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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. CETA-Δημόσιες Συμβάσεις 

 
Βάσει της Συμφωνίας CETA, η ΕΕ τηρεί 

διαδικτυακή πύλη ανακοίνωσης δημοσίων 
συμβάσεων Tender Electronic Daily System 
(TEDS), μέσω της οποίας παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους πληροφορίες σχετικά με την 
δυνατότητα πρόσβασής τους σε δημόσιους 
διαγωνισμούς που πρόκειται να διεξαχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη. Εντούτοις, από καναδικής 
πλευράς δεν υφίσταται ενιαίο ηλεκτρονικό 
σημείο πρόσβασης (Single Point of Access-
SPA) δημοσίευσης ενός ενοποιημένου 
καταλόγου προκηρύξεων συμβάσεων 
κρατικών προμηθειών.  Βάσει της CETA,  ο 
Καναδάς οφείλει, εντός πενταετίας από την 
θέση σε προσωρινή ισχύ της εν λόγω 
Συμφωνίας, ήτοι μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 
2022, να αναπτύξει την εν λόγω εφαρμογή. 

Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα 
https://buyandsell.gc.ca, όπου αναρτώνται οι 
προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν μόνο στην 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ως προς τους 
διαγωνισμούς σε επίπεδο Επαρχιών 
(Provinces), Ομοσπονδιακών Εδαφών 
(Territories) και μεγάλων Δήμων, αντίστοιχος 
ιστότοπος είναι: https://www.cfta-
alec.ca/doing-business.  

Σημειώνεται ότι κάθε 
Επαρχία/Ομοσπονδιακό Έδαφος έχει τη 
διακριτική ευχέρεια να εξαιρέσει κάποιους 
τομείς από τη διαδικασία των δημοσίων 
προμηθειών, είτε για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας είτε προστασίας της εγχώριας 
βιομηχανίας. 
 
 
 
 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

1. Μείωση ανεργίας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Καναδά, τον Σεπτέμβριο 2019 
δημιουργήθηκαν 54.000 νέες θέσεις εργασίας, 
με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού 
ανεργίας, το οποίο διαμορφώθηκε από 5,7% 
σε 5,5%. Έτσι, κατεγράφη αύξηση των 
θέσεων εργασίας κατά 456.000, σε σύγκριση 
με το περασμένο έτος, ενώ το ποσοστό 
απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 2,4%. 

 

2. Εκλογές-Νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 

Κατόπιν των αποτελεσμάτων των εκλογών 
της 21ης Οκτωβρίου 2019, από τις οποίες 
εξήλθε αποδυναμωμένο το κυβερνών κόμμα, 
η νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα ορκιστεί 
στις 20 τρέχοντος μηνός. Από τις πρώτες 
δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Justin 
Trudeau, διαφαίνεται η πρόθεση συνέχισης 
της ίδιας πολιτικής σε θέματα διεθνούς 
εμπορίου. 

Μετά την ορκωμοσία, η Επαρχία του 
Κεμπέκ προτίθεται να αξιώσει από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την τήρηση των 
υποσχέσεών της αναφορικά με το μέτρο 
οικονομικής στήριξης των αγροτών της 
Επαρχίας ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων Καναδά, το οποίο είχε εξαγγείλει 
πριν τις εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός 
του εν λόγω μέτρου είναι η αντιστάθμιση των 
ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες λόγω 
ανοίγματος της εγχώριας αγοράς σε ξένους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, συνεπεία 
των συμφωνηθέντων σε διεθνείς συμφωνίες 
ελευθέρου εμπορίου. 
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3. Παραγωγή σόγιας 

 
Η φετινή παραγωγή σόγιας στον Καναδά 

αναμένεται να ξεπεράσει τους έξι 
εκατομμύρια τόνους. Η απορρόφηση της 
μεγάλης παραγωγής ανησυχεί τους 
παραγωγούς, καθώς ο αριθμός των φορτίων 
σόγιας προς την Κίνα, του σπουδαιότερου 
πελάτη του Καναδά,  παραμένει αμελητέος 
από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε 
προέκυψε η υπόθεση Huawei. Ακόμη, 
εξαιτίας της εν λόγω υπόθεσης, 
παρουσιάστηκε συσσώρευση πλεονάσματος 
σόγιας και στις ΗΠΑ, το οποίο, όμως, λόγω 
χαμηλής τιμής διάθεσης και επιθετικής 
πολιτικής, διοχετεύθηκε στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλώντας το μερίδιο 
αγοράς που έχει στην περιοχή ο Καναδάς. Αν 
και οι καναδικές πωλήσεις στην ΕΕ έχουν 
σημειώσει αύξηση φέτος, παραμένουν σε, 
κάτω του μέσου όρου, επίπεδα.    

 
 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αγωγός Trans Mountain 

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόσφατα 
επανεκλεγέντος Πρωθυπουργού, κ. Justin 
Trudeau, πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η 
κατασκευή του έργου επέκτασης του αγωγού 
Trans Mountain, σε μια προσπάθεια 
προσέγγισης των Δυτικών Επαρχιών, όπου το 
κόμμα του (Liberals) συγκέντρωσε χαμηλά 
ποσοστά.   Υπογράμμισε ότι θα δείξει 
περισσότερη ευαισθησία στις ανάγκες των 
Επαρχιών Αλμπέρτας και Σασκάτσουαν, 
πλουσίων σε φυσικούς πόρους. Διαβεβαίωσε 
ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν, παρά τα 
νομικά κωλύματα. Στόχος είναι η εξασφάλιση 
μεγαλύτερης χωρητικότητας του αγωγού, 
γεγονός το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα 
στους παραγωγούς πετρελαίου να διοχετεύουν 
το προϊόν τους στο εξωτερικό, σε 
ανταγωνιστικές τιμές. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. 
Morneau, από την επέκταση του αγωγού, η 
Κυβέρνηση αναμένει να έχει εισόδημα 500εκ. 
δολλαρίων, ετησίως, ποσό με το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί η μετάβαση του Καναδά σε 
οικονομία καθαρής ενέργειας. Υποσχέθηκε, 
δε, να διαθέσει όλα τα έσοδα από τη 
λειτουργία του αγωγού σε καθαρές πηγές 
ενέργειας και σε έργα που απορρυπαίνουν την 
ατμόσφαιρα από τον άνθρακα. 

2. Δυτικός Καναδάς: Μείωση του αριθμού 
εξεδρών γεώτρησης 

 
Προ της πτώσεως τιμών πετρελαίου το 

2014, υπήρχαν περίπου 900 εξέδρες 
γεώτρησης πετρελαίου στον Δυτικό Καναδά. 
Σήμερα, ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε 
μόνο 500, λόγω της αποχώρησης της εταιρείας 
Citadell Drilling. Παρά το γεγονός ότι η 
απεγκατάσταση και μεταφορά μιας εξέδρας 
είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, η 
απόφαση της εν λόγω εταιρείας να 
αποχωρήσει από τον Καναδά κρίνεται, εκ των 
υστέρων, ορθή, καθώς, σε περίπτωση 
παραμονής της, θα κινδύνευε η επιβίωσή της 
λόγω έλλειψης δραστηριότητας, σύμφωνα με 
δηλώσεις του Εκτελεστικού της Διευθυντή.  

 
 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

1. Διεθνής Έκθεση Φρούτων και 
Λαχανικών (Τορόντο, 12-14 Μαΐου 
2020) 

Από 12 έως 14 Μαΐου 2019, θα 
πραγματοποιηθεί στο Τορόντο η Διεθνής 
Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών «CPMA 
Convention & Trade Show», την οποία 
διοργανώνει η Καναδική Ένωση Διακίνησης 
Φρούτων και Λαχανικών (Canadian Produce 
Marketing Association - Association 
Canadienne de la Distribution de Fruits et 
Légumes - CPMA), μέλη της οποίας είναι το  



 4

90% των χονδρεμπόρων φρούτων και 
λαχανικών της χώρας. 

Η εν λόγω Έκθεση  πραγματοποιείται σε 
ετήσια βάση και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό 
εκθετών και επισκεπτών. Περισσότερες 
πληροφορίες συμμετοχής είναι διαθέσιμες 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
www.convention.cpma.ca  


