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Fertőzöttség állapota 

Fertőzések száma  

 

Országos szinten csökkent az aktív esetek száma, bár a korlátozások eltörlése miatt több 

tartományban is megfigyelhető enyhe emelkedés és országosan nőtt a pozitivitási ráta. A 

kórházban kezeltek száma tovább csökkent. A lazítások folytatódnak Kanada-szerte. Március 

16-i adatok szerint Kanadában eddig 32.273.970 Covid-elleni vakcina első dózist, és 

31.057.729 második dózist adtak be. A legalább az első dózist megkapók aránya a lakosság 

84,41%-át teszi ki, míg a második dózissal is beoltottak aránya 81,23%. Eddig összesen 

17.910.982 harmadik oltást adtak be országosan.  

Korlátozások és azok (tervezett) feloldási üteme 

A lakossági korlátozásokra nincs egységes szövetségi direktíva, ez tartományi hatáskör és 

sok esetben a tartományok az önkormányzatoknak / adott közegészségügyi régióknak is 

mozgásteret engednek a korlátozások kapcsán. A szövetségi kormány március 7-ével feloldotta 

az óceánjáró sétahajók kikötési tilalmát. Brit Kolumbiában március 11-től megszüntették a 

beltéri maszkviselési kötelezettséget, és a tervek szerint néhány héten belül kivezetik a 

vakcinaigazolványok használatát. Az ontarioi kormány március 21-ével a legtöbb közösségi 

beltérben, így az iskolákban is eltörli a maszkviselési kötelezettséget. Kivételt jelentenek a 

kórházak, idősotthonok, börtönök, és a tömegközlekedési eszközök. A tervek szerint április 27-

ével a maszkviselési kötelezettséget mindenhol eltörlik a tartományban. Prince Edward Island 



március 17-től 50 főre növeli a kültéri gyülekezés korlátját (a beltéri limit marad 20 fő), és 

nőnek az éttermi, múzeumi, és áruházi kapacitás-limitek is. Nunavuton április 11-ig tartják fenn 

a közegészségügyi vészhelyzetet, addig pedig kéthetenként lazítanak a korlátozó 

intézkedéseken (első lépésként növelik a gyülekezési korlátokat és az éttermek, 

bevásárlóhelyek maximális kapacitását). Alberta törvényileg betiltotta, hogy önkormányzati 

szinten a tartományi rendelkezéseknél szigorúbb korlátozásokat vezethessenek be. A tartomány 

március 14-től a 12-17 évesek számára is elérhetővé teszi az emlékeztető oltást (minimum 5 

hónappal a második dózis felvételét követően). 

Karanténkötelezettség 

Csak a teljes oltottsággal nem rendelkező személyek beutazása esetében kötelező 14 napos házi 

karantén, amelyet a karanténtervben meghatározott magánszálláson tölthetnek. A nem 

szükséges (pl. turizmus) céljából beutazó személyek egyáltalán nem utazhatnak be Kanadába, 

ha nincsenek teljesen oltva. Külföldiek, beleértve az uniós és az amerikai állampolgárokat, 

amennyiben teljes (a kanadai hatóság által jóváhagyott vakcinával) oltottsággal rendelkeznek, 

beutazhatnak Kanadába (72 óránál nem régebbi PCR-teszt is szükséges). Április 1-jétől a 

teljesen beoltottaknak már nem kell majd kötelező negatív Covid-tesztet felmutatniuk a 

Kanadába történő beutazáshoz. Az országban engedélyezett vakcinák: Pfizer-BioNTech 

(Comirnaty), Moderna (Spikevax), AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen (Johnson&Johnson), 

Novavax (Nuvaxovid), Medicago (Covifenz). 

Áruforgalmi, kereskedelmi korlátozások 

Áruforgalmi korlátozások nincsenek. Ugyanakkor pl. védőfelszerelések exportra 

gyakorlatilag még mindig nem nagyon elérhetők, mivel a kapacitásokat lekötötték a 

kanadai/tartományi ellátórendszerek. 

Logisztika és szállítmányozás állapota 

A közúti-, vasúti- és tengeri szállítmányozás zavartalanul működik, ugyanakkor konténeres 

kapacitásgondok vannak, a konténeres szállítmányozási árak jelentősen emelkedtek. A 

transzatlanti légiforgalom jelentősen csökkent, minimális kapacitások érhetők csak el. A 

légiszállítmányozás 3-5-ször annyiba kerül, mint a járvány kitörése előtt. Piaci információink 

szerint a konténeres szállítás költsége is megnőtt, sokszor kétszeres díjakkal kell számolni. A 

fuvardíjak a kapacitások felépülésével párhuzamosan csökkenhetnek majd. 

Gazdasági kilátások 

2022 februárjában háromévtizedes csúcsot döntött a kanadai inflációs ráta. Ez volt sorban a 11. 

konszekutív hónap, amikor az infláció meghaladta a Bank of Canada 3%-os célérték-

maximumát. Éves bázison számítva a fogyasztói árindex 5,7%-al emelkedett az év második 

hónapjában, ezzel felülmúlva a januári 5,1%-os értéket is. A fogyasztói kosár elemei közül 

lenagyobb mértékben élelmiszerek ára emelkedett 7,4%-al, illetve a gázár 6,9%-al. A 

nagykereskedelmi eladások volumene januárban 4,2%-al növekedett a Kanadai Statisztikai 

Hivatal (StatCan) jelentése szerint, ami volumenben 79,8 Mrd CAD-ot tesz ki. A növekedéshez 

hozzájárult az építőanyagok, a személyes és háztartási cikkek, valamint a gépek és 



berendezések értékesítésének növekedése. A StatCan szerint ez volt a hatodik egymást követő 

hónap, amikor a nagykereskedelmi eladások nőttek. 

A föderális kanadai szuverén államadóság finanszírozásának feltételei némileg romlottak 

azzal, hogy a FITCH az AAA besorolást AA+-ra módosította, a Standard and Poor’s viszont 

nem változtatott az AAA-n. A költségvetés hiánya meghaladta a 354 milliárd dollárt. A 

föderális államadóság az 1,4 trillió dollárt is elérheti 2026-ra. A jelenlegi kiadásszerkezet 

fenntartása mellett akár 2070-ig deficites maradhat a szövetségi költségvetés. 

A magyar KKV export számára kiemelten fontos az élelmiszerimport. A piac stabil, a 

forgalom kiegyensúlyozott. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket priorizálták a kanadai 

hatóságok. Az alkoholtermékek forgalma növekedett a válságban. 

A Kanadába irányuló magyar exportból egy jelentősebb tétel az autóipari szektorhoz köthető, 

ebben az ágazatban a visszaesés jelentős volt, mind a végtermék-, mind a feldolgozói oldalon. 

A szektorban nagy - az EU-s export számára negatív - változásokat hozott az új 

USMCA/CUSMA megállapodás 2020. július 1-jei hatályba lépése is (megváltoztak a 

származási szabályok). 

A gyógyszerexport és egyéb magas hozzáadott értékű termékek esetében komoly nehézség 

a légiszállítás szűkös kapacitása és az ebből adódó magyar fuvardíjak. 

A kormányzati szolgáltatások egyes körei is limitáltan érhetők el. A cégek és kormányzati 

hivatalok munkatársai még mindig leginkább otthonról dolgoznak, sok intézménnyel nem 

könnyű a kommunikáció. 

Gazdasági válságkezelő intézkedések 

A kanadai kormány eddig 343 milliárd dollárt meghaladó mértékben nyújtott fiskális 

mentőcsomagot a társadalmi és gazdasági szereplők legkülönbözőbb rétegeinek. Szinte 

mindenki, aki elvesztette a munkáját, nagyvonalú jövedelemkiegészítő támogatásban részesül. 

A jövedelempótló támogatásokat átalakították, de módosított formában továbbra is 

igényelhetők az ellátások. A gazdasági szereplők közül a KKV-k kapják a legtöbb támogatást, 

de az ingatlanszektor, a halászat és a nagyvállalati szereplők részére is kidolgoztak 

megoldásokat. 

A kanadai Kormány december 22-i bejelentése szerint kiterjesztette a „Canada Worker 

Lockdown Benefit (CWLB)” névre keresztelt munkavállalói jövedelemtámogatás időbeli 

hatályát. Az intézkedés így 2021 december 19-től 2022 február 12-ig érvényes. A 

jövedelemtámogatásra azon dolgozók jogosultak, akik a régiójukat érintő Covid-korlátozások 

okán elveszítik állásukat, vagy jövedelmükben minimum 50%-os visszaesést tapasztalnak. A 

jogosultak számára felvehető CWLB támogatás összege 300 CAD/hét. 

Hasonló jogcímen 2021. október 10-ig a kanadai kormány 27 milliárd CAD-t fizetett ki, 

összesen több, mit kétmillió egyéni jogosultnak. Az új programelem együttes költsége 7,4 

milliárd CAD lesz.    

A kanadai jegybank az ország inflációs kockázatát egyértelmű veszélyként könyvelte el nem 

csak általánosan az ország gazdaságára nézve, hanem az egyes háztartások finanszírozási 

stabilitásának szintjén is. Leginkább a jelzáloghitellel rendelkezőket rázhatják meg a pénzpiaci 



anomáliák. A kötvénypiaci elemzők a következő 12 hónapban nem kevesebb, mint 5 

kamatemeléssel számolnak. 

Exportpiaci lehetőségek magyar cégek számára 

A kanadai közbeszerzések továbbra is nyitva vannak az EU-s cégek előtt. Várható, hogy mind 

a föderális, mind az alacsonyabb szinteken lendületes közbeszerzési hullám indul meg, nagyobb 

projektek bejelentése is várható (pl. Québec City új villamosvonal-beruházása már politikai 

szinten bejelentésre került). A közbeszerzési linkek ezen az oldalon érhetők el:  

- http://exporthungary.gov.hu/download/a/35/52000/Kanada.pdf (10. pont). 

http://exporthungary.gov.hu/download/a/35/52000/Kanada.pdf

