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Α.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

1.
CUSMA
–
Ζήτημα
άρσης
αμερικανικών δασμών σε καναδικά
προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα
Μέχρι στιγμής, καμία χώρα δεν έχει
κυρώσει τη Συμφωνία CUSMA, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία αβεβαιότητας στις
εταιρείες με διασυνοριακά συμφέροντα. Κάθε
εταίρος φαίνεται να έχει τους δικούς του
λόγους για τη μη επίσπευση της κυρωτικής
διαδικασίας. Για τον Καναδά, το μεγαλύτερο
εμπόδιο είναι οι υφιστάμενοι δασμοί σε
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.
Στις
25 Μαρτίου
2019, κατόπιν
συναντήσεώς της με τον Αμερικανό
Επικεφαλής Εμπορίου, κ. Robert Lighthizer, η
Καναδή Υπουργός Εξωτερικών, κα Chrystia
Freeland, δήλωσε ότι η εξακολούθηση
επιβολής των εν λόγω μέτρων δεν έχει νόημα,
δεδομένης της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας
CUSMA, ενώ εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη
δυνατότητα κύρωσής της από το καναδικό
κοινοβούλιο.
Εντωμεταξύ, μέχρι να ολοκληρωθεί η
κυρωτική διαδικασία, εξακολουθεί να ισχύει η
Συμφωνία NAFTA.
2. Εμπορικές σχέσεις Καναδά – ΚίναςΑπαγόρευση εισαγωγών καναδικών
σπόρων κράμβης στην Κίνα
Εντός του Μαρτίου 2019, η κινεζική
Διοίκηση
Τελωνείων
ανεκάλεσε
τα
δικαιώματα εξαγωγής σπόρων κράμβης
(canola seeds) δύο καναδικών εταιρειών,
πρώτα της Richardson International Ltd και
έπειτα της Viterra Inc. Όπως δήλωσε ο
Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Justin
Trudeau, η καναδική κυβέρνηση σκοπεύει να
στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην
Κίνα, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το
ζήτημα. Πρόσφατα, ο Υπουργός Εμπορίου, κ.
Jim Carr, ανακοίνωσε την πρόθεση της
κυβέρνησης να λάβει μέτρα στήριξης των
Καναδών παραγωγών-εξαγωγέων.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές σπόρων
κράμβης, που προορίζονται για παραγωγή
μαγειρικού ελαίου, ζωοτροφών και ενέργειας
(ως ενεργειακού καυσίμου) αποτελούν το 17%
των καναδικών εξαγωγών στη Κίνα, αξίας 2,7
δισεκατομμυρίων καναδικών δολλαρίων το
2018.
Σύμφωνα με υπαινιγμούς, πάντως, στον
καναδικό τύπο,
πρόκειται για εμπορικά
αντίποινα εξαιτίας της υπόθεσης Huawei.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ομοσπονδιακός
Προϋπολογισμός
Καναδά 2019
Ο Υπουργός Οικονομικών του Καναδά, κ.
William Francis Morneau, παρουσίασε, στις
19.3.2019,
τον
Ομοσπονδιακό
Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 20192020. Όπως δήλωσε, αναμένεται περαιτέρω
ενίσχυση της καναδικής οικονομίας, κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2019, η οποία θα
παραμείνει πρωτοπόρος στον τομέα της
οικονομικής ανάπτυξης, μεταξύ των κρατών
της Ομάδας G7, τόσο κατά το 2019 όσο και
κατά το 2020.
Ο νέος Προϋπολογισμός, «φέρων πνεύμα
εκλογών», όπως έχει ειπωθεί
από
οικονομικούς
αναλυτές,
εστιάζει
το
ενδιαφέρον του σε θέματα που απασχολούν τη
μεσαία τάξη καθώς και το ευρύτερο φάσμα
ψηφοφόρων. Οι συνολικές δαπάνες, κατά τα
επόμενα πέντε οικονομικά έτη, αναμένεται να
ανέλθουν σε 22,8 δισεκατομμύρια δολλάρια,
ενώ το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα
διαμορφωθεί σε 19,8 δισ. δολλάρια, για το
οικονομικό
έτος
2019-20,
ελαφρώς
υψηλότερο από τις προβλέψεις του
περασμένου φθινοπώρου.
Μεταξύ
των
ευνοϊκών
ρυθμίσεων,
αναφέρεται η μείωση του κυμαινόμενου
επιτοκίου των σπουδαστικών δανείων, ήτοι
κάτω του σημερινού 2,5%, αλλά και η
θέσπιση κανόνων για τη διευκόλυνση
χρηματοδότησης πρώτης κατοικίας.
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Ακόμη, προβλέπεται δαπάνη ύψους έως
και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, για δύο έτη,
από
το
2022-2023,
για
κάλυψη
φαρμακευτικών δαπανών Καναδών ασθενών
σπανίων νοσημάτων.
Επιπρόσθετα, δίδονται κίνητρα για την
αγορά αυτοκινήτων με μηδενικές εκπομπές
ή για την αναβάθμιση οικημάτων, ώστε να
καταστούν ενεργειακά πιο αποδοτικά.
Μεταξύ άλλων, προτείνεται δαπάνη 130
εκατομμυρίων δολλαρίων, σε διάστημα πέντε
ετών, αρχής γενομένης από το τρέχον έτος,
για την εγκατάσταση νέων σταθμών
επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού ηλεκτρικών
οχημάτων και οχημάτων κυψελών καυσίμου
υδρογόνου σε απομακρυσμένες τοποθεσίες,
χώρους
εργασίας,
δημόσιους
χώρους
στάθμευσης και εμπορικά και οικιστικά
κτίρια.
Ο
Προϋπολογισμός
του
2019
περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο δαπάνης
1,01 δισ. δολλαρίων το 2018-2019 μέσω του
Ταμείου «Green Municipal Fund», προς την
Ομοσπονδία Καναδικών Δήμων, στο πλαίσιο
εφαρμογής
μεγάλων
κοινοτικών
και
δημοτικών ενεργειακών προγραμμάτων.
Επιπρόσθετα,
δυνάμει
του
Προϋπολογισμού, θα υπάρξουν οικονομικές
ενισχύσεις προς τα
μέσα μαζικής
ενημέρωσης και τους συνδρομητές εντύπου
και ηλεκτρονικού τύπου.
Από τους λιγότερο ευνοούμενους, φαίνεται
να είναι οι έχοντες ετήσιο εισόδημα άνω των
250.000 δολλαρίων. Σημειώνεται ότι, στον
νέο Προϋπολογισμό, δεν υπάρχει πρόβλεψη
μείωσης των συντελεστών φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση, αλλάζοντας το
φορολογικό
καθεστώς,
προτείνει
τον
περιορισμό χρήσης δικαιωμάτων προαίρεσης
αγοράς μετοχών από εργαζομένους, που
ουσιαστικά αποτελεί μία εναλλακτική μορφή
αποζημίωσης.
Αντίθετα προς τις προσδοκίες που είχαν
εκφραστεί, κατά την εκπόνηση του
Προϋπολογισμού,
δεν
θα
υπάρξουν
φορολογικές ελαφρύνσεις ιδιοκτητών μικρών
επιχειρήσεων.
Ακόμη, προτείνονται μέτρα, με τα οποία
τροποποιείται η φορολόγηση των νέων
κατηγοριών προϊόντων κάνναβης, που έχουν

προστεθεί μετά τη νομιμοποίησή της, τον
Οκτώβριο 2018.
Τέλος, το κείμενο του Προϋπολογισμού
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://budget.gc.ca/2019/docs/plan/toc-tdmen.html

2. Διατήρηση βασικού επιτοκίου στο
1,75%
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής
Τράπεζας του Καναδά, την 6η Μαρτίου 2019,
το βασικό επιτόκιο διατηρήθηκε στο 1,75%,
αν και, όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει ο
Διοικητής της Τράπεζας, κ. Stephen Poloz, θα
έπρεπε να κυμαίνεται στο εκτιμώμενο
ουδέτερο ποσοστό (estimated neutral rate)
μεταξύ
2,5 έως 3,5% βάσει
των
μακροοικονομικών δεικτών.
Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν
ενδείκνυται περαιτέρω αύξηση, τη στιγμή
που, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2018, ο ρυθμός
ανάπτυξης
της
καναδικής
οικονομίας
επιβραδύνθηκε και ακολουθεί φθίνουσα
πορεία. Δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως η
έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
(Brexit), η κύρωση της Συμφωνίας CUSMA
και οι αμερικανικοί δασμοί επί των καναδικών
προϊόντων
χάλυβα
και
αλουμινίου,
επηρεάζουν δυσμενώς τον ρυθμό ανάπτυξης
της καναδικής οικονομίας.
Κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης, το
καναδικό δολλάριο υποχώρησε έναντι του
αμερικανικού, με νέα ισοτιμία 74,46 λεπτά/$
ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι η πρώτη αύξηση του
βασικού επιτοκίου, μετά από επτά έτη,
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2017 (0,75%
από 0,5%).
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3. Βασικά μακροοικονομικά
της καναδικής οικονομίας
2014

2015

2016

2017

μεγέθη

2018

1.990,2
1.985,8
2.023,8
2.137,5
Ονομαστικό ΑΕΠ
(δισ. CAD)
2,9%
0,7%
1,1%
3,0%
1,8%
Μεταβολή ΑΕΠ
56.006
55.420
55.807
58.498
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
($ CAD)
6,9%
6,9%
7,0%
6,3%
5,5%
Ανεργία
1,5%
1,6%
1,5%
1,9%
2,0%
Πληθωρισμός (CPI)
+0,18
-0,13
-1,1
-1,0
-0,9%
Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης
(% ΑΕΠ)
30,5%
30,1%
29,9%
28,9%
31,4%
Δημόσιο Χρέος (%
ΑΕΠ)
93,2
97,5
97,8
93,8
Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης (%
ΑΕΠ)
-47,8
-71,5
-65,4
-63,3
Ισοζύγιο τρεχουσών
(-2,4%)
(-3,6%)
(-3,2%)
(συναλλαγών σε δισ.
2,9%)
CAD και % ΑΕΠ
Συναλλαγματική
1,47
1,42
1,47
1,4650
1,5302
ισοτιμία CAD/Ευρώ
1,10
1,28
1,32
1,2986
1,2957
Συναλλαγματική
ισοτιμία CAD/USD
0,5%
0,5%
0,5%
1%
1,75%
Βασικό επιτόκιο
Πηγές: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά (StatCan), Κεντρική Τράπεζα
Καναδά (Bank of Canada), Υπουργείο Οικονομικών, Focus
Economics

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ
ΚΑΝΑΔΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2018

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2710'

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).

17.608.094

2005'

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα
χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα

15.478.004

2014

2015

2016

2017

2018

126, 83

141,68

137,00

152,18

162,23

92,53

86,04

75,21

85,06

88,96

219,36

227,72

212,21

237,24

251,19

34,30

55,64

61,79

67,12

73,27

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

162.226.001

1509'
2523'

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές
ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες.
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με
ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ή αλκοόλης
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
Τσιμέντα υδραυλικά

0302'

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη

6.328.005

0406'
2204'

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Κρασιά από νωπά σταφύλια

5.952.598
5.448.366

3802'

2008'

3004'
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διμερές Εμπόριο
Αξία σε εκ.
ευρώ
Ελληνικές
Εξαγωγές
Εισαγωγές
από
Καναδά
Όγκος
Εμπορίου
Εμπορικό
Ισοζύγιο

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:

Φάρμακα

12.767.094

10.364.548

9.726.670
9.341.585

4.782.841

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.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα,
από το 2014, το εμπορικό ισοζύγιο είναι
πλεονασματικό για την Ελλάδα με αυξητικές
4

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2018

88.959.201

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1201'

Κουκιά σόγιας,

13.497.270

4301'

Γουνοδέρματα ακατέργαστα
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και
ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

11.388.256

7.406.152

8411'
4302'

Φάρμακα
Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες
και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα

4805'

Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση

2.460.600

4801'

Χαρτί εφημερίδων
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

2.308.526

0713'
3004'

8431'
8803'

10.418.847

6.046.558
4.468.341

2.086.254
2.043.742

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αγωγός Trans Mountain
Σύμφωνα με τον Υπουργό Φυσικών
Πόρων, κ. Amarjeet Sohi, διενεργούνται
διαβουλεύσεις
με
τους
αυτόχθονες
πληθυσμούς της περιοχής από όπου θα
περάσει η επέκταση του αγωγού Trans
Mountain.
Σημειώνεται ότι, βάσει του πορίσματος του
Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας (National
Energy Board – NEB), το έργο επέκτασης
κρίθηκε ότι εξυπηρετεί το καναδικό δημόσιο
συμφέρον και ως εκ τούτου θα πρέπει να
εγκριθεί.

κεφαλαίων για την αύξηση της παραγωγής
πετρελαίου στον Δυτικό Καναδά.

Ε.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ

1. «FOOD EXPO GREECE 2019»
(Αθήνα, Metropolitan Expo, 16-18
Μαρτίου
2019)
–
Πρόγραμμα
Εμπορικών Επισκεπτών
Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, η Διεθνής
Έκθεση Τροφίμων Food Expo Greece 2019,
στην οποία συμμετείχαν και εταιρείες από τον
Καναδά. Στο πλαίσιο του προγράμματος
εμπορικών επισκεπτών (hosted buyers
programme) της εν λόγω Έκθεσης,
το
Γραφείο μας προέβη σε έγκαιρη και ευρεία
ενημέρωση Καναδών εισαγωγέων τροφίμων,
καθώς και σε εστιασμένη προβολή σε όλη την
επικράτεια του Καναδά.

2. Παραγωγή πετρελαίου στον Καναδά
Βάσει
εκτιμήσεων
τπυ
Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας, αναμένεται μείωση
της καναδικής παραγωγής πετρελαίου, κατά
το επόμενο διάστημα, που αποδίδεται κυρίως
στην έλλειψη χωρητικότητας του υπάρχοντος
δικτύου. Εξαιτίας του προβλήματος αυτού και
σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία,
ασκούνται αρνητικές πιέσεις στην τιμή του
καναδικού
πετρελαίου.
Επίσης,
αποθαρρύνονται νέοι επενδυτές, τη στιγμή
που είναι απαραίτητη η εισροή νέων
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