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KANΑΔΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Ο Καναδάς, εκ των πλέον ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, με πληθυσμό 35 εκ., ΑΕΠ 
$1,57 τρις το 2015, κατά κεφαλήν ΑΕΠ $45,900, ανάπτυξη 1.2%,  ανεργία 6,9%, 
επηρεάστηκε ελάχιστα από τη διεθνή οικονομική κρίση. Ήταν η μόνη χώρα του G8 που δεν 
ενίσχυσε με πακέτο διάσωσης κάποια τράπεζά της, κυρίως λόγω της προστασίας που παρείχε 
η αυστηρή τραπεζική νομοθεσία της.   

 Η χώρα είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, ήτοι μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, σημαντικά κοιτάσματα μεταλλικών (χρυσός, ουράνιο κλπ.) και μη (διαμάντια, 
σπάνιες γαίες κλπ.) ορυκτών. Αναπτυγμένη είναι η βιομηχανία του Καναδά ( αεροναυπηγική, 
μεταποίηση τροφίμων, αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια, βιοτεχνολογία, χημικά προϊόντα, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.). Ο Καναδάς έχει σημαντικό πρωτογενή 
τομέα με μεγάλες εκμεταλλεύσεις για γεωργία και κτηνοτροφία, σημαντική παραγωγή 
δασικών προϊόντων, ξυλεία και σημαντική αλιεία.    

Το διεθνές εμπόριο έχει αναδειχθεί σε υψηλή προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής 
του Καναδά. Κυρίως κατευθύνεται στις Η.Π.Α. ενώ η Κίνα, το Μεξικό και η ΕΕ είναι σημαντικοί 
εταίροι. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα του ΑΕΠ της χώρας (70 %).Η 
χώρα έχει σημαντική τουριστική βιομηχανία (1,9% του καναδικού ΑΕΠ, 16 περίπου εκατ. 
επισκέπτες από άλλες χώρες).  

  
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

 

1.Συμφωνία πλαίσιο Ε.Ε. – Καναδά για την Οικονομική και Εμπορική Συνεργασία (1976) 
2. Συμφωνία Ε.Ε. – Καναδά για το εμπόριο Αλκοολούχων Ποτών (1989)  
3.Διμερής Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Ν. 3824/24/2/2010, ΦΕΚ 27Α/25-2-

2010, έναρξη ισχύος 16/12/2010).   
4.Συμφωνία Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας ΕΕ-Καναδά [Comprehensive Trade 

and Economic Agreement (CETA)]-18/10/2013 
 
Γ.Διμερές Εμπόριο. 

Το εμπορικό μας ισοζύγιο με τον Καναδά και για το 2015 ήταν  έντονα πλεονασματικό 
για τη χώρα μας. Οι εισαγωγές μας από τον Καναδά ήταν  113,0 εκ.$ Καναδά (-2% έναντι του 
2014),  ενώ οι εξαγωγές μας ήταν 228 εκ. εκ.$ Καναδά (+23% έναντι του 2014), με αποτέλεσμα 
το πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδος να φθάσει στα 115 εκ.$ Καναδά.  Οι 
προβλέψεις για το 2016 εκτιμούν, αύξηση των εξαγωγών μας προς Καναδά στο περίπου +30% 
και αύξηση των εισαγωγών μας από τον Καναδά στο περίπου +15%. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Εξαγωγές  142,433 168,202 152,837 153,208 186,053 228,0 

Εισαγωγές  114,836 88,144 98,313 89,810 116,99 113,0 

 


