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Η DK MARKETING παρουσιάζει ένα αφιέρωμα για τον Καναδά, την σύνθεση του
πληθυσμού, το επίπεδο ποιότητας ζωής και τις καταναλωτικές τάσεις των Καναδών.

Καναδάς:

Στην έρευνα που διεξήχθη, αναλύθηκαν τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία
της χώρας και η εξαγωγική – εισαγωγική της δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα
της καταδεικνύουν το μεγάλο περιθώριο που υπάρχει να εξελιχθούν περαιτέρω
οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Καναδά, καθώς και να διαμορφωθούν βάσει
της νέας πραγματικότητας που επικρατεί στη μετά – COVID εποχή.

Οικονομία, Τάσεις
και Εμπορικές Σχέσεις

Δημογραφικά στοιχεία
Ο Καναδάς βρίσκεται βόρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση,
μετά την Ρωσία. Το 2019, ο συνολικός
πληθυσμός του Καναδά ανήλθε σε περίπου 37,53 εκατ. κατοίκους, στοιχείο
που καταδεικνύει ότι έχει σχετικά χαμηλό συνολικό πληθυσμό, σε σχέση με την
έκτασή του. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος του Καναδά παραμένει ακατοίκητο λόγω αντίξοων και αφιλόξενων,

κατά βάση καιρικών, συνθηκών.
Η χώρα είναι μέρος της Βόρειας Αμερικής, της πιο αστικοποιημένης ηπείρου
στον κόσμο και το 2014, πάνω από το 80
% του καναδικού πληθυσμού ζούσε σε
πόλεις. Πλέον, περίπου το 90% όλων των
Καναδών ζουν σε απόσταση περίπου 160
χιλιομέτρων από τα σύνορα των ΗΠΑ, λόγω
των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης που
επικρατούν εκεί.

Οι μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές στον Καναδά
βάσει πληθυσμού (2019)
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Το βιοτικό επίπεδο στον Καναδά, παραμένει σταθερό και η χώρα ανήκει σε μία
από τις 20 πρώτες χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) μετρά την ποιότητα
ζωής με βάση διάφορους δείκτες όπως,
το προσδόκιμο ζωής, το ποσοστό αλφαβητισμού, τα επίπεδα εκπαίδευσης και
το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. Ο Καναδάς έχει σχετικά υψηλό προσδόκιμο ζωής, σε σύγκριση με
πολλές άλλες χώρες, ξεπερνώντας χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Γενικά, πρόκειται για μια χώρα με αρκετά υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής,
η οποία προκύπτει λόγω της σταθερής
οικονομίας που υπόσχεται θετικές προοπτικές και λόγω των πολύ καλά οργανωμένων τομέων της υγείας και εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται από τα
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συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά πληθυσμού, το σταθερό ποσοστό γονιμότητας
και το υψηλό προσδόκιμο ζωής των πολιτών του Καναδά.
Στον Καναδά, το 91% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών έχουν ολοκληρώσει την
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ενώ είναι μια χώρα με κορυφαίες επιδόσεις, όσον αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος.
Ο μέσος όρος ηλικίας του Καναδικού
πληθυσμού ήταν περίπου 40,9 έτη το
2020, με τις πόλεις Newfoundland και
Labrador να έχουν τον γηραιότερο μέσο
πληθυσμό και το Nunavut τον νεότερο.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των Καναδών,
άνδρες και γυναίκες, είναι άγαμοι. Η
επόμενη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα Καναδών είναι οι παντρεμένοι, αλλά
όχι χωρισμένοι.

Μετανάστευση στον Καναδά
Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς είναι έθνος μεταναστών και πολλοί
από τους κατοίκους του έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η μετανάστευση στον Καναδά αυξάνεται σταθερά
από το 2000, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σκηνικό με κατοίκους από
διαφορετικές χώρες προέλευσης.

Οικονομία

κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα και
είναι ήδη από τα υψηλότερα παγκοσμίως, καθιστώντας τον Καναδά, μία από τις
πλουσιότερες χώρες στον κόσμο.

Η οικονομία του Καναδά βρίσκεται
ανάμεσα στις κορυφαίες οικονομίες του
κόσμου, συγκεκριμένα κατέχει την 9η
θέση. Θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγμένη
και προβλέπεται να ανθίσει ακόμα περισσότερο την επόμενη δεκαετία. Επίσης, το

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του
το 2020 έφτασε στα $1,643 τρις, σημειώνοντας πτώση ύψους 6%, συγκριτικά
με το 2019. Παρακάτω παρουσιάζεται η
πορεία του ΑΕΠ του Καναδά την τελευταία δεκαετία:

Πορεία ΑΕΠ Καναδά 2010 – 2020 (σε τρις $)

Πληθυσμός στον Καναδά κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα (2020)
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Ο Καναδάς είναι μία ηγέτιδα αγορά,
όσον αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών. Ωστόσο, μετά την οικονομική κρίση και την επακόλουθη ύφεση του
2009, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό, καθώς εισήγαγε περισσότερα προϊόντα από ότι εξήγαγε. Τα κύρια προϊόντα
εξαγωγής του Καναδά είναι τα αγροτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του
σιροπιού σφενδάμου), τα μέταλλα και η
ενέργεια.
Ο Καναδάς είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στην αγορά του πετρελαίου (μετά την Σαουδική Αραβία και
τη Βενεζουέλα), διαθέτοντας σημαντικά
αποθέματα αργού πετρελαίου. Από το
2017 είχε μερίδιο άνω του 10% στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.
Η οικονομία του Καναδά βασίζονταν για
πολλά χρόνια στις άφθονες πρώτες ύλες:
γούνες, ξυλεία, αλιεύματα, γεωργικά
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προϊόντα και μεταλλεύματα. Στις αρχές
του 20ου αιώνα η χώρα άρχισε να αναπτύσσεται και βιομηχανικά.

Μερίδια εξαγωγικών εταίρων Καναδά (2020)

Πλέον οι βασικές βιομηχανίες του Καναδά είναι η βιομηχανία των υπηρεσιών,
των αγαθών και των φυσικών πόρων. Ο
Καναδάς είναι μία από τις χώρες με
την μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από υδατοπτώσεις. Επιπλέον
είναι πρωτοπόρος χώρα στην παραγωγή
ουρανίου και στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς.
Σήμερα, η πλειονότητα των Καναδών
απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών
(υγεία, εκπαίδευση, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, δημόσια διοίκηση, κλπ.), με
το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται, ενώ
αναμένεται να παραμείνει σταθερό τα
επόμενα χρόνια.
Πιο αναλυτικά το εργατικό δυναμικό
ανά τομέα υπολογίζεται ως εξής:
 Υπηρεσίες: 76%
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 Μεταποίηση: 13%
 Κατασκευές: 6%
Η εξαγωγική
δραστηριότητα
επηρεάστηκε
σημαντικά το
2022, λόγω
της πανδημίας
του COVID
– 19, καθώς
συρρικνώθηκε
κατά 14%,
φτάνοντας στα
€341,56 δις,
όπως φαίνεται
παρακάτω.

 Γεωργία: 2%
 Άλλο: 3%
Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
του Καναδά είναι οι ΗΠΑ, με τις εξαγωγές προς τον συγκεκριμένο προορισμό να
φτάνουν στα €250 δις, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 73% των συνολικών
εξαγωγών.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι του Καναδά:
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Πορεία εξαγωγών Καναδά την περίοδο 2015 – 2020 (σε δις €)

Όσον αφορά στους εισαγωγικούς εταίρους του Καναδά, οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης το
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ενώ ακολουθούν η Κίνα, το Μεξικό και η Γερμανία.

Μερίδια εισαγωγικών εταίρων Καναδά το 2020

Επεξεργασία:
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Αναφορικά με τα προϊόντα που εξάγει ο Καναδάς, τα πετρελαιοειδή κατέχουν
κυρίαρχη θέση.
Αντίστοιχη πορεία με τις εξαγωγές είχαν και οι εξαγωγές του Καναδά το 2020,
σημειώνοντας συρρίκνωση κατά 12%.

Πορεία εξαγωγών Καναδά την περίοδο 2015 – 2020 (σε δις €)
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα προϊόντα που εισήγαγε περισσότερο ο Καναδάς το
2020, με τα μηχανοκίνητα οχήματα να βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Εισαγωγικά προϊόντα Καναδά 2020 (σε εκατ. €)

$57,4 δις το 2018, έναντι $18,9 δις το
2012, με σχεδόν το 84% των χρηστών
του διαδικτύου να αγοράζουν προϊόντα ή
υπηρεσίες online.

Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021

Συμπεριφορά καταναλωτών
Προφίλ Καταναλωτή
Ο πληθυσμός του Καναδά καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό υψηλής ποιότητας διαφοροποιημένα προϊόντα (οι
περισσότεροι Καναδοί καταναλώνουν
μεγάλη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών τα οποία υπερβαίνουν την ικανοποίηση βασικών αναγκών).
Οι αγορές σε φυσικά καταστήματα
πραγματοποιούνται κυρίως σε εμπορικά
κέντρα και κέντρα μαζικής κατανάλωσης, ενώ τα μικρότερα εμπορικά κέντρα
σε διάφορες γειτονιές έχουν πάψει να
είναι δημοφιλή. Πριν ξεσπάσει η παν-
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δημία που άλλαξε τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών σε παγκόσμιο
επίπεδο, το 52% των Καναδών δήλωνε
ότι για να βελτιωθεί σημαντικά η τρέχουσα εμπειρία αγορών σε ένα φυσικό
κατάστημα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης και βολικής περιήγησης
σε αυτό με γρήγορους και εύκολους τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης
της πληρωμής μέσω κινητής τηλεφωνίας
και της ανέπαφης επικοινωνίας.
Οι διαδικτυακές αγορές αυξάνονται,
αλλά οι Καναδοί προτιμούν τις υβριδικές αγορές (περιήγηση στο διαδίκτυο
και ψώνια στο κατάστημα ή παραγγελία
από το διαδίκτυο και παραλαβή από το
κατάστημα). Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες των Καναδών online καταναλωτών έφτασαν τα
=
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Τα προϊόντα που διανέμονται σε όλη τη
χώρα παράγονται κυρίως από διεθνείς
μάρκες. Η συνεχής μετανάστευση προς
τον Καναδά εξακολουθεί να επηρεάζει
τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ιδίως
όσον αφορά τα τρόφιμα, με τα εισαγόμενα προϊόντα να θεωρούνται ελκυστικά
από την πλειοψηφία των καταναλωτών. Η
ζήτηση για τοπικά προϊόντα που παράγονται εξ ’ολοκλήρου στον Καναδά είναι
μια καταναλωτική τάση που βρίσκεται
ακόμη σε εξέλιξη και η κυβέρνηση έχει
θεσπίσει αρκετούς κανονισμούς για την
ρύθμισή της.
Για τους Καναδούς καταναλωτές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εμπειρία
που αποκομίζουν κατά την διάρκεια των
αγορών τους, καθώς και η χρήση νέων
τεχνολογιών. Επιπλέον, οι καταναλωτές
αναζητούν όλο και περισσότερο λύσεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, με
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το 75% των καταναλωτών να θέλουν εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η ανησυχία και ευαισθητοποίηση για
την υγεία των Καναδών ολοένα και αυξάνεται. Το 2019, οι Καναδοί ξόδεψαν ετησίως κατά μέσο όρο $935 ανά κάτοικο,
για τον κλάδο υγείας και ευεξίας.
Ταυτόχρονα οι Καναδοί ενδιαφέρονται
όλο και περισσότερο να υιοθετήσουν
βιώσιμες πρακτικές και να διαφοροποιήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες (ειδικά σε τρόφιμα και ρούχα) σε
πιο φιλικές για το περιβάλλον. Επιλέγουν βιολογικά προϊόντα και δίνουν όλο
και περισσότερη έμφαση στις βιώσιμες
συσκευασίες. Επομένως οι Καναδοί καταναλωτές αγοράζουν πλέον μεταχειρισμένα προϊόντα και ταυτόχρονα είναι
πρόθυμοι να αγοράσουν σε υψηλότερη
τιμή κάποια τρόφιμα, εφόσον έχουν παραχθεί από εταιρείες που σέβονται το
περιβάλλον. Το 2019, η τάση για αγορά
τοπικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των ηλικιών 18-24 ετών.
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δικτύου πρόκειται να χρησιμοποιούν σε
καθημερινή βάση τα κοινωνικά μέσα έως
το 2026, μια τάση που θα μπορούσε να
δημιουργήσει ευκαιρίες και προκλήσεις
στην ψηφιακή υποδομή της χώρας.

Τάσεις
Η κρίση που δημιούργησε η πανδημία
COVID-19 έχει επιταχύνει αρκετές καταναλωτικές συμπεριφορές που είχαν ήδη
ξεκινήσει να εμφανίζονται, όπως η συνεχής αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ενώ ορισμένοι καταναλωτές θα επιστρέψουν στις προηγούμενες καταναλωτικές τους συνήθειες, οι αλλαγές που θα
συνεχίσουν να συντελούνται στην αγορά
απαιτούν από τις εταιρείες να αλλάξουν
την προσφερόμενη εμπειρία προς τους
πελάτες τους και να επανεξετάσουν τον
τρόπο που προσεγγίζουν την αγορά.
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
θα πρέπει επίσης να προσαρμόσουν το
μείγμα προϊόντων τους για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις βασικές τάσεις
των καταναλωτών που θα διαμορφώσουν
το νέο αγοραστικό κοινό, το οποίο διαφαίνεται ότι θα δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για εγχώρια παρασκευασμένα,
περιβαλλοντικά βιώσιμα και κοινωνικά
«ευαισθητοποιημένα» προϊόντα και υπηρεσίες. Το 49% των Καναδών δήλωσε ότι
αναμένει από τις επιχειρήσεις να επιδείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα για
το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Οι εταιρείες που εστιάζουν στις ανάγκες των καταναλωτών και δημιουργούν
μοναδικές και καινοτόμες εμπειρίες
βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού. Επομένως,
οι επιτυχημένοι οργανισμοί είναι αυτοί
που χρησιμοποιούν μοναδική τεχνολογία
για να διαμορφώσουν το ταξίδι των καταναλωτών τους.
Το λιανικό εμπόριο έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς όσοι εργάζονται από το σπίτι, είναι πιθανότερο
να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους
μέσω διαδικτύου.
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Μία ραγδαία αναπτυσσόμενη καταναλωτική τάση αφορά την χρήση έξυπνων
τεχνολογιών και gadget (wearables κ.α.)
στα πλαίσια της χρήσης οικιακών συσκευών, τόσο για ψυχαγωγία, όσο και για
την απλοποίηση καθημερινών διεργασιών. Ειδικότερα οι ηλικίες 25-34 φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ήδη σε μεγάλο
βαθμό καινοτόμα προϊόντα στην καθημερινότητά τους με το μέλλον του κλάδου
να παρουσιάζει πολύ καλές προοπτικές.

Social Media στον Καναδά
Μετά από χρόνια συνεχούς ανάπτυξης,
ο αριθμός των χρηστών κοινωνικών δικτύων στον Καναδά ανέρχεται πλέον στο
ρεκόρ των 31,8 εκατομμυρίων χρηστών.
Με το ποσοστό χρήσης κοινωνικών δικτύων να αγγίζει το 83%, η χώρα έχει
έναν από τους πιο συνδεδεμένους διαδικτυακά πληθυσμούς στον κόσμο. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, πάνω από
το 96% των Καναδών χρηστών του δια=
exportnews.gr

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές δραστηριότητες στον Καναδά. Το
2019, οι Καναδοί χρήστες του διαδικτύου ξόδεψαν κατά μέσο όρο 138 λεπτά την
εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, έκαναν
like, σχολίασαν δημοσιεύσεις και έστειλαν μηνύματα. Καθώς οι Καναδοί αλλάζουν σταδιακά αγοραστικές συνήθειες
από επιτραπέζιους υπολογιστές σε φορητές συσκευές, οι επισκέψεις τους στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω
smartphone ή tablet. Σήμερα, πάνω από
το 40% όλης της διαδικτυακής επισκεψιμότητας στον Καναδά δημιουργείται
μέσω κινητής τηλεφωνίας και η ενεργή
χρήση των Καναδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται σήμερα στο
95%. Η πλατφόρμα που έχει ενισχύσει
τη χρήση κινητών τηλεφώνων στον Καναδά όπως καμία άλλη, είναι το Facebook.
Πρόκειται για το κορυφαίο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από κινητό τηλέφωνο
στον Καναδά, με 4 φορές περισσότερες
επισκέψεις από την δεύτερη δημοφιλέστερη πλατφόρμα, το Pinterest.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
Ιουλίου 2021, το Facebook παραμένει ο
πιο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στον Καναδά, με μερίδιο αγοράς
περίπου 60%. Το κοινωνικό δίκτυο, που
εδρεύει στις ΗΠΑ, κυριαρχεί στην καναδική αγορά για αρκετά χρόνια και χάρη
στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ενεργών λογαριασμών, το ποσοστό διείσδυσης
του Facebook στον Καναδά ξεπερνά αυτό
των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Facebook,
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όχι μόνο ξεπερνά τις άλλες κορυφαίες πλατφόρμες και εφαρμογές όπως το
YouTube σε όλες τις καναδικές επαρχίες,
αλλά η πλατφόρμα έχει και πολλούς από
τους πιο επιτυχημένους ανταγωνιστές
του. Έχοντας προσθέσει το Instagram και
το WhatsApp στο χαρτοφυλάκιό του τα τελευταία χρόνια, το Facebook εξασφάλισε
την κυρίαρχη θέση στον Καναδά και σε
όλη τη Βόρεια Αμερική.

Social Media Marketing
Με τακτική χρήση και αυξημένη αλληλεπίδραση με το αγοραστικό κοινό, τα
κοινωνικά δίκτυα γίνονται γρήγορα ένα
ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για οργανισμούς και εταιρείες σε ολόκληρο τον
Καναδά. Το 2020, οι διαφημιστικές δαπάνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στον Καναδά ανήλθαν σε $2,35 δις και
μέχρι το 2026, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται να φτάσει τα $3,3 δις. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι, τόσο η χρήση των κοινωνικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσο και τα
ποσοστά αγορών μέσω διαδικτύου σημείωσαν μια άνευ προηγουμένου άνοδο
εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ο
αντίκτυπος στα κοινωνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης στο οικονομικό τοπίο του
Καναδά έγινε πιο ορατός από ποτέ.
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Δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον Καναδά, βάσει
επισκεψιμότητας (2021)

Επεξεργασία:
DΚ Marketing Market
Research & Business
Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021

Δημοφιλέστερες online δραστηριότητες μέσω κινητής συσκευής (2021

Business Ethics
Η επιχειρηματική κουλτούρα στον Καναδά διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
Είναι σημαντικό πριν προχωρήσει κάποιος σε μια επιχειρηματική επαφή με
μια καναδική επιχείρηση, να έχει γίνει
ενδελεχής μελέτη της αντίστοιχης περιοχής και των επιχειρηματικών πρακτικών,
ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένος.
Οι επίσημες γλώσσες του Καναδά είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά, βέβαια οι
αγγλόφωνοι κάτοικοι είναι περισσότεροι.
Όσον αφορά τις επαγγελματικές κάρτες,
ανταλλάσονται συχνά και είναι καλό να
έχουν κι γαλλικά και αγγλικά στοιχεία.
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν
ότι οι Γάλλοι είναι πολύ περήφανοι για
τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους,
συνεπώς εάν κάποιος χρησιμοποιούσε
γαλλικές εκφράσεις θα εντυπωσίαζε τον
εκάστοτε συνομιλητή.
Οι Καναδοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε
3 βασικά χαρακτηριστικά στις επαγγελματικές τους συναλλαγές:

Η τυπικότητα εντοπίζεται σε διάφορους
τομείς, ιδιαιτέρως στον επιχειρηματικό
κλάδο, όπου τείνει να είναι λίγο πιο αυστηρός και συντηρητικός από τα δυτικά
πρότυπα. Οι καλοί τρόποι και η ευγένεια
είναι το Α και το Ω για τους Καναδούς,
όπως επίσης και η ακρίβεια όσον αφορά
στο χρόνο. Η απουσία χρονοδιαγραμμάτων δηλώνει αδυναμία διαχείρισης και
μπορεί να κάνει πολύ κακή εντύπωση
στους επιχειρηματίες. Γι’ αυτό το λόγο είναι κάτι συνηθισμένο για τους Καναδούς
διευθυντές να εργάζονται τα στελέχη τους
υπερωρίες ακόμα και τα Σαββατοκύριακα
με σκοπό την τήρηση των προθεσμιών.
Για την επισύναψη μίας συμφωνίας δεν
είναι απαραίτητες οι προσωπικές σχέσεις, μερικές τυπικές κουβέντες είναι
αρκετές. Σε γενικές γραμμές, οι Καναδοί
είναι ήρεμοι και μετρημένοι, ενώ δε δυσκολεύονται να πουν όχι, ο στόχος τους
είναι πάντα να καταλήξουν σε αμφότερα
κερδοφόρες σχέσεις. Η πίεση μπορεί να
λειτουργήσει πολύ αρνητικά στην οποιαδήποτε συνάντηση, γι’ αυτό θα πρέπει να
υπάρχει ανεκτικότητα και να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος, έως ότου ο συνομιλητής λάβει μία απόφαση.

Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021
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Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται οφείλουν να είναι τεκμηριωμένες,
λογικές, σαφείς και σχετικές με το θέμα.
Οι Καναδοί δεν είναι άνθρωποι που θα
πειστούν με το συναίσθημα.
Ακόμα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
της καναδικής κουλτούρας είναι η έμφαση που δίνουν στην ισότητα, χωρίς να
επηρεάζονται από την ιεραρχική θέση ή
την κοινωνική κατάταξη. Κανένας επιχειρηματίας δεν περιμένει ειδική μεταχείριση λόγω της θέσης του. Οι εταιρείες δεν
είναι ιδιαίτερα ιεραρχικές και τα μέλη
μίας ομάδας πάντα ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις ιδέες τους και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η αξία
της ανεξαρτησίας, καθώς παρόλο που
στον Καναδά είναι σημαντική η έννοια της
ομαδικότητας, οι εργαζόμενοι τείνουν να
λειτουργούν ως άτομα μέσα στην επιχείρηση και εξαρτώνται σε χαμηλό βαθμό
ο ένας από τον άλλον. Όταν τα μέλη της
ομάδας αντιμετωπίζουν ζητήματα ή προκλήσεις, αναμένεται να προσπαθήσουν να
τα επεξεργαστούν μόνοι τους πριν καλέσουν τους άλλους.
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Ανεξαρτησία και η ισότητα σημαίνει
ότι οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά.
Γενικότερα, οι επιχειρήσεις στον Καναδά έχουν υψηλή ανοχή στον κίνδυνο και
είναι πάντα έτοιμες για αλλαγή. Η βασική νοοτροπία είναι ότι η αλλαγή, αν και
δύσκολη, συνήθως φέρνει βελτιώσεις και
ότι η σκληρή δουλειά και η καινοτομία θα
φέρουν ένα καλύτερο αύριο. Οι εταιρείες
που παίρνουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις
και αποτυγχάνουν δεν στερούνται μελλοντικών ευκαιριών καθώς η αποτυχία
εκλαμβάνεται ως απαραίτητο βήμα στη
μαθησιακή διαδικασία.

Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας
– Καναδά & ευκαιρίες για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας – Καναδά
ανάγονται στις αρχές του 19ου αιώνα,
όταν οι Έλληνες μετανάστες ξεκίνησαν
να εγκαθίσταται στο Μόντρεαλ. Υπάρχει
μακρά παράδοση φιλίας που βασίζεται
σε ισχυρούς δεσμούς, καθώς οι δύο λαοί
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έχουν παρόμοια προσέγγιση σε παγκόσμια ζητήματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη
συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ,
o ΟΑΣΕ κ.α.
Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις, η
Ελλάδα και ο Καναδάς, έχουν αναπτύξει
σημαντικό διμερές εμπόριο μεταξύ τους,
το οποίο συνεχώς ενισχύεται. Η Ελλάδα είναι καίριος εξαγωγικός εταίρος για
τον Καναδά, με τα βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα να είναι το χαρτί, οι γούνες,
τα μηχανήματα, τα λαχανικά και τα αεροσκάφη. Αντίστοιχα στα προϊόντα που
εισάγει ο Καναδάς από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται κονσέρβες τροφίμων,
αλουμίνιο, λίπη, έλαια και λιπάσματα.
Στην αγορά του Καναδά υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για την περαιτέρω
ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών,
ιδιαίτερα για τον τομέα των τροφίμων,
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της πράσινης ενέργειας καθώς και της
τεχνολογίας. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο κλάδος των φαρμακευτικών/καλλυντικών προϊόντων και
δομικών υλικών, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξημένη ζήτηση παρουσιάζεται και
στα βιολογικά προϊόντα.
Αξίζει να αναφερθεί, πως στον Καναδά
δραστηριοποιούνται πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, με τους κλάδους που ξεχωρίζουν να είναι αυτοί του εμπορίου, των
κατασκευών, των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, εστίασης κ.α.
Πέρα από τις εμπορικές σχέσεις, Η Ελλάδα και ο Καναδάς έχουν δημιουργήσει
και ισχυρούς επενδυτικούς δεσμούς,
καθώς ο Καναδάς είναι ένας από τους
μεγαλύτερους επενδυτές της Ελλάδας
εκτός Ευρώπης.
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Η αγορά του Καναδά, προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εφαρμογή της
Συνολικής Οικονομικής & Εμπορικής
Συμφωνίας Ε.Ε. - Καναδά (CETA), με το
σημαντικότερο όφελος της συμφωνίας να
είναι η εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών στο 98%. Ήδη, πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις, οποιουδήποτε μεγέθους
εξάγουν στον Καναδά, χάρη όμως στην
CETA, αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα.
Συγκεκριμένα:
 697 ελληνικές επιχειρήσεις εξάγουν
στον Καναδά
 Το 79% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ εξάγουν στον Καναδά
 Στην Ελλάδα υπάρχουν 3.500 θέσεις
εργασίας οποίες στηρίζονται στις εξαγωγές της ΕΕ στον Καναδά.
Επιπλέον ο Καναδάς διαθέτει ένα από
τα ασφαλέστερα χρηματοπιστωτικά συ-
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Εισαγωγές προϊόντων από την Ελλάδα 2020 (σε χιλ. €)

στήματα στον κόσμο και βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τους υψηλότερους
μισθούς παγκοσμίως, γεγονός που τον
καθιστά μία ελκυστική επιλογή για τους
Έλληνες εξαγωγείς.
Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές της Ελλάδας στον Καναδά, έχουν ανοδική πορεία
την τελευταία πενταετία, φτάνοντας το
2020 περίπου την αξία των €200 εκατ. Τα
βασικότερα προϊόντα που εισάγει ο Καναδάς από την Ελλάδα, παρουσιάζονται
παρακάτω, με τα κονσερβοποιημένα λαχανικά να κατέχουν την πρώτη θέση.

Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: : ITC (2021

Αξία εισαγωγών Καναδά από την Ελλάδα το διάστημα 2016 – 2020 (σε εκατ. €)
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Οι εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα το 2020 σημείωσαν πτώση 11%, φτάνοντας
στα €79,5 εκατ., ενώ το προϊόν που εισήγαγε η Ελλάδα σε μεγαλύτερο βαθμό από τον
Καναδά είναι το ακατέργαστο αλουμίνιο.

Ανεκμετάλλευτη δυναμικότητα ελληνικών εξαγωγών προς Καναδά
(σε εκατ. €)

Αξία εξαγωγών Καναδά στην Ελλάδα το διάστημα 2016 – 2020 (σε εκατ. €)
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Αξία εξαγωγών Καναδά στην Ελλάδα το διάστημα 2016 – 2020 (σε εκατ. €)
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Συμπεράσματα
Ο Καναδάς είναι δικαίως μία χώρα «μαγνήτης» για τα ελληνικά προϊόντα και οι
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των
σχέσεων Ελλάδας – Καναδά παρουσιάζονται ευοίωνες. Αν και η χώρα απέχει από
την ελληνική πραγματικότητα, τόσο γεωγραφικά, όσο και σε τρόπο και ποιότητα
ζωής, οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Καναδά μπορούν να βρουν αρκετά κοινά σημεία
επαφής. Η συνειδητοποίηση ότι οι Καναδοί καταναλωτές εστιάζουν στην ποιότητα και επιλέγουν εξατομικευμένες λύσεις
για να καλύψουν τις ανάγκες τους είναι
το σημαντικότερο βήμα προς την εισχώρηση στην καναδική αγορά. Εξίσου σημαντική είναι η υπευθυνότητα που οφείλει
να επιδεικνύει ο εκάστοτε οργανισμός ως
προς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα,
καθώς οι Καναδοί καταναλωτές κάνουν
πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμες επιλογές
και είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε
κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.
Η επιχειρηματική κουλτούρα των Καναδών είναι μοναδική, αλλά το τρίπτυχο της
τυπικότητας, ισότητας και ανεξαρτησίας
παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην σύναψη μιας εμπορικής σχέσης. Οι Καναδοί
επιχειρηματίες είναι «risk seekers» και
θεωρούν ότι οι αποφάσεις που παίρνουν
πρέπει να τους ωθούν προς την αλλαγή
και την εξέλιξη και είναι έτοιμοι να ρισκάρουν οδεύοντας προς την ανάπτυξη.

Η μακρά παράδοση της φιλίας Ελλάδας
– Καναδά στηρίζεται σε ισχυρούς δεσμούς
και η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει τη σημαντικότητα της συνέχισης της
σχέσης που έχει ήδη επιτευχθεί και στηρίζεται σε γερά θεμέλια.
Βιβλιογραφία
• https://santandertrade.com/en/portal/
analysemarkets/canada/reaching-the-consumers
• https://www.pwc.com/ca/en/industries/retailconsumer/consumer-insights-2020.html
• https://www.pwc.com/ca/en/industries/
consumer-markets/consumer-insights-2021.html
• https://www.pwc.com/ca/en/industries/
consumer-markets/consumer-insights-2021pulse-2.html
• https://www.pwc.com/ca/en/retail-consumer/
publications/pwc-canada-2019-canadianconsumer-insights-p567530.pdf
• https://www.statista.com/statistics/442959/
most-popular-smartphone-activities/
• https://www.statista.com/statistics/247737/topsocial-media-sites-visit-share-canada/
• https://www.commisceo-global.com/blog/3core-values-canadian-business-culture
•https://www.todaytranslations.com/consultancyservices/business-culture-and-etiquette/doingbusiness-in-canada/

Οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών είναι
εξαιρετικές και οι τρεις βασικοί κλάδοι
που πρέπει να εστιάσουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Καναδά είναι αναμφισβήτητα τα τρόφιμα, η πράσινη ενέργεια και
η τεχνολογία.
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