Acordul economic și comercial
cuprinzător UE-Canada (CETA)
Deschiderea unei mulțimi de oportunități
pentru cetățenii din România

CETA va aduce beneficii cetățenilor de pe teritoriul României
Acordul va face acest lucru prin:
Eliminarea tarifelor vamale pentru
exportatorii și importatorii români
Deschiderea pieței de servicii
canadiene pentru firmele românești
Posibilitatea ca întreprinderile
românești să prezinte oferte pentru mai
multe contracte publice în Canada
Protejarea activității de cercetare și a
creativității României
Facilitarea accesului specialiștilor
români la piața de muncă din Canada
Încurajarea sporirii investițiilor între
România și Canada
Sprijin pentru sporirea exporturilor
întreprinderilor mici din România
către Canada
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Economia României este deschisă schimburilor comerciale
Aproximativ 1,2 milioane de locuri de muncă din România - mai mult de unul din zece se bazează pe exporturile în afara Europei
Iar România și Canada au deja o strânsă
relație comercială și de investiții

Al 3-lea
În ceea ce privește serviciile, Canada este
al 3-lea cel mai mare partener comercial al României în afara UE

203 milioane EUR
Valoarea exporturilor românești
de bunuri și servicii către Canada

260 de milioane EUR
Valoarea importurilor românești
de bunuri și servicii din Canada

Eliminarea tarifelor vamale
asupra exporturilor românești de bunuri

Exporturile românești de bunuri către
Canada: 75 de milioane EUR (2015)
Excedentul comercial al României cu
Canada în bunuri: 15 milioane EUR
(2015)
CETA va produce mari economii privind
taxele vamale prin eliminarea taxelor la
99 % din toate liniile tarifare, dintre care
98 % vor fi deja eliminate la intrarea în
vigoare.
România va beneficia de tarife eliminate
la aproape toate exporturile sale, în
special:
 Utilaje și echipamente electrice

Exporturile românești către Canada: 16
milioane EUR (2015)

achizițiile publice și circulația specialiștilor
(a se vedea mai jos).
 Nave și ambarcațiuni

Exporturile românești către Canada: 11
milioane EUR (2015)
România este al 3-lea cel mai mare
exportator de nave și ambarcațiuni din UE
către Canada. Acestea reprezintă aproape
15 % din exporturile românești către
Canada.
Tarifele canadiene sunt, în medie, de 16 %,
cu un nivel maxim de 25 %.
În afară de reducerea tarifelor, accesul
sporit la ofertele de achiziții publice și
dispozițiile privind circulația specialiștilor
vor contribui, de asemenea, la creșterea
acestor exporturi (a se vedea mai jos).
 Mobilier

Acestea reprezintă aproape 20 % din
exporturile românești către Canada.

Exporturile românești către Canada: 6,5
milioane EUR (2015)

Utilajele și echipamentele electrice
beneficiază de tarife medii scăzute, dar
anumite produse se confruntă cu vârfuri
tarifare de 9 %.

Tarifele canadiene sunt de până la 8 %.

În afară de economii în ceea ce privește
taxele vamale, CETA va permite
societăților românești să elimine dubla
testare datorită dispozițiilor privind
recunoașterea certificatelor de evaluare
a conformității în anumite sectoare, cum
ar fi:
 utilaje
 produse electrice
 echipamente electronice
Aceste sectoare vor beneficia, de
asemenea, de dispozițiile CETA privind

 Cereale
Exporturile românești către Canada: 6
milioane EUR (2015)
Tarifele canadiene se ridică până la
76,5 %.
 Cauciuc și articole din cauciuc
(îndeosebi anvelope)
Exporturile românești către Canada: 5
milioane EUR (2015)
Tarifele canadiene sunt de până la 7 %.

Deschiderea pieței de servicii
canadiene pentru firmele românești

Exporturile românești de servicii către
Canada: 128 de milioane EUR (2015)
Canada este a 3-a piață de export ca
mărime pentru serviciile pe care le oferă
România în afara UE.
Principalele exporturi de servicii ale
României către Canada sunt:
 transport
 turism
 servicii de telecomunicații.
CETA va îmbunătăți și va asigura
accesul întreprinderilor românești la
piața de servicii canadiană.

De exemplu, în sectorul serviciilor
profesionale, Canada a eliminat o serie de
limitări privind condițiile de cetățenie și de
reședință pentru ca specialiștii români să-și
desfășoare activitatea profesională în
Canada, respectiv pentru:





avocați
contabili
arhitecți
ingineri.

De asemenea, CETA oferă certitudine
juridică pentru exportatorii de servicii din
UE: Canada și-a blocat nivelul său actual
de deschidere față de companiile din UE,
de exemplu în sectoarele următoare:
 servicii financiare
 telecomunicații
 servicii poștale și de curierat.

Posibilitatea ca întreprinderile românești să prezinte oferte pentru mai multe
contracte de achiziții publice din Canada

Grație CETA, întreprinderile românești
vor avea acces la piața achizițiilor
publice mari ale Canadei.
Întreprinderile românești vor avea ocazia
să prezinte oferte pentru furnizarea de
bunuri și servicii pentru licitațiile publice
de la toate nivelurile administrative în
Canada (federal, provincial și municipal).

Canada a convenit, de asemenea, să facă
procesul de licitație mai transparent prin
publicarea licitațiilor publice federale și
provinciale pe un site internet unic de
achiziții publice.
Angajamentele guvernului Canadei în
materie de achiziții publice din cadrul
CETA sunt cele mai ambițioase pe care
Canada le-a acordat vreodată.

Protejarea activității de cercetare și a creativității
României

CETA oferă inovațiilor, drepturilor de
autor și mărcilor comerciale românești un
nivel similar de protecție în Canada cu
cel de care acestea se bucură în Europa.
În special, Canada își va pune în
conformitate nivelul său de protecție a
drepturilor de autor cu standardele
internaționale.
Acest lucru este important, deoarece acesta
va proteja drepturile de proprietate
intelectuală ale industriilor creative din UE
(opere de artă, publicații, muzică și
software), inclusiv diseminarea lor prin
canalele de distribuție online.
De asemenea, CETA oferă un nivel ridicat
de protecție pentru 143 de produse
alimentare și băuturi distinctive din UE

care conțin o indicație geografică (IG) - un
semn care arată că acestea au o origine
geografică specifică și dețin calități sau o
reputație ca urmare a acesteia.
Grație CETA, producătorii canadieni nu
vor fi în măsură să vândă produse locale
sau străine drept IG europene dacă acestea
nu sunt autentice. Astfel, de exemplu, ei nu
vor mai putea să comercializeze gem drept
Magiun de prune Topoloveni decât în
cazul în care acesta provine de la
Topoloveni din România.
Lista celor 143 de produse prioritare a fost
selecționată de statele membre ale UE pe
baza potențialului lor de a exporta în
Canada.

Facilitarea activității profesionale
a specialiștilor români în Canada

CETA include dispoziții pentru a facilita
activitatea profesională a specialiștilor
români în Canada (și invers) și pentru a li
se recunoaște calificările. Acesta constituie
un mare avantaj pentru întreprinderile care:
 oferă servicii precum servicii
postvânzare pentru mașinile exportate
sau produsele de software din sectorul
tehnologiilor informației și
comunicațiilor
 produc produse complexe care necesită
servicii postvânzare precum instalarea
sau întreținerea mașinilor.
Acest lucru poate fi deosebit de benefic
pentru întreprinderile mici și mijlocii,
deoarece este posibil ca ele să nu fie în
măsură să furnizeze personal permanent pe
teren pentru a furniza serviciul respectiv în
mod direct.

CETA creează securitate juridică și are o
contribuție semnificativă la îmbunătățirea
mobilității furnizorilor de servicii,
deoarece:
 facilitează transferul personalului-cheie
de cealaltă parte a Atlanticului
 permite întreprinderilor să trimită
personal pentru serviciile postvânzare
pentru mașini, software și echipamente
 creează un cadru pentru recunoașterea
calificărilor profesionale pentru
sectoarele reglementate cum ar fi
arhitecții și contabilii.

Încurajarea investițiilor
între România și Canada

Investițiile străine directe în România din
Canada: 64 de milioane EUR (2015)

Aceștia au interese în multe domenii, cum
ar fi:

Aceste investiții sunt o sursă importantă
de creștere economică și de creare de
locuri de muncă pentru România.






Mulți investitori canadieni importanți
sunt prezenți în România, în special la:








București
Bistrița-Năsăud
Arad
Harghita
Alba
Cluj
Sălaj

produsele electronice
construcția de automobile
sectorul agroalimentar
serviciile

România are un tratat bilateral tradițional
de investiții cu Canada care datează din
2011.
Odată cu intrarea în vigoare cu titlu
definitiv a CETA, acesta va înlocui
respectivul tratat bilateral de investiții și
va oferi investitorilor români și canadieni o
mai mare predictibilitate, transparență
și protecție pentru investițiile lor în
Canada și, respectiv, în România.

Sprijin pentru sporirea exporturilor întreprinderilor mici din România
către Canada

Întreprinderile mici din România sunt
foarte orientate către export și
reprezintă 87 % din numărul total de
exportatori români. Acestea vor fi în
măsură să profite pe deplin de CETA.
Reducerea barierelor din calea
schimburilor comerciale, eliminarea
tarifelor, procedurile vamale simplificate și
cerințele tehnice mai compatibile, în
ansamblu, fac ca exportul să fie mai ușor și
mai puțin costisitor. Aceasta permite
întreprinderilor mai mici:
 să concureze mai ușor cu întreprinderile
mari
 să vândă același produs (sau cu mai
puține modificări) pe ambele piețe
 să participe mai intens la lanțurile de
aprovizionare și comerțul electronic.

Beneficiile aduse de CETA întreprinderilor
mici sunt consolidate de dispoziții
specifice, cum ar fi:
 luarea în considerare a nevoilor lor în
materie de comerț electronic
 îmbunătățirea accesului la informații
privind ofertele de achiziții publice
 utilizarea sistemului jurisdicțional în
materie de investiții.
Sistemul jurisdicțional în materie de
investiții din cadrul CETA permite
proceduri rapide și costuri reduse pentru
întreprinderile mici care introduc o acțiune.

