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3. CETA

1. ΑΕΠ
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο
Καναδάς είχε σταθερή οικονομική ανάπτυξη
το 2017, έχοντας ξεπεράσει το σοκ των τιμών
πετρελαίου τα τελευταία δύο έτη. Ο ρυθμός
ανάπτυξης της καναδικής οικονομίας φαίνεται
να διαμορφώνεται στο 3,1% φέτος. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,7% σε
ετήσια βάση, οι επενδύσεις βελτιώθηκαν και
δημιουργήθηκαν περίπου 343.000 νέες θέσεις
εργασίας.
Για το 2018 αναμένεται επιβράδυνση της
οικονομίας, σε σύγκριση με το 2017, με ρυθμό
ανάπτυξης

2,2%.

Οι

Επαρχίες

που

προβλέπεται ότι θα έχουν την μεγαλύτερη

Έχει ξεκινήσει η θέση σε εφαρμογή του
θεσμικού

οικοδομήματος

της

Συνολικής

Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕΚαναδά (CETA). Ο πρώτος διάλογος έλαβε
χώρα στις Βρυξέλλες την 1η Δεκεμβρίου 2017
σε θέματα Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης
(TSD).

Συμφωνήθηκε,

Ευρωπαία

Επίτροπο

επίσης,

από

την

Malström

και

τον

Καναδό Υπουργό Εμπορίου Champagne η
διεξαγωγή της 1ης Συνόδου της Μεικτής
Διϋπουργικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του
2018, ήτοι με την συμπλήρωση ενός έτους
από την θέση σε προσωρινή ισχύ της
Συμφωνίας.

ανάπτυξη είναι οι: Αλμπέρτα, Βρετανική
Κολομβία, Σασκάτσουαν και Οντάριο.

4. Υπερχρέωση Νοικοκυριών
Σε ημερίδα της Κεντρικής Τράπεζας του
Καναδά

2. Αύξηση βασικού επιτοκίου
Κατά τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες, η
Κεντρική Τράπεζα του Καναδά αναμένεται να
προβεί δύο φορές σε αύξηση του βασικού
επιτοκίου. Σε συνδυασμό με την αναμενόμενη
αύξηση του αμερικανικού ομοσπονδιακού
επιτοκίου, το καναδικό δολλάριο (loonie) θα
υποχωρήσει

έναντι

του

αμερικανικού

δολλαρίου, γεγονός που θα ωφελήσει, μεταξύ
άλλων, τον τουριστικό κλάδο του Καναδά και
τους Καναδούς εξαγωγείς που κατευθύνουν τα
προϊόντα τους στις ΗΠΑ.
.

αναλύθηκε

υπερχρέωσης

των

το

ζήτημα

της

νοικοκυριών.

Υποστηρίχθηκε ότι αποτελεί έναν εν δυνάμει
αποσταθεροποιητικό

παράγοντα

της

καναδικής οικονομίας, η οποία καταγράφει
θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην αλλαγή
των κανόνων δανειοδότησης το 2016 και στα
νέα μέτρα που ελήφθησαν προσφάτως από το
Γραφείο του Επιθεωρητή Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων (Office of the Superintendent of
Financial Institutions).
Ο δανεισμός των νοικοκυριών συνεχίζει να
αυξάνεται

αντιστρόφως

ανάλογα

με

τα

εισοδήματα. Είναι συνήθης ο δανεισμός με τη
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χρήση των HELOC (Home Equity Lines of

καθυστέρηση

στη

συμπλήρωση

Credit), τα οποία προσφέρουν καλύτερο

πιστοποιητικών εξαγωγής.

των

επιτόκιο στους δανειολήπτες.
Το 2017 αυξήθηκαν τα λεγόμενα low-ratio
δάνεια, για την αποπληρωμή των οποίων ο
δανειολήπτης καταβάλλει υψηλές μηνιαίες
δόσεις. Αντίθετα, μειώθηκαν τα high-ratio
δάνεια, τα οποία έχουν μικρές δόσεις και
μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής.
5. Πιστοποιητικά

εξαγωγών

προϊόντων

κρέατος
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Καναδά
ενημέρωσε τους εμπορικούς ακολούθους των
κρατών μελών για την πορεία εναρμόνισης
των πιστοποιητικών εξαγωγών προϊόντων
κρέατος. Ειδικότερα, ελέχθη ότι εδώ και
αρκετό καιρό διεξάγονται συζητήσεις με τον
Καναδικό Οργανισμό Επιθεώρησης Τροφίμων
(CFIA) σχετικά με την οριστικοποίηση των
εναρμονισμένων πιστοποιητικών εξαγωγής
για το νωπό κρέας πουλερικών και για το
μεταποιημένο

κρέας

κρέατος

κρέατος

και

βοοειδών,

χοιρινού

πουλερικών

(ήδη

υπάρχουν πιστοποιητικά εξαγωγής της ΕΕ για
το νωπό βόειο κρέας και το χοιρινό κρέας). Ο
Οργανισμός CFIA διενήργησε έλεγχο κρέατος
το 2015 σε 4 κράτη μέλη, προκειμένου να
αξιολογήσει

τα

συστήματα

επιθεώρησης

κρέατος της ΕΕ, με σκοπό να επιτρέψει την
εξαγωγή νωπού και μεταποιημένου κρέατος
χοίρων και πουλερικών στον Καναδά. Ο
έλεγχος αυτός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την
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