Polskie jachty płyną do Kanady.
Dzięki umowie handlowej UE z Kanadą zostało zniesione cło na jachty, takie jak
te produkowane przez polską firmę Delphia Yachts.

•
•
•

Polska firma Delphia Yachts z Olecka eksportuje około
95 proc. swojej produkcji.
Delphia wysyła swoje jachty do 40 krajów na świecie,
również do Kanady.
Dzięki umowie handlowej UE z Kanadą zostało zniesione
cło na jachty, takie jak te produkowane w Olecku.
Wynosiło ono 9,5 proc.

Jachty są jedną z wizytówek polskiego eksportu. Również
dzięki pasji i ciężkiej pracy właścicieli stoczni Delphia –
braciom Wojciechowi i Piotrowi Kotom. Rodzinna firma
została założona w latach 90. w Olecku na Mazurach.
Wejście Polski do Unii Europejskiej pomogło w rozwoju
firmy, która od początku była nastawiona na eksport. Dziś
Delphia Yachts to największy producent jachtów żaglowych
w Polsce.
Około 95 procent produkcji trafia do 40 krajów na świecie,
poza Europą, m.in. do Chin, Australii, Japonii i Nowej
Zelandii.

Od 10 lat firma z Olecka jest obecna w Kanadzie.
Największym obciążeniem są dla niej koszty transportu,
które sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Dlatego każde
jego zmniejszenie jest ważne. Na przykład w postaci
zniesienia ceł po wejściu w życie umowy handlowej
UE-Kanada. Cło na jachty tej wielkości wynosiło 9,5
procenta. Nowa umowa zniosła je całkowicie.
Znaczenie stoczni dla rozwoju miasta i regionu docenia
Wacław Olszewski, burmistrz Olecka. – Delphia Yachts jest
największym
inwestorem
na
Terenach
Aktywności
Gospodarczej Olecka i jednym z większych płatników
podatku od nieruchomości – mówi burmistrz. – No i
zatrudnia prawie 700 pracowników, co w powiecie, gdzie
stopa bezrobocia wynosi 17,8 % ma ogromne znaczenie.

Czy wiesz, że?
• Średnio każdy 1 mld euro eksportu utrzymuje
14 tys. miejsc pracy w całej UE.
• W samej Polsce 1 na 8 miejsc pracy zależy od
eksportu do krajów spoza UE.

W swojej stoczni w Olecku Delphia Yachts zatrudnia prawie 700
osób.

Cło na zaglówki, takie jak te produkowane przez Delphie,
wynosiło 9,5%.

“Obecnie barierami są dla nas wewnętrzne
kanadyjskie regulacje. Dobrze by było,
gdyby kanadyjskie przepisy w tym względzie
były zbieżne z polskimi. Jest na to szansa.”

Wojciech Kot, współzałożyciel Delphia Yachts

Czy wiesz, że?
• Dzięki umowie pomiędzy UE a Kanadą zniesione
zostało 99% ceł na produkty i usługi, co pozwoli
zaoszczędzić około 500 mln euro rocznie.
• W rezultacie umowy, wymiana handlowa
pomiędzy UE a Kanadą ma się zwiększyć o około
23% (17 mld euro).

Umowa handlowa pomiędzy UE a Kanadą (CETA)
Umowa handlowa pomiędzy UE a Kanadą jest szansą na rozwój europejskich firm w Kanadzie i zwiększenie zatrudnienia w
krajach UE.
Dowiedz się więcej o stosunkach handlowych pomiędzy UE a Kanadą:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_pl.htm
Poznaj inne przykłady pokazujące korzyści płynące z wolnego handlu:
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/

