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Fertőzöttség állapota
Fertőzések száma

A pandémia állapota tartományonként eltérő. A három leginkább érintett tartomány, Alberta,
Ontario és Québec esetében is a második szakaszában van a járvány. Ontarioban 3500-3700,
Alberátban 1000 és Québecben is naponta 2500 körüli az új betegek száma. Ontarion belül
kiemelten rossz a helyzet a Peel régióban, Torontoban, Ottawában kedvezőbb a helyzet, de ott
is erőteljes a növekedés. A többi tartományban kisebb számban vannak új betegek. A napi
betegszám erősen növekszik, kb. 8000 fertőzött van kanadában naponta, Ontario és
Québec is hozott restriktív intézkedéseket. Kanada a világon harmadikként adott engedélyt a
Pfizer vakcinára és engedélyezték a Moderna készítményét is, az oltások a vártnál lassabb
ütemben indultak el.

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 betegek száma gyorsan növekszik,
Ontarioban a fertőzöttség szerint régókat érintenek a korlátozások, bevezetésre került egy
színskála besorolási rendszer, amelyből a piros a legrosszabb (jelenleg Peeel, Toronto, Ottawa).
Bizonyos korlátozások azonban mindenhol érvényben vannak (beleterkben szigorú és kötelező
maszkhasználat, minden zárt munkahelyen kötelező maszkhasználat, tömegrendezvények
tilalma, közönség előtt zajló sportesemények/koncertek betiltása). Ontario és Québec

tartományokban is lezárásra kerültek a nem szükséges kisker. egységek és szolgáltatások.
Québecben kijárási tilalom van érvényben este 8-tól reggel ötig. Ontarioban és Quebecben is
tiltottak még a kisebb összejövetelek is (korábban 10 főig voltak engedélyezve).
Az utazási korlátozások tovább szigorodtak tartományi és szövetségi szinten is. A
beutazást különlegesen indokolt gazdasági tevékenység esetén kérelmezni lehet („essential
service”), erre már volt példa magyar cég esetében is. Minden külföldről beutazó kanadai vagy
állandó lakos 14 napos karanténra kötelezett (teszekkel nem váltható ki a karantén, de ebben
elképzelhető változás a közeljövőben). Minden kanadai gépre felszáló utastól negatív
COVID-19 tesztet kérnek 2021 január 7-től. A negatív teszt hiányában megtagadhatják a
felszálást a gépre (bővebb információ eléhető a konzuli szolgálat honlapján)!
Probléma, hogy a kereskedelemi ügyletekhez köthető szolgáltatások kapcsán (pl. gépek
összeszerelése) beutazó szakembereknek is kötelező a 14 napos karantén. Az egyedi beutazási
engedélyeket csak nagyon szűk körnek adják ki és rendkívül lassú az egyedi kérelmek
elbírálása. A karantén alól csak egészen kivételes esetben kapható felmentés (jellemzően
kritikus eü-is személyzet stb.).
A tartományok és az önkormányzatok maguk határozhatják meg a nyitvatartási
korlátozásokat és azok feloldási ütemét. Az éttermekben Ontarioban és Québecben is csak
elvitelre lehet ételt rendelni jelenleg.

Áruforgalmi, kereskedelmi korlátozások
Áruforgalmi korlátozások nincsenek. Ugyanakkor pl. védőfelszerelések exportra
gyakorlatilag nem nagyon elérhetőek, mivel a kapacitásokat lekötötték kanadai/tartományi
ellátórendszerek. Több jelentős védőfelszerelésgyár-beruházás is folyamatban van. Az ország
önellátóvá válhat maszkokból.

Logisztika és szállítmányozás állapota
A közúti-, vasúti- és tengeri szállítmányozás zavartalanul működik, konténeres
kapacitásgondok nincsenek. A transzatlanti légiforgalom gyakorlatilag leállt, minimális
kapacitások érhetők csak el. A légiszállítmányozási díjak 3-5-ször annyiba kerülnek, 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.
A nemzetközi repülőterek közül továbbra is csak négy vehet részt jelenleg a nemzetközi
forgalomban: Toronto, Montreal, Calgary és Vancouver.

Gazdasági kilátások
A GDP 2020 Q3-ban 8,9%-os növekedést mutatott Q2-hez képest. Az éves visszaesés biztos,
de az előrejelzések jelentős szórást mutatnak. Az IMF 6,2%-os csökkenést prognosztizál 2020ra.
A munkanélüliség decemberben 8,6%-ra nőtt a korábbi 8,5%-os értékről. A foglalkoztatottság
még elmarad a válság előtti szinttől. A munkanélkülieken felül sok munkavállaló csökkentett
munkaidőben kerül foglalkoztatásra. Decemberben 63000 munkahely szűnt meg.

Az infláció novemberben évi 1%-volt.
A nagykereskedelmi forgalom novemberben ismét 1%-os mértékben növekedett az előző
hónaphoz képest (jelentős visszaesés várható december és január folyamán!).
A fogyasztás jelentősen visszaesett a válságban, különös tekintettel a tartós fogyasztási
cikkekre, ruhákra. Ugyanakkor a nyitással kedvező tendenciák láthatók, a kiskereskedelem
0,4%-os növekedést produkált októberben az előző hónaphoz képest. A kiskereskedelem
volumene a válság előtti állapotot idézi, de december-januárban ismét lezárták a nagy
tartományokat, így visszaesés prognosztizálható.
A kanadai dollár árfolyama a válság elején az 1,3 CAD/1USD árfolyamról 1,4 CAD/1USD
szintre gyengült, majd 1,35 körül stabilizálódott az árfolyam, jelenleg az 1,27 a jellemző
keresztárfolyam. Az olajárak fokozatos növekedésével a CAD árfolyama is erősödik.
A föderális kanadai szuverén államadóság finanszírozásának feltételei némilgeg romlottak
azzal, hogy a FITCH a AAA besorolást AA+-ra módosította, a Standard and Poor’s nem
változtatott a AAA-n. A költségvetés hiánya meghaladhatja a 382 milliárd dollárt. A föderális
államadóság a 1,2 trillió dollárt is elérheti az év végére.
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, mind a végtermék-, mind a feldolgozói oldalon. A
szektorban nagy - az EU-s export számára negatív - változásokat hozott az új USMCA/CUSMA
megállapodás július 1-i hatályba lépése is (megváltoztak a származási szabályok).
A gyógyszerexport és egyéb magas hozzáadott értékű termékek esetében súlyos 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 leginkább otthonról dolgoznak, nem könnyű a kommunikáció sok
intézménnyel.
Az ipari termelés értékesítése szeptemberben 1,5%-ot növekedett augusztushoz képest, ennek
ellenére is a feldolgozóipar még recesszióban van a válságot megelőző időszakhoz képest.

Gazdasági válságkezelő intézkedések
A kanadai kormány eddig 343 milliárd dollárt meghaladó mértékben nyújtott fiskális
mentőcsomagot a társadalmi és gazdasági szereplők legkülönbözőbb rétegeinek. Jelen
pillanatban szinte mindenki, aki elvesztette a munkáját, nagyvonalú jövedelemkiegészítő
támogatásban részesül. A jövedelempótló támogatások átalakították, továbbra is igényelhetők
az ellátások módosított formában ugyan. 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 válsághelyzet javulásával a kötvényvásárlások
kivezetését jelentették be.

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).

