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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Καναδά για τον Μάιο 2022, ο
ρυθμός πληθωρισμού συνέχισε την ανοδική
του πορεία, ξεπερνώντας, για μια ακόμη φορά,
το υψηλό τεσσάρων δεκαετιών. Ο Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε, σε ετήσια
βάση, κατά 7,7% τον Μάιο 2022. Σημειώνεται
ότι τον Απρίλιο είχε διαμορφωθεί στο 6,8%.
Οι πληθωριστικές πιέσεις οφείλονται, κατά
κύριο λόγο, στην αύξηση των τιμών
ενέργειας. Σημειώθηκε άνοδος στην τιμή της
βενζίνης, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου
αυξήθηκαν κατά 12% εντός Μαΐου 2022, σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά
48%, σε σύγκριση με τον Μάιο 2021.

Πληθωρισμός 2020

2021

2022

%
Ιανουάριος

1,0

5,1

Φεβρουάριος

2,2

1,1

5,7

Μάρτιος

0,9

2,2

6,7

Απρίλιος

-0,2

3,4

6,8

Μάιος

-0,4

3,6

7,7

Ιούνιος

0,7

3,1

Ιούλιος

0,1

3,7

Αύγουστος

0,1

4,1

Σεπτέμβριος

0,5

4,4

Οκτώβριος

0,7

4,7

Νοέμβριος

1,0

4,7

Δεκέμβριος

0,7

4,8

Πηγή: Statistics Canada
Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Οττάβας

Πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, τον
Φεβρουάριο 2020, ο πληθωρισμός ήταν εντός
του στόχου της Κεντρικής Τράπεζας, ήτοι
2,2%. Στη συνέχεια, μειώθηκε και επανήλθε
στο 2,2% τον Μάρτιο 2021. Έκτοτε, με
εξαίρεση τον Ιούνιο 2021, αυξάνεται με
γοργούς ρυθμούς, φθάνοντας στο 7,7% τον
Μάιο 2022.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας για την
περίοδο Φεβρουαρίου 2020-Μαΐου 2022:

Ερωτηθείσα για το πρόβλημα του υψηλού
πληθωρισμού, η κα Chrystia Freeland,
Αντιπρόεδρος
της
Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών,
απάντησε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την
εν λόγω πρόκληση σε πολλά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού
περιορισμού (fiscal restraint). Ωστόσο, δεν
κατάφερε να παρουσιάσει απτές λύσεις για
τον περιορισμό του πληθωρισμού και την
ανακούφιση των καταναλωτών.

2. Κεντρική Τράπεζα Καναδά
Βάσει της πρόσφατης ανασκόπησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας
που εκπόνησε η Κεντρική Τράπεζα του
Καναδά(https://www.bankofcanada.ca/2022/0
6/financial-system-review-2022/), προκύπτει
ότι, αν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
εμφανίζεται
ισχυρό
και
αντιμετώπισε
επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας, η
2

οικονομία παραμένει ευάλωτη λόγω των
αυξημένων επιπέδων χρέους που συνδέονται
με την ολοένα πιο ακριβή αγορά ακινήτων της
χώρας. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι σε βάθος
πενταετίας οι δανειολήπτες στεγαστικών
δανείων θα κληθούν να πληρώσουν
περισσότερους τόκους και προσαυξήσεις
κατά 30%.

3. Νέο χρηματοδοτικό ταμείο στον τομέα
της αεροδιαστημικής
Στις αρχές Ιουνίου 2022, ανακοινώθηκε η
ίδρυση ενός νέου χρηματοδοτικού ταμείου
(Thrust Capital) από τους βετεράνους του
τομέα αεροδιαστημικής, σε συνεργασία με την
Επαρχία του Κεμπέκ και με θεσμικούς
επενδυτές.
Στόχος
είναι
η
στήριξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε
να αναπτυχθούν και να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές.
Το
συνεταιριστικό
ταμείο
(fonds
partenaire) Thrust Capital αναμένεται να
διαθέσει 77 εκατομμύρια δολλάρια για την
απόκτηση,
σε
βάθος
πενταετίας,
πλειοψηφικού μεριδίου σε πέντε έως έξι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διατηρώντας τα
υπάρχοντα όργανα διοίκησής τους. Οι
επιχειρήσεις-στόχοι
θα
πρέπει
να
δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορικής
και επιχειρηματικής αεροπορίας, άμυνας,
ελικοπτέρων, drones και διαστήματος. Εκτός
από το επενδυτικό κεφάλαιο, θα παρέχεται
τεχνογνωσία για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων μέσω μιας συμβουλευτικής
ομάδας. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του
Ταμείου, κ. Λουαζέλ, ήταν εμπειρογνώμονας
αεροδιαστημικής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα
του Καναδά (https://www.bdc.ca), ενώ στην
συμβουλευτική ομάδα συγκαταλέγεται ο
πρώην Υπουργός Οικονομικών του Κεμπέκ,
κ. Raymond Bachand και ο εκτελεστικός
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της

Héroux-Devtek,
κ.
Gilles
(https://www.herouxdevtek.com).

Labbé.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ έχει συνεισφέρει
30 εκ. δολλάρια στο εν λόγω ταμείο, 20 εκ. το
ταμείο αλληλεγγύης FTQ και 12,5 εκ. ο
όμιλος Desjardins.

4. Αναστολή μέτρου για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των ταξιδιωτών
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
την αναστολή του μέτρου υποχρεωτικού
εμβολιασμού για τους Καναδούς που
ταξιδεύουν εντός και εκτός Καναδά,
επικαλούμενη την επιστήμη και τα υψηλά
ποσοστά εμβολιασμού. Από 20 Ιουνίου 2022,
ήρθη ο εν λόγω περιορισμός και για τους
αλλοδαπούς που εξέρχονται από τον Καναδά,
ενώ ισχύουν οι περιορισμοί για τους
αλλοδαπούς ταξιδιώτες που εισέρχονται στη
χώρα.

5. Αλμπέρτα: Δημοσιονομικό πλεόνασμα
Σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία, το δημοσιονομικό έτος της Επαρχίας
της Αλμπέρτα έληξε με πλεόνασμα της
τάξεως των 3,9 δισεκατομμυρίων δολλαρίων,
οφειλόμενο καθαρά στην άνοδο των τιμών του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Πρόκειται για ιδιαίτερα θετική και απρόσμενη
εξέλιξη, δεδομένου ότι στον Προϋπολογισμό
της Επαρχίας του Φεβρουαρίου 2021 είχε
προβλεφθεί έλλειμμα της τάξεως των 18,2 δισ.
δολλαρίων.

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1. Νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία
Στο πλαίσιο νέων κυρώσεων του Καναδά
προς τη Ρωσία,1 απαγορεύθηκε σε καναδικές
1

https://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relations-
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εταιρείες να προσφέρουν 28 συγκεκριμένες
υπηρεσίες
σε
ρωσικές
βιομηχανίες
πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών.
Πρόκειται
για
υπηρεσίες
λογιστικές,
διαφημιστικές, διαχειριστικές ή τεχνικής
φύσεως, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία των εν λόγω βιομηχανιών που
παρέχουν το 50% των εσόδων του ρωσικού
κράτους.

επαρχιακών,
εθελοντική.

ενώ

η

συμμετοχή

είναι

Αφορά κυρίως σε βιομηχανίες που
υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο εκπομπών
και που διαφορετικά θα υπόκειντο σε
ομοσπονδιακή
εισφορά.
Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Καναδά:

Τέλος, την 27η Ιουνίου 2022, ο Καναδάς
απαγόρευσε
τις
εξαγωγές
ορισμένων
προηγμένων τεχνολογιών και αγαθών στη
Ρωσία
που
θα
μπορούσαν
να
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και
κατασκευή όπλων.

https://www.canada.ca/en/environmentclimate-change/services/climatechange/pricing-pollution-how-it-willwork/output-based-pricing-system/federalgreenhouse-gas-offset-system/compendiumprotocols/landfill-methane-recoverydestruction.html

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2. ΒΡ – Bay du Nord

1. Ομοσπονδιακό
Σύστημα
Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου του
Άνθρακα
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε
τη δημιουργία ομοσπονδιακού συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα για τις εταιρείες ή φορείς που
δεν υπάγονται σε κάποιο επαρχιακό σύστημα.
Το εν λόγω σύστημα, με τίτλο «Canada’s
Greenhouse Gas (GHG) Offset Credit
System» δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου
περί τιμολόγησης των αερίων θερμοκηπίου
(Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
GGPPA – Part 2). Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται κανόνες για την εφαρμογή
του συστήματος, προβλέπεται σύστημα
παρακολούθησης εμπορίας δικαιωμάτων
αερίων για την έκδοση πιστώσεων και
συστήνεται δημόσιο μητρώο. Η θέση σε
εφαρμογή του εν λόγω συστήματος δεν
συνεπάγεται κατάργηση των αντίστοιχων

relations_internationales/sanctions/russiarussie.aspx?lang=eng#a5

Ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός BP
αποχώρησε από την ασφαλτούχο άμμο της
Επαρχίας της Αλμπέρτα, για να επικεντρωθεί
στην υπεράκτια εκμετάλλευση πετρελαίου. Η
εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία
πώλησης του μεριδίου της (50%) στο έργο
«Sunrise oilsands» στη βόρεια Αλμπέρτα στην
εταιρεία Cenovus Energy Inc. με έδρα στο
Κάλγκαρυ.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η
Cenovus θα προκαταβάλει 600 εκ. δολλάρια
μετρητά και μετά την παρέλευση δύο ετών θα
καταβάλει αντίτιμο που δεν θα ξεπερνά τα 600
εκ.
δολλάρια,
καθοριζόμενο
από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης, η
Cenovus θα παραχωρήσει στην ΒΡ το μερίδιό
της, ήτοι 35%, στο έργο «Bay du Nord» στην
Επαρχία Newfoundland και Labrador. Από
πλευράς Cenovus, η οποία διαχειρίζεται το
έργο «Sunrise oilsands» από το 2021, η
απόκτηση της πλήρους κυριότητας (50% από
τη συμφωνία με ΒΡ και 50% που ήδη κατείχε)
θα επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής από
50.000 σε 60.000 βαρέλια ημερησίως,
μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό
4

κόστος και τα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
Επί του παρόντος, η ΒΡ κατέχει έξι άδειες
εξερεύνησης στην υπεράκτια
περιοχή
ανατολικά του Newfoundland. Σύμφωνα με
δηλώσεις του αντιπροέδρου της εταιρείας, κ.
Starlee Sykes, πρόκειται για ένα σημαντικό
βήμα στα σχέδια της εταιρείας για τη
δημιουργία μιας πιο εστιασμένης, ανθεκτικής
και ανταγωνιστικής δραστηριοποίησης στον
Καναδά.
Η ΒΡ είναι ο τελευταίος διεθνής παίκτης
που αποχωρεί από τις ασφαλτούχες άμμους
της Αλμπέρτα, ακολουθώντας τα βήματα του
νορβηγικού πετρελαϊκού κολοσσού Equinor
ASA (πρώην Statoil), ο οποίος αποχώρησε
από την Αλμπέρτα το 2021. Άλλες
ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, όπως
οι: Royal Dutch Shell, Total, ConocoPhillips,
Marathon Oil και Murphy Oil είχαν ήδη
μειώσει ή εξαλείψει την έκθεσή τους στις
ασφαλτούχες άμμους της Αλμπέρτα ήδη από
το 2015, όταν οι τιμές πετρελαίου
κατέρρευσαν και οι ανησυχίες των επενδυτών
εντάθηκαν. Ωστόσο, οι συνθήκες άλλαξαν
κατά το 2022, καθώς οι τιμές πετρελαίου
διαγράφουν σημαντική ανοδική πορεία και τα
μερίδια
των
καναδικών
παραγωγών
πετρελαίου εκτινάσσονται και πάλι στα ύψη.
Το έργο εκμετάλλευσης πετρελαίου «Bay
du Nord», στο οποίο το πλειοψηφικό πακέτο
κατέχει η Equinor, είναι το πρώτο έργο
εξόρυξης πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα
στον Καναδά, 500 χλμ ανατολικά της
πρωτεύουσας της Επαρχίας Newfoundland και
Labrador. Το έργο ενεκρίθη τον περασμένο
Απρίλιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής, κ. Steven Guilbeault, αν
και δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική επενδυτική
απόφαση από την Equinor και τους εταίρους
της.

3. Trans Mountain
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής
(ανεξάρτητου)
του
Κοινοβουλευτικού
Γραφείου Προϋπολογισμού (Parliamentary
Budget Officer – PBO), κ. Yves Giroux, η
αγορά του αγωγού πετρελαίου Trans
Mountain δεν προβλέπεται πλέον να είναι
κεροδοφόρα βάσει πρόσφατης Έκθεσης του
ΡΒΟ που δημοσιεύθηκε την 22α Ιουνίου
2022.2 Σημειώνεται ότι η εθνικοποίηση του
αγωγού πραγματοποιήθηκε το 2018. Έκτοτε,
οι καθυστερήσεις υλοποίησης, το ολοένα
υψηλότερο κόστος κατασκευής καθώς και η
περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης
κατέστησαν μη κερδοφόρα την επένδυση, με
ενδεχόμενες απώλειες της τάξεως των 600 εκ.
δολλαρίων.
4. Pieridae-LNG
Η καναδική εταιρεία Pieridae Energy Ltd3
με έδρα στο Κάλγκαρυ της Επαρχίας
Αλμπέρτα εξετάζει την υλοποίηση έργου
πλήρους κλίμακας στη Nova Scotia για
εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και
για μεταφορά του στη Γερμανία. Ωστόσο,
ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις
εξαιτίας του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
και των εμποδίων που προκύπτουν από αυτό.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-

1. PDAC (Τορόντο, 13-15 Ιουνίου 2022,
διαδικτυακά 28-29 Iουνίου 2022)
Πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο με
φυσική παρουσία από 13 έως 15 Ιουνίου 2022
και διαδικτυακά από 28 έως 29 Ιουνίου η

2

https://www.pbo-dpb.ca/en/publications/RP-2223011-S--trans-mountain-pipeline-update--reseaupipelines-trans-mountain-mise-jour
3
https://pieridaeenergy.com
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Διεθνής Έκθεση κρίσιμων ορυκτών «PDAC»
(www.pdac.ca/convention).
Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, μίλησε ο
Υπουργός Φυσικών Πόρων του Καναδά, κ.
Jonathan Wilkinson, ο οποίος υπογράμμισε τη
σπουδαιότητα των κρίσιμων ορυκτών στη
μετάβαση προς μια πράσινη και ψηφιακή
οικονομία. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να
επιτραπεί στη Ρωσία και την Κίνα να
κυριαρχήσουν στην αγορά κρίσιμων ορυκτών
και να επαναληφθεί το στρατηγικό λάθος που
είχε γίνει με την παγκόσμια κυριαρχία των
δύο αυτών χωρών στην αγορά πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Τόνισε, δε, ότι πρόκειται για
μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για τον
Καναδά,
ο
οποίος
διαθέτει
πλήθος
αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών και δύναται
να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης, καλύπτοντας
όλα τα στάδια από την εξόρυξη μέχρι την
ανακύκλωση.

Το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο
Τορόντο από 19 έως 22 Ιουνίου 2023.

3. Διαδικτυακό
σεμινάριο
για
πρόσβαση στην ΕΕ (31.5.20222)

την

Στο πλαίσιο προώθησης της Συμφωνίας
CETA στον Καναδά, η εδώ Αντιπροσωπεία
της ΕΕ διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με
τίτλο: Accessing the European Single Market.
Το βίντεο του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο
στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://vimeo.com/715219958/f9c99c1477

Το 2023, η PDAC θα διεξαχθεί από 5 έως 8
Μαρτίου.

2. Collision (Τορόντο, 21-23.6.2022)
Από 21 έως 23 Ιουνίου 2022
πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο το ταχύτερα
αναπτυσσόμενο τεχνολογικό συνέδριο της
Βόρειας
Αμερικής,
«Collision»
(https://collisionconf.com).
Φέτος, προσέλκυσε περισσότερους από
35.000 συμμετέχοντες από την παγκόσμια
τεχνολογική κοινότητα και συγκέντρωσε
περίπου 800 επενδυτές και πάνω από 1.500
νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) από 130
χώρες.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο τεχνολογικό
συνέδριο που λειτουργεί ως τόπος συνάντησης
νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτών,
προσφέροντας
μοναδικές
ευκαιρίες
δικτύωσης.
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