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Ο
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

καταναλωτή

(CPI),

βενζίνη και απορροφώντας την αύξηση στις
τιμές των τροφίμων, πρόσφατα σημείωσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σύμφωνα με την Έκθεση Νομισματικής
που

τιμών

αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές στην

1. ΕΚΘΕΣΗ

Πολιτικής

δείκτης

δημοσίευσε

η

Κεντρική

αύξηση. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι ο
πληθωρισμός

θα

κυμανθεί

σε

ποσοστό

Τράπεζα του Καναδά στις 25 Οκτωβρίου

μικρότερο του 2% του ΑΕΠ το 2018 και το

2017, η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε

2019.
2017

να ενισχύεται κατά το β΄ τρίμηνο του 2017,
υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Η
ανάπτυξη

αποδίδεται

κυρίως

στην

κατανάλωση και στις επενδύσεις σε κατοικίες.
Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το επίπεδο
της

οικονομικής

δραστηριότητας

θα

υποστηριχθεί από την αύξηση της εξωτερικής
ζήτησης και την πρόσφατη σταθεροποίηση

α

β

γ

δ

1,9

1,3

1,4

1,4

ΑΕΠ %

2,3

3,7

3,1

3,1

Ποσοστιαία

3,7

4,5

1,8

2,5

Πληθωρισμός
%

μεταβολή ανά
τρίμηνο

σε

ετήσια βάση

των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, τις
νομισματικές

και

χρηματοπιστωτικές

Πληθωρισμός

συνθήκες που εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές

%

και τις δημόσιες δαπάνες για έργα υποδομής.

ΑΕΠ %

Η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να

2016

2017

2018

2019

Δ΄

Δ΄

Δ΄

Δ΄

1,4

1,4

2,1

2,1

2,0

3,1

1,7

1,5

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Καναδά

εμφανίζει θετική πορεία. Ωστόσο, εκτιμάται
ότι η συνολική συμβολή της κατανάλωσης και

2. CFIA-ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ

των επενδύσεων σε κατοικίες θα περιορισθεί,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

εν μέρει λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των

Η πρόσφατη Ετήσια Έκθεση του Γραφείου

επιτοκίων, ενώ η συμβολή των εξαγωγών

Επαλήθευσης (Foreign Verification Office)

αναμένεται να βελτιωθεί. Οι προβλέψεις της

της Ελεγκτικής Αρχής Τροφίμων του Καναδά

Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνουν υπ’ όψιν τις

(Canadian Food Inspection Agency - CFIA)

επιδράσεις τριών σημαντικών εξελίξεων από

απευθύνεται στους Καναδούς καταναλωτές

τον Ιούλιο, ήτοι του ρυθμού αύξησης των

εισαγόμενων προϊόντων, στους εισαγωγείς και

επιτοκίων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, της

τους

ανατίμησης του καναδικού δολλαρίου και της

προορίζονται για τον Καναδά, καθώς και στις

αύξησης

αντίστοιχες ελεγκτικές αρχές τροφίμων των

των

εμπορευμάτων.

τιμών

των

βασικών

ξένους

εξαγωγείς

προϊόντων

που

ξένων χωρών.
2

Η CFIA θέτει προτεραιότητες ελέγχου των
εταιρειών

που

εξάγουν

τα

προϊόντα,

πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, ελέγχους

ισχύος

της

συμφωνίας,

με

δυνατότητα

ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας
των κρατών μελών.

στις εγκαταστάσεις τους, στις αποθήκες των
εισαγωγέων, κατά την άφιξη των προϊόντων
στον Καναδά κτλ. Ειδικότερα, το Γραφείο
Επαλήθευσης (FVO), που συστήθηκε το 2016,
έχει ως στόχο να διαπιστώσει εάν το
εισαγόμενο προϊόν πληροί τις προδιαγραφές
που θέτουν οι καναδικές αρχές.
Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εν
λόγω Γραφείου, ήτοι κατά την περίοδο
Νοεμβρίου 2016- Μαρτίου 2017, διεξήχθησαν
τρεις αποστολές ελέγχου εγκαστάσεων, καθώς
και 27 επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στην
Ευρώπη και την Ασία. Μεταξύ αυτών,
πραγματοποιήθηκε

αποστολή ελέγχου

σε

ελληνική εταιρεία, η οποία κρίθηκε απόλυτα
ικανοποιητική.

συζητήσεις

1. SEARS
Μετά από 65ετή παρουσία στην καναδική
αγορά, η εταιρεία Sears Canada Inc., η οποία
δραστηριοποιείται

στον

πώλησης

σπιτιού,

ειδών

χώρο

λιανικής

κλείνει

τα

καταστήματά της, καθώς εισήλθε στο στάδιο
εκκαθάρισης.

Από

την

πτώχευσή

της

αναμένεται να επωφεληθούν εταιρείες, όπως η
Sleep

Country

Canada

Holdings

Inc,

πρωτοπόρος στην πώληση στρωμάτων στον
Καναδά, αλλά και οι Canadian Tire, Home
Depot και Walmart, οι οποίες μεταξύ άλλων
εμπορεύονται προϊόντα ομοειδή με αυτά που
διέθετε η Sears.

3. NAFTA
Οι

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

του

τέταρτου

γύρου

διαπραγματεύσεων της εμπορικής συμφωνίας

Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NAFTA, μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό, η
οποία τέθηκε σε ισχύ το 1994, απέβησαν

1. 1η

ΙΜΒΕΧ-1η Συνάντηση Αγοραστών

άκαρπες. Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Ελαιολάδου (Κατάκολο Ηλείας, 19-

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του

21.4.2018)

2018.
Διαφορετικές

Από

21

Απριλίου

2018

διοργανώνεται η 1η συνάντηση αγοραστών

τομείς

ελαιολάδου, με σκοπό την προβολή του

αυτοκινητοβιομηχανίας και γαλακτοκομικών,

ποιοτικού ελληνικού ελαιολάδου. Μεταξύ των

ενώ ο Καναδάς και το Μεξικό προβάλλουν

συμμετεχόντων θα είναι εξαγωγείς, εταιρείες

αντιρρήσεις στην πρόταση των ΗΠΑ για

πιστοποίησης, παραγωγοί και τυποποιητές

συμπερίληψη πρόβλεψης πενταετούς χρονικής

ελαιολάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

κυρίως

έχουν

έως

οι

αντιπροσωπείες

τοποθετήσεις

19

στους

3

Προς

προσέλκυση

αγοραστών

από

τον

Καναδά, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε

Association canadienne de la distribution de
fruits et légumes).

πρόγραμμα Εμπορικών Επισκεπτών από τον

Πρόκειται για την σπουδαιότερη Ένωση

Καναδά, βάσει του οποίου καλύπτει τα έξοδα

του κλάδου, στην οποία είναι μέλη το 90%

διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων

των χονδρεμπόρων φρούτων και λαχανικών.

αγοραστών ελαιολάδου.

Βάσει νέας νομοθεσίας σχετικά με την

Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς ελληνικού

διακίνηση

φρούτων και

λαχανικών στην

ελαιολάδου θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν

καναδική αγορά, είναι πλέον υποχρεωτικό οι

απευθείας

αγοραστές των εν λόγω προϊόντων να είναι

με

τους

διοργανωτές

στα

τηλέφωνα: 01130 26210 42190 και 01130 210

εγγεγραμμένα

364 7200 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συνεπώς, οι ΄Ελληνες εξαγωγείς οφείλουν να

vagalos@otenet.gr

ελέγχουν αν οι Καναδοί αγοραστές, με τους

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

&

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (Αθήνα, 20-

20

της

συνεργάζονται,

Ένωσης

είναι

CPMA.

μέλη

της

συγκεκριμένης Ένωσης.
2. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ

21.01.2018)
Στις

οποίους

μέλη

και

21

Ιανουαρίου

2018,

διοργανώνεται στην Αθήνα, η 9η διημερίδα

ΜΕΛΙ
Το

Γραφείο

ενημέρωσε

την

Αντιπροσωπείας

της

και Έκθεση, με τίτλο «Επιχειρηματικότητα

εκπρόσωπο

και

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρμόδια για τα

Επικοινωνία

Υγείας»,

στην

οποία

της

ΟΕΥ

συμμετέχουν περισσότεροι από 100 εκθέτες

θέματα τροφίμων και ιχθυηρών,

του κλάδου υγείας, ομορφιάς και ευ ζήν. Οι

πρόβλημα που έχει ανακύψει από την τακτική

ενδιαφερόμενοι επισκέπτες ή εκθέτες μπορούν

των καναδικών αρχών να πραγματοποιούν

να επικοινωνήσουν απευθείας στο τηλέφωνο:

συστηματικούς

210 984 32743 και ηλεκτρονική διεύθυνση:

ελληνικού μελιού, με αποτέλεσμα την κατ΄

info@PharmaManage.gr

εξακολούθηση και επί μακρόν δέσμευσή τους

ελέγχους

σε

για το

φορτία

στο τελωνείο.
Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το

Γραφείο

ΟΕΥ

θα

προβεί

σε

διερευνητικές επαφές με εκπροσώπους της

1. CPMA
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων

Οττάβας

συμμετείχε

ενημερωτική

εκδήλωση

της

σε

Καναδικής

Ένωσης Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών
(Canadian Produce Marketing association,

Ελεγκτικής Αρχής Τροφίμων του Καναδά
(Canadian

Food

Inspection

Agency),

προκειμένου οι έλεγχοι να περιορισθούν στο
ποσοστό που έχει ορισθεί μεταξύ ΕΕ και
Καναδά.
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