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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2.
1. Αύξηση βασικού επιτοκίου
Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της
αγοράς, η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά
προέβη, στις 17 Ιανουαρίου 2018, σε αύξηση
του βασικού επιτοκίου σε 1,25%. Σημειώνεται
ότι η πρώτη αύξηση, μετά από επτά έτη,
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2017 (0,75%
από 0,5%) και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο
2017 (1%).
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην θετική
πορεία της καναδικής οικονομίας. Στο σχετικό
δελτίου τύπου της Κεντρικής Τράπεζας
αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα:
α) Ο ρυθμός ανάπτυξης της καναδικής
οικονομίας,
αν
και
αναμένεται
να
επιβραδυνθεί
τα
επόμενα
δύο
έτη,
περιοριζόμενος στο 2,2% το 2018 και στο
1,6% το 2019, εκτιμάται ότι θα εξακουθήσει να
υπερβαίνει τη δυνητική ανάπτυξη.
β)
Η κατανάλωση και οι επενδύσεις σε
κατοικίες
αυξήθηκαν
σημαντικά,
με
αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης.
γ) Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξάνονται
με σταθερό ρυθμό.
δ) Οι εξαγωγές το 2017 ήταν ασθενέστερες
από τις αναμενόμενες, αν και υπήρξαν θετικές
ενδείξεις στις περισσότερες κατηγορίες.
ε) Στο προσεχές μέλλον, η κατανάλωση και οι
επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται να
συνεισφέρουν λιγότερο στο ΑΕΠ, λόγω
επιβολής υψηλότερων επιτοκίων και νέων
κατευθυντήριων γραμμών για τα ενυπόθηκα
δάνεια, ενώ περισσότερο εκτιμάται ότι θα
συνεισφέρουν οι επιχειρηματικές επενδύσεις
και οι εξαγωγές.
στ) Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί
γύρω στο 2% του ΑΕΠ τα επόμενα έτη.
Σημειώνεται ότι στις προβλέψεις της
Κεντρικής Τράπεζας έχουν ληφθεί υπ’ όψιν:
α) το μικρό όφελος από την αύξηση της
ζήτησης των ΗΠΑ λόγω πρόσφατων
φορολογικών αλλαγών και β) η αβεβαιότητα
για το μέλλον της Συμφωνίας NAFTΑ.

CETA

Στην μηνιαία συνάντηση των εμπορικών
ακολούθων
των
κρατών
μελών,
η
αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Καναδά
ενημέρωσε
ότι,
βάσει
του
θεσμικού
οικοδομήματος της Συμφωνίας CETA, η
πρώτη Σύνοδος της πλειοψηφίας των
Επιτροπών θα πρέπει να συγκληθεί εντός
εξαμήνου από την ημερομηνία θέσεως σε
προσωρινή ισχύ της Συμφωνίας, ήτοι μέχρι
τον Μάρτιο 2018. Ήδη, έχει πραγματοποιηθεί
η πρώτη Σύνοδος της Επιτροπής για θέματα
Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης (TSD).
Τα οκτώ κράτη μέλη που έχουν κυρώσει
την εν λόγω Συμφωνία είναι: Δανία, Εσθονία,
Ισπανία,
Κροατία,
Λετονία,
Μάλτα,
Πορτογαλία και Τσεχία.

3. NAFTA
Από τον έκτο γύρο διαπραγματεύσεων που
πραγματοποιήθηκε
στο
Μόντρεαλ
και
ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2018,
σημειώθηκε κάποια πρόοδος, όπως δήλωσαν
οι Υπουργοί Εμπορίου των τριών κρατών
μελών της Συμφωνίας NAFTA. Ωστόσο,
παραμένει ασαφής η δυνατότητα επίτευξης
συμφωνίας. Κυβερνητικοί εκπρόσωποι και
εμπορικοί αναλυτές χαρακτήρισαν το πνεύμα
των διαπραγματεύσεων ως «επιφυλακτικά
αισιόδοξο». Ο Καναδάς συστρατεύθηκε με το
Μεξικό έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για
δραστικές αλλαγές στη Συμφωνία.
Η στάση των ΗΠΑ ήταν επικριτική έναντι
των προτεινόμενων από τον Καναδά αλλαγών
στη συμφωνία, ιδίως στους τομείς της
αυτοκινητοβιομηχανίας και των επενδύσεων.
Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα
Chrystia Freeland, δήλωσε ότι η καναδική
πλευρά προσήλθε στις διαπραγματεύσεις με
δημιουργικές ιδέες που θα μπορούσαν να
δώσουν ώθηση στις συνομιλίες. Τόνισε,
επίσης, τα οφέλη του εμπορίου μεταξύ του
Καναδά και των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της
Συμφωνίας NAFTA.
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Οι
διαπραγματευτές
δήλωσαν
ότι
επετεύχθη συμφωνία στο Κεφάλαιο περί
καταπολέμησης
της
διαφθοράς,
ενώ
πλησιάζουν σε συμφωνία σε άλλα θέματα της
Συμφωνίας.
Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να
ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2018, αν
και επανειλημμένως έχει δοθεί παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας.

4. CPTPP
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του
Υπουργού Εμπορίου του Καναδά, κ.
François-Philippe Champagne, στις 23
Ιανουρίου 2018, ολοκληρώθηκαν στο Τόκιο
οι διαπραγματεύσεις για 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) μεταξύ των 11 πλέον (μετά την
αποχώρηση των ΗΠΑ) συμβαλλομένων
χωρών, οι οποίες κατέχουν το 14% της
παγκόσμιας οικονομίας.
Ο κ. Champagne τόνισε ότι η ενίσχυση της
οικονομικής σχέσης του Καναδά με τις χώρες
της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού αποτελεί
προτεραιότητα για τον Καναδά.
Δήλωσε ότι πρόκειται για μία Συμφωνία
επωφελή για τα καναδικά συμφέροντα και
συνεχάρη τη διαπραγματευτική ομάδα του
Καναδά.
Επιβεβαίωσε
την
επίτευξη
συμφωνίας σε θέματα πολιτισμού, εξήρε τη
βελτιωμένη ρύθμιση στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας μεταξύ Καναδά και
Ιαπωνίας και υπογράμμισε την αναστολή
πολλών διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας
που
απασχολεί
τους
Καναδούς
ενδιαφερόμενους.
Από την Συμφωνία CPTPP αναμένεται να
δοθεί ώθηση στους τομείς των αλιευτικών
προϊόντων,
της
εξόρυξης,
της
μη
γαλακτοκομικής γεωργίας, της δασοκομίας και
της μεταποιητικής βιομηχανίας.

5. ΠΟΕ – Καταγγελία Αυστραλίας για τους
καναδικούς κανόνες εισαγωγής οίνου
Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η Αυστραλία εκκίνησε τη
διαδικασία διευθέτησης διαφορών, αναφορικά
με τους περιορισμούς που επιβάλλονται κατά
την εισαγωγή αυστραλέζικου οίνου στην
καναδική αγορά και δη στις Επαρχίες της
Βρετανικής Κολομβίας, του Οντάριο, του
Κεμπέκ και της Νέας Σκωτίας. Η καταγγελία
υπέχει θέση αιτήματος διεξαγωγής διμερών
διαβουλεύσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν
εξήντα ημέρες. Σε περίπτωση που δεν
επέλθει συμφωνία, θα ακολουθήσει εξέταση
της υπόθεσης από Επιτροπή, η οποία θα
αποφανθεί εντός δωδεκαμήνου.
Σημειώνεται ότι η Αυστραλία είχε
συμμετάσχει ως παρατηρητής στην αντίστοιχη
διαδικασία που είχαν εκκινήσει οι ΗΠΑ κατά
του Καναδά πριν ένα χρόνο περίπου με
αίτημα την άρση της δυσμενούς μεταχείρισης
έναντι των αμερικανικών οίνων.

6. Μείωση της ανεργίας
Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά
υποχώρησε στο 5,7% τον Δεκέμβριο 2017,
σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στα
οποία αναφέρεται αξιοσημείωστη αύξηση των
νέων θέσεων εργασίας κατά 78.600.
Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό
ανεργίας τα τελευταία σαράντα έτη, γεγονός
που οφείλεται στον θετικό ρυθμό ανάπτυξης
της καναδικής οικονομίας.

Β.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

–

1. Bank of Montreal
Με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ της καναδικής Τράπεζας «Bank of
Montreal» και της μεγαλύτερης κινεζικής
κρατικής τράπεζας «Commercial Bank of
China Ltd» (ICBC) τον περασμένο Νοέμβριο,
ενισχύεται η θέση της πρώτης στην κινεζική
αγορά. Δυνάμει του εν λόγω Μνημονίου, η
υπογραφή του οποίου δημοσιοποιήθηκε
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πρόσφατα, τίθενται οι όροι συνεργασίας σε
ευρύ φάσμα θεμάτων, ήτοι από τη διαχείριση
περιουσιακών
στοιχείων
και
τη
χρηματοδότηση εμπορικών δράσεων έως την
από κοινού υιοθέτηση τεχνικών για την
καταπολέμηση της απάτης.

2. Διεθνής
Έκθεση
Φρούτων
και
Λαχανικών (Βανκούβερ, 24-26.4.2018)
Από 24 έως 26 Απριλίου 2018, θα
πραγματοποιηθεί στο Βανκούβερ του
Καναδά η διεθνής Έκθεση του Κλάδου
Φρούτων και Λαχανικών «CPMA Convention
& Trade Show» (www.convention.cpma.ca),
την οποία διοργανώνει η Καναδική Ένωση
Διακίνησης
Φρούτων
και
Λαχανικών
(Canadian Produce Marketing Association Association Canadienne de la Distribution de
Fruits et Légumes - CPMA). Σημειώνεται ότι
στην CPMA είναι εγγεγγραμμένο το 90% των
χονδρεμπόρων φρούτων και λαχανικών της
χώρας.
Η εν λόγω Έκθεση πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό
εκθετών και επισκεπτών. Περισσότερες
πληροφορίες για τη συμμετοχή εκθετών εκτός
Καναδά είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη
ιστοσελίδα:
http://convention.cpma.ca/attend/internationaldelegate-exhibitors

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Εκδήλωση τουριστικής προβολής της
Ελλάδας (Οττάβα, 13.2.2018)
Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας, σε συνεργασία
με το τουριστικό γραφείο OK Cycle &
Adventure Tours (www.okcycletours.com),
προετοιμάζει
εκδήλωση
τουριστικής
προβολής
της
Ελλάδας,
που
θα
πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2018
στην Οττάβα. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα
διατεθεί υλικό που έχει ήδη προμηθευτεί το
Γραφείο μας από το Γραφείο ΕΟΤ Νέας
Υόρκης.

3. Συνέδριο Τεχνολογίας (Βανκούβερ, 1416.5.2018)
Από 14 έως 16 Μαΐου 2018, θα
πραγματοποιηθεί
Συνέδριο
Τεχνολογίας
«2018#BCTECH Summit» στο Βανκούβερ,
διοργανωτής του οποίου είναι το Συμβούλιο
Καινοτομίας της Επαρχίας της Βρετανικής
Κολομβίας (BCIC - www.bcic.ca). Πρόκειται
για το μεγαλύτερο τεχνολογικό Συνέδριο στον
Δυτικό
Καναδά,
που
συγκεντρώνει
περισσότερους από 5.000 επισκέπτες από
όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου www.bctechsummit.ca.

4

