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Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. NAFTA
1. ΑΕΠ
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά, το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε απροσδόκητα
τον Ιανουάριο 2018, καθώς, μετά την ταχεία
ανάπτυξη
του
προηγούμενου
έτους,
παρατηρήθηκε επιβράδυνση της καναδικής
οικονομίας λόγω μείωσης της παραγωγής
πετρελαίου και πτώσης της δραστηριότητας
στην αγορά ακινήτων. Αναμένεται, δε,
συνέχιση της πτωτικής τάσης, καθώς τα
υπερχρεωμένα
νοικοκυριά
εμφανίζονται
πλέον φειδωλά ως προς τις δαπάνες τους.
2. Μείωση εμπορικού ελλείμματος
Τον Ιανουάριο 2018 μειώθηκε το εμπορικό
έλλειμμα του Καναδά, φθάνοντας τα 1,9
δισεκατομμύρια
δολλάρια
έναντι
3,2
δισεκατομμυρίων δολλαρίων τον Δεκέμβριο
2017, παρά τις προβλέψεις για έλλειμμα
ύψους 2,5 δις δολλαρίων. Βάσει στοιχείων της
Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, οι
εισαγωγές σημείωσαν μείωση τον Ιανουάριο
τ.έ. κατά 4,3%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο
2017, φθάνοντας τα 47,7 δισεκατομμύρια
δολλάρια.

3. Εκτιμήσεις για την καναδική οικονομία
Όπως δήλωσε ο Κυβερνήτης της Κεντρικής
Τράπεζας του Καναδά, κ. Stephen Poloz, η
καναδική οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλό
σημείο, έχοντας ανεκμετάλλευτη δυναμική, η
οποία θα συμβάλλει στον έλεγχο του
πληθωρισμού και στην σταδιακή άνοδο των
επιτοκίων. Ο κ. Poloz θεωρεί ότι η καναδική
οικονομία έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης
προτού ο πληθωρισμός καταστεί σοβαρό
πρόβλημα.

Για πρώτη φορά, μετά το πέρας του
έβδομου γύρου διαπραγματεύσεων της
Συμφωνίας NAFTA, διαφαίνεται προοπτική
σύναψης συμφωνίας, τουλάχιστον επί της
αρχής.
Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κα
Chrystia Freeland, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί
πρόοδος, ειδικότερα στο θέμα των κανόνων
προέλευσης
στον
τομέα
της
αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο αποτελούσε
ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα των
διαπραγματεύσεων. Στο ίδιο πνεύμα κινείται
και η δήλωση του Καναδού Πρωθυπουργού,
κ. Justin Trudeau, για εξαιρετικά πιθανό
(eminently possible) ενδεχόμενο επίτευξης
συμφωνίας.
Πάντως,
στη
βελτίωση
του
διαπραγματευτικού κλίματος συνέβαλε το
γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξαίρεσαν τον Καναδά και
το Μεξικό (όπως και την ΕΕ), από την
επιβολή των αυξημένων δασμών στις
εισαγωγές χάλυβα αλουμινίου για αόριστο
χρονικό διάστημα αρχικά. Στη συνέχεια,
όμως, περί τα τέλη Μαρτίου, οι ΗΠΑ έθεσαν
την 1η Μαΐου ως προθεσμία τόσο για την
ολοκλήρωση της νέας Συμφωνίας NAFTA όσο
και για την επιβολή των δασμών.
Σημειώνεται
ότι
ο
όγδοος
γύρος
διαπραγματεύσεων είχε συμφωνηθεί να
διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον, εντός του
Απριλίου τ.έ., χωρίς καθορισμό ημερομηνίας.
Eπί του παρόντος, πραγματοποιούνται
υψηλού επιπέδου συζητήσεις μεταξύ των
τριών κρατών.

2. CPTPP
Στις 8 Μαρτίου 2018 υπεγράφη στο
Σαντιάγκο της Χιλής η νέα Συνολική και
Προοδευτική Συμφωνία για την Εταιρική
Σχέση
των
Χωρών
του
Ειρηνικού
(Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) από
τους 11 Υπουργούς των κρατών μελών.
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Η Συμφωνία καλύπτει μία μεγάλη αγορά
500 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκτεινόμενη σε
11 χώρες: Καναδά, Αυστραλία, Μπρουνέι,
Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα
Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ.

3. Συζητήσεις
MERCOSUR

Καναδά

με

χώρες

Από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου 2018,
πραγματοποιήθηκε στην Οττάβα ο πρώτος
γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Καναδά
και των χωρών MERCOSUR.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού
Διεθνούς Εμπορίου, κ. François Philippe
Champagne, η επέκταση του καναδικού
εμπορίου
σε
μεγάλες
και
ταχέως
αναπτυσσόμενες αγορές, όπως είναι οι χώρες
Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη
και Ουρουγουάη) αποτελεί προτεραιότητα για
την κυβέρνηση του Καναδά και βασικό
κομμάτι
της
προοδευτικής
εμπορικής
πολιτικής
και
της
στρατηγικής
διαφοροποίησης που έχει υιοθετήσει. Ο κ.
Champagne
δήλωσε
ακόμη
ότι
η
προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά αυτή
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
περισσότερες ευκαιρίες για τα καναδικά
προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Boeing
Η αμερικανική εταιρεία Boeing ανακοίνωσε
ότι δεν θα προσφύγει κατά της απόφασης της
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των
ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται
στην καναδική Bombardier να πωλεί τα
νεότερα αεροσκάφη της σε αμερικανικές
αεροπορικές εταιρείες δίχως επιβολή υψηλών
δασμών. Σύμφωνα με αναλυτές, η στάση
αυτή της Boeing συνιστά ένδειξη καλής
θέλησης για την εξομάλυνση της εμπορικής
διαφοράς της με την Bombardier.
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