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Magyarország nyitott kereskedelmű gazdaság
Több mint 690 000 magyarországi munkahely
függ az Európán kívülre irányuló exporttól
Magyarország és Kanada már most szoros
kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat ápol

87 millió EUR:
Magyarország áru- és szolgáltatáskereskedelmének többlete Kanadával szemben

238 millió EUR:
A Magyarországról Kanadába irányuló export értéke

151 millió EUR:
A Kanadából Magyarországra érkező import értéke
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Megszűnnek a Magyarországról exportált
termékeket érintő vámok

A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 152 millió EUR (2015)
A CETA jelentős vámcsökkenést
eredményez azáltal, hogy a tarifacsoportok
99 %-át megszünteti – e csoportok 98 %-a
a megállapodás hatálybalépésének
pillanatában megszűnik.
Gyakorlatilag a Magyarországról
Kanadába exportált összes termék
vámmentességet élvez majd, különösen a
következő termékcsoportok:
 Gépek és elektromos berendezések
A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: több mint 70 millió EUR
(2015)
A vámtarifák átlagban alacsonyak; de
bizonyos esetekben elérik a 9 %-ot.
Az említett ágazatok mintegy 123 ezer
munkavállalót foglalkoztatnak
Magyarországon.
A vámok megszűnéséből adódó jelentős
költségmegtakarítások mellett – a CETA
megfelelőségértékelési tanúsítványok
elismerésére vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően – a párhuzamos tesztelés
költségei is megszűnnek, többek között a
következő termékekkel foglalkozó
ágazatokban:
 gépek,
 villamossági áruk,
 elektronikai berendezések.

Ezekre az ágazatokra a CETA
közbeszerzésről és szakemberek
mozgásáról szóló rendelkezései is
vonatkoznak (lásd alább).
 Gyógyszerek
A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 13 millió EUR (2015)
Ez az ágazat mintegy 25 ezer
munkavállalót foglalkoztat
Magyarországon.
Noha az ágazatra nagyon alacsony
vámtarifák jellemzőek, a CETA szellemi
tulajdonról szóló rendelkezései további
előnyökkel járnak majd (lásd alább).
A helyes gyártási gyakorlatok (GMP)
kölcsönös elismeréséről szóló jegyzőkönyv
megkönnyíti majd az ágazati
kereskedelmet: lehetővé teszi a felek
számára, hogy elfogadják a másik fél által
kibocsátott GMP-megfelelőségi
tanúsítványokat.
 Kerámiák
A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 8 millió EUR (2015)
A kanadai vámtarifák értéke legfeljebb
8 %.
 Kozmetikumok
A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 7 millió EUR (2015)
A kanadai vámtarifák értéke legfeljebb
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6,5 %.


A vámtarifák átlagban alacsonyak,
legfeljebb 6,5 %-osak.

Vegyipari termékek

A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 5 millió EUR (2015)

Új lehetőségek nyílnak a magyar
gazdálkodók és élelmiszer-termelők előtt
megnehezítik az uniós exportőrök számára
a kanadai piacra való bejutást.
A CETA a magyar gazdálkodóknak és
az agrár-élelmiszeriparnak is nagyszerű
lehetőségeket tartogat. Kanada vállalta,
hogy a CETA hatálybalépésével egy
időben megszünteti a mezőgazdasági
tarifacsoportjainak 90,9 %-át érintő
vámokat.
Az előnyök a következő Magyarországról
Kanadába exportált mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékeket érintik majd:

A tartományi alkoholfelügyeleti szervek
(Provincial Liquor Boards) által az
importborokra és szeszes italokra kivetett
szolgáltatási költségekkel kapcsolatos
különbözeti díjat például érték helyett
mennyiségi alapon és átláthatóbb formában
fogják meghatározni, így csökkenni fognak
az uniós gyártók költségei a Kanadában
értékesített termékeikre vonatkozóan.

 Borok és szeszes italok
További fontos eredmények:
A Magyarországról Kanadába exportált
borok értéke: 2,4 millió EUR (2015)
A vámtarifa mértéke – az
alkoholtartalomtól függően – literenként
1,87–4,68 kanadai dollárcent között van.
 Csokoládéból készült édesipari
termékek
A Magyarországról Kanadába exportált
áruk értéke: 1,5 millió EUR (2015)
Az ilyen áruk exportjára 6 % körüli
vámtarifát alkalmaznak.
A boroknál és szeszes italoknál a vámtarifa
megszüntetése a termékcsoportra
vonatkozó egyéb kereskedelmi akadályok,
így például több olyan belső akadály
felszámolásával egészül ki, amelyek

A CETA egyebek mellett a következőkkel
fogja szavatolni az Unió borkészítőinek és
szeszesital-gyártóinak versenyképességét a
kanadai piacon:


befagyasztja a kizárólag kanadai
termékeket értékesítő boltok számát, és



megakadályozza a helyi
monopóliummal rendelkező
vállalkozások szomszédos
tartományokba való
továbbterjeszkedését.

Kanada eltörli azt a követelményt, amely
szerint az ömlesztve importált szeszes
italokat helyi szeszes itallal kell keverni
palackozás előtt, amely eddig nem tette
lehetővé az uniós gyártóknak, hogy
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földrajzi jelzéssel ellátott termékeiket ilyen
termékként címkézzék.
Az Európai Unió és Kanada közötti, a
borok és a szeszes italok kereskedelméről
szóló 2004. évi megállapodásnak a CETAba foglalása továbbá erőteljesebb jogi
garanciákat szavatol, mivel mostantól
annak rendelkezéseire is a CETA általános
feltételei vonatkoznak, különös tekintettel
a vitarendezésre.
A megállapodás ezenfelül fórumot
szolgáltat az Európai Unió és Kanada
számára, hogy a jövőben egyeztetni
tudjanak a borokkal és szeszes italokkal
kapcsolatos, aggodalomra okot adó
kérdésekben.
Ezen intézkedések együttes hatása
várhatóan tovább növeli majd az Unió
piaci részesedését a kanadai bor- és
szeszesital-piacon.

Az Unió is megnyitja piacát a kanadai
mezőgazdasági termékek előtt. A
fogyasztók ilyenformán több termék közül
választhatnak majd.
Az érzékeny termékek, például a marhaés sertéshús esetében a CETA vámmentes
kvótákra fogja korlátozni a liberalizációt.
A megállapított kvótákon felül azonban
továbbra is az Unió magas tarifái lesznek
érvényben.

A CETA mindennemű vámtarifacsökkentésből kizár bizonyos érzékeny
termékeket, például a baromfit és a tojást.
Az Unió továbbra is használhatja
hagyományos eszközeit a területén lévő
gazdálkodók védelmére, így például a
gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó
belépési árrendszert, amely
megakadályozza, hogy az
importtermékeket az uniós idényjellegű
termékeknél olcsóbban kínálják. Ez
különösen fontos a magyar zöldség- és
gyümölcstermesztők számára.
A Kanadából behozott termékeknek
ezenfelül az Unió élelmiszerbiztonsági
normáinak is meg kell felelniük, így
például:
 a géntechnológiával módosított
szervezetekről szóló uniós
jogszabályoknak,
 a hormonok és antibiotikumok
élelmiszer-termelés során történő
használatáról szóló uniós
jogszabályoknak,
 emellett rendelkezésre kell bocsátani a
megfelelőséget igazoló
dokumentumokat, amennyiben ezt az
uniós jogszabályok megkövetelik.
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Megnyílik a kanadai
szolgáltatási piac a magyar vállalkozások előtt

A Magyarországról Kanadába exportált
szolgáltatások értéke: 86 millió EUR
(2015)
Magyarország elsősorban az alábbi
szolgáltatásokkal összefüggően folytat
Kanadába irányuló exporttevékenységet:
 idegenforgalom,
 szállítás,
 távközlési szolgáltatások.
A Kanadából Magyarországra importált
szolgáltatások értéke: 45 millió EUR
(2015)
A CETA javítani fogja és
biztonságosabbá teszi a kanadai
szolgáltatási piacra való bejutást a
magyar vállalatok számára.

A szakmai szolgáltatási ágazatban például
Kanada több, az állampolgárság és
tartózkodási engedély megszerzésére
vonatkozó korlátozást feloldott, hogy
segítse az alábbi, Magyarországról érkező
szakemberek elhelyezkedését:





ügyvédek,
könyvelők,
építészmérnökök,
mérnökök.

A CETA ezenfelül az uniós
szolgáltatásexportőrök számára is
jogbiztonságot szavatol. Kanada továbbra
is a jelenlegi feltételekkel áll nyitva,
többek között az alábbi területeken
tevékenykedő uniós vállalatok előtt:




pénzügyi szolgáltatások,
távközlés,
postai és futárpostai szolgáltatások.
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Több kanadai közbeszerzési eljárásban
vehetnek részt a magyar vállalatok

A CETA lehetővé teszi a magyar
vállalatok számára, hogy bejussanak
Kanada kiterjedt közbeszerzési piacára.
Kanada lehetőséget teremt a magyar
vállalatok számára, hogy minden
kormányzati szinten (szövetségi,
tartományi, illetve települési szinteken
egyaránt) kiírt áruszállítási és szolgáltatási
pályázatra ajánlatot tegyenek.

Kanada azt is vállalja, hogy átláthatóbbá
teszi pályázati eljárásait azáltal, hogy
szövetségi és tartományi közbeszerzéseit
egyetlen közbeszerzési weboldalon tünteti
fel.
A CETA-ban tartalmazza Kanada eddigi
legnagyobb szabású
kötelezettségvállalásait a kormányzati
beszerzésekkel kapcsolatban.
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Óvja Magyarország
kutatási és kreativitási potenciálját

A CETA az európaihoz hasonló szintű
védelmet szavatol Kanadában a magyar
innovációknak, szerzői jogoknak és
védjegyeknek.
Kanada a nemzetközi szabványok
követelményeihez fogja igazítani a
szerzői jogok védelmét.
Ez azért különösen fontos, mert így
megóvja az uniós kreatív iparágak szellemi
tulajdonait (műalkotások, publikációk és
kiadványok, zeneművek és szoftverek), és
ez az oltalom az internetes értékesítési
láncon keresztüli terjesztésre is kiterjed
majd.
A CETA a gyógyszerekkel kapcsolatos
szellemitulajdon-jogokat is szabályozza.
A megállapodás magában foglalja:


akár további két év szabadalmi
oltalom igénybevételének lehetőségét
a forgalombahozatali engedély kiadása
miatti (a szabadalom érvényességi
idejét csökkentő) indokolatlan
késedelmek kompenzálása céljából



hatékony jogorvoslathoz való jog
biztosításának vállalását valamennyi
peres fél számára a kanadai
szabadalomkapcsolási rendszer
részeként (a generikus gyógyszer
forgalombahozatali engedélye és az
originális gyógyszer szabadalmi
státusza közötti kapcsolat),



Kanada jelenlegi, nyolc éves
időtartamra szóló adatvédelmet
garantáló gyakorlatának fenntartását.

A Kanadába exportált gyógyszerek
mennyisége miatt ez igazán jó hír
Magyarországnak.
A CETA ezen túlmenően magas szintű
oltalmat nyújt 143, földrajzi jelzéssel
(olyan jelzés, amely különleges földrajzi
származást és olyan minőségi jellemzőket
vagy jó hírnevet jelöl, amely e származási
helynek tulajdonítható) ellátott uniós
élelmiszernek és italnak.
A CETA révén a kanadai gyártók nem
fogják tudni európai földrajzi jelzéssel
ellátott termékként értékesíteni azokat a
helyi és külföldi termékeket, amelyek nem
azonosak az eredetivel. Így tehát nem lesz
lehetőségük olyan szalámit „szegedi
szalámiként” eladni, amely nem Szegedről
származik.
A 143 európai élelmiszerből és italból álló
jegyzéket a tagállamok a kanadai
exportpotenciáljuk alapján állították össze.
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Megkönnyíti a magyar szakemberek
kanadai munkavállalását

A CETA olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyek megkönnyítik a magyar
szakemberek kanadai munkavállalását (és
fordítva) és szakképesítésük elismerését.
Ez óriási előnyt jelent azon vállalatok
számára, amelyek:
 például értékesítés utáni

szolgáltatásokat nyújtanak exportált
gépekhez, berendezésekhez és
informatikai és kommunikációs
szoftverekhez,
 olyan komplex termékeket állítanak elő,

amelyek értékesítés utáni
szolgáltatásokat igényelnek, például
telepítést vagy
karbantartást/terméktámogatást.

A CETA jogbiztonságot szavatol a
szolgáltatók számára, és nagymértékben
növeli mobilitásukat, mivel:
 megkönnyíti a kulcsfontosságú

alkalmazottak áthelyezését Európából
Kanadába,
 lehetővé teszi a vállalatok számára,
hogy munkatársakat küldjenek a gépek,
berendezések és szoftverek értékesítés
utáni szolgáltatásainak biztosítására,
 keretet teremt a szakképesítések

kölcsönös elismerésére az olyan
szabályozott ágazatokban, mint az
építészet és a könyvelés/számvitel.

Mindez elsősorban a kis- és
középvállalkozások számára lehet előnyös,
mivel azok nem feltétlenül tudnak állandó
helyszíni szakmai jelenlétet biztosítani a
szolgáltatásnyújtáshoz.
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Ösztönzi a befektetéseket
Magyarország és Kanada között

Kanadai közvetlen külföldi befektetés
Magyarországon: 12,6 milliárd EUR
(2015)
Magyarország világviszonylatban a 9.
helyen áll a közvetlen kanadai befektetési
célországok között.
A kanadai befektetések fontos forrásai a
magyarországi növekedésnek és
munkahelyteremtésnek.
A nagy kanadai befektetők közül az
alábbiak vannak jelen Magyarországon:





Westcast Hungary Zrt.,
Linamar Hungary,
Bombardier MAV International,
Winstar Magyarország Kft.

Magyar közvetlen külföldi befektetés
Kanadában: 1,6 milliárd EUR (2015)
A CETA megkönnyíti a magyar
vállalatok számára, hogy beruházásokat
hajtsanak végre Kanadában, mivel
Kanada vállalta, hogy jelentősen, 354
millió CAN-ról (247,26 millió EUR) 1,5
milliárd CAN-ra (1,4 milliárd EUR) növeli
a nem honos vállalatok által kanadai
vállalatokban szerzett részesedések
felülvizsgálati küszöbét.
Magyarország és Kanada között 1993 óta
áll fenn hagyományos kétoldalú beruházási
megállapodás.
A CETA végleges hatálybalépését
követően e kétoldalú beruházási
megállapodás helyébe lép, és nagyobb
kiszámíthatóságot, átláthatóságot és
védelmet nyújt a magyar és kanadai
befektetők számára a két országban
végrehajtott befektetésekhez.
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Segíti Magyarország kisvállalkozásait,
hogy növeljék Kanadába irányuló exportjaikat

A magyar kisvállalkozások rendkívül
exportorientáltak – a magyar
exportőrök 91 %-a kisvállalkozás.
A kisvállalkozások a CETA minden
előnyét élvezhetik majd.
A jóval kevesebb kereskedelmi akadály, a
vámtarifák eltörlése, az egyszerűsített
vámeljárások és a kompatibilisebb
műszaki-technikai követelmények
egyszerűbbé és olcsóbbá teszik az
exportot. Ilyenformán a kisvállalatok:
 könnyebben felvehetik a versenyt a

nagyvállalatokkal,
 ugyanazt a terméket értékesíthetik

mindkét piacon (esetleg kevesebb
módosítással, mint korábban),

Külön rendelkezések erősítik meg a CETA
előnyeit a kisvállalatok számára, például:
 figyelembe veszik az elektronikus
kereskedelemben támasztott igényeiket,
 hatékonyabb hozzáférést biztosítanak a
közbeszerzési pályázatokkal
kapcsolatos információkhoz,
 lehetővé teszik a beruházási vitákkal
foglalkozó bírósági rendszer igénybe
vételét.
A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági
rendszerről szóló CETA-rendelkezések
gyorsabb eljárásokat és olcsóbb eljárási
költségeket szavatolnak a kisvállalatok
számára a peres eljárások során.

 aktívabb résztvevői lehetnek a szállítói

láncoknak és az e-kereskedelemnek.
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