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Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. CPTPP 
 
α. Καναδάς-Ιαπωνία 

Ο Καναδάς και η Ιαπωνία συμφώνησαν την 
εφαρμογή πρόσθετων κανόνων εμπορίου 
σχετικά με την ασφάλεια των αυτοκινήτων και 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως 
προβλέπεται σε σχετική συνοδευτική 
επιστολή (side letter), η οποία τίθεται σε ισχύ 
με την υπόλοιπη Συμφωνία. 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της 
Βόρειας Αμερικής - Fiat Chrysler, Ford και 
General Motors - είχαν εκφράσει ανησυχίες 
σχετικά με την Συμφωνία CPTPP, η οποία 
φαίνεται να κλίνει υπέρ της Ιαπωνίας. Δεν 
ήταν τυχαίο ότι, αμέσως μετά την υπογραφή 
της, η καναδική κυβέρνηση εξακολούθησε να 
διαπραγματεύεται με την Ιαπωνία ειδικότερα 
ζητήματα του τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας.  

 
β. Γαλακτοπαραγωγοί 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας CPTPP, η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση χορήγησε 
«αθόρυβα» στους Καναδούς 
γαλακτοπαραγωγούς σχεδόν αποκλειστικά 
δικαιώματα εισαγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων από τις χώρες-μέλη της εν λόγω 
Συμφωνίας, ως αντιστάθμισμα των υπέρ των 
ΗΠΑ παραχωρήσεων που προβλέπονται στη 
Συμφωνία CUSMA. 

 

2. CETA  

 
Κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε 

αύξηση της απορρόφησης των ποσοστώσεων 
στις ευρωπαϊκές εξαγωγές τυριού. Η καναδική 
κυβέρνηση, πάντως, έχει αναγνωρίσει ότι το 
ισχύον καθεστώς παρουσιάζει αδυναμίες και 
θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. 

Σχετικά με τις ποσοστώσεις στη Συμφωνία 
CPTPP, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, 

προβλέπεται προσωρινή χορήγησή τους κατά 
85% σε παραγωγούς και κατά 15% σε 
διανομείς. 

Ο κατάλογος με επιτυχημένες περιπτώσεις 
εταιρειών που επωφελούνται των διατάξεων 
της Συμφωνίας CETA  είναι διαθέσιμος στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 
 http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-
you/in-focus/exporters-stories  

 
 

3. Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου 
Καναδά – Ισραήλ (CIFTA) 

 
Στις 29 Νοεμβρίου 2018 κατατέθηκε στην 

Βουλή, προς έγκριση, το νομοσχέδιο Bill C-85 
που αφορά στην εκσυγχρονισμένη Συμφωνία 
Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Καναδά και 
Ισραήλ (CIFTA), η οποία υπεγράφη στις 28 
Μαΐου 2018. 

Με τη νέα Συμφωνία πρόκειται να 
αντικατασταθεί η παλαιότερη, η οποία είχε 
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1997. Από 
τότε, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
υπερτριπλασιάστηκε, ανερχόμενος σε  1,7 
δισεκατομμύρια δολλάρια Καναδά  το 2017. 

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.  

Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη Συμφωνία 
που περιελάμβανε κεφάλαιο σχετικά με την 
ισότητα φύλων, το οποίο ενέπιπτε στην καθ’ 
ύλην αρμοδιότητα του μηχανισμού επίλυσης 
διαφορών. 
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
1. Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας 

τροφίμων 
 

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 πρόκειται να 
τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την 
ασφάλεια τροφίμων 
(http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177

555/1512149203296).  
Την εποπτεία τήρησης έχει ο Καναδικός 

Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων 
(Canadian Food Inspection Agency – CFIA), 
στον δικτυακό τόπο του οποίου έχουν 
αναρτηθεί αναλυτικές πληροφορίες 
(www.inspection.gc.ca).  

Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι η 
ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων και η 
ταχύτερη απομάκρυνση από την αγορά των μη 
ασφαλών προϊόντων. Ταυτόχρονα, 
περιορίζεται η γραφειοκρατία, μειώνεται η 
επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού και 
απλοποιείται η διαδικασία για τις 
επιχειρήσεις, καθώς θα εφαρμόζεται ένα μόνο 
πλέγμα κανόνων, αντικαθιστώντας τα 
δεκατέσσερα συνολικά νομοθετήματα που 
ισχύουν σήμερα.  

Σχετικές πληροφορίες για την αδειοδότηση 
υπό το νέο καθεστώς είναι διαθέσιμες στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: apply for a Safe Food for 
Canadians (SFC) licence in My CFIA 
(http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-
cfia/eng/1482204298243/1482204318353).  

 

2. Δασοκομικά προϊόντα 

Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
της Καναδικής Ένωσης Δασοκομικών 
Προϊόντων (Forest Products of Canada 
Association), κ.  Derek Nighbour, οι 
ανεπαρκείς σιδηροδρομικές υποδομές 
οδήγησαν σε καθυστερήσεις παράδοσης 
φορτίων και απώλεια εσόδων της τάξεως των 
500 εκ. δολλαρίων Καναδά, κατά το 2018.  

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Πετρελαϊκή κρίση-Επαρχία Αλμπέρτα 

 
Η τιμή του αργού πετρελαίου της Επαρχίας 

Αλμπέρτα έφθασε σε ιστορικό χαμηλό 
δεκαετίας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
αμερικανικό προϊόν. Εξαιτίας αυτού, η 
πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, κα Rachel 
Notley, προέβη στην υποχρεωτική μείωση της 
παραγωγής. Ωστόσο, σύμφωνα με 
οικονομικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή 
αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμένη 
συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας, κατά το 
επόμενο έτος. 

Η κα Notley ζήτησε από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναγνωρίσει 
την πρωτοκαθεδρία της Επαρχίας στη ρύθμιση 
του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
επιμένοντας ότι η Οττάβα πρέπει να προβεί σε 
ενέργειες στήριξης της εν λόγω πληγείσας 
βιομηχανίας. 

Ως εκ τούτου, ανακοινώθηκε οικονομική 
στήριξη, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων, του πετρελαϊκού τομέα της 
Επαρχίας, εκ μέρους της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, την οποία η κα Notley 
χαρακτήρισε ως ανεπαρκή για την  άμβλυνση 
της κρίσης, καθώς παραμένουν τα βαθύτερα 
αίτια, ήτοι απουσία επαρκών υλικών 
υποδομών μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων 
πετρελαίου και ελλιπής συντήρηση του 
υπάρχοντος δικτύου. 
 

2. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενέργειας 

 
Αρχές Δεκεμβρίου 2018, ο Αναπληρωτής 

Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γεράσιμος Θωμάς, 
επισκέφθηκε την Οττάβα, προκειμένου να 
παρουσιάσει στις καναδικές αρχές την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική στον τομέα της 
Ενέργειας(https://ec.europa.eu/clima/policies/s
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trategies/2050_en), η οποία δημοσιοποιήθηκε 
στις 28 Νοεμβρίου τ.έ. 

Η εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, με 
χρονικό ορίζοντα το 2050,  αναμένεται να 
οδηγήσει σε αύξηση νέων θέσεων εργασίας 
στους τομείς γεωργίας και κατασκευών. Στο 
πλαίσιο των επαφών του, παρείχε χρήσιμα 
στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση 
της καναδικής πλευράς να συμμετάσχει 
πλήρως στην εκστρατεία απεξάρτησης από 
τον άνθρακα, έθεσε θέματα σχετικά με τη 
δυνατότητα εξαγωγών υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) από τον Καναδά στην 
Ευρώπη και συζήτησε ζητήματα που 
προκύπτουν από την ανάγκη εξασφάλισης 
σταθερής παροχής ραδιενεργών ισοτόπων για 
ιατρικούς σκοπούς. 
 

3. Exxon Mobil 

 
H Exxon Mobil απέσυρε τα σχέδιά της για 

την κατασκευή τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη 
Βρετανική Κολομβία, αξίας 25 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων.  

Πρόκειται για μία ακόμη ματαίωση που 
προστίθεται στoν μακρύ κατάλογο των 
σχεδίων που ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν 
κατά την τελευταία διετία.  

Εξαίρεση αποτελεί η Royal Dutch Shell 
PLC, η οποία ανακοίνωσε, τον Οκτώβριο 
2018, την απόφασή της να προχωρήσει στην 
υλοποίηση των σχεδίων της στο Κιτιμάτ της 
Βρετανικής Κολομβίας, μέσω συμμετοχής της 
σε κοινοπραξία για το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. «FOOD EXPO GREECE 2019» (Αθήνα, 
Metropolitan Expo, 16-18 Μαρτίου 
2019) – Πρόγραμμα Εμπορικών 
Επισκεπτών 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών 

επισκεπτών (hosted buyers programme) της 
Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων Food Expo 
Greece 2019,  το Γραφείο μας προέβη σε 
ενημέρωση των καναδικών εισαγωγέων 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
αλυσίδων λιανικής πώλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι από τον Καναδά 
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με 
τους διοργανωτές στις ακόλουθες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (fp@forumsa.gr, 
ek@forumsa.gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


