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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
1. Μείωση εμπορικού ελλείμματος τον 

Απρίλιο 2018 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας (StatCan), οι καναδικές εξαγωγές 
σημείωσαν σημαντική αύξηση τον Απρίλιο 
2018, έναντι του Μαρτίου, συμβάλλοντας στη  
μείωση του συνολικού μηνιαίου εμπορικού 
ελλείμματος της χώρας. Aυξήθηκαν, δε, κατά 
1,6%, ανερχόμενες σε 48,6 δισ. δολλάρια 
Καναδά. Πρόκειται για την έκτη αύξηση σε 
διάστημα επτά μηνών. Αντίθετα, οι εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 2,5% τον Απρίλιο, σε 
σύγκριση με τη ραγδαία αύξηση του Μαρτίου, 
διαμορφούμενες στα 50,5 δισ. δολλάρια 
Καναδά. Ειδικότερα, οι καναδικές εξαγωγές 
προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,2%, 
φθάνοντας τα 36,1 δισ. δολλάρια Καναδά, 
καθώς σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών 
αδιΰλιστου πετρελαίου και ασφάλτου. Οι 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,4% 
(32,5 δισ. δολλάρια Καναδά), κυρίως λόγω 
μειωμένων εισαγωγών επιβατικών 
αυτοκινήτων και φορτηγών. 

 
2. Νομιμοποίηση κάνναβης 
 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού, 
οι Καναδοί θα μπορούν, νόμιμα, να 
καταναλώνουν κάνναβη για διασκέδαση από 
τις 17 Οκτωβρίου 2018. Παρά τις εκκλήσεις 
ορισμένων γερουσιαστών να αναβάλουν τη 
νομιμοποίηση έως και ένα χρόνο για να 
επιτρέψουν περαιτέρω διαβούλευση με τις 
αυτόχθονες κοινότητες,  ψηφίσθηκε από τη 
Γερουσία και τη Βουλή το νομοσχέδιο για την 
αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης για 
διασκέδαση (Bill C-45). Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, οι Καναδοί θα μπορούσαν να 
διαθέσουν μέχρι 7,17 δισεκατομμύρια 
δολλάρια σε προϊόντα κάνναβης, 
συμβάλλοντας, έτσι, στην αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης κατά 35%.  

Ως προς το μοντέλο νόμιμης πώλησης της 
κάνναβης, θα υπάρξει διαφοροποίηση σε 
επαρχιακό επίπεδο. Οι δυτικές επαρχίες θα 
χορηγήσουν άδειες πώλησης σε περιορισμένο 
αριθμό ιδιωτών λιανεμπόρων, ενώ στις 
ανατολικές επαρχίες με εξαίρεση τη 
Newfoundland, η πώληση θα διεξάγεται μόνο 
μέσω κρατικών μονοπωλίων. 

Πάντως, οι ειδικοί προβλέπουν έλλειψη 
στην αγορά, ειδικά κατά το πρώτο διάστημα, 
κατά το οποίο η ζήτηση αναμένεται να είναι 
αυξημένη. 

Το ενδιαφέρον των Καναδών καλλιεργητών 
στρέφεται προς τη Γερμανία κι άλλες 20 
περίπου χώρες, που έχουν νομιμοποιήσει τη 
θεραπευτική μαριχουάνα, για ανάπτυξη 
συνεργασιών. Πρόσφατα, ο παραγωγός του 
Οντάριο Aphria αγόρασε το 25% του 
ιδιωτικού νοσοκομείου του Schöneberg στο 
Βερολίνο.  
 
3. Τομέας ακινήτων 
 
Οι τιμές στην αγορά ακινήτων του Καναδά 

ακολουθούν φθίνουσα πορεία, ιδίως στο 
Τορόντο και το Βανκούβερ, όπου η αγορά, 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι 
ιδιαίτερα υπερτιμημένη. Πάντως, η πτώση των 
τιμών οφείλεται στα ρυθμιστικά μέτρα της 
αγοράς, που έχουν επιβληθεί σε επαρχιακό 
επίπεδο. 
 
4. Αρχαιρεσίες στην Επαρχία του Οντάριo 
 

Στις 7 Ιουνίου 2018 διεξήχθησαν 
αρχαιρεσίες στην Επαρχία του Οντάριο, από 
τις οποίες βγήκε νικητής το κόμμα των 
Προοδευτικών Συντηρητικών.  
Πρωθυπουργός της Επαρχίας Οντάριο 
ορίστηκε ο κ. Doug Ford.  

Το Οντάριο, μια Επαρχία αποδέκτης 
μεγάλου αριθμού μεταναστών, παρουσιάζει 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 
τέσσερα έτη, o οποίος οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων 
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στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, παρατηρείται 
αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού 
και του εξωτερικού χρέους, στοιχεία, που 
συνιστούν πηγή αδυναμίας  ως προς την 
αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης οικονομικής 
κρίσης.  
 
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
1. Εμπορικές σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ 
 

Μετά την ανακοίνωση της 31ης Μαΐου 
2018, από τον Καναδό Πρωθυπουργό και την 
Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, σχετικά με 
την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα, 
αλουμινίου και άλλων προϊόντων από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχης συνολικής 
αξίας (16,6 δισ. CAD) των καναδικών 
εξαγωγών που επηρεάζονται από τα μέτρα 
των ΗΠΑ, δημοσιεύθηκαν δύο κατάλογοι 
αγαθών που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Στα 
αγαθά ενός εκ των καταλόγων θα επιβληθεί 
δασμός 25%, ενώ στα υπόλοιπα 10%.  

Η έναρξη ισχύος των μέτρων τοποθετείται 
την 1η Ιουλίου 2018.  Τα εν λόγω μέτρα θα 
παραμείνουν σε ισχύ μέχρι άρσεως των 
μέτρων των ΗΠΑ (υπό τη λογική tit-for-tat). 
Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα 
Chrystia Freeland, δήλωσε ότι, σε μια 
προσπάθεια να αποφευχθεί το κόστος που 
μπορεί να περάσει στις καναδικές οικογένειες 
και τους καταναλωτές, διασφαλίσθηκε η 
δυνατότητα προμήθειας των συγκεκριμένων 
προϊόντων από την εγχώρια αγορά ή από 
άλλες χώρες πλην των ΗΠΑ.  

Ακόμη, ανέφερε ότι οι δασμοί που 
επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 232 του 
Νόμου περί Επεκτάσεως του Εμπορίου του 
1962 (Trade Expansion Act of 1962) 
αντίκεινται στους κανόνες του ΠΟΕ και της 
NAFTA. Ενημέρωσε ότι ο Καναδάς, ως 
υποστηρικτής της διεθνούς έννομης τάξης, 
αναγκάστηκε να κινηθεί νομικά, 
προσφεύγοντας κατά των ΗΠΑ τόσο στο 

πλαίσιο του ΠΟΕ, όσο και δυνάμει του 
Κεφαλαίου 20 της ισχύουσας Συμφωνίας  
NAFTA.  

Επίσης, τόνισε ότι αυτή η αδικαιολόγητη 
εμπορική πρακτική των ΗΠΑ δεν θα έχει 
επίπτωση στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 
για τον εκσυγχρονισμό της Συμφωνίας 
NAFTA, η οποία είναι επωφελής και για τα 
τρία κράτη. Εξέφρασε, δε, την πεποίθησή της 
ότι υπάρχει καλή θέληση και επιθυμία 
συνέχισης των διαπραγματεύσεων. 

Σύμφωνα, δε, με δηλώσεις του Υπουργού 
Εμπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, ο Καναδάς 
δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια 
της χώρας του, ενώ υποστήριξε ότι ο 
εκσυγχρονισμός της Συμφωνίας NAFTA  
μπορεί να οδηγήσει σε άρση των 
αμερικανικών δασμών.  

Πάντως, η Επαρχία του Κεμπέκ προσφέρει 
100 εκ. δολλάρια Καναδά σε δάνεια και 
εγγυήσεις στις εταιρείες χάλυβα και 
αλουμινίου που επλήγησαν από την επιβολή 
των αμερικανικών δασμών. Σύμφωνα με τον 
Υπουργό Οικονομικών του Κεμπέκ, κ. 
Dominique Anglade, το μέτρο αυτό προέκυψε, 
αφότου οι εταιρείες του κλάδου διεπίστωσαν 
την απροθυμία των πελατών τους να 
επιβαρυνθούν με το επιπλέον κόστος των 
δασμών.  

Οι καναδικές βιομηχανίες, από την 
αεροδιαστημική μέχρι το λιανικό εμπόριο, τις 
κατασκευές και την ενέργεια, προειδοποιούν 
ότι η τυχόν κλιμάκωση του εμπορικού 
πολέμου θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος, 
να διαταράξει τις αλυσίδες προμήθειας και να 
πλήξει την ανταγωνιστικότητα, καθόσον ο 
Καναδάς προετοιμάζει εμπορικά αντίποινα. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο 
Αμερικανός Πρόεδρος επιβάλλει δασμό της 
τάξεως του 25% στα εισαγόμενα οχήματα, θα 
πληγεί ανεπανόρθωτα η καναδική 
αυτοκινητοβιομηχανία, όπως δηλώνουν  
οικονομικοί αναλυτές. Σύμφωνα με τις 
οικονομικές προβλέψεις του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος TD, η τυχόν 



 4

επιβολή δασμών στις καναδικές εξαγωγές 
οχημάτων, εξαρτημάτων και μερών αυτών θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια 160.000 
θέσεων εργασίας στον Καναδά, αλλά και 
μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της καναδικής 
οικονομίας το 2019. 

Ειδικότερα, στην Επαρχία του Οντάριο, 
όπου είναι συγκεντρωμένη η 
αυτοκινητοβιομηχανία, ο αρνητικός 
αντίκτυπος θα είναι πολύ πιο έντονος. 

 
2. NAFTΑ 
 

Αν και, όπως δήλωσε οικονομικός 
σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. 
Τραμπ θα επιθυμούσε τη σύναψη διμερών 
συμφωνιών με τον  Καναδά και το Μεξικό, οι 
ΗΠΑ δεν έχουν  προβεί σε ανάλογο αίτημα 
προς τον Καναδά, σύμφωνα με όσα 
διαβεβαίωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της 
καναδικής διοίκησης.  

Πάντως, ο Καναδάς απέρριψε πάραυτα το 
ενδεχόμενο αυτό, επιμένοντας στον  
εκσυγχρονισμό της τριμερούς συμφωνίας.  

 
3. CETA 
 

Όσον αφορά στην πορεία κύρωσης της 
Συμφωνίας CETA από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
σημειώνεται ότι η αυστριακή κυβέρνηση, 
παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, ενέκρινε τη 
Συμφωνία. Αντίθετα, σύμφωνα με δηλώσεις 
του νέου Υπουργού Γεωργίας της Ιταλίας, κ. 
Gian Marco Centinaio,  η χώρα του δεν θα 
κυρώσει τη Συμφωνία, καθώς δεν 
διασφαλίζεται ικανοποιητική προστασία για 
τα ιδιαίτερα ιταλικά προϊόντα (it does not 
ensure sufficient protection for the country's 
speciality foods). 

Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα 
Chrystia Freeland, φέρνοντας ως παράδειγμα 
την Αυστρία, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι 
η Ιταλία θα κυρώσει τελικά τη Συμφωνία.  
 

4. Σύνοδος κορυφής G7  
 

Δύο ημέρες πριν την σύνοδο κορυφής της 
Ομάδας G7 (Charlevoix, Quebec, 8-9 
Ιουνίου), ο Καναδός Πρωθυπουργός 
συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο. Κατά τη 
συνάντηση αυτή, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν 
δημόσια την επιθυμία τους να σχηματίσουν 
κοινό μέτωπο εναντίον του εμπορικού 
πολέμου που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ. 

 Όπως δήλωσε ο Καναδός Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Bill Morneau, οι ενέργειες 
της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν 
δημιουργήσει αβεβαιότητα στους επενδυτές 
των χωρών G7 και γι’ αυτό επιβάλλεται να 
επικρατήσει σύνεση. 

Το όλο κλίμα, κατά τη διάρκεια της 
διήμερης συνόδου, ήταν ιδιαίτερα τεταμένο 
λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ του 
Αμερικανού Προέδρου και του Καναδού 
Πρωθυπουργού. 

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία αρνήθηκαν να 
υπογράψουν τη συμφωνία των υπολοίπων 
μελών της Ομάδας G7 για τη μείωση του 
όγκου των πλαστικών απορριμμάτων που 
καταλήγουν στους ωκεανούς και τη μείωση 
της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. 

Μετά το πέρας των εργασιών της συνόδου 
και αφότου είχε προηγηθεί συμφωνία επί 
κοινού ανακοινωθέντος, ο Αμερικανός 
Πρόεδρος ανακάλεσε, μέσω του λογαριασμού 
του στο Twitter,  τη σύμφωνη γνώμη του, 
εξαιτίας των ψευδών, όπως έγραψε, 
δηλώσεων του Καναδού Πρωθυπουργού και 
λόγω του γεγονότος ότι ο Καναδάς επιβάλλει 
βαρείς δασμούς στους αμερικανούς αγρότες, 
εργάτες και εταιρείες.  

 
5. CPTPP 
 

Η νέα Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία 
για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του 
Ειρηνικού (Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership - 
CPTPP) βρίσκεται υπό διαδικασία κύρωσης 
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από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του 
Καναδά. 

Η εν λόγω Συμφωνία δημιουργεί μία ζώνη 
ελευθέρου εμπορίου που καλύπτει 500 εκ. 
κατοίκους, με συνολικό ΑΕΠ της τάξεως των 
13,5 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. 
Σημειώνεται ότι το εξωτερικό εμπόριο του 
Καναδά με τις λοιπές 10 χώρες της Συμφωνίας 
ανήλθε, το 2017, σε 95 δισεκατομμύρια 
καναδικά δολλάρια. 

 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 
1. Προβλέψεις για αύξηση της καναδικής 

παραγωγής πετρελαίου 
 

Σύμφωνα με προβλέψεις της Καναδικής 
Ένωσης Παραγωγών Πετρελαίου (Canadian 
Association of Petroleum Producers-CAPP), η 
παραγωγή πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,4 εκ. 
βαρέλια ημερησίως μέχρι το 2035, παρά το 
λεγόμενο «χάσμα ανταγωνιστικότητας» που 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις.  

Η εν λόγω Ένωση, η οποία αντιπροσωπεύει 
τον τομέα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, εκτιμά ότι η συνολική καναδική 
παραγωγή πετρελαίου θα αυξηθεί στα 5,6 
εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τα επόμενα 
17 χρόνια, κυρίως λόγω αύξησης της 
παραγωγής πετρελαίου κατά το 2017, από 
2,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 4,2 
εκ.  

Βάσει στοιχείων της CAPP, η παραγωγή 
πετρελαίου του Καναδά, το 2017, ξεπέρασε 
τις ποσότητες που το παρόν δίκτυο μπορεί να 
μεταφέρει, καθώς τελούν υπό καθεστώς 
αβεβαιότητας τα έργα που αφορούν σε τρεις 
αγωγούς. Πρόκειται για το έργο στον 
Keystone XL της TransCanada, την επέκταση 
του αγωγού Trans Mountain και την  
αντικατάσταση της γραμμής 3 του αγωγού 
Enbridge. 
 

2. Αγωγός Trans Mountain 
 

Αν και αρχικά είχε γίνει αποδεκτή από την 
κοινή γνώμη η αγορά του έργου Trans 
Mountain από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
στις 29 Μαΐου 2018, το κλίμα άλλαξε, καθώς 
σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το 52% των 
Καναδών δηλώνει ότι τάσσεται εναντίον της 
αγοράς. 

Πολλές πάντως είναι οι αντιδράσεις για την 
περιβαλλοντική καταστροφή που πρόκειται να 
επιφέρει το εν λόγω έργο, ιδίως μετά την 
μεγάλης έκτασης πετρελαιοκηλίδα που 
προκλήθηκε πρόσφατα και που τελικά ήταν 
48 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι αρχικά είχε 
αναφερθεί. 

  
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 
1. Dollarama 
 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
αλυσίδας λιανικής πώλησης προϊόντων 
Dollarama, η εταιρεία μπορεί να αναγκαστεί 
να προβεί σε αύξηση των τιμών της λόγω των 
εμπορικών αντιποίνων που επέβαλε ο 
Καναδάς στα εισαγόμενα από τις ΗΠΑ 
προϊόντα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αύξηση αυτή 
δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, καθώς 
εκτιμά ότι όλοι οι Καναδοί λιανοπωλητές θα 
αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες.  

 
2. Bombardier 
 

Η καναδική εταιρεία κατασκευής 
αεροσκαφών και αμαξοστοιχιών Bombardier 
Commercial Aircraft ανακοίνωσε την πώληση 
20  αεριωθούμενων αεροσκαφών CRJ900 
στην αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta 
Air Lines. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 
περίπου 961 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.  
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3. Ékorce Kombucha  
 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής 
Ανάπτυξης, κ. Navdeep Bains, η κυβέρνηση 
του Καναδά είναι περήφανη που υποστηρίζει 
την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας Ékorce 
Kombucha, χρηματοδοτώντας της με 47.750 
καναδικά δολλάρια. Η μη επιστρέψιμη 
χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Οικονομική Ανάπτυξης (CED) 
της Επαρχίας του Κεμπέκ.  

 
Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 
1. Επιχειρηματική αποστολή Καναδών 

Εισαγωγέων Τροφίμων στην Ελλάδα 
(Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 3-8/6/2018) 

 
Στο τρίτο (3ο), κατά σειρά, πρόγραμμα 

επιχειρηματικών συναντήσεων του κλάδου 
τροφίμων, χυμών και αναψυκτικών, στη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, από 4 έως 8 
Ιουνίου 2018, που υλοποίησε η Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece, 
συμμετείχαν 29 αγοραστές από οκτώ χώρες, 
Καναδά, Ρωσία, Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία, 
Ρουμανία, Κορέα, Ιαπωνία, οι οποίοι 
πραγματοποίησαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις (B2B) με 120 ελληνικές 
εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου τροφίφων, 
χυμών και αναψυκτικών. Οι εν λόγω 
συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε πολύ 
θετικό, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, 
κλίμα, ξεπέρασαν τις 1.200. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας συμμετείχε 
ενεργά στην προσέλκυση σημαντικών 
καναδικών εισαγωγικών επιχειρήσεων με 
ευρύ δίκτυο διανομής σε όλη την επικράτεια 
του Καναδά. Στην καναδική επιχειρηματική 
αποστολή, την οποία συνόδευσε η 
Προϊσταμένη του Γραφείου, κα Σοφία 
Τσαμίχα, Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄, 
συμμετείχαν οι εταιρείες: α) Agora Coffee  

Company, β) Schinoussa Super, γ) BioZoi, δ) 
Pilaros Ιnc. και ε) 5 Star Sales. 

Επισημαίνεται το υψηλότατο επίπεδο της 
ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας με 
καινοτόμα, ελκυστικά προϊόντα αρίστης 
ποιότητας και εξαιρετικής συσκευασίας, τα 
οποία υπερτερούν πολλών ομοειδών 
προϊόντων, παραγωγής άλλων χωρών της ΕΕ. 

Οι Καναδοί επιχειρηματίες 
πραγματοποίησαν, κατά μέσο όρο, 33 
επιχειρηματικές συναντήσεις σε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα, ενώ, όπως δήλωσαν, προτίθενται 
να προβούν σε σημαντικές παραγγελίες, τόσο 
σε όγκο όσο και αξία, ελληνικών προϊόντων. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


