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Η οικονομία της Κύπρου είναι ανοικτή στο εμπόριο
Περίπου 41.000 θέσεις εργασίας στην Κύπρο –σχεδόν μία στις δέκα–
βασίζονται στις εξαγωγές εκτός Ευρώπης
Η Κύπρος και ο Καναδάς διατηρούν ήδη στενή
εμπορική και επενδυτική σχέση

4ος
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο Καναδάς είναι
ο 4ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου εκτός ΕΕ

28 εκατ. ευρώ
Η αξία του πλεονάσματος της Κύπρου στις εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με
τον Καναδά

41 εκατ. ευρώ
Η αξία των κυπριακών εξαγωγών στον Καναδά

12 εκατ. ευρώ
Η αξία των κυπριακών εισαγωγών από τον Καναδά
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Κατάργηση των τελωνειακών δασμών
στις κυπριακές εξαγωγές προϊόντων

Κυπριακές εξαγωγές προϊόντων στον
Καναδά: 3 εκατ. ευρώ (2015)

συμμόρφωσης σε τομείς όπως οι
ακόλουθοι:

Η CETA θα επιφέρει σημαντική
εξοικονόμηση τελωνειακών δασμών, με
την κατάργηση των δασμών στο 99% όλων
των δασμολογικών κλάσεων, εκ των
οποίων το 98% θα καταργηθεί ήδη από την
έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

 μηχανήματα
 ηλεκτρικές συσκευές
 ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η Κύπρος θα επωφεληθεί από την άρση
των δασμών σχεδόν σε όλες τις εξαγωγές
της, και ειδικότερα για τα ακόλουθα
προϊόντα:


Παρασκευάσματα από άλευρα ή
εκχυλίσματα βύνης

Κυπριακές εξαγωγές στον Καναδά:
450.000 ευρώ (2015)
Οι καναδικοί δασμοί κυμαίνονται από 4%
έως σχεδόν 270%.


Μηχανήματα και ηλεκτρικός
εξοπλισμός

Κυπριακές εξαγωγές στον Καναδά:
450.000 ευρώ (2015)
Στα μηχανήματα και τον ηλεκτρικό
εξοπλισμό επιβάλλονται χαμηλοί μέσοι
δασμοί, όμως σε ορισμένα προϊόντα
επιβάλλονται υψηλοί δασμοί της τάξης του
9%.
Εκτός από την εξοικονόμηση τελωνειακών
δασμών, η CETA θα δώσει τη δυνατότητα
στις κυπριακές εταιρείες να απαλλαγούν
από τις δαπάνες διπλών δοκιμών χάρη στις
διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση των
πιστοποιητικών αξιολόγησης της

Οι τομείς αυτοί θα επωφεληθούν επίσης
από τις διατάξεις της CETA για τις
δημόσιες συμβάσεις και την κυκλοφορία
των επαγγελματιών (βλ. παρακάτω).


Τυριά

Κυπριακές εξαγωγές στον Καναδά:
270.000 ευρώ (2015)
Οι εξαγωγές τυριών στον Καναδά από την
ΕΕ περιορίζονται από το μερίδιο της ΕΕ
στην υφιστάμενη ποσόστωση
δασμολογικής ατέλειας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου· πέραν αυτής της
ποσόστωσης, στις εξαγωγές επιβάλλονται
απαγορευτικοί δασμοί της τάξης του 227%
κατά μέσο όρο, που τις καθιστούν μη
ανταγωνιστικές.
Η CETA προβλέπει δύο νέες ετήσιες
ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας, ή
μόνιμες δασμολογικές ποσοστώσεις, για τα
τυριά της ΕΕ:
 16 800 τόνοι τυριών υψηλής ποιότητας
(16 000 τόνοι στη CETA, και 800 τόνοι
που θα προστεθούν στο μερίδιο της ΕΕ
στην ποσόστωση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου χάρη στη
CETA)
 1 700 τόνοι βιομηχανικού τυριού
Οι ποσότητες αυτές θα εφαρμοστούν
σταδιακά σε περίοδο 5 ετών.
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Άνοιγμα της καναδικής
αγοράς υπηρεσιών στις κυπριακές επιχειρήσεις

Κυπριακές εξαγωγές υπηρεσιών στον
Καναδά: 38 εκατ. ευρώ (2015)
Ο Καναδάς αποτελεί την 4η μεγαλύτερη
αγορά για τις κυπριακές εξαγωγές
υπηρεσιών εκτός της Ευρώπης.
Οι βασικές εξαγωγές υπηρεσιών της
Κύπρου στον Καναδά αφορούν:
 τις υπηρεσίες μεταφορών (ανέρχονται
στο 90%)
 τον τουρισμό
Κυπριακές εισαγωγές υπηρεσιών από τον
Καναδά:
7 εκατ. ευρώ (2015)
Η CETA θα βελτιώσει και θα
διασφαλίσει την πρόσβαση των
κυπριακών εταιρειών στην αγορά
υπηρεσιών του Καναδά.
Για παράδειγμα, στον τομέα των
επαγγελματικών υπηρεσιών, ο Καναδάς

έχει καταργήσει μια σειρά περιορισμών
όσον αφορά τις προϋποθέσεις ιθαγένειας
και διαμονής για την άσκηση
δραστηριότητας στον Καναδά από
Κύπριους επαγγελματίες που είναι:





δικηγόροι·
λογιστές·
αρχιτέκτονες·
μηχανικοί.

Η CETA παρέχει επίσης ασφάλεια δικαίου
για τους εξαγωγείς υπηρεσιών της ΕΕ: ο
Καναδάς έχει προκαθορίσει το τρέχον
επίπεδο ανοίγματος της αγοράς του προς
τις εταιρείες της ΕΕ, για παράδειγμα στους
ακόλουθους τομείς:
 χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
 ·τηλεπικοινωνίες
 ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ταχυμεταφορών.

Δυνατότητα των κυπριακών εταιρειών να υποβάλλουν προσφορές για περισσότερες
δημόσιες συμβάσεις στον Καναδά

Με τη CETA, οι κυπριακές εταιρείες θα
αποκτήσουν πρόσβαση στη μεγάλη
αγορά δημοσίων συμβάσεων του
Καναδά.
Οι κυπριακές εταιρείες θα έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για

την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε
διαγωνισμούς που διεξάγονται σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης του Καναδά
(ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό).
Ο Καναδάς έχει επίσης συμφωνήσει να
καταστήσει περισσότερο διαφανή τη
διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών,
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δημοσιοποιώντας τους ομοσπονδιακούς
και επαρχιακούς δημόσιους διαγωνισμούς
σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο για τις
δημόσιες συμβάσεις.

κυβέρνηση του Καναδά σχετικά με τις
δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της
CETA είναι οι πιο φιλόδοξες που έχει
αναλάβει ποτέ ο Καναδάς.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η

Προστασία της έρευνας
και της δημιουργικότητας της Κύπρου

Η CETA παρέχει στις καινοτομίες, στα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
στα εμπορικά σήματα της Κύπρου
ανάλογο επίπεδο προστασίας στον
Καναδά με εκείνο που απολαμβάνουν στην
Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο Καναδάς θα εναρμονίσει με
τα διεθνή πρότυπα το καθεστώς
προστασίας που παρέχει για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα
προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία
των δημιουργικών κλάδων της ΕΕ (έργα
τέχνης, εκδόσεις, μουσική και λογισμικό),
καθώς και τη διάδοσή της μέσω
διαδικτυακών διαύλων διανομής.

Η CETA παρέχει επίσης υψηλό επίπεδο
προστασίας για 143 διακριτά προϊόντα
διατροφής και ποτών της ΕΕ τα οποία
διαθέτουν γεωγραφική ένδειξη – ένα σήμα
που δείχνει ότι έχουν συγκεκριμένη
γεωγραφική προέλευση, η οποία τους
προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή
φήμη.
Με τη CETA, οι Καναδοί παραγωγοί δεν
θα μπορούν να πωλούν τοπικά ή ξένα
προϊόντα ως προϊόντα ευρωπαϊκής
γεωγραφικής ένδειξης εάν κάτι τέτοιο δεν
ισχύει. Επομένως, για παράδειγμα, δεν θα
μπορούν να διαθέτουν στην αγορά
λουκούμια ως Λουκούμια Γεροσκήπου
παρά μόνον εάν αυτά προέρχονται όντως
από την Κύπρο.
Ο κατάλογος προτεραιότητας 143
προϊόντων επιλέχθηκε από τα κράτη μέλη
της ΕΕ με βάση τις δυνατότητες εξαγωγής
τους στον Καναδά.
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Ευκολότερη πρόσβαση Κύπριων
επαγγελματιών σε θέσεις εργασίας στον Καναδά

Η CETA περιλαμβάνει διατάξεις που
καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση
Κύπριων επαγγελματιών σε θέσεις
εργασίας στον Καναδά (και αντιστρόφως)
και την αναγνώριση των προσόντων τους.
Αυτό συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για
εταιρείες οι οποίες:




παρέχουν υπηρεσίες όπως υπηρεσίες
εξυπηρέτησης μετά την πώληση για
εξαγόμενα μηχανήματα ή λογισμικό
τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνιών·
κατασκευάζουν πολύπλοκα προϊόντα
που απαιτούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης
μετά την πώληση, όπως εγκατάσταση ή
συντήρηση μηχανημάτων.

Αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελές
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να
παρέχουν μόνιμο επιτόπιο προσωπικό για
άμεση παροχή της υπηρεσίας.

Η CETA κατοχυρώνει την ασφάλεια
δικαίου και βελτιώνει σημαντικά την
κινητικότητα για τους παρόχους
υπηρεσιών, διότι:


διευκολύνει τη μεταφορά βασικού
προσωπικού στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού·



επιτρέπει στις εταιρείες να στέλνουν
προσωπικό για παροχή υπηρεσιών
εξυπηρέτησης μετά την πώληση
σχετικά με μηχανήματα, λογισμικό και
εξοπλισμό·



δημιουργεί ένα πλαίσιο για την
αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων σε ρυθμιζόμενους κλάδους,
όπως οι αρχιτέκτονες και οι λογιστές.
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Ενθάρρυνση των επενδύσεων
μεταξύ Κύπρου και Καναδά

Κυπριακές άμεσες ξένες επενδύσεις στον
Καναδά: 14 εκατ. ευρώ (2015)
Η CETA θα διευκολύνει τις επενδύσεις
κυπριακών εταιρειών στον Καναδά,
καθώς ο Καναδάς έχει συμφωνήσει να
αυξήσει σημαντικά το κατώτατο όριο
για τον έλεγχο της εξαγοράς καναδικών
εταιρειών από μη Καναδούς υπηκόους,
από 354 εκατ. δολάρια Καναδά (247,26
εκατ. ευρώ) σε 1,5 δισ. δολάρια Καναδά
(1,4 δισ. ευρώ).
Καναδικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην
Κύπρο: 174 εκατ. ευρώ (2008)
Οι Καναδοί επενδυτές έχουν συμφέροντα
σε τομείς όπως:
 η ενέργεια·
 οι τράπεζες·
 ο τουρισμός.
Η CETA θα βοηθήσει την Κύπρο και τον
Καναδά να αξιοποιήσουν πλήρως το

δυναμικό των επενδυτικών τους σχέσεων,
καθιστώντας ευκολότερες και περισσότερο
ελκυστικές τις επενδύσεις, προς όφελος
της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων
εργασίας.
Η Κύπρος δεν έχει συνάψει διμερή
επενδυτική συνθήκη με τον Καναδά.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διατάξεις της CETA
για την προστασία των επενδύσεων και
την επίλυση διαφορών αποκτούν ακόμα
μεγαλύτερη σημασία για τους Κύπριους
επενδυτές στον Καναδά και για τους
Καναδούς επενδυτές στην Κύπρο.
Από τη στιγμή που θα τεθεί οριστικά σε
ισχύ η CETA, οι διατάξεις αυτές θα
παρέχουν στους Κύπριους και τους
Καναδούς επενδυτές μεγαλύτερη
προβλεψιμότητα, διαφάνεια και
προστασία των επενδύσεών τους στον
Καναδά και την Κύπρο αντίστοιχα.
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Παροχή συνδρομής στις μικρές επιχειρήσεις της Κύπρου
ώστε να πραγματοποιούν περισσότερες εξαγωγές στον Καναδά

Οι κυπριακές μικρές επιχειρήσεις έχουν
έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και
αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία
τέταρτα του συνολικού αριθμού των
Κύπριων εξαγωγέων. Θα είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν πλήρως τη CETA.
Η μείωση των εμπορικών φραγμών, η
κατάργηση των δασμών, η απλούστευση
των τελωνειακών διαδικασιών και οι
περισσότερο συμβατές τεχνικές απαιτήσεις
καθιστούν τις εξαγωγές ευκολότερες και
φθηνότερες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις
μικρότερες επιχειρήσεις:


να ανταγωνίζονται ευκολότερα τις
μεγάλες επιχειρήσεις·



να πωλούν το ίδιο προϊόν (ή με
λιγότερες τροποποιήσεις) και στις δύο
αγορές·



να συμμετέχουν περισσότερο σε
αλυσίδες εφοδιασμού και στο
ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ειδικές διατάξεις ενισχύουν τα οφέλη της
CETA για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως
για παράδειγμα:


να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους
στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
εμπορίου·



να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων·



να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα
Επενδυτικών Δικαστηρίων.

Οι διατάξεις της CETA σχετικά με το
Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων
καθιστούν δυνατή την ταχύτερη διεξαγωγή
δικαστικών διαδικασιών και τη μείωση του
κόστους για μικρότερες εταιρείες που
καταθέτουν προσφυγή.
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