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Fertőzöttség állapota 

Fertőzések száma  

 

A harmadik hullám májusi tetőzését követően folyamatosan csökkentek az új esetszámok, de 

az elmúlt hetekben több tartományban is nagyon lassú növekedést lehet tapasztalni. November 

28-ával Kanadában is megjelent az omikron-variáns. Szakértők szerint a jelenlegi helyzetben 

nagyon óvatosnak és körültekintőnek kell lenni ahhoz, hogy ne robbanjon be a negyedik 

hullám, melyet úgy tűnt, hogy az ország már jórészt maga mögött tudhatott. 

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 legtöbb tartományban és területen már 

széleskörű nyitásokba kezdtek. Brit-Columbia (Okanagan régió kivételével), Alberta, 

Saskatchewan, Manitoba, Prince Edward Island, és Új-Brunswick tartományokban, ill. 

Nunavut, Yukon, és NWT területeken a közösségi zárt terekben már nem kötelező a 

maszkviselés. Ontarioban az üzletek és éttermek még mindig csak kapacitási korlátokkal 

működhetnek, nyitvatartási korlátozások ugyanakkor már nincsenek. 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). Az Egyesült Államok Kanadával fennálló szárazföldi 

határa november 8-án nyílt meg a teljesen oltott beutazóknak. 



Kanadában elfogadott vakcinák: Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax), 

AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen (Johnson&Johnson). 

2021. november 28-án Kanada is csatlakozott a dél-afrikai országokból történő berepüléseket 

ideiglenesen betiltó országok köréhez, ill. elrendelték az innen beutazók kötelező 14 napos 

karanténját is. 

Karanténkötelezettség 

Csak a teljes oltottsággal nem rendelkező – szükséges (essential) célból beutazó - 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. 

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 

A harmadik negyedéves kanadai gazdasági növekedés lényegesen alulmúlta a várakozásokat: 

az augusztusi gyenge (0,4%-os) növekedés után szeptemberre gyakorlatilag teljesen 

megtorpant. Így a harmadik negyedévben 0,5%-al, éves bázison pedig mindössze 2%-al 

növekedett Kanada GDP-je. A Statisztikai Hivatal által közölt gazdasági mutatók 

megingathatják a Jegybank (Bank of Canada) jövő év elejére tervezett, és egyúttal a befektetők 

által is elvárt jegybanki kamatemelési döntéseket. 

A munkanélüliség 2021 októberében 6,7% volt. A foglalkoztatottság még mindig elmarad a 

válság előtti szinttől. 

A kiskereskedelmi forgalom a szeptemberi visszaesést követően októberben fellendülést 

mutatott. A statisztikai hivatal pénteken közzétett elemzése szerint a kanadai kiskereskedők 

1,0%-kal többet értékesítettek októberben, mint az azt megelőző hónapban. A szeptemberi 

0,6%-os csökkenés hátterében az ellátási lánc anomáliái álltak, melyeket a piaci dinamika 

októberben helyreállítani látszik. Az elemző közgazászok ugyanakkor arra hívják fel a 

figyelmet, hogy az ellátási láncok rehabilitációs folyamatai többhavi intervallumot igényelnek, 

és a mostani fellenülést még elhamarkodott lenne teljes stabilizációnak tekinteni.  

A kanadai dollár továbbra is erős, az 1,28 CAD/1 USD árfolyam vált jellemzővé, ami 

elsősorban az olajárak fokozatos növekedésével hozható összefüggésbe.  



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 Bank of Canada három lépcsőben - 0,5%-os lépésekkel - csökkentette az alapkamatot, ami 

március 27. óta 0,25%. A jegybank kötvényvásárlással is segítette a gazdasági folyamatok 

stabilitását és jelentős likviditásbővítő intézkedéssel segíti a pénzügyi stabilitás fenntartását, a 

kereskedelemi bankok likviditását. 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. 

Az október 23-án lejárt járványügy munkavállalói támogatások helyébe lépő kormányzati 

kárenyhítési intézkedések kerültek bevezetésre. A program 2022 május 7-ig tart, a 

munkavállalónként igénybe vehető támogatás mértéke pedig heti 300 CAD-ot tesz ki. 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.    



Exportpiaci lehetőségek magyar cégek számára 

A kézfertőtlenítőkre továbbra is jelentős igény van. A COVID-19-hez kapcsolódó 

fertőtlenítőszerek gyorsított engedélyezéssel kerülhetnek be a kanadai piacra. Hasonlóan 

könnyített eljárás kérhető a COVID-19-hez kapcsolódó orvostechnikai berendezésekre (pl. 

lélegeztetőgépek). Bizonyos  egészségügyi eszközök/védőfelszerelések vámmentesek lehetnek, 

ha a megfelelő tarifakód alatt importálják őket. A Canada Border Services Agency ezen 

termékekre a vámfizetés elhalasztását is biztosítja. 

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

