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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ο Υπουργός 

Οικονομικών του Καναδά, κ. Bill Morneau, 
παρουσίασε τον Ομοσπονδιακό 
Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 
1/4/2018-31/3/2019. Προτεραιότητα δίδεται 
στην ισότητα των φύλων και στην ενίσχυση 
της απασχόλησης των γυναικών. Άλλα σημεία 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα θέματα 
αυτόχθονου πληθυσμού, ο τομέας έρευνας 
και καινοτομίας, η φορολογική μεταρρύθμιση 
μικρών επιχειρήσεων, καθώς και οι 
κοινωνικές πολιτικές για τις μεσαίου 
εισοδήματος οικογένειες. Ο Προϋπολογισμός 
περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένα μέτρα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
εμπορίου (όπως επέκταση στην αγορά της 
Κίνας, στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
ενίσχυση του τομέα μαλακής ξυλείας-soft 
wood lumber- και της διαχείρισης 
εφοδιασμού) καθώς και δέσμευση για 
κανονιστική μεταρρύθμιση. 

Ειδικότερα, παρά τις νέες δαπάνες, το 
έλλειμμα για το οικονομικό έτος 2017/2018 θα 
είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις, 
φθάνοντας στα 19,4 δισ. καναδικά δολλάρια. 
Το ετήσιο, δε, έλλειμμα θα μειωθεί με 
ταχύτερο ρυθμό από ό, τι αναμενόταν, 
μειούμενο τελικά κάτω των 10 δισ. δολλαρίων 
το 2022. 

Επίσης, ο Προϋπολογισμός επενδύει, σε 
μεγάλο βαθμό, στη χρηματοδότηση της 
έρευνας, δεσμεύοντας σχεδόν 4 
δισεκατομμύρια δολλάρια, τα οποία θα 
διατεθούν σε βάθος πενταετίας. Ως προς την 
καινοτομία, προβλέπεται μείωση του αριθμού 
των προγραμμάτων, αλλά αύξηση της 
συνολικής χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη μνεία 
γίνεται στην ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

Σχετικά με την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση 
της φορολόγησης μικρών επιχειρήσεων, 
περιλαμβάνονται νέες λεπτομέρειες στον 
Προϋπολογισμό σχετικά με την παθητική 
επένδυση (passive investment) στις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες. Όταν το ετήσιο 

εισόδημα από την παθητική επένδυση 
κυμαίνεται μεταξύ 50.000 και 150.000 
δολλαρίων, ένα μικρό ποσό του ενεργητικού 
επιχειρηματικού εισοδήματος, το οποίο δεν 
μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 δολλάρια, θα 
φορολογείται  με το συντελεστή φορολογίας 
μικρών επιχειρήσεων (ήτοι 9% από το 2019). 
Οι εταιρείες των οποίων η αξία της παθητικής 
επένδυσης ξεπερνά τα 150.000 δολλάρια δεν 
θα ευνοοούνται από τον χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή, ενώ οι εταιρείες των οποίων η 
αξία της παθητικής επένδυσης ανέρχεται σε 
λιγότερο από 50.000 δολλάρια, δεν 
επηρεάζονται από την εν λόγω ρύθμιση. 

Γενικότερα, κατά την παρουσίαση του 
Προϋπολογισμού, ο κ. Morneau εξήρε την 
ισχύ της καναδικής οικονομίας. Μίλησε για την 
αύξηση των εξαγωγών, τη μείωση της 
ανεργίας στο 5,9% και για την ανάπτυξη 
σημαντικών τομέων της καναδικής 
οικονομίας.  Ωστόσο, εξακολουθούν να  
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στον οικονομικό 
ορίζοντα, που πηγάζουν, κατά βάση, από την 
πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, την 
αβέβαιη έκβαση των διαπραγματεύσεων της 
νέας Συμφωνίας NAFTA και από την 
απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
εταιρικούς φόρους, παράμετροι οι οποίοι δεν 
ελήφθησαν υπ’ όψιν στο νέο Προϋπολογισμό. 

Σημειώνεται ότι το κείμενο του 
Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού είναι 
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα της 
Κυβέρνησης του Καναδά: 
https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/toc-
tdm-en.html  

 
 

2. Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος 
του Καναδά τον Δεκέμβριο 2017 κατά 
3,2 δισ. δολλάρια  

Το εμπορικό έλλειμμα του Καναδά 
διευρύνθηκε, φθάνοντας τα 3,2 
δισεκατομμύρια καναδικά δολλάρια το 
Δεκέμβριο 2017, καθώς το ρεκόρ των 
εισαγωγών υπερέβη την αύξηση των 
εξαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά. 

Το Νοέμβριο, το εμπορικό έλλειμμα έφθανε 
τα 2,7 δισ. και οι οικονομολόγοι ανέμεναν τον 
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περιορισμό του τον Δεκέμβριο στα 2,2 δισ. 
Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών οδήγησε 
τελικά σε διευρυμένο εμπορικό έλλειμμα. 

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε 
κατά 0,6% τον Δεκέμβριο 2017, φθάνοντας τα 
46,5 δισ. δολλάρια. Οι εξαγωγές ενεργειακών 
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι 
εξαγωγές μεταλλικών προϊόντων και μη 
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων σημείωσαν 
άνοδο κατά 7,7%. Εξαιρουμένων των 
προϊόντων ενέργειας, οι εξαγωγές των λοιπών 
προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,6%. 

Η πορεία και ποιότητα των καναδικών 
εξαγωγών είναι ένα θέμα που απασχολεί 
έντονα την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Αν 
και η πρόσφατη άνοδος των τιμών της 
ενέργειας θα μπορούσε να ευνοήσει το 
εμπορικό ισοζύγιο, το ισχυρό loonie 
παραμένει ανασταλτικός παράγοντας, όπως 
αναφέρουν οι οικονομολόγοι.  

Ως προς τις εισαγωγές,  
αυξήθηκαν κατά 1,5% σε επίπεδο ρεκόρ, 
φθάνοντας τα 49,7 δισεκατομμύρια δολλάρια 
τον Δεκέμβριο 2017, ενισχυμένες κυρίως από 
τις υψηλότερες εισαγωγές ενεργειακών 
προϊόντων καθώς και μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και βιομηχανικών εξαρτημάτων, 
οι οποίες σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 
6,3%. Οι εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων 
σημείωσαν άνοδο κατά 16,9%.  

Το εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε σε 3,4 
δισεκατομμύρια δολλάρια το Δεκέμβριο 2017, 
από 3,3 δισεκατομμύρια που ήταν τον 
Νοέμβριο. Οι εισαγωγές από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι 
καναδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες 
Πολιτείες υποχώρησαν κατά 0,8%, σύμφωνα 
με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά. 

Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα του Καναδά 
με τις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκ, ανερχόμενο 
σε 6,6 δισεκατομμύρια δολλάρια το 
Δεκέμβριο, από 6 δισ. που ήταν τον Νοέμβριο 
2017. 

3. Συζητήσεις Καναδά με χώρες 
MERCOSUR 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Διεθνούς Εμπορίου, κ. François Philippe 

Champagne, ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές 
επαφές της Οττάβας με τις χώρες 
MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, 
Παραγουάη και Ουρουγουάη) σχετικά με το 
ενδεχόμενο υπογραφής Συμφωνίας 
Ελευθέρου Εμπορίου. Οι συζητήσεις 
αναμένεται να ξεκινήσουν στις 9 Μαρτίου 
2018 στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, μία 
μέρα μετά την υπογραφή της νέας Συνολικής 
και Προοδευτικής Συμφωνίας για την Εταιρική 
Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού 
(Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership - CPTPP). 

 

4. NAFTA 

Από τον έβδομο γύρο διαπραγματεύσεων 
που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό και 
ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2018, 
σημειώθηκε μικρή πρόοδος.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αμερικανικής 
πλευράς, μόνο έξι από τα τριάντα κεφάλαια 
της νέας Συμφωνίας NAFTA έχουν κλείσει.  

Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα 
Chrystia Freeland, δήλωσε ότι απαιτείται 
ακόμη πολλή δουλειά για την επιτυχή 
αναθεώρηση της Συμφωνίας. 

Πριν την έναρξη του επόμενου γύρου, ο 
οποίος θα διεξαχθεί τον Απρίλιο τ.έ., οι 
διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν, 
για να επιλύσουν τα πιο ακανθώδη ζητήματα 
της Συμφωνίας, όπως είναι η ρήτρα 
τερματισμού της NAFTA και οι κανόνες 
προέλευσης στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Προσκόμματα στην πρόοδο των 
συνομιλιών θέτει, μεταξύ άλλων, η απόφαση 
του Αμερικανού Προέδρου, κ. Donald Trump, 
να αυξήσει τους δασμούς των εισαγωγών 
χάλυβα και αλουμινίου. Πάντως, ο κ. Trump 
φαίνεται να συνδέει την εξαίρεση του Καναδά 
από τα μέτρα αυτά με την στάση που θα 
ακολουθήσει η καναδική πλευρά στις 
διαπραγματεύσεις της νέας Συμφωνίας 
NAFTA. 
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5. CPTPP 

Στο δελτίο τύπου της 20ης Φεβρουαρίου 
2018, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου, 
ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύθηκε το τελικό 
κείμενο της νέας Συνολικής και Προοδευτικής 
Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση των 
Χωρών του Ειρηνικού (Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership - CPTPP). 

Σύμφωνα με τον Καναδό Υπουργό 
Διεθνούς Εμπορίου, κ. Francois Philippe 
Champagne, η νέα Συμφωνία θα ενισχύσει τη 
μεσαία τάξη με την προσέλκυση επενδύσεων 
και κατ’ επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στον Καναδά και, παράλληλα, θα 
ενισχύσει τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης 
καναδικών εταιρειών σε μεγάλες, ταχέως 
αναπτυσσόμενες αγορές. 

Σημειώνεται ότι οι 11 συμβαλλόμενες 
χώρες συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες 
αγορές του κόσμου. Η CPTPP 
αντιπροσωπεύει 495 εκατομμύρια 
ανθρώπους με συνδυασμένο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ύψους 13,5 
τρισεκατομμυρίων καναδικών δολλαρίων CAD 
- ήτοι 13,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Οι υπουργοί και των 11 χωρών μελών θα 
υπογράψουν επίσημα την CPTPP στις 8 
Μαρτίου στο Σαντιάγκο της Χιλής. 
 

6. Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας 
μεταξύ Καναδών και Ινδών 
Επιχειρηματιών 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Καναδού 
Πρωθυπουργού, κ. Justin Trudeau, 
συνήφθησαν, κατά τη διάρκεια επίσημης  
επίσκεψής του στην Ινδία, 66 συμβάσεις 
επιχειρηματικής συνεργασίας, συνολικού 
ύψους 1 δισ. καναδικών δολλαρίων, η 
υλοποίηση των οποίων αναμένεται να 
δημιουργήσει 5.800 θέσεις εργασίας στον 
Καναδά.  

 
 
 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αγωγός Trans Mountain 

Βάσει δηλώσεών του, ο Καναδός 
Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
δεσμεύθηκε να πράξει ό,τι χρειάζεται, για να 
κατασκευαστεί ο αγωγός μεταφοράς αργού 
πετρελαίου Trans Mountain της Kinder 
Morgan από την Αλμπέρτα στη Βρετανική 
Κολομβία, καθώς πρόκειται για έργο που 
συνάδει με το εθνικό συμφέρον. 

Ο κ. Trudeau αύξησε την πίεση στη 
Βρετανική Κολομβία προκειμένου η τελευταία 
να υποχωρήσει από την πρότασή της να 
μπλοκάρει το έργο. Ο Υπουργός Φυσικών 
Πόρων, Jim Carr, δήλωσε ότι η Οττάβα δεν 
θα επιτρέψει στην B.C. να «καθυστερήσει ή 
να σταματήσει» την επέκταση του  αγωγού 
Trans Mountain. 

Εξαιτίας της στάσης της Επαρχίας BC, η 
Επαρχία της Αλμπέρτα επέβαλε, για δύο 
εβδομάδες, αποκλεισμό των εισαγωγών οίνου 
από την Βρετανική Κολομβία.  

2. Νέος Κώδικας «Πράσινων Κτιρίων» 

Η κυβέρνηση Trudeau σχεδιάζει την 
εκπόνηση ενός νέου κώδικα για την 
κατασκευή «πράσινων κτιρίων», ο οποίος θα 
ολοκληρωθεί το 2022-23. Ωστόσο, οι 
Επαρχίες δεν θα έχουν υποχρέωση 
εφαρμογής του πριν το 2030, οπότε εκπνέει η 
προθεσμία που έχει τεθεί στον Καναδά, στο 
πλαίσιο των συμπεφωνημένων της 
Διάσκεψης των Παρισίων για την κλιματική 
αλλαγή. Η καναδική κυβέρνηση σχεδιάζει, 
επίσης, τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων 
κτιρίων, ώστε να καταστούν πιο οικολογικά.  

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. SIAL Canada (Montreal, 2-4 Μαΐου 
2018) 

Από τις 2 μέχρι τις 4 Μαΐου 2018, 
πραγματοποιείται στο Μόντρεαλ του Καναδά 
η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων «SIAL», με 
1.000 περίπου εκθέτες από 50 χώρες, η 
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οποία αναμένεται να προσελκύσει περίπου 
8.500 αγοραστές από τον Καναδά, τις ΗΠΑ 
και άλλες 60 χώρες. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη Έκθεση του κλάδου τροφίμων   
στη Βόρεια Αμερική.  

Φέτος, η Ισπανία θα είναι η τιμώμενη 
χώρα. Σημειώνεται ότι το διμερές εμπόριο 
Καναδά-Ισπανίας έχει ενισχυθεί τα τελευταία 
έτη. 

2. AECON 

Η καναδική κυβέρνηση, λόγω ζητημάτων 
εθνικής ασφαλείας, έθεσε υπό επανεξέταση 
την πρόταση εξαγοράς του καναδικού 
κατασκευαστικού κολοσσού «Aecon» από την 
κινεζική κρατική εταιρεία China 
Communications Construction Co. Ltd. 
(CCCC) έναντι τιμήματος 1,5 δισ. Καναδικών 
δολλαρίων. 

Η AECON ανακοίνωσε ότι η ολοκλήρωση 
της εξαγοράς αναβάλλεται για τις 30 Μαρτίου 
2018.  

 

3. Boeing 

Η αμερικανική εταιρεία Boeing έχει 
επισήμως εγκριθεί για να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό πολλών δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων που αφορά στην αντικατάσταση 
των μαχητικών αεροσκαφών του Καναδά CF-
18 .  

 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Εκδήλωση τουριστικής προβολής της 
Ελλάδας (Οττάβα, 13.2.2018) 

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τουριστικής 
προβολής της Ελλάδας, την οποία 
διοργάνωσε το τουριστικό γραφείο OK Cycle 
& Adventure Tours, σε συνεργασία με το 
Γραφείο μας. Η παρουσίαση του Γραφείου 
ΟΕΥ Οττάβας εστίασε σε όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη 
δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών 
καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η εν θέματι 
εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης 
τουριστικών πακέτων για την Ελλάδα, όπως 
μας πληροφόρησε το τουριστικό γραφείο ΟΚ 
Cycle & Adventure Tours. 

 
 
 
 


