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Νέα πολιτική Επαρχίας Οντάριο για τα κρίσιμα ορυκτά 

Ο Doug Ford, Πρωθυπουργός της Επαρχίας Οντάριο, παρουσίασε στις 17 Μαρτίου την 
στρατηγική που αφορά τα κρίσιμα ορυκτά.  

Αντικείμενο της νέας πολιτικής: η διασύνδεση βιομηχανιών, πόρων και εργαζομένων στο βόρειο 
τμήμα της επαρχίας με το μέλλον της μεταποίησης που είναι συγκεντρωμένη στο νότο, ώστε να 
δημιοργηθούν αλυσσίδες εφοδιασμού κάθετης εγχώριας παραγωγής. 

Στόχος: να αποκτήσει το Οντάριο ηγετική θέση παγκοσμίως στον κλάδο των κρίσιμων ορυκτών, 
καθώς η καινοτομία και η τεχνολογία οδηγούν σε δραματικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. 
Με την αξιοποίηση και μεταποίηση των κρισίμων ορυκτών που υπάρχουν στην Επαρχία Οντάριο, 
αυτή θα παίξει ουσιαστικό ρόλο και θα εξασφαλίσει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για 
την κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών του μέλλοντος. 

Περιγραφή: Η στρατηγική για τα κρίσιμα ορυκτά είναι ένας πενταετής οδικός χάρτης καλύτερης 
διασύνδεσης των ορυχείων στο βορρά με τον κατασκευαστικό τομέα στο νότο, ιδίως για την 
κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και μπαταριών στο Οντάριο. αξιοποίηση νέων και 
αναπτυσσόμενων αγορών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά 
οχήματα, τις μπαταρίες, τις τηλεπικοινωνίες και την εθνική άμυνα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το 
Οντάριο  θα εξασφαλίσει ηγετική θέση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού αυτών των κλάδων. 

Οι εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς τροφοδοτούν μια αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες πηγές 
κρίσιμων ορυκτών στις διεθνείς αγορές, συνεπώς παρουσιάζεται μία εξαιρετική ευκαιρία 
ανάπτυξης αυτού του τομέα της οικονομίας, ώστε το Οντάριο να κυριαρχήσει, ιδίως στην αγορά 
της Βόρειας Αμερικής. 

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε έξι προτεραιότητες: 

• Ενίσχυση των πληροφοριών γεωεπιστήμης και υποστήριξη της έρευνας που αφορά τα 
κρίσιμα ορυκτά 

• Ανάπτυξη εγχώριας μεταποίησης και δημιουργία ανθεκτικών τοπικών αλυσίδων 
εφοδιασμού 

• Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για να καταστεί η βιομηχανία εξόρυξης πιο 
ανταγωνιστική παγκοσμίως 

• Επενδύσεις στην καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη 

• Δημιουργία ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης με εταίρους στην Επαρχία Οντάριο 

• Αύξηση της προσφοράς εργασίας και ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

Χρηματοδότηση: η Eπαρχία θα επενδύσει 24 εκ. CAD εντός τριών ετών στο Junior Exploration 
Programme του Οντάριο, το οποίο περιλαμβάνει 12 εκ. CAD για την χρηματοδότηση δράσεων 
ειδικά για κρίσιμα ορυκτά, καθώς και 5 εκ. CAD εντός δύο ετών σε ένα νέο ταμείο καινοτομίας 
κρίσιμων ορυκτών που θα υποστηρίξει την έρευνα για εξόρυξη και επεξεργασία στον βορρά. 
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