ΚΑΝΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δεκέμβριος 2019
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Οττάβα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Δ/νση: 80 MacLaren St. Ottawa, Ontario, Canada K2P 0K6
Τηλ: 613 238 6271-2 Fax: 613 238 5676
Email: ecocom-ottawa@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ...................................................................... 2
1. CUSMA .................................................................................................................... 2
2. CPTPP ..................................................................................................................... 2
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .................................................................................................................... 2
1. Ο Λόγος του Θρόνου ................................................................................................. 2
2. Αναθεώρηση ελλείμματος Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού ...................................... 2
3. Επιχειρηματικές αποστολές Επαρχίας Οντάριο έτους 2019 ......................................... 3
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ........................................................................................................................ 3
1. General Fusion Inc. ..................................................................................................3
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ................................................................................... 4
1. Farm Boy.................................................................................................................. 4
2. Dollarama ................................................................................................................ 4

1

Α.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

εμπορικές συμφωνίες και αυξήθηκε το μερίδιο
των καναδικών προϊόντων στην αγορά της
Ασίας και του Ειρηνικού.

1. CUSMA
Υπεγράφη στο Μεξικό, στις 10 Δεκεμβρίου
2019, η αναθεωρημένη εκδοχή της Συμφωνίας
CUSMA/USMCA, λίγες ώρες αφότου
ενεκρίθησαν οι τροποποιήσεις από τη
Γερουσία των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι
Δημοκρατικοί του αμερικανικού Κογκρέσσου
διατηρούσαν, επί μακρόν, επιφυλάξεις ως
προς ορισμένες πτυχές της νέας Συμφωνίας,
(καθεστώς απασχόλησης στο Μεξικό,
φαρμακευτικά).
Η εν θέματι Συμφωνία υπεγράφη, στην
πόλη του Μεξικού, από την Αναπληρώτρια
Πρωθυπουργό
και
πρώην
Υπουργό
Εξωτερικών του Καναδά, κα Chrystia
Freeland, από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών του Μεξικού, αρμοδίου για τη
Βόρεια Αμερική, κ. Jesus Seade, καθώς και
από τον Αμερικανό Επί Κεφαλής Εμπορίου, κ.
Robert Lighthizer.
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
Καναδά, κ. Stephen Poloz, δήλωσε ότι η
κύρωση της αναθεωρημένης Συμφωνίας θα
οδηγήσει στην τελική εξάλειψη της
αβεβαιότητας που επικρατούσε στους
επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς είχε
παρατηρηθεί υποχώρηση των επενδύσεων, σε
σύγκριση με τις προβλέψεις.

2. CPTPP
Στις 30 Δεκεμβρίου 2019, συμπληρώθηκε
ένα έτος από την έναρξη ισχύος της
Περιεκτικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για
την Εταιρική Σχέση των Χωρών του
Ειρηνικού (Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP). Κατά τη διάρκεια ισχύος της, η εν
λόγω Συμφωνία είχε πολλά οφέλη για τους
Καναδούς,
καθώς
υπεγράφησαν
νέες

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Ο Λόγος του Θρόνου
Στις 5 Δεκεμβρίου 2019, η Γενική
Κυβερνήτης του Καναδά, κα Julie Payette,
εκφώνησε τον «Λόγο του Θρόνου» (Throne
Speech), με τίτλο «Moving Forward
Together», ο οποίος συνετάγη από τον
νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό, κ. Justin
Trudeau.
Μεταξύ άλλων, δόθηκε έμφαση σε θέματα
όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και η στήριξη
των Επαρχιών Αλμπέρτα και Σασκάτσουαν, οι
οποίες δοκιμάζονται από τη μείωση τιμών
πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και από
την περιορισμένη χωρητικότητα των αγωγών
μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων. Επιπλέον,
δόθηκε υπόσχεση στήριξης της πλούσιας σε
πετρέλαιο Επαρχίας Newfoundland and
Labrador.

2. Αναθεώρηση ελλείμματος
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού
Ο Υπουργός Οικονομικών του Καναδά, κ.
Bill Morneau, προέβη σε αναθεώρηση του
προβλεπόμενου
ελλείμματος
του
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού, το οποίο
αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά 8,4
δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια, σε
σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη του
περασμένου Μαρτίου (19,7 δισ. CAD). Η
διαμόρφωσή του αναμένεται να έχει την
ακόλουθη εικόνα, κατά τα επόμενα τέσσερα
έτη.
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Οικονομικό
έτος
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Εκτιμώμενο Έλλειμμα
Ομοσπονδιακού
Προϋπολογισμού
σε καναδικά δολλάρια
28,1 δισ.
22,1 δισ.
18,4 δισ.
16,3 δισ.

Η απροσδόκητη αύξηση του ελλείμματος,
κατά το επόμενο οικονομικό έτος (20202021), αποδίδεται σε δύο κυρίως παράγοντες,
ήτοι στις μειώσεις φόρων που είχε
προεκλογικά υποσχεθεί η Κυβέρνηση Trudeau
καθώς και στις αυξημένες υποχρεώσεις της
Οττάβας, απορρεουσών από την αναμόρφωση
του συνταξιοδοτικού μηχανισμού. Ειδικότερα,
οι πρώτες μειώσεις φόρων θα ισχύσουν από
1.1.2020, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης
το 2023. Ως προς τις αυξημένες
συνταξιοδοτικές δαπάνες της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης, υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να
καταβληθούν 27,8 δισεκατομμύρια καναδικά
δολλάρια περισσότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά
προβλεφθεί, λόγω μείωσης των επιτοκίων,
κατά τα επόμενα έτη.
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές,
πάντως, η αύξηση του ελλείμματος αφήνει
λίγα
περιθώρια
στην
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση για νέες δαπάνες. Ο κ. Morneau
καλείται να εξεύρει τρόπο εφαρμογής των
προεκλογικών υποσχέσεων του Φιλελευθέρου
Κόμματος, αλλά και να λάβει υπ’ όψιν του τις
προτεραιότητες άλλων κομμάτων, η στήριξη
των οποίων είναι απαραίτητη για την
Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, ασκούνται πιέσεις
από τις Επαρχίες και τα Ομοσπονδιακά Εδάφη
για πιο γενναιόδωρες παροχές. Για τον έλεγχο
των δαπανών, ο Πρωθυπουργός, κ. Justin
Trudeau, έδωσε εντολή στον Υπουργό
Οικονομικών να συνεχίσει να μειώνει το
Δημόσιο Χρέος του Ομοσπονδιακού Κράτους
(federal debt) ως προς το ΑΕΠ. Σημειώνεται
ότι ο συγκεκριμένος μακροοικονομικός
δείκτης αναμένεται να αυξηθεί από 30,8% σε
31% κατά το τρέχον οικονομικό έτος (1η

Απριλίου 2019-31η Μαρτίου 2020), προτού
ξεκινήσει την προσδοκώμενη καθοδική του
πορεία, κατά τα επόμενα έτη.
Τέλος, ο κ. Morneau, παραδεχόμενος τη
δυσκολία του εγχειρήματος, δήλωσε ότι
προτίθεται να πράξει το καλύτερο δυνατό,
κατά
την
εκπόνηση
του
νέου
Προϋπολογισμού,
προκειμένου
να
εξακολουθήσει η ανάπτυξη της καναδικής
οικονομίας και να διασφαλιστεί η δυνατότητα
επενδύσεων προς όφελος των Καναδών.

3. Επιχειρηματικές αποστολές
Οντάριο έτους 2019

Επαρχίας

Στο
πλαίσιο
διεύρυνσης
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
της
Επαρχίας του Οντάριο, προς αντιστάθμιση της
απώλειας εσόδων εξαιτίας κυρίως των
εμπορικών διενέξεων
με την Κίνα,
πραγματοποιήθηκαν,
εντός
του
2019,
επιχειρηματικές αποστολές σε Ινδία, Ιαπωνία,
Ν. Κορέα και Γερμανία.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. General Fusion Inc.
Η εταιρεία General Fusion Inc., με έδρα
στην Επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας,
υποστηριζόμενη από τον Jeff Bezos,
εξασφάλισε 65 εκ. USD για την κατασκευή
πρότυπου πυρηνικού εργοστασίου. Το εν
λόγω εγχείρημα εντάσσεται στην προσπάθεια
της εταιρείας να αποδείξει ότι η ενέργεια
πυρηνικής σύντηξης μπορεί να είναι μια
εμπορικά βιώσιμη, δίχως άνθρακα, πηγή
ενέργειας.
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Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Farm Boy
H αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων «Farm
Boy», με έδρα το Οντάριο, προχωρεί ταχέως
την επέκτασή της. Στις αρχές Δεκεμβρίου
2019 εγκαινιάστηκε το 29ο κατάστημά της
στην πόλη Burlington του Οντάριο.

2. Dollarama
Εκ νέου αύξηση κερδών σημειώθηκε, κατά
το γ΄ τρίμηνο 2019, για την αλυσίδα
καταστημάτων εκπτωτικής λιανικής πώλησης
Dollarama, με έδρα το Μόντρεαλ, της τάξεως
των 138,6 εκ. δολλαρίων Καναδά, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018
(132,1εκ. CAD). Σημειώνεται ότι η εν λόγω
αλυσίδα διαθέτει 1.236 καταστήματα στον
Καναδά.
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