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Εισαγωγή

Τον Ιούνιο του 2007 κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης κορυφής Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης – Καναδά, στο Βερολίνο, οι αρχηγοί κρατών- μελών της ΕΕ από κοι-
νού με τον Καναδό Πρωθυπουργό αποφασίζουν για την σύνταξη κοινής μελέτης 
με στόχο την «αξιολόγηση σχέσης κόστους- οφέλους μιας στενότερης Οικονομικής 
Εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά». Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement- CETA), θεωρείται απότοκο της 
ομώνυμης μελέτης, που δημοσιεύτηκε το 2008. 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. Το «χάσμα οικονομικών και αναπτυξιακών ταχυτήτων», οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις εντός  Ενωσιακών διακυβερνητικών πλαισίων, καθώς 
και η θεσμική αναβολή δύο ετών έγκρισης της Συμφωνίας από πλευράς του Ευρω-
κοινοβουλίου, οδήγησαν σε αυτή την καθυστέρηση. Τελικά, οι διαπραγματεύσεις 
λήγουν το 2014 και έπειτα από τις παροτρύνσεις του νεοεκλεγειθέντα Πρωθυπουρ-
γού του Καναδά, Justin Trudeau στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η 
τελική Συμφωνία υπεγράφη από τους εταίρους στις 30 Οκτωβρίου 2016. Στις 21 Σε-
πτεμβρίου 2017, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Συμβουλίου 
των Υπουργών η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement- CETA) τίθεται σε προσωρινή ισχύ, μεταξύ δύο δια-
χρονικά δυναμικών σύμμαχών και εμπορικών εταίρων. 
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Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε πως ανεξάρτητα από τα πορίσμα-
τα της έκθεσης και της φιλίας των δύο πλευρών, οι εταίροι θα εξυ-
πηρετούσαν επιμέρους συμφέροντα τους. Πράγματι, μια τέτοια 
εμπορική συμφωνία θα έδινε δυνατότητα στον Καναδά να μειώ-
σει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ, λόγω της NAFTA (North American 
Free Trade Agreement- Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων 
Συναλλαγών), δεδομένου ότι η CETA είναι η μεγαλύτερη διμερής 
πρωτοβουλία του Καναδά μετά τη NAFTA.  Αντιστοίχως, η ΕΕ επι-
δίωκε να εδραιώσει τη θέση της και να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να  ανταγωνιστούν τις αμερικανικές στον Καναδά επί 
ίσοις όροις. 

Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως μια “state of the art” Συμφωνία, η οποία περιλαμβά-
νει την κατάργηση του 99% των δασμών στις εξαγωγές, το άνοιγμα 
αγοράς υπηρεσιών με την διευκόλυνση της διαμονής, ασφάλισης 
φυσικών προσώπων και την αναγνώριση επαγγελματικών προσό-
ντων. Επιπλέον, πρόβλεψη γίνεται για το άνοιγμα προς το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, ενώ ιδιαίτερα προωθούνται οι επενδύσεις μεταξύ 
των μερών και η διασφάλιση και ισότιμη μεταχείρισή τους. Παράλ-
ληλα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας προστατεύονται ορισμένα «ευ-
αίσθητα» κρατικά μονοπώλια, τα πνευματικά δικαιώματα (ειδικό-
τερα η γεωγραφική προέλευση 172 προϊόντων) και το περιβάλλον, 
ακολουθώντας τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εξαιτίας των αντιδράσεων που ξέσπασαν με την υπογραφή της 
Συμφωνίας και ειδικότερα παίρνοντας ως κοινό παρανομαστή το 
γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και για τους 
δύο εταίρους κύριο τμήμα των εταιριών που εμφανίζουν τάσεις 
συμμετοχής στο διεθνές εμπόριο, τίθεται το ζήτημα κατά πόσο 
μπορούν να ευνοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την 
CETA. 

Έτσι, αφού παρουσιαστούν οι ανησυχίες των συνδικάτων, τα θετι-
κά στοιχεία που προβάλλονται σε επίπεδο θεσμικό από την άμεση 

Πηγή: http://www.thwink.org/sustain/glossary/ThreePillarsOfSustainability.htm
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ανταπόκριση της Μεικτής Επιτροπής CETA, με σύσταση για τις Μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και γίνει ειδική αναφορά και στην Ελλά-
δα, θα καταλήξουμε πως η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική 
Συμφωνία αποτελεί μια ευνοϊκή πρόκληση για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δεδομένου πως κάθε οικονομική ευκαιρία δεν ισοδυ-
ναμεί πάντοτε από μόνη της με οικονομική επιτυχία.

1. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς:  Δυο 
δυναμικοί σύμμαχοι 

Όπως αναφέρθηκε, ο Καναδάς θεωρείται διαχρονικά ισχυρός σύμ-
μαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι δύο αυτοί εταίροι δι-
ατηρούν κοινές δημοκρατικές αξίες και συνεργάζονται στενά σε 
επίπεδο θεσμών (πχ. Π.Ο.Ε., ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη, ΟΑΣΕ κ.α.) αλλά 
και σε  διμερές επίπεδο. Πιο αναλυτικά, οι συμβαλλόμενοι εταίροι 
έχουν συνεργαστεί πάνω σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων, προ-
άσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κλιματικής αλλαγής. Πα-
ράλληλα, ενισχυμένη συνεργασία έχει επιτευχθεί σε τομείς όπως 
η οικονομία, η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, το ελεύθερο εμπόριο 
και η αειφόρος ανάπτυξη [πχ. προσφάτως: Συμφωνία Στρατηγικής 
Εταιρικής Σχέσης (Strategic Partnership Agreement) και Περιεκτική 
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement -CETA)].

2. Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης με Καναδά

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Καναδάς το 
2016 αποτελούσε τον δέκατο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, 
ενώ η Ένωση συνεχίζει έως σήμερα να αποτελεί τον δεύτερο μεγα-
λύτερο εμπορικό εταίρο (10% του συνολικού εμπορίου) του Κανα-
δά μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Πιο αναλυτικά, το 2016 οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 35,2 δις €, ενώ 
οι εισαγωγές στα 29,1 δις €, σημειώνοντας πλεόνασμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο. Αυτό το πλεόνασμα ενδέχεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη. 
Τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ είναι τα μηχανήματα, 
ο εξοπλισμός μεταφορών και τα χημικά προϊόντα, ενώ εισάγονται 
μηχανήματα, χημικά προϊόντα, ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα. 

Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών, στην Ένωση το 2017 παρατη-
ρείται αύξηση 1.7% ενώ παράλληλα η παροχή υπηρεσιών αυξάνεται 
από τον Καναδά προς την Ένωση 1.1% σε σχέση με το 2016. Κύρια 
συνεργασία στο κομμάτι των υπηρεσιών αποτελούν οι μεταφορές, 
ο τουρισμός και οι τηλεπικοινωνίες.

Γράφημα 1. Εμπόριο υπηρεσιών (επί τοις 100%) ΕΕ-Καναδάς

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πηγή: Eurostat

Εικόνα 1. Μερίδιο κάθε πλευράς στις συνολικές εμπορικές συναλλαγές της άλλης
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Συμπληρωματικά, ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια έχουν ακο-
λουθήσει οι άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων, με 
την ΕΕ να έχει επενδύσει περισσότερο στον Καναδά απ’ ότι ο Κανα-
δάς στην ΕΕ. Ομως, η ΕΕ αποτελεί και το δεύτερο σημαντικότερο 

προορισμό για τις άμεσες ξένες επενδύσεις των Καναδών πολιτών.

Γράφημα 2. Άμεσες ξένες επενδύσεις ΕΕ – Καναδά

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ac. europa.eu/trade)

Γράφημα 3. Ετήσιες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ και στον Καναδά

Πηγή: ΟΟΣΑ
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3. Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική 
Συμφωνία (CETA)

Η συνεργασία ΕΕ- Καναδά είναι διαχρονική και πολυδιάστατη και 
σε διμερές επίπεδο. Ήδη από το 1976 συνάπτεται η Συμφωνία- Πλαί-
σιο Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ του Καναδά 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ πλέον απαριθμούνται περίπου 
δέκα καθαρές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των εταίρων. Αυτές οι 
συμφωνίες πραγματοποιούνται είτε στα πλαίσια εμβάθυνσης μιας 
κατεύθυνσης της Γενικής Συμφωνίας Δασμών Εμπορίου/ GATT (π.χ. 
Συμφωνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του άρθρου 
XXIV: 6 της GATT, 2007) είτε γενικής απελευθέρωσης και συγχρονι-
σμού εμπορικών σχέσεων (π.χ. Συμφωνία για το Κρασί και τα Οινο-
πνευματώδη Ποτά, 2003).

Όπως αναφέρθηκε, η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία 
(CETA), η οποία υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2016 από τους ηγέτες 
της ΕΕ (Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου, Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ και Πρωθυπουργό της 

Γράφημα 4. Εμπόριο ΕΕ με Καναδά: Συνολικά αγαθά – Εμπορικές ροές της ΕΕ και 
ισοζύγιο

Πηγή: Eurostat
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Σλοβακίας, διότι η Σλοβακία κατά την περίοδο αυτή ασκούσε την 
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ) και τους Καναδούς ηγέτες (Πρω-
θυπουργός και Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου), αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη Εμπορική Συμφωνία για την ΕΕ με τον Καναδά. Η συμφωνία 
αυτή τέθηκε σε προσωρινή ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017, αφού 
πριν εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. 

Δεδομένου όμως, ότι πρόκειται για μεικτή συμφωνία απαιτείται η 
έγκριση και από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών- μελών της Ένω-
σης. Έτσι, εξακολουθεί να εκκρεμεί η πλήρης εφαρμογή της καθώς 
ναι μεν δέκα κράτη- μέλη την έχουν ήδη κυρώσει, αλλά η Ιταλία και 
η Αυστρία, μεταξύ άλλων, απειλούν να μην την επικυρώσουν.

4. Το περιεχόμενο της Περιεκτικής 
Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας 
(CETA)

Η CETA αποτελεί μια φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ δύο εταίρων που 
μοιράζονται παρόμοιες ιδέες για τον κόσμο και διαθέτουν κοινά χα-
ρακτηριστικά όπως υψηλά πρότυπα προϊόντων, εργασίας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

Η προαναφερθείσα συμφωνία θέτει το πλαίσιο για το εμπόριο αγα-
θών, υπηρεσιών και επενδύσεων, με στόχο το άνοιγμα της αγοράς 
και την αύξηση των ευκαιριών για καναδικές και ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο εμπόριο αγαθών καταργείται το 99% 
των δασμών (κεφάλαιο 2) και εξασφαλίζεται η αμοιβαία διαφάνεια 
στις πολιτικές δασμών (κεφάλαιο 6.2). Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
προβλέπονται στη βάση τήρησης του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
ενώ απαγορεύονται για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων μεταξύ 
των εταίρων (κεφάλαιο 7).1

1 Το ολοκληρωμένο κείμενο της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας 
(CETA):  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)
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Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες (κεφάλαιο 9), προβλέπεται το άνοιγ-
μα της αγοράς, η προσωρινή είσοδος και διαμονή (κεφάλαιο 10), 
η ασφάλιση φυσικών προσώπων (κεφάλαιο13) και η αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων (κεφάλαιο 11) για τις  νομικές υπηρε-
σίες, την λογιστική, τις υπηρεσίες μεταφορών και τηλεπικοινωνιών 
(κεφάλαιο 15), τον τουρισμό κ.α. 

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ρυθμίσεις πάνω στη ναυτι-
λία και το ηλεκτρονικό εμπόριο (κεφάλαιο 14 και 16 αντίστοιχα). Από 
την άλλη πλευρά, τονίζεται πως μέσω της Συμφωνίας εξασφαλίζο-
νται τομείς κρατικής ρύθμισης, όπως η εκπαίδευση και η περίθαλψη 
(κεφάλαια 18,19).

Αξιοσημείωτο κομμάτι της Συμφωνίας αποτελεί η ενότητα για τις 
επενδύσεις (κεφάλαιο 8). Στην ενότητα αυτή, εξαλείφονται τα εμπό-
δια στις ξένες επενδύσεις, όπως τα ανώτατα όρια κεφαλαιακών 
απαιτήσεων ή οι απαιτήσεις επιδόσεων, ενώ οι εξαιρέσεις πάνω σε 
αυτό. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται πως υπάρχουσες και μελλοντι-
κές πιθανές εξαιρέσεις, στο κομμάτι των επενδύσεων αλλά και ευ-
ρύτερα στη CETA, εντοπίζονται στον «αρνητικό κατάλογο» μη συμ-
μορφούμενων μέτρων (παραρτήματα), στο τέλος της Συμφωνίας. 
Επιπλέον, θεσπίζονται διαφανείς, σταθεροί και προβλέψιμοι κανόνες 
για τις επενδύσεις, ενώ τα δύο μέρη εγγυώνται ίση μεταχείριση για 
τους ξένους επενδυτές. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου 
συστήματος Επενδυτικού Δικαστηρίου [Investment Court System – 
(ICS)], το οποίο επιτρέπει στους επενδυτές να επιλύουν γρήγορα και 
με δίκαιο τρόπο τις επενδυτικές διαφωνίες με τις κυβερνήσεις. 

Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι εξασφαλίζονται ο πλήρης σεβα-
σμός των συμφωνηθέντων στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) σε σχέση με τις παράνομες συμπράξεις και την 
προστασία του ανταγωνισμού (κεφάλαιο 3,17). Συνεργασία αποφα-
σίζεται για την εφαρμογή των διακηρύξεων του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εργασίας (κεφάλαιο 23) και την εφαρμογή των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (κεφάλαιο 22). Μάλιστα, καταλυτικό ρόλο στην 
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εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης θα διαδραματίσει, μια 
μεικτή Επιτροπή για το Εμπόριο και την Αειφόρο ανάπτυξη, στην 
οποία θα συμμετέχουν ομάδες συμφερόντων.

Επιπλέον, τα μέρη αποφασίζουν να συντονίσουν καλές πρακτικές 
για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων (κεφάλαιο 4), την 
παροχή πληροφοριών, την προστασία των ζώων και του περιβάλλο-
ντος (κεφάλαιο 5,24).

Τέλος, σημαντικότατο θεωρείται το κομμάτι της προστασίας των 
δεδομένων του δημιουργού (κεφάλαιο 20), στο οποίο πέρα από τα 
πνευματικά δικαιώματα βάσει της ομώνυμης συμφωνίας (Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) του 
ΠΟΕ διασφαλίζονται οι γεωγραφικές ενδείξεις (περίπου 172) και η 
χώρα προέλευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η προ-
στασία της ελληνικής φέτας που απαγορεύεται χρήση της ονομασί-
ας αυτής σε όλες τις επενδυτικές καναδικές δραστηριότητες από το 
2013 και έπειτα για εξαγωγή μέσα στην ΕΕ.

5. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει σαφώς τον όρο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύστασης της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003, για τον ορισμό μιας μικρομεσαίας επιχείρησης 
λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: ο αριθμός προσωπικού και ο 
κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός. 

Έτσι, μια μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που οι απα-
σχολούμενοι της δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα. Επίσης, θα πρέπει να 
έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. € ή συνολικό ισολογισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.2

2 Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32003H0361
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Σύμφωνα με το Καναδικό κράτος και τη Βιομηχανία του Καναδά ο 
όρος μικρομεσαία επιχείρηση, αναφέρεται σε επιχειρήσεις με λιγό-
τερους από 500 εργαζομένους. Μάλιστα σε ένα τρέχον ερευνητικό 
πρόγραμμα που συλλέγει στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στον Καναδά, η Statistics Canada ορίζει μια  μικρομεσαία επι-
χείρηση ως κάθε επιχειρηματικό ίδρυμα με 0 έως 499 υπαλλήλους 
και με λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια ισολογισμό.3

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν το κυριότερο κομμάτι των 
επιχειρήσεων αριθμητικά στην ΕΕ και τον Καναδά, καθώς αναλογούν 
πάνω από το 99% των  επιχειρήσεων παρέχοντας 2/3 των θέσεων 
εργασίας και προσφέροντας το 55% του οικονομικού πλούτου. 

Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
αξία των συνολικών καναδικών εξαγωγών είναι περίπου το ένα τέ-
ταρτο, ενώ το μερίδιο τους σε όλες τις εξαγωγές της ΕΕ είναι μόλις 
λιγότερο από το ένα τρίτο. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

3 Key Small Business Statistics – January 2019: http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/
eng/h_03090.html

Πηγή: Government of Canada

Γράφημα 5. Συνεισφορά των καναδικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
εξωγωγές (2017)
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Σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου (2015) και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 50% όλων των ευρωπαϊκών μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων συμμετείχαν στις διεθνείς δραστηριότητες 
εκτός της εσωτερικής αγοράς τα τελευταία τρία χρόνια. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι «είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστι-
κότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία της Ευρώπης» 
τα ανοίγματα στη διεθνή αγορά. Έτσι, μέσω της σύναψης διεθνών 
διμερών συμφωνιών αλλά και μέσω της αποκλειστικής εκπροσώ-
πησης των κρατών- μελών στον ΠΟΕ, γίνεται η προσπάθεια προώ-
θησης ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγές και επενδυτι-
κά ανοίγματα. Μολοταύτα, αυτή η διάθεση έχει αμφισβητηθεί από 
πολλούς δρώντες.  Εξαίρεση, δεν αποτέλεσε η CETA. 

6. Οι αντιδράσεις απέναντι στην 
Περιεκτική και Οικονομική Συμφωνία

Η υπογραφή της Συμφωνίας, ξέσπασε θύελλα θετικών και αρνητι-
κών αντιδράσεων, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπε-
δο μη κυβερνητικών δρώντων, οργανώσεων, συνδικαλιστικών ομά-
δων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνδέσμων. Χιλιάδες άτομα 

Εικόνα 2. Διαμαρτυρία εναντίον στην CETA στην Πολωνία (2016)

Πηγή: Reuters
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διαμαρτυρήθηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών και άλλων μεγά-
λων ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ καναδικές και ευρωπαϊκές οργανώ-
σεις υπέγραψαν κοινές δηλώσεις κατά της CETA. 

Σημειώνουμε πως κράτη-μέλη της ΕΕ αρνούνται να την κυρώσουν, 
πολιτικές ομάδες εμπόδισαν την κύρωση της σε περιφερειακά και 
εθνικά Κοινοβούλια , πχ στο Βέλγιο το αποσχιστικό Βαλονικό κόμμα, 
ενώ περίπου 2.000 δήμοι και περιφέρειες έχουν αυτοονομασθεί σε 
καθεστώς «ελεύθερων ζωνών CETA».

Ακόμη και σήμερα διατηρούνται οι αρχικές ανησυχίες σε πολλαπλά 
επίπεδα σε σχέση με την συμφωνία, όμως ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δοθεί στο ζήτημα των επενδύσεων και των ευκαιριών για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, πυρήνας των αντιδράσεων 
αποτέλεσε η πρόβλεψη δημιουργίας Επενδυτικού Δικαστηρίου (ICS).

Δεδομένου ότι είθισται η επενδυτική διαμάχη να αποτελεί εξαιρετι-
κά χρονοβόρα και πολυδάπανη, μάλιστα σύμφωνα με το κεφάλαιο 
8.F της Συμφωνίας θα καταβάλλονται 3.000$ ανά ημέρα στη διαι-
τησία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε θα μπορούν να αντέξουν το 
κόστος. Επιπλέον, εκφράζονται φόβοι ότι μια τέτοια διαιτησία θα 
υπερπροστατεύει τους ξένους επενδυτές και δε θα δίνει την δυνα-
τότητα σε διακρατικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης σε διαγωνισμούς 
εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ενστάσεις προκύπτουν επίσης σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και ιδιαίτερα τις αγροτικές καθώς θεωρείται πως η CETA θα 
τις εκθέσει σε ανταγωνιστικές πιέσεις που υπονομεύουν τα μέσα δι-
αβίωσής τους με ελάχιστο κέρδος και θα υπονομευτούν οι προσπά-
θειες για βιώσιμη γεωργία και ανάπτυξη. Η CETA έμμεσα μπορεί να 
παροτρύνει ανταγωνιστικές αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες δια-
τηρούν καναδικές θυγατρικές να επενδύσουν στην ΕΕ, χωρίς κάποιο 
ειδικό καθεστώς. Επιπλέον, με το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της CETA υπάρχουν φόβοι ότι οι εταίροι θα βρεθούν πιο 
ευάλωτοι σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 
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Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε τις ιδιαίτερες αντιδράσεις  που υπήρ-
ξαν και στην Ελλάδα μιας και τέθηκε το ζήτημα της προστασίας 
προέλευσης των προϊόντων, καθώς θεωρήθηκε μη ικανοποιητική η 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Συμφωνία. Επιπλέον, 
διατυπώθηκαν φόβοι σχετικοί με το  πλαίσιο ενός «ανοιχτού εμπο-
ρίου», τη προστασία του περιβάλλοντος ,τη διασφάλιση της ποιότη-
τας των αγαθών και τη δημόσια υγεία.

7. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Καναδά

Μέσα στο προαναφερόμενο πλαίσιο αμφισβητήσεων, υπήρξαν 
όμως και θετικές αντιδράσεις απέναντι στη Συμφωνία, όπως η θε-
τική ανταπόκριση μέρους της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. κίνηση 
«CETA NOW»), ομάδων λόμπυ (π.χ. European Small Business Alliance 
-ESBA). 

Παράλληλα, από το ίδιο το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και την Κα-
ναδική κυβέρνηση δίδεται ιδιαίτερη έμφαση  και προβάλλεται η 
πολιτική βούληση που υπάρχει για την στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, διατρέχοντας στις πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υποστηρίζεται πως η Περιεκτική και Οικονομική Συμφωνία, με την 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών θα δώσει την ευκαιρία στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδα τους και την συμμε-
τοχή τους στο διμερές εμπόριο. Είναι ενδεικτικό πως με την πτώση 
των τιμών, θα μειωθούν οι τιμές των προϊόντων των επιχειρήσεων, 
κάτι που θα τους δώσει την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους 
και να κάνουν προσλήψεις.

Ακόμα, οι ρυθμίσεις της CETA διευκολύνουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς απλοποιείται όπου είναι δυνατόν, η γραφει-
οκρατία, οι τεχνικοί κανονισμοί και τα τελωνειακά καθεστώτα. Η θέ-
σπιση ενιαίων τελωνειακών κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών, 
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δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορούν να πωλούν τα 
προϊόντα τους με λιγότερες δυνατές τροποποιήσεις και στις δύο 
αγορές. Έτσι, εξαλείφονται οι δαπανηρές διπλές δοκιμές, δίνοντας 
την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πιο γρήγορες και 
φθηνότερες εξαγωγές.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 75% της οικονο-
μίας των δύο εταίρων αντίστοιχα, η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών και η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελμάτων, ευνοεί πέρα 
από τους ιδιώτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μπορούν 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους (ιδιαίτερα στις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, λογιστικής, περιβάλλοντος και νομικά). Η προστα-
σία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει την ευθυ-
γράμμιση των κανόνων σε τομείς όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας, τα σχέδια και τα πνευματικά δικαιώματα και την αυστηρότερη 
επιβολή κανόνων, (όπως μέσω ελέγχων στα σύνορα για την καταπο-
λέμηση πλαστών) προστατεύει τις καινοτόμες «start- up» εταιρείες. 
Τέλος, ως αντίλογος απέναντι στη βιωσιμότητα των αγροτικών επι-
χειρήσεων στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, απο-
τελεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Είναι φανερό πως 
με η θέσπιση συνοριακών ελέγχων και συγκέντρωση γεωγραφικών 
ενδείξεων οι παραγωγοί θα μπορέσουν να διανέμουν ευκολότερα 
τα μοναδικά και αυθεντικά τους προϊόντα.

8. Ειδικές Διατάξεις για τις Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

Η προσοχή που δίνεται στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, επιβεβαιώνεται ειδικώς από ορισμένες διατάξεις εντός της Πε-
ριεκτικής και Οικονομικής Συμφωνίας (CETA).

Πρώτον, ανατρέχοντας στο κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(κεφάλαιο 16) αναφέρεται η σημασία προώθησης και διευκόλυν-
σης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
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σεβόμενες τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα των κατανα-
λωτών (κεφάλαιο 16.6.3).

Δεύτερον, αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις (κεφάλαιο 19) πε-
ριλαμβάνεται η εξέταση της προώθησης συντονισμένων δραστηρι-
οτήτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προμηθευτών σε 
ευκαιρίες προμηθειών στην επικράτεια κάθε μέρους. Με αυτό τον 
τρόπο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν 
προσφορές για συμβάσεις στην εκάστοτε ομοσπονδία ή κυβέρνηση.

Τρίτον, αναφορικά με το ζήτημα των δαπανών για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αν χρειαστεί να καταφύγουν στο προαναφερθέν Επεν-
δυτικό Δικαστήριο, προβλέπονται ειδικές διατάξεις, στις οποίες 
προωθείται η διαμεσολάβηση. Τα μέρη ενθαρρύνονται να λύσουν 
το ζήτημα φιλικά μέσα σε 60 ημέρες προτού προσφύγουν στο δι-
καστήριο, ενώ η δυνατότητα διαμεσολάβησης είναι διαθέσιμη ανά 
πάσα στιγμή της διαδικασίας.

Επιπλέον, εισάγονται διατάξεις που επιτρέπουν στα συμβαλλόμε-
να μέρη να διεξάγουν διαβουλεύσεις, ενώ παράλληλα έχουν την 
δυνατότητα να υποβάλουν αξιώσεις σε έναν μόνο δικαστή (αντί 
για 3 δικαστές). Είναι πρόδηλο, πως τα προαναφερθέντα θα δώ-
σουν την δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευθετή-
σουν άμεσα και με το λιγότερο δυνατό κόστος τις διαφορές τους. 
Τέλος, προβλέπεται πως η δικαιωμένη μικρομεσαία επιχείρηση δεν 
θα έχει κανένα κόστος για να καλύψει τη διευθέτηση διαφορών. 
Η Ενωση και ο Καναδάς μπορούν να υιοθετήσουν συμπληρωματι-
κούς κανόνες που εισάγουν ανώτατα όρια στο κόστος που θα κα-
λύπτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν δεν έχουν επιτυχία στην 
αξίωσή τους.

Τέταρτον, προβλέπεται η συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις στις διάφορες επιτροπές που είναι αρμό-
διες για την εφαρμογή της συμφωνίας.
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9. Σύσταση της μεικτής επιτροπής CETA για 
τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Η Μεικτή Επιτροπή της CETA, αποτελούμενη από τον Καναδό Υπουρ-
γό Διεθνούς Εμπορίου James Carr και την τότε Ευρωπαία Επίτροπο 
Εμπορίου Cecilia Malmström, ήδη από την πρώτη διάσκεψη της στις 
26 Σεπτεμβρίου 2018, εξέδωσε Ειδική Σύσταση για τις Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Έτσι, σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Ειδικής 
Σύστασης  η Μεικτή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την Περιεκτική 
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο 
26.1.5.), αναγνώρισε την σημασία προώθησης και δημιουργίας κα-
τάλληλου αναπτυξιακού περιβάλλοντος για να εκμεταλλευτούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις ευκαιρίες της CETA. Κάτω από αυτή 
την παραδοχή, η Ε.Ε με τον Καναδά υποχρεούνται να δημιουργή-
σουν διαδικτυακούς τόπους, όπου θα υπάρχει ενημέρωση για την 
CETA και άλλες σχετικές διατάξεις. Σε αυτές τις ιστοσελίδες, θα δη-
μιουργηθούν σημεία επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα 

Εικόνα 3. CeciliaMalmström, πρώην Επίτροπος Εμπορίου, μέλος της Μεικτής 
Επιτροπής για την CETA

Πηγή: ec.europa.eu
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υπάρξει ανταλλαγή επικαιροποιημένων πληροφοριών για αυτές και 
θα δοθεί η ευκαιρία για επικοινωνία και αντιμετώπιση συγκεκριμέ-
νων θεμάτων που αντιμετωπίζουν.

Παραδείγματος χάρη, ανατρέχοντας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο 
της Καναδικής Κυβέρνησης, ανευρίσκεται η επίσημη σελίδα για την 
Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία για τις Μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, στην οποία πέρα από γενικές πληροφορίες και τη 
παρουσίαση της σημασίας της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τους τρόπους εξαγωγών, παρέ-
χεται δυνατότητα συμβουλευτικής καναδικών και ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων κ.α.

10. Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική 
Συμφωνία και η Ελλάδα

Εικόνα 4. Αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων που εξάγουν στον Καναδά, 
επωφελούμενες από την CETA

Πηγή: CETA in your town - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ελλάδας, μπορούν να εμ-
φανίσουν σημαντική δυναμική. Ο Καναδάς αποτελεί στον τομέα των 
υπηρεσιών, τον δωδέκατο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλά-
δας εκτός ΕΕ, ενώ η αξία του εμπορικού πλεονάσματος της Ελλάδας 
με τον Καναδά υπολογίζεται στα 287 εκατ. €. Επιπλέον, συγκρίνο-
ντας τα έτη 2016 με 2017, μεταβολή παρουσιάζεται με την αύξηση 
των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Πέρα από την εξοικονόμηση τελωνειακών δασμών που επέφερε η 
CETA για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων στον Καναδά, ιδι-
αίτερα ευνοείται η εξαγωγή μηχανημάτων και φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, λόγω της θέσπισης κοινών πιστοποιητικών και πρακτικών 
παρασκευής. Ευκαιρίες ανοίχθηκαν στον κλάδο της γεωργίας, με 
την Ελλάδα να αποτελεί τον έκτο μεγαλύτερο εξαγωγέα γαλακτο-
κομικών προϊόντων της ΕΕ στον Καναδά (4 εκατ. € το 2015), η απε-
λευθέρωση εξαγωγής οίνου αποτελεί εξίσου σημαντική. Σε αυτό 

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών / ΕΛΣΤΑΤ

Γράφημα 6. Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Καναδά
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το σημείο αξίζει να υπενθυμιστεί, πως συγκεκριμένες ελληνικές 
γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται από τη CETA, όμως για 
επενδυτικές δραστηριότητες από το 2013 και ύστερα.

Εικόνα 5. Δημοφιλή προϊόντα εξαγωγής προς Καναδά

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φέτα Ελαιόλαδο Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Κεφαλογραβιέρα Ελαιόλαδο Λακωνίας

Γραβιέρα Κρήτης Ελιά Καλαμάτας

Γραβιέρα Νάξου Κονσερβολιά Αμφίσσης

Μανούρι Κρόκος Κοζάνης

Κασέρι Φασόλια γίγαντες Πρεσπών Κοζάνης

Ελαιόλαδο Καλαμάτας Φασόλια γίγαντες Καστοριάς

Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Μαστίχα Χίου

Πίνακας 1. Διακριτά έλληνικά προϊόντα διατροφής που προστατεύονται από την 
CETA

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Τέλος, ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο Καναδάς έχει εμ-
φανίσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητικότητα στην Ελλάδα (190 
εκ. € για το 2016, 170 εκ. € για το 2017- ΟΟΣΑ). Εκτιμάται πως μέσω 
της CETA οι Καναδοί επενδυτές θα προστατευθούν περαιτέρω.

Οι αντιδράσεις δεν εξέλειψαν από την Ελλάδα, με ιδιαίτε-
ρες διαστάσεις να παίρνει το θέμα προστασίας του ονόματος 
προέλευσης της Φέτας. Ελληνικά συνδικάτα και η κοινωνία των 
πολιτών διαμαρτυρήθηκαν για την CETA αλλά και απέργησαν 
κατά ευρύτερων διεθνών εμπορικών συμφωνιών (πχ «Ελληνική 
Πρωτοβουλία STOP TTIP, CETA, TiSA»), ενώ τονίζεται πως Έλληνες 
Ευρωβουλευτές της αριστεράς καταψήφισαν την συμφωνία στο 
Ευρωκοινοβούλιο, καθώς την θεωρούν αντιδημοκρατική. Σε αυτό 
το σημείο, τονίζεται πως η CETA δεν έχει υποβληθεί στη Βουλή, 
καθώς υφίσταται διαφωνία ως προς την αρμόδια αρχή για την 
διαχείρισή της.

Τέλος, μέλη δήμων και περιφερειών της Ελλάδας έκαναν λόγο για 
καθεστώς «ελεύθερων ζωνών», (ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο συμ-
μετέχουν περιφερειακές αρχές και δήμοι, που αντιτίθενται στις 
διατλαντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καταγγέλλοντας 
την έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, ενώ ζητούν να 
διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο σε αυτές), κυρίως από την 
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) αλλά 
και την Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA). 
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Εικόνα 6. Δήμοι με “Ελεύθερες ζώνες στην Ελλάδα για TTIP ή/και CETA

Πηγή: Γ.Σ.Ε.Ε.
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Συμπεράσματα

Αναντίρρητα, θα λέγαμε πως η Περιεκτική Οικονομική και Εμπο-
ρική Συμφωνία (CETA), αποτελεί μια καινοτομία καθώς όχι μόνο 
εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ δύο εταίρων, αλλά ενι-
σχύει το παγκόσμιο εμπόριο. Η CETA αποκομίζει τα οφέλη της πα-
γκοσμιοποίησης και διαμορφώνει τους κανόνες ενός παγκόσμιου, 
ανοικτού και “δίκαιου” εμπορίου. Είναι αλήθεια, πως η «αρχιτεκτο-
νική» της Συμφωνίας, βασίζεται στην ίση μεταχείριση των παικτών 
με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, ενώ γίνεται  προσπάθεια 
προστασίας ευαίσθητων οικονομικών τομέων. 

Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι απλώς μια οικονομική 
ευκαιρία, όμως δεν αποτελεί εγγύηση οικονομικής επιτυχίας για 
όλους τους παίκτες. Αυτό που θα μετατρέψει αυτήν την οικονομι-
κή ευκαιρία σε ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας θα είναι η γνώση 
των αναγκών της αγοράς, η νοοτροπία των μικρομεσαίων επιχει-
ρηματιών, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών από 
πλευράς ποιότητας και τιμής. Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις καλούνται να εμφανίσουν ευελιξία και να επεκτείνουν τις 
πρακτικές τους, όπως με το εξάγουν έμμεσα στην άλλη πλευρά, 
πωλώντας αγαθά ή υπηρεσίες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που 
τις ενσωματώνουν στις δικές τους εξαγωγές. 

Αναφορικά και ειδικώς με την Ελλάδα οι κρατικές επιλογές και εκ-
συγχρονισμένες προσεγγίσεις θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο. 
Οι άμεσες καναδικές ξένες επενδύσεις και οι καναδικές εισαγω-
γές μπορούν να αποτελέσουν ανάσα για την ελληνική οικονομία, 
χωρίς απαραίτητα να βλάψουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Για παράδειγμα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θα κερδίσουν από τις φθηνότερες εισαγωγές ενδιάμεσων προϊ-
όντων, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τελικού 
τους προϊόντος. 
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Καταλήγοντας, η ραχοκοκαλιά πολλών εθνικών οικονομιών, που 
είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα της σύγχρονης οικονομίας και του παγκόσμιου 
εμπορίου. Εξάλλου, σημαντικό κομμάτι ειδικότερα για μια μικρο-
μεσαία επιχείρηση αποτελεί η εξωστρέφειά της, η συμμετοχή της 
σε συνεργατικούς μηχανισμούς («clusters»), ακόμα και η θεμιτή 
συνεργασία της με τον ίδιο τον ανταγωνιστή της («Co-opetition»). 

Στην περίπτωση της Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμ-
φωνίας (CETA), αναφέρουμε  μια υπάρχουσα πρωτοβουλία για 
συμμετοχή: το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρόσβασης στην Αγορά για 
επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την CETA (“CETA Market 
Access Program for EU Businesses”).4

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, με την διαρκή στροφή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έναντι στην σύναψη ελεύθερων εμπορικών συμφω-
νιών (Free Trade Agreements- (FTAs)) με τρίτες χώρες (π.χ. προ-
σφάτως ΕΕ- Σιγκαπούρη, ΕΕ- Ιαπωνία) αντιλαμβανόμαστε πως τα 
νέα δεδομένα εξελίσσονται και εμφανίζουν ανθεκτικότητα. Έτσι, η 
επιτυχία των νέων εξελίξεων αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου 
αναμένεται να φανεί αναλόγως την προσπάθεια τους, την αξιοποί-
ηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών με το πέρασμα των ετών. 

4 Σχετικοί Σύνδεσμοι: https://euccan.com/about-the-ceta-market-access-program/
https://www.clustercollaboration.eu/news/market-access-support-eu-business-canada-
under-ceta
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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