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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Подсекторът „Производство на фармацевтични и медицински продукти” обхваща фирми, ангажирани 

предимно в производството чрез един или повече процеса  като: химически синтез; ферментация; 

дестилация; екстракция с разтворител - на лекарства, медикаменти и свързани продукти за човешка 

или животинска употреба, както и опаковането им във форми, подходящи за вътрешна и външна 

употреба като таблетки; флакони; ампули и мехлеми. 

Настоящият анализ на подсектора представя обща информация за състоянието на бранша през 

последните години; икономическият му принос за канадската икономика; сочи средните приходи, 

разходи и брутна печалба на малките и средни фирми от подсектора; представя накратко 

компаниите от подсектора - по провинции и територии; сочи търговският баланс на Канада общо с 

осталите страни; с ЕС и с България за последните години; сочи също и основни търговски партньори 

на Канада. 

 

Подсекторът „Производство на фармацевтични и медицински продукти” в Канада е с номер 3254 от 

Северноамериканската класификационна система North American Industry Classification System 

(NAICS). 

 

Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS става в съответствие с дейността, от която те 

генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат 

да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година. 

 

Ресорно за подсектора е канадското Министерство на иновациите, науката и икономическото 

развитие (Innovation, Science and Economic Development Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), на 

чиято страница, освен обща информация за структурата на ведомството и ресорите, се публикува 

информация, предназначена за малкия бизнес, целяща да послужи като ръководство и ориентир във 

федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за 

банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; 

информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически 

данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, 

касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на 

етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни 

търговци и др. 

Браншови организации: Canadian Pharmacists Association (https://www.pharmacists.ca/); National 

Association of Pharmacy Regulatory Authorities (http://napra.ca/); The Pharmacy Examining Board of 

Canada (http://www.pebc.ca); The British Columbia Pharmacy Association (https://www.bcpharmacy.ca);  

The Canadian Council For Accreditation of Pharmacy Programs (http://ccapp-accredit.ca/).  

 

http://www.ic.gc.ca/
https://www.pharmacists.ca/
http://napra.ca/
http://www.pebc.ca/
https://www.bcpharmacy.ca/
http://ccapp-accredit.ca/


Д. Драгнева, СТИВ - Отава  4 

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДСЕКТОРА 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА 

 

Обобщени данни към м. септември, 2017 г., на Министерство на иновациите, науката и 

икономическото развитие сочат, че канадските фирми, наемащи персонал и с предмет на дейност: 

производство на фармацевтични и медицински продукти, преобладаващо са от малък тип. Общо за 

Канада, фирмите с нает персонал под 100 човека са 82.5%, а големите работодатели съставляват 

под 3% от общия брой на фирмите. Подсекторът е развит основно в провинциите: Онтарио, Квебек и 

Британска Колумбия и значително в по-малка степен в провинциите: Албърта и Манитоба. От 

началото на 90-те години – до 2003 г., производството за индустрията (разгледана обобщено за 

преработвателите на каучук и пластмаси и производителите на химически продукти, включително – 

фармацевтични и медицински продукти) – нараства общо с 80%. Годините след това бележат 

прогресиращ производствен спад, който след 6 последователни години стига до 25%. Свиването на 

продукцията е съпроводено със загуба на 55 900 работни места между 2006 и 2009 г. 

Тенденцията на спад в производството се променя през 2010 г. Стимулиран от икономическото 

възстановяване в Северна Америка, реалният БВП нарасна с 17% през следващите пет години, но 

заетостта продължава да се свива докъм 2014 г. Между 2005 и 2014 г., реалният БВП и заетостта в 

индустрията намаляват съответно с 1.3% и 2.9%. Увеличаването на конкуренцията на електронната 

търговия продължава да влияе на подсектора от канадската икономика, ангажиран с производство 

на фармацевтични и медицински продукти, което кара търговците на едро в индустрията да 

преструктурират дейността си, намалявайки разходите за труд. Прогнозите за бранша през 

следващите няколко години на Министерство на заетостта и социалното развитие на Канада и 

канадската система за трудово прогнозиране, са свързани с известни положителни очаквания, 

сочещи средногодишен ръст на реалния БВП от 2.0% и слаб ръст от 0.6% в заетостта. 

През 2014 г., производствените приходи в подсектор „Производство на фармацевтични и медицински 

продути” достигат 10.2 млрд. долара, при 8.5 млрд. за предходната година. Общите приходи през 

същата година за подсектора възлизат на 11.4 млрд. долара – при 9.5 млрд. през 2013 г. През 2014 

г., нетните приходи достигат 786.4 млн. долара спрямо 1.3 млрд. долара през 2013 г., или бележат 

спад от -37.1%. Добавената стойност се е увеличила от 4.9 млрд. долара през 2013 г. – на 6.2 млрд. 

през 2014 г. Разходите за материали и консумативи през 2013 и 2014 г са съответно: 3.5 млрд. 

долара и 4.1 млрд. долара. През 2014 г. разходите за енергия, вода и горива са 142.4 млн. долара. 

 

 

ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Информация за преките и оперативните разходи и за брутната печалба на малките и средни фирми 

от подсектор „Производство на фармацевтични и медицински продукти” за 2015 г. в Канада, е 

посочена в таблицата по-долу, като са взети предвид предприятия с годишен приход в диапазона от 

30 хил. долара – до 5 млн. канадски долара. 
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             NAICS 3254 

За индустрията 

    като цяло 

Последна  

четвърт  

(25%) 

Под средното  

ниво  

(25%) 

Над средното  

ниво  

(25%) 

Водеща  

Четвърт  

(25%) 

% доклад- 

вали  

фирми 

  ПРИХОДИ И РАЗХОДИ                                      (хиляди долари) 

Приходи общо      821.1В   68.6     199.3    597.0    2419.3   100.0 

Преки разходи      326.8В   13.9       32.8    192.0    1068.6     60.9 

  Заплати и  

  обезщетения 

       59.6В     3.1        6.0      33.0      196.4     26.8 

  Покупки, материали  

  и подизпълнители 

     307.8В   13.5       50.7    158.1    1009.0     60.5 

  Начални запаси       95.0В     3.9       20.1      65.5      290.4     46.7 

  Крайни запаси     135.6В     6.5       44.0      64.6      427.2     50.6 

Оперативни разходи     815.3C   58.8   1435.0    341.2    1426.3     98.1 

  Труд и комисионни     196.3В   16.7       78.7    146.9      542.7     69.7 

  Ремонти и поддръжка         4.9А     0.4         0.7        2.1        16.5     36.0 

  Амортизации       22.6C     2.7         7.8        6.8        73.2     65.5 

  Телеком. разходи       12.0В     2.6         4.5        5.8        35.2     75.1 

  Наеми       27.8В     4.2       10.8      27.2        69.1     59.8 

  Банкови такси и лихви         7.5E     0.7         3.8      11.2        14.2     59.8 

  Професионални и  

  бизнес такси 

      72.5C     9.4       27.1      41.4      212.0     88.1 

  Реклами и промотиране       19.6E     1.8        7.4      17.1        52.1     73.6 

  Складови разходи         5.9В     0.6        1.2        5.8        16.1     23.8 

  Застраховки         6.1В     0.7        2.6        5.6        15.3     57.1 

  Други разходи      440.2E   19.2   1290.4      71.3      379.9     93.5 

 Общо разходи    1142.2C   72.7   1467.8    533.2    2494.9     98.1 

 Нетна печалба/загуба    -321.1E   -4.1  -1268.6      63.8      -75.6   100.0 

 Брутната печалба (%)       60.2   79.7       83.5      67.8       55.8  

 

Легенда за индикаторите: 

A = Отличен 

B = Много добър 

C = Добър 

D = Приемлив 

E = Повишено внимание 

Източник: Статистически институт на Канада, финансови резултати 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ В ПОДСЕКТОРА.  

 

По данни на канадската статистика към 2015 г. разпределението общо на предприятията от 

подсектор „Производство на фармацевтични и медицински продукти” в Канада е както следва: 32.0% 

от тях се считат за „микро” (под 5 човека персонал); „малките” (между 5 и 99 човека персонал) 

съставляват 50.5%; „средните” (между 100 и 499 човека персонал) - 14.7% от общия брой, а 

„големите” работодатели с повече от петстотин човека на работна заплата, представляват едва 2.8% 

от общия брой на фирмите. Основно фирмите са със седалища в провинциите: Онтарио, Квебек и 

Британска Колумбия По-малък брой са разположени в провинциите Албърта и Манитоба. 

През 2014 г., сумата за работни заплати на служителите, наети на работа в този подсектор от 

канадската икономика достига 2.1 млрд. долара, бележейки ръст от 1.7 млрд. долара спрямо 2013 г., 

или с 22.1%. 
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Компаниите от подсектора - по категории според броя наети лица по 
провинции и територии към 2015 г.  

(NAICS 3254) 

Провинция/Територия Компании по брой наети лица 

микро 
1-4 

малка 
5-99 

средна 
100-499 

голяма 
500+ 

Албърта/Alberta (AB) 6 10 1 0 

Британска Колумбия  
British Columbia (BC) 

18 24 4 1 

Манитоба/Manitoba (MB) 3 3 4 0 

Ню Брънзуик  
New Brunswick (NB) 

1 0 0 0 

Нюфаундленд и Лабрадор 
Newfoundland and Labrador 

(NL) 

1 0 0 0 

Северозападни територии 
Northwest Territories (NT) 

0 0 0 0 

Нова Скотия/Nova Scotia 
(NS) 

1 8 0 0 

Нунавут/Nunavut (NU) 0 0 0 0 

Онтарио/Ontario (ON) 41 58 22 4 

Остров Принц Едуард 
Prince Edward Island (PE) 

0 7 0 0 

Квебек/Québec (QC) 30 51 16 5 

Саскасчеуан 
Saskatchewan (SK) 

1 0 0 0 

Юкон/Yukon (YT) 0 0 0 0 

ОБЩО за Канада 102 161 47 9 

Процентно разпределение  32.0%      50.5%   14.7% 2.8% 

 
Източник: Statistics Canada, 2015 г. 
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БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

НИВА НА ЗАЕТОСТ 

 
Често икономическият разтеж се измерва като процентно увеличение на БВП, коригиран спрямо 

инфлацията за период от години. Съгласно данни от Канадски статистически институт с водещо 

място по принос към БВП на Канада за 2016 г. е секторът на недвижимите имоти, генериращ 13% от 

БВП на страната. Производственият сектор, макар и в по-малка степен сравнено с минали години, 

остава на второ място и допринася 10.4% от БВП на Канада. Съществена част от сектора 

представляват процесните производства като тези в нефтените рафинерии и целулозните и 

химическите заводи. На следващите места са: добивната индустрия (8.2%); финансовият и 

застрахователният сектор (малко над 7%); строителството (около 7%); здравеопазване и социално 

подпомагане; публичната администрация; търговияta на едро; търговията на дребно.  

БВП  - определящо важен икономически индикатор, както и средногодишният темп на разтеж на 

заетостта в периодите: 2005 г. – 2014 г. и прогнозно до 2024 г., са посочени общо за компаниите, 

ангажирани с производството на стоки чрез преработка на суров каучук и пластмаси, и компаниите – 

производители на химически продукти от органични и неорганични суровини, включително: 

нефтохимикали, торове и пестициди; фармацевтични и медицински продукти, бои, мастила, сапун и 

почистващи продукти. От така изброените предприятия, през 2014 г., производителите на химически 

продукти представлява 60% от промишлената продукция общо за сегмента. Като цяло, индустрията е 

чувствителна към промените в северноамериканските икономически условия и стойността на 

канадския долар, доколкото половината от продукцията се доставя на външни пазари, основно - 

САЩ. Общо заетостта в индустрията през 2014 г. е била около 191 600 човека, което е 11.2% от 

общата заетост в производствения сектор като цяло, като разпределението на наетите служители 

между компаниите, преработващи каучук и пластмаси и производителите на химически продукти, 

включително – фармацевтични и медицински такива - е относително равномерно.  

 

Реален БВП и нива на заетост в индустрията 

(% средногодишно)      2005-2014;      2015-2024 
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   Реален БВП      Заетост 

   2005 г. – 2014 г.          -1.3        -2.9 

   2015 г. – 2024 г.           2.0          0.6 

 

 

Източник: Статистически Институт на Канада; бази данни на Министерство на заетостта и социалното развитие на 

Канада и канадска система за трудово прогнозиране – октомври, 2017 г. 

 

 

КОМПАНИИТЕ ОТ ПОДСЕКТОРА 

 

В канадските бази данни, компаниите са изброени в списъци по фирмени профили, оформени 

съгласно конкретната заетост. Компаниите с основен предмет на дейност в подсектор „Производство 

на фармацевтични и медицински продукти” са подредени на интернет-страницата на ресорното 

министерство в единен списък по азбучен ред с подробна информация за профила, включваща: 

наименование; седалище и адрес на управление; основна и субсидиарна търговска дейност; детайли 

от регистрацията; лица с представителна власт; контакти; брой служители и обща финансова 

информация. Информация за канадски компании, ориентирани към търговски партньорства и внос на 

продукти от страни - членки на ЕС, включително от България се съдържат в канадската база данни 

на вносители, ползваща митнически записи и организирана по продуктови групи – Canadian 

Importers Database (CID). Съгласно базата данни CID, Канада внася от страни – членки на ЕС, 

включително от България различни фармацевтични и медицински продукти чрез канадски компании 

както следва: 

GLAXO WELLCOME, Mississauga, Ontario, L5N 6L4, 7333 Mississauga Road 

http://ca.gsk.com/en-ca/;  

 

JANSSEN INC., Toronto, Ontario, M3C 1L9, 19 Green Belt Dr.; 

http://www.janssen.com/canada/; 

 

PFIZER CANADA INC., Kirkland, Quebec, H9J 2M5, 17300 Trans-Canada Highway 

http://www.pfizer.ca/; 

 

SANOFI PASTEUR LIMITED, Toronto, Ontario, M2R 3T4, 1755 Steeles Avenue 

http://www.sanofipasteur.ca/; 

 

ALLERGAN INC., Markham, Ontario, L6G 0B5, 85 Enterprise Blvd 

https://www.allergan.ca; 

 

MERCK CANADA INC., Kirkland, Quebec, H9H 4M7, 16750 TransCanada Highway 

http://www.merck.ca/; 

 

MONSANTO CANADA INC., Winnipeg, Manitoba, R3T 6E3, 900 - One Research Road  

http://www.monsanto.ca; 

 

AX PHARMACEUTICAL CORP., Richmond Hill, Ontario, L4B 1H4, 100 West Beaver Creek Rd, Unit 12, 

http://www.axpharmaceutical.com/ 

 

http://ca.gsk.com/en-ca/
http://www.janssen.com/canada/
http://www.pfizer.ca/
http://www.sanofipasteur.ca/
https://www.allergan.ca/
http://www.merck.ca/
http://www.monsanto.ca/
http://www.axpharmaceutical.com/
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CK INGREDIENTS INC., Toronto, Ontario, M9W 6P1 

http://ckingredients.com/; 

 

DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC, Newmarket, Ontario, L3Y 7B2 

http://www.dentecsafety.com/;  

GFR PHARMA LTD., Maple Ridge, British Columbia, V2X 0Y4 

http://gfrpharma.com/; 

 

SERVIER CANADA INC., Laval, Quebec, H7V 4A7, 235, boul. Armand-Frappier 

https://www.servier.ca/; 

 

STERIMAX INC, Oakville, Ontario, L6H 6R4, 2770 Portland Drive 

http://sterimaxinc.com/; 

 

ZOETIS CANADA INC., Kirkland, Quebec, H9H 4M7, 16740 Trans-Canada Highway; 

https://www.zoetis.ca/; 

 

APOTEX INC, Toronto, Ontario, M9L 1T9, 150 Signet Drive 
https://www.apotex.com; 

 

TEVA CANADA LIMITED, Toronto, Ontario, M1B 2K9, 30 Novopharm Ct. 

https://www.tevacanada.com; 

 

WELLSPRING PHARMACEUTICAL CANADA CORP, Oakville, Ontario, L6H 1M5, 400 Iroquois Shore Road 

https://wellspringpharm.com/; 

 

AMWAY CANADA CORPORATION, London, Ontario, N5Y 5V6, BOX 7777, London Station Main 

http://www.amway.ca/; 

 

BIOSYENT PHARMA INC., Toronto, Ontario, M9W 5Z5, 170 Attwell Drive, 

http://www.biosyent.com/; 

 

COLOPLAST CANADA CORPORATION, Mississauga, Ontario, L5T 1L7 

https://www.coloplast.ca/; 

 

PHARMASCIENCE INC, Montréal, Quebec, H4P 2T4, 6111 Royalmount Avenue 

http://www.pharmascience.com/home/; 

 

SANDOZ CANADA INC., Boucherville, Quebec, J4B 7K8 

https://www.sandoz.ca/en; 

 

SCHIPPERS CANADA LTD, Lacombe, Alberta, T4L 1Y9 

https://www.schippers.ca/en/; 

 

INNOVATIVE SAFETY SUPPLY INC., Saskatoon, Saskatchewan, S7J 0P9, 304 Edson Street 

https://innovativesafetysupply.com/; 

http://ckingredients.com/
http://www.dentecsafety.com/
http://gfrpharma.com/
https://www.servier.ca/
http://sterimaxinc.com/
https://www.zoetis.ca/
https://www.apotex.com/
https://www.tevacanada.com/
https://wellspringpharm.com/
http://www.amway.ca/
http://www.biosyent.com/
https://www.coloplast.ca/
http://www.pharmascience.com/home/
https://www.sandoz.ca/en
https://www.schippers.ca/en/
https://innovativesafetysupply.com/
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DBC MARINE SAFETY SYSTEMS LTD, Delta, British Columbia, V3M 6V5, 1689 Cliveden Ave 

http://www.survitecgroup.com/ 

 

 

 

ТЪРГОВСКИ БАЛАНС 

 

В подсектор  „Производство на фармацевтични и медицински изделия”, търговският баланс на 

Канада общо с осталите страни; с ЕС и отделно с България е отрицателен и е показан по-долу в 

табличен вид.  

 

   ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА,  

                   NAICS 3254  

    2012    2013    2014    2015   2016 

с всички държави  

       Общо 

   (в млн. CAD) 

Общо износ     5 549      6 054     8 302   10 468    11 759 

Общо внос   13 517    13 706   15 391   16 855   17 263 

Търговски баланс   -7 968    -7 652    -7 089    -6 387    -5 503 

 

  ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА, 

                  NAICS 3254 

   2012   2013   2014   2015   2016 

 

        с ЕС 

 (в хил. CAD) 

Общо износ     706 302         1 250 712   1 696 131   1 613 277  1 453 470 

Общо внос  5 879 019      5 922 072   6 694 105   6 568 193  6 900 350 

Търговски баланс -5 172 717  -4 671 360   -4 997 974  -4 954 917 -5 446 880 

 

  ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА, 

                  NAICS 3254 

   2012   2013   2014   2015   2016 

 

  с БЪЛГАРИЯ 

 (в хил. CAD) 

Общо износ      442        740       905    1 222     1 361 

Общо внос    7 701    5 092   13 569    7 689  10 022 

Търговски баланс   -7 260   -4 352  -12 665   -6 467  -8 662 

 

Източник: Статистически институт на Канада, октомври, 2017 г. 

 

 

ИЗНОС 
 

През 2016 г., основният износ на фармацевтични и медицински продукти от Канада е бил за: САЩ; 

Япония; Италия; Бразилия; Белгия; Ирландия. По отношение на страните – членки на ЕС, износът 

през същата година е бил основно към: Италия; Белгия; Ирландия; Франция; Холандия; Германия. 

 

    Износ на стоки от подсектора по държави в хиляди CAD 

          2014         2015         2016 

САЩ     5 191 661      7 494 726        8 470 762 

Япония        572 761        288 495          518 787 

Италия        743 596        494 698         492 431 

Бразилия          34 511        141 624        387 972  

http://www.survitecgroup.com/
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Белгия        375 046        363 521        268 034 

Ирландия        145 401        288 073       226 931 

Франция        104 252        112 873       124 515 

Холандия        116 838          94 521       106 696 

Германия         77 887          92 574       103 227 

Тайван         11 223          65 916         81 757 

 

 

        Износ на стоки от подсектора по Икономически зони през последните години  

                                                                 в хил. CAD 

        2012       2013       2014       2015       2016 

Г8     4 523 527       4 858 810     6 772 823     8 586 318     9 780 246   

ЕС       706 302      1 250 712     1 696 131       1 613 277        1 453 470    

ЮАмерика          80 458              100 164        124 023        231 459        521 237 

Китайска 

Иконом. зона 

        85 091               89 454          90 151        155 769        169 292 

Среден Изток         88 432             91 911        129 278         147 825        166 762 

ОПЕК          53 570             58 947             76 333           88 627            108 020  

 

 

                      Износ на стоки от подсектора по  

   Икономически зони за сравнителен период в хил. CAD 

 I-VIII, 2016 г.  I-VIII, 2017 г. % Изменение 

 2017/2016 

Г8     6 974 752       4 629 759        -33.6% 

ЕС     1 048 305        943 334      -10.0% 

ЮАмерика         363 981           163 781       -55.0% 

Китайска 

Иконом. зона 

       114 842            131 473          14.5%  

Среден Изток        110 600           123 018         11.2% 

ОПЕК          68 604             73 235          6.8%  

 
Източник: Статистически институт на Канада, октомври, 2017 г. 

 

 

 

ВНОС 

 

Основният канадски внос на фармацевтични и медицински продукти от трети страни е от: САЩ; 

Швейцария; Германия; Ирландия; Белгия.  За 2015 г., общият внос от трети страни е на стойност:  

16 855 млн. долара, а за 2016 г. – на стойност: 17 263 млн. долара. През 2016 г., вносът от САЩ 

като основен партньор е бил на обща стойност 6 309 782 хил. CAD; от Швейцария: 2 327 881 хил. 

CAD; от Германия: 2 009 527 хил. CAD. От страните – членки на ЕС, през 2016 г. с най-значим износ 

са: Германия; Ирландия; Белгия; Франция, Италия. Вносът в Канада на фармацевтични и 

медицински продукти от България през 2015 г., е бил на стойност 7 689 хил. CAD, а през 2016 г.:   

10 022 хил. CAD. По стойностен показател, българският износ за Канада през 2016 г. на продукти от 

подсектора е сходен с този от Хърватия; Норвегия; Тайван; Гърция. По отношение страните – членки 

на ЕС, за сравнителния период: м.януари – м.август, 2017 г. спрямо м. януари – м.август, 2016 г., 
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съществен ръст бележи вносът в Канада на фармацевтични и медицински продуки от Дания (с 

55.7%); Португалия (с 42.1%); Ирландия (с 41.8%); Финландия (с 24.2%); Австрия (с 18.1%). 

Съществен е спадът на вноса от: Гърция; Хърватия; Италия. 

 

 

           Внос на стоки от подсектора по държави през  

                        последните години в хил.CAD 

          2014         2015         2016 

САЩ     5 387 382     6 529 072       6 309 782  

Швейцария     1 771 158       2 091 815          2 327 881    

Германия     1 684 851     1 596 951      2 009 527 

Ирландия        573 892        750 642           819 987 

Белгия        810 032        641 050        715 362 

Франция        676 677        629 226          540 906  

Италия        597 956        552 077        530 856 

Испания        377 530        422 456          374 799  

Швеция        330 332        384 869        367 804 

 

 

   Внос на стоки от подсектора по Икономически зони през последните години в хил. CAD 

        2012        2013       2014       2015       2016 

Г8     8 396 793     8 406 233     9 450 643     10 314 844   10 340 435   

ЕС     5 879 019      5 922 072     6 694 105       6 568 193     6 900 350   

Китайска 

Иконом. зона 

       161 463          165 716        217 847          253 633         275 165 

ЮАмерика        160 010         202 948        223 001            207 509        199 630 

Среден Изток        215 554        207 711        201 300          214 484        196 237 

 

 

        Внос на стоки от сектора по Икономически зони  

                       за сравнителен период в CAD 

 I-VIII, 2016  I-VII, 2017  % Изменение 

 2017/2016 

Г8  6 912 122 214       6 926 195 843         0.2% 

ЕС 4 444 526 560        5 081 753 327         14.3% 

Китайска 

Иконом. зона 

   185 454 689          197 803 432          6.7% 

ЮАмерика    128 573 209              133 016 851               3.5% 

Среден Изток    143 247 156        88 068 653    -38.5% 

 
Източник: Статистически институт на Канада, октомври, 2017 г. 
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                                          ОБОБЩЕНО ЗА ИНДУСТРИЯТА 

 

За последното десетилетие, канадските производители на фармацевтични и медицински продукти, се 

конкурират с производители от други страни с производствените мощности, значително надхвърлящи 

тези на канадските компании от микро и малък тип. Фармацевтичните и медицинските продукти, 

заедно с потребителски стоки като храни и облекла, са на четвърто място в процентно отношение 

(11.5%) по обеми на износ – след износа на моторни превозни средства (14.4% от общия износ на 

Канада); на енергийни продукти (нефт и природен газ – 14.3%) и на метали и минерали (12.3%). 

Справката по отношение на вноса обаче сочи, че вносът на потребителски стоки, сред които са и 

фармацевтичните и медицински продукти, представлява 18% от общия внос на стоки и услуги в 

Канада. 

За последните 5 години, Канада е с отрицателно търговско салдо в търговския обмен с 

фармацевтични и медицински продукти. Канадската индустрия, ангажирана с производството на 

такива продукти ще трябва да продължава да се справя с основни тенденции като: глобализацията 

на пазарите; ускоряването на технологичните иновации; увеличаването на цената на енергията, 

влияеща пряко на разходите; увеличаването на мащабите на потребление; увеличаващият се дял на 

електронната търговия, принуждаващ търговците на едро в подсектора да преструктурират 

дейността си, намалявайки разходите за труд. За последните 5 години, канадската статистика отчита 

намаляване на заетостта в бранша с 6.7%. Текущо, индустрията продължава да е съсредоточена в 

метрополисните региони: Торонто, Монреал и Ванкувър, където са и седалищата на големите 

работодатели в бранша. През 2016 г. годишното производство на канадските фармацевтични 

производители се оценява на 9.8 млрд. долара, което според канадската статистика представлява 

годишен темп на растеж от 1.0%, считано от 2008 г. Също през 2016 г., продажбите на първите 10 от 

водещите в бранша канадски компании, съставляват половината от продажбите общо за бранша. 

През миналата година като водещи компании в бранша канадската статистиката сочи: Johnson & 

Johnson с продажби на обща стойност: 2.93 млрд. долара и пазарен дял от 11.4%; Novartis с 

продажби от 1.24 млрд. долара и пазарен дял: 4.8%; Teva/Cobalt/Actavis и Apotex с продажби от 1.19 

млрд. долара и пазарен дял: 4.6%. Водещата десетка канадски компании в индустрията се допълва 

от: Merck; Pfizer/Hospira; AstraZeneca; Roche; Gilead; AbbVie. Най-продаваните 10 фармацевтични 

продукта в Канада съставляват 15% от общите продажби на индустрията за 2016 г. Водещи сред 

най-продаваните фармацевтични и медицински продукти са тези срещу артрит; автоимунни, 

чернодробни и очни заболявания; бронходилататори и др. – производство на компаниите: Merck; 

AbbVie; Gilead; Novartis; Amgen; Roche; Regeneron; Servier; AstraZeneca и Centocor.  

Канадските производители на фармацевтични и медицински продукти изнасят повече от половината 

от продукцията си основно за САЩ. От своя страна, местният пазар в значителна степен– 67%, 

разчита на чуждестранен внос на такива продукти – основно от САЩ и ЕС. За 2015 и 2016 г., Канада 

е с положително търговско салдо (съответно: 966 и 2 161 млн. CAD) в търговския обмен със стоки от 

подсектора със САЩ като основен търговски партньор и с отрицателно търговско салдо с ЕС, 

съответно: -4 955 млн. CAD и -5447 млн. CAD. Сравнителният период: януари – август 2015 г. спрямо 

същият период през 2016 г. сочи спад от -5.2% на канадския внос на стоки от подсектора от САЩ и 
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ръст от 14.3% на канадския внос от европейски страни.  По отношение на вноса от европейски 

страни, с водещи позиции на канадския пазар са: Германия; Белгия; Франция; Италия. Антибиотици 

и витамини в насипно състояние от Европа, Канада внася от: Австрия; Белгия; Германия; Хърватия; 

Италия; България; Холандия; Норвегия; Португалия; органични смеси: от Франция; Германия; 

Австрия; Белгия; хепарин и неговите соли: основно от Германия; антисеруми, други кръвни фракции 

и имунологични продукти: в значителна степен от Франция и Финландия; ваксини от: Австрия; 

Белгия; България; Дания; Франция; Германия; Италия; Холандия. От европейските страни, насипни 

лекарства за Канада изнасят: Австрия; Белгия; Хърватия; Чехия; Дания; Франция; Германия, 

Италия; Холандия, Норвегия. Вероятно е, за в бъдеще търговският баланс на Канада в подсектора да 

бъде чувствително повлиян от регламентите на Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение между ЕС и Канада – СЕТА, временно в сила от 21-ви септември, т.г. и през 

следващите години, вносът на стоки с произход ЕС да отбележи чувствителен ръст. Факт е, че ЕС е 

вторият по големина търговски партньор на Канада. Това обстоятелство се отчита в икономическата 

политика на канадското федерално правителство и в ангажиментите му към свободна и прогресивна 

международна търговия, възприемана като положителна за канадската средна класа. СЕТА се 

възприема като приоритет и като основополагаща стандарти и за бъдещи споразумения в областта 

на свободната търговия, както и като реална възможност за подобряване на експортната позиция на 

страната по отношение на международните пазари извън Северна Америка. Очакванията са за това, 

с прилагането на регламентите на СЕТА, да се компенсира спада в износа на Канада от последните 

две години и през следващите години канадската икономика да отбележи ръст.  

В контекста на очакваното прилагане на разпоредбите на СЕТА прогнозите са за спад на приходите 

от вносни митни сборове и ръст на търговските обороти с партньори от Европа, включително по 

отношение търговията с фармацевтични и медицински продукти. Канадският бизнес вижда в СЕТА 

възможности за увеличаване на двустранната търговия със стоки и услуги; вариант за намаляване на 

експортните разходи; вижда и средство за установяване на търговски партньорства извън 

традиционните и шансове за ръст в търговските обороти, което е реална предпоставка за 

европейските експортноориентирани компании, в това число и за българските да направят успешна 

продуктова презентация на далечния и различен канадски пазар и да постигнат добро 

позициониране и корпоративна идентичност. Ориентираните към презокеански партньорства 

канадски фирми и особено фирмите от среден тип разчитат на икономическия потенциал на СЕТА за 

установяване на международни пазари, различни от тези на САЩ и Мексико. Освен установените 

северноамерикански партньорства, приемани като необходима, но недостатъчна ниша в търговските 

взаимоотношения, предпочитанията на много канадски компании от среден тип са към пазарите в 

Източна Европа. 

За предприятията от ЕС, и в частност – за българските предприятия с експортна ориентация, 

регламентите на СЕТА ще позволят бъдещи икономии в стотици хил. левове, които текущо 

износителите заплащат като мита върху стоки, изнасяни за Канада. В този смисъл, СЕТА ще 

благоприятства увеличението на пазарния дял в Канада на фармацевтични и медицински продукти, 

произведени в страни – членки на ЕС. Премахването съгласно Споразумението на митата за 98% от 
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продуктите, предмет на търговия с Канада подчертано ще ползва и по-малките износители, за които 

финансовата тежест на митническата тарифа е още по-осезаема. Финансовите облекчения биха 

довели до подобряване достъпа до канадския пазар на продукти – традиционно утвърдени и за 

България като важни експортни позиции, включително - продуктите на химическата промишленост и 

фармацевтичните и медицински продукти. CETA ускори и процеса по взаимно признаване на 

проверките на добрите производствени практики на фармацевтичните фабрики, въведени от ЕС и 

Канада в резултат от предишно споразумение. В рамките на CETA, инспекциите, извършвани на 

територията на ЕС от орган на държава-членка на ЕС, ще бъдат приемани от Канада и обратно. И за 

двете страни по Споразумението се предвижда и потенциална възможност за признаване на 

инспекции, извършени от другата страна в трети държави. Възможността отчита реалностите на 

днешната глобална икономика, в която 40% от готовите лекарства, продавани в ЕС идват от 

чужбина, както и 80% от активните фармацевтични съставки, използвани в лекарствата. Независимо 

дали лекарствата са местен или вносен продукт, потребителят от ЕС и Канада ще разчита на 

съответните регулаторни органи по отношение контрола на качеството, безопасността и 

ефикасността на продуктите.  В този смисъл, регламентът за взаимно признаване позволява на 

съответните органи на ЕС и  Канада, да избегнат дублиращи процедури. Спестяването на 

припокриващи се проверки от регулаторните органи на ЕС и Канада осигурява на големите и 

малките производители на фармацевтични продукти и от двете страни - по-малки административни 

тежести и разходи. 

 

Български фирми - производители, които възнамеряват да изнасят за Канада (за пратки на стойност 

повече от 6000 евро), следва да се регистрират в системата на регистрираните износители. От 1 

януари 2018 г. това ще бъде единственият начин да се възползват от преференциите по реда на 

CETA. Детайлна информация относно Системата "Регистрирани  износители" (REX); заявление в pdf-

формат, текст на Декларацията за произход на съответния продукт и контактите на митническите 

органи, се съдържа на уеб страницата на ЕК: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-

mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en 
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