
Επιπτώσεις για την Ολλανδία από την Συνολική Οικονομική  

       Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. 

 

Την 21
η
 Σεπτεμβρίου άρχισε να ισχύει προσωρινά η Συνολική Οικονομική Εμπορική 

Συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Η CETA θα εφαρμοστεί πλήρως, 

μόλις όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κυρώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

συνταγματικές τους επιταγές. Η ανωτέρω Συμφωνία εξαλείφει δασμούς για το 98 % των 

προϊόντων τα οποία η ΕΕ εμπορεύεται με τον Καναδά. Επίσης, εξασφαλίζει στις 

επιχειρήσεις της ΕΕ την καλύτερη πρόσβαση που έχει μέχρι στιγμής δοθεί σε 

επιχειρήσεις εκτός Καναδά στην υποβολή προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς της 

χώρας- όχι μόνο σε ομοσπονδιακό αλλά και σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Η 

Συμφωνία CETA προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον τομέα των 

υπηρεσιών, βελτιώνει την κινητικότητα των υπαλλήλων εταιρειών και καθορίζει ένα 

πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για μια σειρά 

επαγγελμάτων. Όσον αφορά στα οφέλη για την Ολλανδία από την Συμφωνία αυτή, 

σημειώνονται τα εξής: 

 

Με την εξάλειψη των καναδικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα οι Ολλανδοί 

παραγωγοί π.χ. ηλεκτρονικών συσκευών, λουλουδιών, ποδηλάτων, τυριών και 

μπισκότων θα μπορούν κατά συνέπεια να εξάγουν φθηνότερα στον Καναδά. Αυτό 

δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ολλανδικές επιχειρήσεις και τελικά οδηγεί σε αύξηση 

της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά προϊόντα όπως για παράδειγμα ο σολομός, τα 

μηχανήματα και άλλα καναδικά προϊόντα θα είναι επομένως φθηνότερα στην Ολλανδία. 

Αυτό είναι επωφελές για τους Ολλανδούς καταναλωτές και τις εταιρείες. 

 

Η Ολλανδία θα ωφεληθεί και από την αύξηση του εμπορίου. Η Ολλανδία εξήγαγε 4,4 δις 

Ευρώ στον Καναδά το 2016 ενώ εισήγαγε 3,1 δις  Ευρώ από τον Καναδά. Τα 3 κορυφαία 

εξαγωγικά προϊόντα προς τον Καναδά αποτελούνται από ορυκτά καύσιμα (1,4 δις  

Ευρώ), υπηρεσίες (1,3 δις Ευρώ) μηχανήματα και ηλεκτρονικά είδη (400 εκατ. Ευρώ).  

 

Με την Συμφωνία CETA θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες εξαγωγής για τους 

Ολλανδούς αγρότες και τις εταιρείες τροφίμων. Ο Καναδάς καταργεί πάνω από το 90% 

των γεωργικών δασμών στο πλαίσιο της CETA και αυτό θα ωφελήσει την Ολλανδία που 

κατέχει την έκτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στις εξαγωγές προς τον 

Καναδά. Οι Ολλανδοί εξαγωγείς π.χ. σπόρων και βολβών λουλουδιών θα ωφεληθούν 

σημαντικά: 87% και 99% των καναδικών εισαγωγών αυτών των προϊόντων προέρχονται 

από ολλανδικές εταιρείες. Το ίδιο ισχύει για την εξαγωγή τυριού στον Καναδά. Για 

παράδειγμα, η Ολλανδία θα μπορούσε να εξάγει έως και 12 εκ. κιλά τυριού στον 

Καναδά. 

 

Η καναδική αγορά υπηρεσιών ανοίγει για ολλανδικές εταιρείες. Οι υπηρεσίες 

καθίστανται όλο και σημαντικότερο προϊόν εξαγωγής για την Ολλανδία. Τώρα που ο 

Καναδάς λόγω της CETA ανοίγει την αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών, 

οι Ολλανδοί - π.χ. αρχιτέκτονες και μηχανικοί – θα μπορούν επίσης να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε αυτή τη χώρα και θα έχουν την ίδια μεταχείριση στον Καναδά με τους 

καναδούς συναδέλφους τους. 



 

Οι ολλανδικές εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Μια 

ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία π.χ. μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για 

την κατασκευή ενός αερολιμένα στον Καναδά ή να παρέχει εξοπλισμό γραφείου σε έναν 

Δήμο του Καναδά. Επιπλέον, ο Καναδάς απελευθερώνει ιδιαίτερα τον ναυτιλιακό κλάδο, 

μια σημαντική ολλανδική βιομηχανία στο εξωτερικό. Οι συμβάσεις για εργασίες 

γεώτρησης, υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τροφοδοσίας στη γραμμή 

μεταξύ των μεγάλων λιμένων Halifax και Montreal ανοίγουν για τις  ολλανδικές 

εταιρείες. 

 

Με την CETA οι ολλανδικές καινοτομίες, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά 

σήματα λαμβάνουν την ίδια προστασία στον Καναδά όπως και στην ΕΕ. Αυτό 

προστατεύει την ολλανδική δημιουργική βιομηχανία. Η Συμφωνία ρυθμίζει επίσης την 

προστασία των φαρμακευτικών δικαιωμάτων και προστατεύει 143 τρόφιμα και ποτά 

Γεωγραφικής Ένδειξης όπως το τυρί Gouda ή Edam. 

 

Οι Ολλανδοί θα μπορούν να εργαστούν ευκολότερα στον Καναδά. Τώρα που ο Καναδάς 

αναγνωρίζει τα ολλανδικά διπλώματα, γίνεται ευκολότερο για τους Ολλανδούς να βρουν 

δουλειά στη χώρα. Επίσης, χαλαρώνουν και οι κανόνες για προσωρινή διαμονή στον 

Καναδά.  

 

Οι επενδύσεις στον Καναδά γίνονται ευκολότερες. Με την CETA θα είναι ευκολότερο 

για μια ολλανδική εταιρεία να αγοράσει μετοχές σε μια καναδική εταιρεία και να ανοίξει 

ένα νέο εργοστάσιο στον Καναδά. Το κατώτατο όριο για έναν ξένο επενδυτή για να 

υποβληθεί σε μια ειδική έρευνα αυξάνεται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από 354 εκ. 

δολάρια Καναδά (πάνω από 247 εκ. ευρώ) σε 1,5 δις δολάρια (περίπου 1,4 δις ευρώ). 

 

Ο Καναδάς λόγω της CETA, καταργεί πρόσθετες υποχρεώσεις δοκιμών για τα 

ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι κατασκευαστές που επιθυμούν να εξάγουν προϊόντα όπως 

μηχανές και ηλεκτρονικά στον Καναδά έπρεπε συχνά να εκτελούν ξεχωριστό καναδικό 

τεστ ακόμη και αν το προϊόν είχε ήδη εγκριθεί για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία. Ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, η κατάργηση τέτοιων κανόνων μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για εξαγωγή. 

 

Σημειώνεται όμως ότι η CETA οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε βιομηχανίες στις 

οποίες ο Καναδάς μπορεί να παράγει φθηνότερα από την Ολλανδία. Τα καναδικά 

προϊόντα μπορεί επίσης να διατίθενται στην αγορά σε καλύτερη ποιότητα από τα 

ολλανδικά. Έρευνες δείχνουν ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει 

απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα της χοιροτροφίας. Προκειμένου να περιοριστεί ο 

αρνητικός αντίκτυπος της CETA στον ολλανδικό τομέα χοιρινού κρέατος, έχει 

καθοριστεί ποσόστωση. Ο Καναδάς μπορεί να εξάγει μόνο μια περιορισμένη ποσότητα 

χοιρινού κρέατος στην ΕΕ.  

 

 

 

 


