprorate Europe).  

Η ρήτρα προστασίας των επενδυτών, απασχόλησε ιδιαίτερα την Γερμανια.Μέρος της 

γερμανικής κοινής γνώμης τόνισε ότι η εν λογω ρήτρα θα επέτρεπε στους ξένους 



82 
 

επενδυτές να μηνύουν κυβερνήσεις όταν κάποιοι νόμοι δεν είναι της αρεσκείας τους 

αλλά και να ασκούν πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε οι τελευταίες να 

υποκύψουν στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.Η Γερμανία, μάλιστα απείλησε πως 

δεν να υπογράψει τη συμφωνία εάν δεν επαναδιαπραγματευθεί το σχετικό άρθρο η 

ευρωπαϊκή επιτροπή. (Capital, 2014). 

-Κτηνοτροφία/Γεωργία 

Βάσει της CETA η ΕΕ θα αυξήσει τις εισαγωγές καναδικού βοδινού και χοιρινού. 

Στον Καναδά η πλύση και επεξεργασία βοδινού και κοτόπουλου με χλωριούχο νερό, 

είναι νόμιμη ενώ αυτή η διαδικασία έχει απαγορευτεί στην ΕΕ.  Βεβαία το 2013 η ΕΕ 

επέτρεψε την πλύση του βοδινού σε γαλακτικό οξύ ως ένδειξη καλής πίστεως εν όψει 

της έναρξης διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να μειώσει τα πρότυπά της 

σε συγκεκριμένους τομείς προς όφελος των εμπορικών συμφωνιών. 

Ιδιαίτερα αρνητικές φαίνεται να είναι συνέπειες που θα επιφέρει στους τομείς της 

κτηνοτροφίας και της γεωργίας αυξημένη εισαγωγή ποσοτήτων χοιρινού και βόειου 

κρέατος από τον Καναδά καθώς και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις των εγχώριων κτηνοτρόφων ,οι οποίοι 

υποστήριξαν πως δεν υπήρξε μεριμνά για αυτούς και τα συμφέροντα τους. 

(Canadians). 

- Ασφάλεια στα τρόφιμα και τα ποτά 

Ο Καναδάς και η ΕΕ ευελπιστούν μες ω της συμφωνίας να μειώσουν αισθητά τους 

κανόνες που διέπουν τη διακίνηση τροφίμων όμως κάτι τέτοιο ελλοχεύει κινδύνους 

για την υγεία των πολιτών. Σε άλλες περιπτώσεις εμπορικών συμφωνιών αυτό 

καταστεί δυνατό μέσω της εναρμόνισης προτύπων μεταξύ των χωρών, όπως το 

ανώτατο όριο καταλοίπων (MRL), δηλαδή τη νομικά  επιτρεπτή ποσότητα 

παρασιτοκτόνων αποδεκτά όρια παρασιτοκτόνων είναι διαφορετικά στον Καναδά και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς είναι ο τρίτος τρεις μεγαλύτερος παραγωγός 

γενετικά τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων στο κόσμου. Δεν προβλέπεται υποχρεωτική 

σήμανση των ΓΤ τροφίμων, παρόλο που επιτρέπεται προαιρετικά η επισήμανσή τους. 

Η ΕΕ  σε αντίθεση με τον Καναδά, θέσπισε την υποχρεωτική σήμανση για όλα τα 
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γενετικά τροποποιημένα προϊόντα που περιέχουν πάνω από 0,9 τοις εκατό ΓΤ 

συστατικά. (Canadians). 

Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί βασική αρχή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Συμφώνα με αυτή την αρχή κανένα προϊόν δεν 

τοποθετείται στην αγορά προς κατανάλωση ή χρήση, αν δεν αποδειχθεί από τον 

παράγωγο του ότι δεν είναι επιβλαβές  για την υγεία του ανθρώπου και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ευρώπη η αρχή της προφύλαξης παίζει έναν 

καθοριστικό ρόλο, στον Καναδά όμως εφαρμόζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό.Είναι 

σαφές ότι πολλοί από τους κανονισμούς του Καναδά σχετικά με θέματα όπως τα ΓΤ 

τρόφιμα, τα παρασιτοκτόνα, οι χρωστικές τροφίμων και αλλά δεν είναι τόσο ισχυροί 

όσο οι κανονισμοί της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν πρέπει ν φροντίσουν να μην 

υποβαθμιστούν οι δικοί τους κανονισμοί στο πλαίσιο της CETA. (Canadians). 

Ακόμη οι δεσμεύσεις εισαγωγής που αφορούν το κρέας που προέρχεται από τον 

Καναδά αυξάνονται σε 80000 τόνους για το χοιρινό και στους 65000 τόνους για το 

βοδινό. Η Βρετάνια όμως είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός εταίρος του Καναδά στην 

ΕΕ.Η προαναφερθείσα απόφαση πάρθηκε πριν το δημοψήφισμα στην Βρετανία για 

την έξοδο της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως οι συνέπειες για τους 

παραγωγούς της ηπειρώτικης Ευρώπης θα είναι σοβαρές, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα 

μπορούν να ανταποκριθούν στις ποσοστώσεις είναι υπέρμετρα υψηλές καθώς ήδη  

βρίσκονται σε κρίση λόγω των πολύ χαμηλών τιμών των αγροτικών προϊόντων. 

(Canadians) 

 

-Γεωγραφικοί προσδιορισμοί στα τρόφιμα 

Την στιγμή που 145 ευρωπαϊκές ονομασίες τροφίμων που πωλούνται στον Καναδά 

είναι προστατευόμενες, κι ενώ ορισμένες συμφωνίες εξασφαλίζουν ένα βαθμό 

προστασίας για κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, χιλιάδες ευρωπαϊκές γεωγραφικές 

ενδείξεις δεν προστατεύονται. Συγκεκριμένα μόνο το 10 τοις εκατό των γεωγραφικών 

ενδείξεων προστατεύεται από τη CETA. (Canadians) 

Η ΕΕ αν και κατάφερε να προστατεύει 145 αγροτικά της προϊόντα κάποια όπως η 

φέτα θυσιάστηκαν. Για πέντε συνολικά τυριά (Asiago, Feta, Fontina, Gorgonzola, 

Munster) προβλέπεται ότι θα επιτρέπεται στους παραγωγούς του Καναδά που έκαναν 

χρήση των ονομασιών αυτών μέχρι τις 18/10/2013 να εξακολουθούν να τους 
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χρησιμοποιούν, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη χρήση των ονομασιών αυτών μόνο σε 

μελλοντικούς παραγωγούς. Επίσης, προβλέπεται ότι η χρήση των ονομασιών αυτών 

θα συνοδεύεται από διατυπώσεις όπως «kind», «type», «style», «imitation», ή κάτι 

συναφές, σε συνδυασμό με μία ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής 

προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ απαγορεύεται πλέον και η χρήση 

ενδείξεων σε παλιούς και νέους παραγωγούς, οι οποίες παραπέμπουν στην Ελλάδα.  

Για   χρήση του όρου <<Feta>> σε ήδη υφιστάμενα στην καναδική αγορά προϊόντα  

επιβάλλεται   επισήμανση  της καταγωγής <<Made in Canada >> για να 

προστατευθούν  προϊόντα της ΕΕ και των παραγωγών τους , με σαφή διάκρισή τους 

από εκείνα που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

Η ελληνική φέτα πλέον χαρακτηρίζεται ως γενικό είδος τροφίμου. Συνεπεια αυτού 

είναι η αγορά να  κατακλυστεί από προϊόντα φέτας προερχόμενα από τον Καναδά. 

Έτσι, η Ελλάδα χάνει ουσιαστικά ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα 

στον τομέα αυτό. Βέβαια, οι εκπρόσωποι του κλάδου της φέτας στην Ελλάδα τόνισαν 

πως σε βάθος 7ετίας ο χαρακτηρισμός της φέτας ως γενικό είδος μπορεί να αρθεί. 

(Τσουκαλάς).  

-Επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών 

Με την υπογραφή της συμφωνίας, είναι πιθανό Καναδικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν 

μέρος  σε δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν την παροχή των  αναγκαίων αγαθών 

για τη ζωή όπως είναι το νερό. Η CETA μπορεί να συνεπάγεται μια περαιτέρω 

εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του του νερού. Επίσης τρόπος τιμολόγησης 

του είναι ένα ακόμα μέσο για την εμπορευματοποίηση του.Δεν είναι λίγοι αυτοί που 

υποστηρίζουν πως η τιμή του θα αυξηθεί ,σε σημείο που η παροχή κοινωνικής 

μεριμνάς από τοπικούς φορείς θα καταστεί δύσκολη. (European Water Movement). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν μέσω της ανάλυσης του οικονομικού και πολίτικου 

περιβάλλοντος των δυο εταίρων αλλά και μέσα από την ιστορική ανάδρομη των 

μεταξύ τους εμπορικών και οικονομικών συμφωνιων,να κατανοήσουμε την σημασία 
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που έχει η υπογραφή εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών μεταξύ των χωρών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπογραφή της πιο περιεκτικής εμπορικής και 

οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των δυο εταίρων. Το περιεχόμενο της συμφωνίας 

όπως επίσης και οι αναμενόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να 

προκαλέσει,εξετάστηκαν αμφίπλευρα, προκειμένου να εντοπίσουμε με ποια κίνητρα 

οι δυο χώρες προχώρησαν στην σύναψη της εν λόγο συμφωνίας αλλά και ποια 

σημεία της συμφωνίας τέθηκαν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή 

αποτελεί την ουσιαστικότερη και στενότερη συνεργασία που έχει υπογραφεί ανάμεσα 

σε δύο τόσο μεγάλες οικονομικές αγορές, γεγονός που καθιστά τις επιπτώσεις της 

στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Ανάμεσα σε αυτές είναι η 

ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, λόγω κατάργησης του 99% των δασμών και 

καλύτερης συνεργασίας των δύο πλευρών σε θέματα τεχνικών εμποδίων.Πέραν όμως 

των εξαγωγών σε αγαθά, στη CETA προβλέπεται προστασία των αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, ενώ δημιουργείται μηχανισμός επίλυσης διαφορών κράτους – 

επενδυτή. Επιπλέον, η συμφωνία δίνει την προοπτική συμμετοχής των αλλοδαπών 

επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και των δύο πλευρών. Ακόμη, η συμφωνία 

απελευθερώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών, ενώ μεριμνά για την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα που έχει η 

σύναψη της CETA,παρατηρούνται και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στο τομέα 

του τυριού και του κρασιού. Πολλοί είναι αυτοί οι θεωρούν ότι με κάποια κεφάλαια 

της η CETA προσβάλει την δημόσια υγεία. Μάλιστα, στους δύο τελευταίους τομείς 

υπάρχει φόβος για παράλογη αύξηση του κόστους στην παροχή υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας, λόγω των ιδιωτικοποιήσεων. Ακόμη, κάποια αγροτικά–διατροφικά 

προϊόντα όπως η ελληνική φέτα δεν προστατεύονται μέσω της ονομασίας 

προελεύσεως κάτι που πλήττει βαθύτατα τους παραγωγούς.Σύμφωνα με διατάξεις της 

CETA για τις διαφορες μεταξυ επενδυτων και κράτους,οι οποίες πρόκειται να 

υλοποιηθούν μέσω ενός νέου δικαστικού συστήματος, οι επιχειχήσεις θα έχουν την 

δυνατότητα να μηνύουν κράτη για πρακτικές που θεωρούν ότι παραβιάζουν τα 

δικαιώματα τους και αν κατι τέτοιο επιτραπεί τότε και οι εγχώριοι επενδυτές θα 

μπορούν να ξεφύγουν από την ρύθμιση.Ωστόσο εκτός του ότι επιτρέπονται ειδικές 

αξιώσεις και πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα από ξένους επενδυτές , η CETA δεν 

ορίζει πουθενά τις ευθύνες των επενδυτών στις οποίες θα μπορουσε να ασκηθεί 

προσφυγή είτε σε εγχώριους είτε σε ξένους, παράλληλα με αυτά τα δικαιώματα. Η 

CETA και οι διατάξεις που αυτή συμπεριλαμβάνει αναφορικά με τις επενδύσεις 
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δείχνουν την προσπάθεια που καταβάλλε η ΕΕ να διαχειριστεί το φαινόμενο της 

παγκοσμοιοποίησης. Έτσι από την μια επιχειρεί να δημιουργήσει ένα φιλικό 

περιβάλλον για τις επενδύσεις και από την άλλη θέλει τα κράτη μέλη της να ασκούν 

απρόσκοπτα τη ρυθμιστική τους εξουσία. Παρά τις καλές προθέσεις της να 

συνδυάσει αυτούς τους δύο στόχους είναι αναμφισβήτητο πως αυτό θα είναι 

δύσκολο. Οι ανησυχίες των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με ζητήματα 

περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας των κεκτημένων εργασιακών 

δικαιωμάτων είναι έντονες. Η CETA σίγουρα όμως αποτελεί την πρώτη μεγάλη 

επιτυχία της Επιτροπής σε εμπορικό επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό και είναι πιθανό 

να ανοίξει το δρόμο για την επίτευξη παρόμοιων συμφωνιών.Τα μέχρι τώρα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ceta συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας των 

δύο εταίρων, καθώς οι εξαγωγές τους έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προ-CETA 

περίοδο. 
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