ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΑΝΑΔΑ
Διμερές Εμπόριο
Αξία σε ευρώ
Ελληνικές
Εξαγωγές
Εισαγωγές
από Καναδά
Όγκος
Εμπορίου
Εμπορικό
Ισοζύγιο

2014
126.834.874

2015
141.684.107

2016
137.008.084

2017
152.185.389

2018
162.226.001

92.532.324

86.036.272

75.211.683

85.060.330

88.959.201

219.367.198

227.720.379

212.219.767

237.244.176

251.185.202

34.302.550

55.647.835

61.796.401

67.126.544

73.266.800

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, από το 2014, το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό
για την Ελλάδα με αυξητικές τάσεις. Τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην
καναδική αγορά, παρόλο που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τα αμερικανικά και μεξικανικά
προϊόντα. Οι ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνόλου,
σχεδόν 0,7% (0,76% 2017 και 0,73% το 2018).
Στη συνέχεια, παρατίθενται πίνακες με τα πρώτα δέκα προϊόντα του διμερούς εμπορίου κατά το έτος
2018:
ΑΞΙΑ
(ευρώ)
CN4

2710'
2005'
3802'

2008'

1509'
2523'
0302'
0406'

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα
λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το
βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός
από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)
Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες
ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος
ζωϊκός άνθρακας
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης
(εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι,
διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με
τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν
αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη
μετασχηματισμένα
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε
σκόνη, με την ονομασία clinkers, έστω και χρωματισμένα
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

1

162.226.001

17.608.094
15.478.004
12.767.094

10.364.548

9.726.670
9.341.585
6.328.005
5.952.598

2204'

3004'

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα
με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και
που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ

5.448.366

4.782.841

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σημειώνεται ότι ο Καναδάς συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών για εθνικής
σημασίας τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, όπως το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τις ελιές, την
τσιπούρα και το λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας, το μέλι, τα τυριά, τα ροδάκινα σε κονσέρβα, τα κρασιά, τα
τυποποιημένα φρούτα και λαχανικά, τα σύκα, κυρίως ξηρά και πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα και
τρόφιμα.
ΑΞΙΑ
(ευρώ)
CN4
1201'

4301'
0713'

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα
Γουνοδέρματα ακατέργαστα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές,
πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή
γουνοδερμάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102
ή 4103)

88.959.201

13.497.270

11.388.256
10.418.847

3004'

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ

8411'

Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου

6.046.558

4302'

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα
κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που
δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων
υλών (εκτός από ενδύματα, εξαρτήματα

4.468.341

4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίς
επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α)
και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν έχουν υποστεί καμμιά άλλη κατεργασία
εκτός από εκείνες που αναφέρονταισ

2.460.600

4801'

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή
7β) του κεφαλαίου 48

2.308.526

8431'
8803'

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις
μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802,
π.δ.κ.α.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2

7.406.152

2.086.254
2.043.742

