Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες Καναδά-Εξελίξεις έτους 2018
1. CUSMA
Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας G20 στο Μπουένος Άιρες, υπεγράφη,
στις 30 Νοεμβρίου 2018, από τον Καναδό Πρωθυπουργό, κ. Justin Trudeau, και τους
Προέδρους των ΗΠΑ και του Μεξικού, κ.κ. Donald Trump και Enrique Pena Nieto, η «νέα
Συμφωνία NAFTA», όπως αποκάλεσε ο Καναδός Πρωθυπουργός τη Συμφωνία CUSMA.
Κατά τη διεθνή πρακτική πρόταξης του ονόματος της χώρας εκάστου εταίρου, η νέα
Συμφωνία αποκαλείται CUSMA από τον Καναδά, USMCA από τις ΗΠΑ και TMEUC από
το Μεξικό.
Την τελετή υπογραφής επεσκίασε η διατήρηση των αμερικανικών δασμών στα
καναδικά και μεξικανικά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, που ανακοινώθηκαν στις 31
Μαΐου 2018, ενώ το ζήτημα της άρσης τους τίθεται από τους Καναδούς αξιωματούχους,
σε κάθε ευκαιρία, κατά τις συναντήσεις με τους ομολόγους τους.
Σημειώνεται ότι, ως ανταπάντηση, εφαρμόστηκε, την 1 η Ιουλίου 2018, επιβολή δασμών
εκ μέρους του Καναδά σε προϊόντα των ΗΠΑ, συνολικής αξίας 16,6 δισ. CAD,
αντίστοιχης των καναδικών εξαγωγών που επηρεάζονται από τους αμερικανικούς δασμούς
(https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/cacsap-cmpcaa-1-eng.asp).
Σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις, ο Καναδάς απειλεί να μην προβεί σε κύρωση της
άρτι επαναδιαπραγματευθείσας Συμφωνίας CUSMA, εάν προηγουμένως ο Πρόεδρος
Τραμπ δεν άρει τους δασμούς που έχει επιβάλει στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ καναδικά
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.
2. CETA
Κατά τη συμπλήρωση ενός έτους, από τη θέση σε προσωρινή ισχύ της Συνολικής
Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA) την 21 η Σεπτεμβρίου 2017,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύνοδος της Κοινής Επιτροπής (Joint Committee) στο
Μόντρεαλ, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο Καναδός Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου χαρακτήρισε τη CETA ως «Συμφωνία
Ορόσημο», καθώς έθεσε νέα πρότυπα «οικοδόμησης» πρωτοποριακών Εμπορικών
Συμφωνιών.
Ήδη, από το πρώτο έτος ισχύος της εν λόγω Συμφωνίας, καταγράφεται αμφίδρομη
επωφελής συναλλαγή, με σημαντική αύξηση του διμερούς όγκου εμπορίου, κατά 10%,
ήτοι αύξηση 100 δισεκατομμυρίων δολλαρίων (CAD), σε απόλυτους αριθμούς. Προς
εξυπηρέτηση της αυξημένης κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων, δημιουργήθηκαν νέες
ναυτιλιακές γραμμές.
3. CPTPP
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης, από τον Καναδά, της νέας Περιεκτικής και
Προοδευτικής Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP), η
οποία είχε υπογραφεί στις 23 Ιανουρίου 2018 μεταξύ των 11 (μετά την αποχώρηση των

ΗΠΑ) συμβαλλομένων χωρών, οι οποίες κατέχουν το 14% της παγκόσμιας οικονομίας.
Το σχετικό Νομοσχέδιο C-79 ψηφίσθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018, από τη Γερουσία και,
ακολουθώντας μια ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία, έλαβε τη βασιλική έγκριση (royal
consent).
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη, από την εν θέματι Συμφωνία, αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 4,2 δισ. CAD, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
4. CIFTA
Στις 29 Νοεμβρίου 2018 κατατέθηκε στην Βουλή, προς έγκριση, το νομοσχέδιο Bill C85 που αφορά στην εκσυγχρονισμένη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Καναδά και
Ισραήλ (CIFTA), η οποία υπεγράφη στις 28 Μαΐου 2018, σε αντικατάσταση της
παλαιότερης του 1997.
Η εκσυγχρονισμένη CIFTA επιφέρει νέες μειώσεις δασμών σε αγροτικά προϊόντα και
προϊόντα αλιείας. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, νέες «προοδευτικές» ρυθμίσεις για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και θέματα για την
προστασία της απασχόλησης και του περιβάλλοντος.
5. Εμπορικές σχέσεις Καναδά – Κίνας
Στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης των εμπορικών δεσμών με την Κίνα, ο
Yπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, κ. Jim Carr, από κοινού με τον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Bill Morneau, μετέβησαν στην κινεζική πρωτεύουσα, όπου
συμπροήδρευσαν με τον Κινέζο «State Councilor», κ. Wang Yong, στην πρώτη Σύνοδο
του Διμερούς Οικονομικού και Στρατηγικού Διαλόγου (EFSD) Καναδά και Κίνας, που
διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου 2018.
Οι δύο πλευρές προέβησαν σε ενδελεχή εξέταση θεμάτων που άπτονται της
μακροοικονομικής κατάστασης, της διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας, της
συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Κατέληξαν, δε, σε πενήντα (50) σημεία
αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας, από τα οποία προέκυπτε η κοινή επιθυμία περαιτέρω
συνεργασίας σε πολλούς τομείς.
Ωστόσο, το μέλλον των διμερών εμπορικών σχέσεων επισκιάστηκε από την υπόθεση
Huawei, αν και είναι ακόμη νωρίς, για να γίνουν αισθητές οι αρνητικές συνέπειες, στην
επενδυτική δραστηριότητα.

