
Την 30η Νοεμβρίου 2020, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών του 
Καναδά, κα Chrystia Freeland, παρουσίασε το δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο πακέτο οικονομικής βοήθειας για τη χώρα 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Βάσει του εν λόγω προγράμματος,  προβλέπεται επιπλέον δαπάνη της τάξεως των 25,1 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων για την άμεση εφαρμογή μέτρων που  κρίνονται απαραίτητα για 
την στήριξη των τομέων υγείας και οικονομίας, κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση της Κυβέρνησης για διάθεση πρόσθετου 
τριετούς πακέτου οικονομικής τόνωσης, ύψους από 70 έως και 100 δισ. δολλαρίων, ανάλογα με 
τις εξελίξεις στους τομείς υγείας και οικονομίας. Σε περίπτωση πάντως ενεργοποίησης του εν 
λόγω πακέτου, για το οποίο δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 58,5% μέχρι το 2024 (έναντι 31% το 2019), πλησιάζοντας το 
66% που είχε καταγραφεί στις  αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Το αυξανόμενο επίπεδο χρέους αναμένεται να προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επικριτές 
της δημοσιονομικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αναφορικά με τη δυνατότητα 
συγκράτησης των δαπαπών από την κα Freeland, κατά την περίοδο σταδιακής ανάκαμψης της 
οικονομίας. Από το άλλο μέρος, στόχος της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η οικονομική ενίσχυση των ανέργων.  

Η  κα Freeland κατέβαλε προσπάθεια μετριασμού των ανησυχιών, δηλώνοντας ότι πρόκειται 
για περιορισμένες και προσωρινές δαπάνες, ενώ η κατάσταση δεν ομοιάζει με εκείνη των αρχών 
της δεκαετίας του 1990. Όπως ο προκάτοχός της, κ. Bill Morneau, έτσι και η κα Freeland δεν 
καθόρισε κάποια δημοσιονομική σταθερά, αποκαλούμενη «δημοσιονομική άγκυρα» (fiscal 
anchor).  Παλαιότερα, ο κ. Morneau είχε βασίσει τη δυνατότητα επιπρόσθετων δαπανών στο 
γεγονός ότι διασφαλίζεται ταυτόχρονη μείωση του δημοσίου χρέους. Η κα Freeland δήλωσε ότι 
μία νέα δημοσιονομική σταθερά θα ανακοινωθεί μόλις σταθεροποιηθεί η οικονομία, χωρίς 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της φιλελεύθερης Κυβέρνησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
αναμένεται να φθάσει τα 381 δισεκατομμύρια δολλάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται δαπάνες 
για την αντιμετώπιση τυχόν νέου κύματος της πανδημίας. Οι εκτιμήσεις για το ύψος του 
δημοσιονομικού ελλείμματος αποτυπώνονται στο κάτωθι διάγραμμα, από το οποίο προκύπτει 
σημαντική αύξηση του ελλείμματος με την πάροδο του χρόνου. 



 

Η πλειοψηφία των οικονομικών αναλυτών υποστηρίζει την άποψη ότι η Οττάβα δεν 
αντιμετωπίζει άμεση δημοσιονομική κρίση από τις ολοένα αυξανόμενες δαπάνες, καθώς τα 
επιτόκια παραμένουν χαμηλά και το κόστος δανεισμού κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλές τιμές. 
Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει ως προς την εκπόνηση ενός 
μακροπρόθεσμου σχεδίου για επιστροφή στα κανονικά επίπεδα δαπανών. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα μειωθεί απότομα μετά το 2021, φθάνοντας τα 
121,2 δισ. δολλάρια το 2022 και τα 24,9 δισ. δολλάρια το 2026. 

Σημειώνεται ότι οι έκτακτες δαπάνες λόγω πανδημίας αφορούσαν, στην πλειοψηφία τους, τα 
επιδόματα CERB (Canada Emergency Response Benefit) και CEWS (Canada Emergency Wage 
Subsidy).  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συνολικές δαπάνες για το οικονομικό έτος 2020-2021 
αναμένεται να ανέλθουν σε 621 δισ. δολλάρια, σχεδόν διπλάσιες από αυτές που είχαν 
προβλεφθεί για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  

Τέλος, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί τα επόμενα έτη σε χαμηλά, κατά μέσο 
όρο, επίπεδα, ήτοι στο 1,4%, τουλάχιστον μέχρι το 2025. 

 


