
 1

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ................................................................................................................... 2 

1. ΑΕΠ- Δημοσιονομικό έλλειμμα ............................................................................................................... 2 
2. Βασικό επιτόκιο - Πληθωρισμός ............................................................................................................. 2 

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ................................................................................................ 2 

1. G7: Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών .................................................................................................. 2 
2. Εμπορικές διαπραγματεύσεις Καναδά-Ηνωμένου Βασιλείου ................................................................... 2 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ .............................................. 3 

1. Stellantis ................................................................................................................................................. 3 
2. Trans Mountain, Coastal Gas Link: Αντιρρήσεις αυτοχθόνων πληθυσμών ............................................ 3 
3. Πολιτική κρίσιμων ορυκτών Επαρχίας Οντάριο ...................................................................................... 3 
4. Τρένα υδρογόνου ..................................................................................................................................... 4 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ......................................... 5 

1. Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών 2023 ..................................................................................... 5 
2. PDAC (Τορόντο, 13-15 Ιουνίου 2022) .................................................................................................... 5 

 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

 
Μάιος 2022 

Επιμέλεια-Σύνταξη: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Οττάβα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Δ/νση: 80 MacLaren St. Ottawa, Ontario, Canada K2P 0K6 
Τηλ: 613 238 6271-2 Fax: 613 238 5676 

Email: ecocom-ottawa@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr 



 2

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. ΑΕΠ- Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Καναδά, το  καναδικό ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 3,1% το α΄ τρίμηνο 2022, 
καταγράφοντας όμως σημαντική 
επιβράδυνση, σε σύγκριση με τον ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης κατά το δ΄ τρίμηνο 
του 2021 που είχε φθάσει στο 6,6%.  

Βάσει στοιχείων που δημοσίευσε η 
καναδική κυβέρνηση στα τέλη Μαΐου 2022, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κατά το 
δημοσιονομικό έτος Απριλίου 2021- Μαρτίου 
2022, έφθασε τα 95,6 δισεκατομμύρια 
καναδικά δολλάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν και 
οι δαπάνες μειώθηκαν. Σημειώνεται ότι το 
αντίστοιχο έλλειμμα κατά το προηγούμενο 
δημοσιονομικό έτος (2020-2021) είχε 
διαμορφωθεί σε 314 δισεκατομμύρια.   

 

2. Βασικό επιτόκιο - Πληθωρισμός 

Tην 1η Ιουνίου 2022, η Κεντρική Τράπεζα 
του Καναδά ανακοίνωσε αύξηση του βασικού 
επιτοκίου κατά 0,5%, φθάνοντας πλέον το 
1,5%, σχεδόν στα προ πανδημίας επίπεδα 
(https://www.bankofcanada.ca/2022/06/fad-
press-release-2022-06-01). Η αύξηση ήταν 
αναμενόμενη, καθώς ο πληθωρισμός βαίνει 
αυξανόμενος. Τον Απρίλιο 2022 έφθασε σε 
6.8%, απομακρυνόμενος αισθητά από τον 
στόχο του 2%.  

Ο τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, 
κ. Steven Poloz, κάνει λόγο για 
στασιμοπληθωρισμό, καθώς ο Καναδάς οδεύει 
προς μια περίοδο επιβράδυνσης της 
ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού που, εν 
μέρει, οφείλεται στην παγκόσμια άνοδο των 
τιμών των εμπορευμάτων λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία. Κατά την άποψή του, δεν θα 

διαρκέσει απαραίτητα πολύ ούτε θα οδηγήσει 
σε πλήρη ύφεση της οικονομίας.  

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η 
αύξηση του επιτοκίου αναμένεται να είναι 
ιδιαίτερα αισθητή στην αγορά ακινήτων, 
καθώς και στους δανειολήπτες με 
κυμαινόμενο επιτόκιο.  
 
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1. G7: Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών 

Κατά την τελευταία συνάντηση της ομάδας 
G7, που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία στα 
μέσα Μαΐου τ.έ., ο Υπουργός Φυσικών Πόρων 
του Καναδά, κ. Jonathan Wilkinson και ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Steven 
Guilbeault, σε συναντήσεις με τους ομολόγους 
τους, δήλωσαν ότι το καναδικό καθαρό 
υδρογόνο, στο οποίο επενδύει ο Καναδάς, θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ενεργειακή 
απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. 

 

2. Εμπορικές διαπραγματεύσεις Καναδά-
Ηνωμένου Βασιλείου 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου 
διαπραγματεύσεων της εμπορικής συμφωνίας 
Καναδά-Ηνωμένου Βασιλείου, ο Καναδάς 
δήλωσε ότι δεν θα προβεί σε συζητήσεις για 
διεύρυνση των ποσοστώσεων τυριού. Η 
βρετανική πλευρά επιδιώκει διακαώς 
μεγαλύτερη πρόσβαση στην καναδική αγορά 
για περισσότερες από 700 ποικιλίες τυριού, 
συμπεριλαμβανομένων των Stilton, Cheshire 
και Wensleydale. 

Σημειώνεται ότι το ΗΒ είχε πρόσβαση στο 
καθεστώς ποσοστώσεων που προέβλεπε η 
συμφωνία CETA, το οποίο διατηρήθηκε και 
μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ στο 
πλαίσιο της διμερούς μεταβατικής συμφωνίας 
«Canada-U.K. Trade Continuity Agreement-
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TCA»(https://www.parl.ca/DocumentViewer/en
/43-2/bill/C-18/royal-assent).   

 
 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Stellantis 
Ο Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin 

Trudeau, καθώς και ο Πρωθυπουργός της 
Επαρχίας του Οντάριο, κ.  Doug Ford, 
επισκέφθηκαν το Windsor μαζί με τον κ. Mark 
Stewart, διευθύνοντα σύμβουλο της Stellantis 
North America, στις αρχές Μαΐου 2022, για να 
ανακοινώσουν ότι η πολυεθνική 
αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis επενδύει 3,6 
δισεκατομμύρια δολάρια για τον 
εκσυγχρονισμό των δύο εργοστασίων της στο 
Windsor και στο Brampton της Επαρχίας του 
Οντάριο. Σκοπός της είναι η αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεών της προς υποστήριξη της 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 
μπαταριών. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική 
κίνηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 
της λεγόμενης «επανάστασης ηλεκτρικών 
οχημάτων» - ενός οράματος που είχε 
κινδυνεύσει από την προστατευτική πολιτική 
των ΗΠΑ (Build Back Better Act).  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
αυτοκινητοβιομηχανία έχει έδρα στο 
Άμστερνταμ και  ιδρύθηκε το 2021 από τη 
σύμπραξη της ιταλο-αμερικανικής Ford 
Chrysler Automobile και της γαλλικής PSA 
Group. Και οι δύο εταιρείες έχουν ποσοστό 
συμμετοχής 50%.   

 

2. Trans Mountain, Coastal Gas Link: 
Αντιρρήσεις αυτοχθόνων πληθυσμών 

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βρετανικής 
Κολομβίας, που ανήκουν στα Πρώτα Έθνη 
(First Nations) Secwepemc και Wet'suwet'en, 
καλούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να 

σταματήσει την κατασκευή των αγωγών Trans 
Mountain και Coastal GasLink, αφού τα 
Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν για τρίτη φορά 
τη συνέχιση των εργασιών και αποδοκίμασαν 
την κλιμάκωση της αστυνομικής καταστολής. 

 

 

Πηγή: Radio Canada 

3. Πολιτική κρίσιμων ορυκτών Επαρχίας 
Οντάριο 

Στο πλαίσιο συνάντησης των εμπορικών 
συμβούλων των κρατών μελών που 
διοργανώνει η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, 
παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η πολιτική 
κρίσιμων ορυκτών της Επαρχίας του Οντάριο, 
η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 17η Μαρτίου 
2022 (https://www.ontario.ca/page/ontarios-
critical-minerals-strategy-2022-2027-
unlocking-potential-drive-economic-recovery-
prosperity).   

Η Στρατηγική, για την υλοποίηση της 
οποίας προβλέπεται διάθεση 24 εκ. CAD σε 
βάθος πενταετίας, αποσκοπεί στην καλύτερη 
διασύνδεση ανάμεσα στα ορυχεία που 
βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Επαρχίας 
και στις κατασκευαστικές βιομηχανίες στο 
νότιο τμήμα, που εξειδικεύονται στην 
παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και 
μπαταριών. Παράλληλα, προβλέπεται 
αξιοποίηση νέων και αναπτυσσόμενων 
αγορών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
σχετίζονται με ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, 
τηλεπικοινωνίες και εθνική άμυνα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η Επαρχία του Οντάριο 
επιδιώκει να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην 
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παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Μεταξύ των 
προτεραιοτήτων, συγκαταλέγεται η 
δημιουργία ανθεκτικών εγχώριων αλυσίδων 
εφοδιασμού, καθώς και η βελτίωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να καταστεί πιο 
ανταγωνιστική η εγχώρια βιομηχανία.  

Ως κρίσιμα χαρακτηρίζονται 33 ορυκτά, 
όπως προκύπτει από τον ακόλουθο κατάλογο: 

Ορυκτό Κοινές χρήσεις 

Antimony 
Metal products and fire-retardant 
material 

Barite 
Weighting agent, drilling fluids 
and X-ray shielding 

Beryllium 
Aerospace, industrial and medical 
technologies 

Bismuth Pharmaceuticals and metallurgy 

Cesium Atomic clocks and drilling fluids 

Chromite Stainless steel and alloys 

Cobalt 
Rechargeable batteries and 
superalloys 

Copper 
Electronics, plumbing and 
antimicrobial applications 

Fluorspar 
Chemical, cement, steel and glass 
production 

Gallium LEDs and integrated circuits 

Germanium Fibre optics 

Graphite 
Lubricants, batteries, and fuel 
cells 

Indium 
Fusible alloys, solders, 
electronics, LCD and thin-film 
application 

Lithium 
Rechargeable lithium-ion 
batteries, lubricant, glass and 
ceramics 

Magnesium 
Manufacturing, agricultural and 
industrial applications 

Manganese Steelmaking and batteries 

Molybdenum High-temperature superalloys 

Nickel 
Stainless steel and rechargeable 
batteries 

Niobium 
Electrolytic capacitators and high-
tech alloys 

Phosphate Fertilizer 

Platinum Group 
Elements (PGEs) 

Catalysts, catalytic converters and 
alloys 

Rare Earth Elements 
(REEs) 

Electronics, catalysts and magnets 

Scandium Aerospace alloys and fuel cells 

Ορυκτό Κοινές χρήσεις 

Selenium 
Rubber compounding, steel 
alloying and selenium rectifiers 

Tantalum Alloys and electrical capacitators 

Tellurium 
Photovoltaic solar cells and high-
tech alloys 

Tin 
Alloys, coatings and construction 
material 

Titanium Aerospace alloys 

Tungsten Abrasives, alloys and electronics 

Uranium 
Nuclear fuel and life-saving 
medical isotopes 

Vanadium 
Aerospace alloys and redox-flow 
batteries 

Zinc 
Anti-corrosion agent in batteries 
and alloys 

Zirconium 
Fibre-optics, ceramics and 
abrasives 

Πηγή: https://www.ontario.ca/page/ontarios-critical-minerals-
strategy-2022-2027-unlocking-potential-drive-economic-recovery-
prosperity 

Υπάρχουν 10 ορυχεία, οκτώ εκ των οποίων 
βρίσκονται στο Sudbury. Στο στάδιο 
ανάπτυξης (development) βρίσκονται 17 
σημαντικά έργα. Σημειώνεται ότι ο 
εξορυκτικός κύκλος, σύμφωνα με την 
Στρατηγική της Επαρχίας του Οντάριο 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Πρώιμη 
Εξερεύνηση (Early Exploration), 2. 
Προηγμένη Εξερεύνηση (Advanced 
Exploration), 3. Ανάπτυξη (Development), 4. 
Παραγωγή (Production) 5. Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος (Closure). Στο πρώτο στάδιο 
βρίσκονται ήδη 132 έργα.  

 

4. Τρένα υδρογόνου 

Στον τομέα των εμπορευματικών 
μεταφορών, οι Επαρχίες της Βρετανικής 
Κολομβίας και της Αλμπέρτα επιδίδονται σε 
έργα ανάπτυξης τρένων υδρογόνου. Προς το 
παρόν, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται 
ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο. Αναμένεται ότι 
τα πρώτα τρένα υδρογόνου θα 
κυκλοφορήσουν εντός διετίας.  
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Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Διεθνής Έκθεση Φρούτων και 
Λαχανικών 2023 

Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή της Διεθνούς 
Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών «CPMA 
Convention & Trade Show», την οποία 
διοργανώνει η Καναδική Ένωση Διακίνησης 
Φρούτων και Λαχανικών (Canadian Produce 
Marketing Association – Association 
Canadienne de la Distribution de Fruits et 
Légumes – CPMA, www.cpma.ca), μέλη της 
οποίας είναι το 90% των χονδρεμπόρων 
φρούτων και λαχανικών της χώρας. Η εν λόγω 
Έκθεση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και 
συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκθετών και 
επισκεπτών. Η τελευταία διεξήχθη στο 
Μόντρεαλ, από 5 μέχρι 7 Απριλίου 2022.  

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν 
περίπτερο στην εν λόγω έκθεση, μπορούν να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την Ένωση 
CPMA:   
Canadian Produce Market Association 
(CPMA) 
Δ/νση: 162 Cleopatra Drive, Ottawa, ON, 
K2G5X2  
T: +1 613 226 4187 x233 
Email: hurban@cpma.ca (πρόσωπο 
επικοινωνίας: Heather Urban, Director, 
Market Development) 
Website: www.cpma.ca;  
 
 

2. PDAC (Τορόντο, 13-15 Ιουνίου 2022) 

Στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση κρίσιμων 
ορυκτών «PDAC» (www.pdac.ca/convention) 
που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο με 
φυσική παρουσία, από 13 έως 15 Ιουνίου και 
διαδικτυακά από 28-29 Ιουνίου 2022, η 
Επαρχία του Οντάριο διοργανώνει στο 
περίπτερό της εκδήλωση σχετικά με την 

εξερεύνηση κρίσιμων ορυκτών και τις 
ευκαιρίες που προσφέρονται στον εν λόγω 
τομέα. 

Από πλευράς ΕΕ, θα υπάρχει περίπτερο με 
συμμετοχή επιχειρήσεων κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. 
Την 14η Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δύο 
εκδηλώσεις:  

α. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Δικτύωσης 
(Business Networking Event) και  

β. Εκδήλωση για την Έρευνα και την 
Καινοτομία (Workshop on research & 
innovation), όπου θα παρουσιαστεί η πορεία 
υλοποίησης έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί 
από την ΕΕ.  


