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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
1. Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της 

Κεντρικής Τράπεζας Καναδά 
Στις 18 Απριλίου 2018, δημοσιεύθηκε η 

τριμηνιαία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 
της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά 
(www.bankofcanada.ca/publications/mpr), η 
οποία παρέχει πληροφορίες τόσο για την 
στρατηγική της Τράπεζας όσο και για τους 
βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες της 
καναδικής οικονομίας. Σύμφωνα με την εν 
λόγω Έκθεση, ο πληθωρισμός βρίσκεται εντός 
του τεθειμένου στόχου και η οικονομία, τους 
τελευταίους 12 μήνες, κινείται σε ρυθμούς 
που ανταποκρίνονται στη δυναμική της. Τα 
επιτόκια παραμένουν πολύ χαμηλά, σε σχέση 
με αυτά που ίσχυαν παλαιότερα. Οι αλλαγές 
στη νομοθεσία περί ενυπόθηκων δανείων 
επέφεραν αύξηση των πωλήσεων κατοικιών, 
ιδίως κατά το δ΄ τρίμηνο του 2017, με τάση 
μετριασμού τους το 2018. 

Οι εξαγωγές μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 
το α΄τρίμηνο 2018. Ωστόσο, προσδοκάται η 
μερική ανάκαμψή τους  κατά το β΄ τρίμηνο 
τ.έ.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης κινήθηκε, κατά μέσο 
όρο, στο 2% κατά το α΄ τρίμηνο τ.έ. 
Αναμένεται, δε, ισχυρή ανάκαμψη το επόμενο 
διάστημα, χάρη στα δημοσιονομικά κίνητρα, 
τόσο σε επαρχιακό όσο και σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο. Εφόσον η πρόβλεψη αυτή 
επαληθευτεί, το επιτόκιο θα πρέπει να κινηθεί 
σε υψηλότερα επίπεδα, προκειμένου να 
διατηρηθεί ο πληθωρισμός εντός στόχου. 
Ενδεχομένως να χρειαστεί να παραμείνουν τα 
επιτόκια κάτω του λεγόμενου ουδέτερου 
εύρους (neutral range), το οποίο κυμαίνεται 
μεταξύ 2,5 και 3,5%, με δεδομένο ποσοστό 
πληθωρισμού 2%.  

Σύμφωνα με την Έκθεση, τέσσερις είναι οι 
βασικές πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν 
την εξέλιξη του πληθωρισμού, είτε αρνητικά 
είτε θετικά. Πρόκειται για τις ακόλουθες: α) 
Δυνατότητες  καναδικής οικονομίας.  Μετά 

από επανεκτίμησή της, η Κεντρική Τράπεζα 
θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης της 
ζήτησης, χωρίς να επηρεασθεί ο πληθωρισμός. 
Δυσκολίες αξιοποίησης των δυνατοτήτων σε 
επίπεδο επιχειρήσεων προκύπτουν, μεταξύ 
άλλων, από το αβέβαιο μέλλον της Συμφωνίας 
NAFTA, την έλλειψη εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, τα προσκόμματα στις 
μεταφορές των εμπορευμάτων.  
β) Η δυναμική του ίδιου του πληθωρισμού. Το 
μοντέλο πληθωρισμού που ακολουθεί η 
Κεντρική Τράπεζα έχει θετικά αποτελέσματα. 
Προβλέπεται αύξηση του ποσοστού ελαφρώς 
άνω του 2% στο επόμενο διάστημα (λόγω 
επίδρασης προσωρινών παραγόντων) και 
επαναφορά του στο 2%. 
γ) Η δυναμική των μισθών. Τους τελευταίους 
18 μήνες παρατηρείται αύξηση των αποδοχών. 
Εξάλλου, είναι δικαιολογημένο και 
αναμενόμενο το ποσοστό αύξησης των 
μισθών κατά 3%  σε μια οικονομία που 
λειτουργεί κοντά στην παραγωγική της 
ικανότητα. 
δ)Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιτοκίων 
και της αύξησης χρέους των νοικοκυριών, 
ζήτημα το οποίο χρειάζεται περισσότερο 
χρόνο, για να αξιολογηθεί. 
 
2. Αύξηση εμπορικού ελλείμματος  

Το εμπορικό έλλειμμα του Καναδά 
αυξήθηκε το Φεβρουάριο, φθάνοντας τα 2,7 
δις δολλάρια έναντι 1,9δις τον Ιανουάριο. 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε 
κατά 0,4%, χάρη σε μια ισχυρή ανάκαμψη 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Σημαντικό εμπόδιο στην αυξητική πορεία των 
εξαγωγών φαίνεται να είναι τα προβλήματα 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές των 
γεωργικών φορτίων.  Σε ετήσια βάση, πάντως, 
εκτιμάται ότι οι καναδικές εξαγωγές θα 
σημειώσουν αύξηση κατά 6% φέτος, παρά την 
αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από το 
μέλλον της συμφωνίας NAFTA. Από το άλλο 
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μέρος, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%, σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές 
προϊόντων ενέργειας, οι οποίες έφθασαν στα 
επίπεδα του Νοεμβρίου 2014.  

 
3. Δικαστική απόφαση για την διακίνηση 

οινοπνευματωδών μεταξύ Επαρχιών   
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά 

απεφάνθη σχετικά με το αν οι Καναδοί έχουν 
συνταγματικό δικαίωμα να αγοράζουν και να 
μεταφέρουν οινοπνευματώδη πέρα από τα 
επαρχιακά σύνορα, χωρίς εμπόδια. Η 
λεγόμενη περίπτωση "free-the-beer" θα 
μπορούσε επίσης να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις για τις πωλήσεις καπνού και 
κάνναβης και για το σύστημα διαχείρισης της 
προσφοράς που επικαλείται η γαλακτοκομική 
βιομηχανία και οι βιομηχανίες αυγών του 
Καναδά για τη διατήρηση των τιμών. 

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου, έγινε αποδεκτή η 
απόφαση της Επαρχίας New Brunswick να 
επιβάλει πρόστιμο σε πολίτη της, ο οποίος 
είχε στην κατοχή του αλκοολούχα ποτά που 
αγοράστηκαν στο Κεμπέκ.  Η απόφαση δεν 
ήταν η αναμενόμενη και απογοήτευσε τη 
βιομηχανία οίνου.   

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, αν και 
ορισμένοι εμπορικοί φραγμοί μπορεί να 
επιτραπούν υπό προϋποθέσεις, δεν μπορούν 
να επιτραπούν, όταν αποσκοπούν στην 
τιμωρία μιας άλλης Επαρχίας ή στην 
προστασία της εγχώριας βιομηχανίας. Με τον 
εν λόγω δικανικό συλλογισμό, το Δικαστήριο 
σχολίασε εμμέσως τον εμπορικό πόλεμο που 
μαίνεται μεταξύ των Επαρχιών Αλμπέρτα και 
Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας της 
κατασκευής του αγωγού πετρελαίου (βλ. 
κατωτέρω). 
 
 
 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
1. NAFTA 

Στις αρχές Απριλίου, σε μια προσπάθεια να 
επιτύχουν εμπορική ειρήνη με τους 
παραδοσιακούς τους συμμάχους, ώστε να 
αντιμετωπίσουν απερίσπαστες τις προκλήσεις 
εκ μέρους της Κίνας (αύξηση εισαγωγικών 
δασμών αμερικανικών προϊόντων χάλυβα, 
χοιρινού κρέατος, οίνου και αλουμινίου), οι 
ΗΠΑ άσκησαν έντονες πιέσεις για την 
επίτευξη συμφωνίας επί της αρχής, 
ανακοινώσιμης στη Σύνοδο Κορυφής των 
κρατών της αμερικανικής ηπείρου στο Περού 
(13-14 Απριλίου 2018). Αν και οι προσδοκίες 
τελικώς δεν ευοδώθηκαν, οι επαφές σε υψηλό 
επίπεδο εντατικοποιήθηκαν. Μάλιστα, η 
Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα 
Chrystia Freeland, ακύρωσε τα σχέδιά της να 
συμμετάσχει στη διάσκεψη κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχει 
στις συνομιλίες για τη NAFTA στην 
Ουάσιγκτον. Στις αρχές Απριλίου, η ίδια είχε 
δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται 
σε κρίσιμη καμπή και ήλπιζε ότι θα δινόταν η 
απαραίτητη ώθηση για μια συμφωνία 
επωφελή για όλα τα μέρη (win-win).  

Στα ακανθώδη ζητήματα συγκαταλέγονται 
οι κανόνες προέλευσης στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, η πρόσβαση σε 
προστατευόμενες γεωργικές αγορές, η 
δημιουργία ενός μηχανισμού επανεξέτασης ή 
η συμπερίληψη ρήτρας πενταετούς χρονικής 
ισχύος της συμφωνίας (sunset clause), καθώς 
και το κεφάλαιο σχετικά με τους 
αντισταθμιστικούς δασμούς και τα μέτρα 
αντιντάμπιγκ, την απάλειψη του οποίου 
επιθυμούν οι ΗΠΑ, ενώ τη διατήρησή του 
επιθυμούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Η 
πρόταση πάντως των ΗΠΑ για αύξηση της 
κατασκευής αυτοκινήτων και μερών αυτών 
στη Βόρεια Αμερική, θα αυξήσει σημαντικά, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, το κόστος και θα 
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οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση των 
πωλήσεων. 

Σημειώνεται ότι την 1η Ιουλίου 2018 
διεξάγονται προεδρικές εκλογές στο Μεξικό, 
ενώ το φθινόπωρο εκλέγονται νέοι 
Γερουσιαστές στις ΗΠΑ. Η μη επίτευξη 
άμεσης συμφωνίας, τουλάχιστον επί της 
αρχής, καθιστά αβέβαιο το μέλλον της 
NAFTA, καθώς το Μεξικό μπορεί να αλλάξει 
διαπραγματευτική πολιτική μετά τις εκλογές 
και το αμερικανικό Κογκρέσο μπορεί να μην 
προλάβει να κυρώσει τη συμφωνία. 

 
2. CETA 

Aνακοινώθηκε η διεξαγωγή, σε πολιτικό 
επίπεδο, της πρώτης Συνόδου της Κοινής 
Επιτροπής (Joint Committee) στο Μόντρεαλ, 
στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2018. Θα 
προηγηθεί η πραγματοποίηση συνόδων δέκα 
περίπου επιμέρους Επιτροπών εντός του 
Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουν συνεδριάσει δύο 
Επιτροπές, ήτοι Δημοσίων Συμβάσεων και 
Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών 
Θεμάτων. Επίσης, πραγματοποιούνται 
προπαρασκευαστικές συναντήσεις στο 
πλαίσιο άλλων Επιτροπών. 

 
3. Διερεύνηση δυνατότητας σύναψης 

εμπορικής συμφωνίας μετά την έξοδο 
του Η.Β. από την ΕΕ 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικών του Καναδά, η χώρα θα πρέπει 
να επιδιώξει την υπογραφή εμπορικής 
συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 
έξοδο του τελευταίου από την ΕΕ. 
Προτάθηκε, επίσης, όπως η συμφωνία 
στηριχθεί στο μοντέλο της εμπορικής 
συμφωνίας CETA μεταξύ ΕΕ και Καναδά. 
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Αγωγός Trans Mountain 

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της 
κατασκευής του αγωγού Trans Mountain 
συνεχίζονται στη Βρετανική Κολομβία.  Λίγες 

ώρες μετά την ανακοίνωση της 
κατασκευαστικής εταιρείας, Kinder Morgan 
(με έδρα στο Τέξας), για αναβολή του έργου 
επέκτασης του αγωγού στη Βρετανική 
Κολομβία, ο Υπουργός Φυσικών Πόρων του 
Καναδά, κ. Jim Carr, δήλωσε ότι οι 
προσπάθειες της κυβέρνησης της Βρετανικής 
Κολομβίας να καθυστερήσουν την κατασκευή 
θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη την καναδική 
οικονομία και τόνισε ότι το έργο εμπίπτει 
στην ομοσπονδιακή αρμοδιότητα.  

Εντωμεταξύ, η πρωθυπουργός της 
Αλμπέρτα, κα Rachel Notley, δήλωσε ότι η 
αναβολή για τις 31 Μαΐου που όρισε η Kinder 
Morgan ανησυχεί την Αλμπέρτα, αλλά 
πιστεύει ότι τελικά θα κατασκευαστεί ο 
αγωγός, ο οποίος θα τριπλασιάσει σχεδόν τη 
ροή πετρελαίου από τις πετρελαιοπηγές του 
Καναδά προς τις ακτές του Ειρηνικού.  

Ο Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
επανέλαβε τη δέσμευσή του για ολοκλήρωση 
του έργου κατασκευής του αγωγού.  

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Bank 
of Nova Scotia, η οποία είναι μία από τις 
τράπεζες που δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει 
το έργο, τόνισε ότι η ακύρωση του έργου θα 
ήταν επιζήμια για την οικονομία και την 
ανταγωνιστικότητα του Καναδά.  

Ο Υπουργός των Οικονομικών, κ. Bill 
Morneau υποσχέθηκε ότι η Οττάβα θα 
ετοιμάσει σχέδιο διάσωσης του έργου εντός 
της προθεσμίας που έθεσε η εταιρεία 
κατασκευής, ήτοι μέχρι 31 Μαΐου 2018. Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιμένει ότι η 
υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι προς το 
εθνικό συμφέρον.  

Εντωμεταξύ συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ 
των δύο Επαρχιών, με την Αλμπέρα να 
υιοθετεί νόμο για τη διακοπή των μεταφορών 
πετρελαίου στη Βρετανική Κολομβία, ο 
οποίος όμως θεωρείται αντισυνταγματικός. 
Στη διαμάχη μεταξύ των Επαρχιών Αλμπέρτα 
και Βρετανικής Κολομβίας, ο Πρωθυπουργός 
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της Επαρχίας Σασκάτσουαν δήλωσε ότι η 
Επαρχία του θα στηρίξει την Αλμπέρτα. 
 
2. Πλαστικά απορρίμματα 

Στις 22 Απριλίου 2018, παγκόσμια ημέρα 
εορτασμού της γης, η Υπουργός 
Περιβάλλοντος του Καναδά, κα Catherine 
McKenna, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για 
τα πλαστικά απορρίμματα, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για τη 
μείωση της ποσότητας πλαστικών που 
χρησιμοποιούν οι Καναδοί.  Στην ίδια 
γραμμή, ο πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, 
επιδιώκει την υπογραφή από τους G7 ενός 
Χάρτη Αποβλήτων (waste charter) με 
μηδενικό ποσοστό πλαστικών απορριμμάτων, 
κατά την επικείμενη συνάντηση του Ιουνίου 
τ.έ. 

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
1. Marriott Chateau Chaplain 

Το ξενοδοχείο Marriott Chateau Chaplain 
στο Μόντρεαλ εξαγοράσθηκε από τον Όμιλο 
Tidan Hospitality and Real Estate. Κατά τη 
μεταβατική περίοδο ανακαίνισης, η Atlific 
Hotels θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης. Οι συνιδιοκτήτες της Tidan, Mike 
Yuval και Jack Sofer, έχουν δεσμευτεί για 
σημαντικές επενδύσεις στο εν λόγω 
ξενοδοχείο. 
 
2. Airbus 

Η Airbus SE σκοπεύει να καλύψει την 
εξαγορά του αεροσκάφους της σειράς C της 
καναδικής εταιρείας αεροδιαστημικής και 
μεταφορών Bombardier Inc. με την 
κατάργηση της 14ετούς επωνυμίας του 
καναδικού αεροσκάφους και την μετονομασία 
της σε σειρά Α. Έτσι, για παράδειγμα, τα 
αεροσκάφη CS100 και CS300 θα 
μετονομασθούν σε A210 και A230 
αντίστοιχα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


