Komplexná hospodárska
a obchodná dohoda (CETA)
Sprístupnenie širokej škály príležitostí
pre občanov Slovenska

Dohoda CETA prinesie výhody ľuďom na celom Slovensku.
Dosiahne to týmto spôsobom:
Zruší clo pre slovenských vývozcov
a dovozcov.
Otvorí slovenským firmám kanadský
trh so službami.
Umožní slovenským firmám vo väčšej
miere sa uchádzať o verejné zákazky
v Kanade.
Chráni slovenský výskum a tvorivosť.
Uľahčí slovenským odborníkom prácu
v Kanade.
Stimuluje investície medzi Slovenskom
a Kanadou.
Pomôže slovenským malým podnikom
zväčšiť objem vývozu do Kanady.
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Slovenské hospodárstvo je otvorené obchodu.
Približne 194 000 slovenských pracovných miest – takmer jedno zo siedmich –
závisí od vývozu mimo Európu.
Slovensko a Kanada už majú úzky vzťah
v oblasti obchodu a investícií.

14.
Kanada je 14. najvýznamnejším obchodným partnerom
Slovenska mimo EÚ.

104 miliónov EUR
Hodnota obchodného prebytku Slovenska z obchodu s tovarom a službami s Kanadou

187 miliónov EUR
Hodnota slovenského vývozu do Kanady

83 miliónov EUR
Hodnota slovenského dovozu z Kanady
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Zrušenie cla na
vývoz tovaru zo Slovenska

Vývoz slovenského tovaru do Kanady:
166 miliónov EUR (2015)
Dohoda CETA prinesie obrovské úspory
na clách, keďže zruší 99 % všetkých
colných položiek, z čoho 98 % sa zruší
ihneď po nadobudnutí platnosti.
Slovensko získa výhody zo zrušenia cla
prakticky na všetky vyvážané tovary, a to
najmä:
 Motorové vozidlá a ich časti
Slovenský vývoz do Kanady:
120 miliónov EUR (2015)
Tieto výrobky tvoria viac než 70 % vývozu
slovenského tovaru do Kanady.
Kanadské clá dosahujú výšku až 9,5 %.
 Stroje a elektrické zariadenia

Okrem značných úspor na clách umožní
dohoda CETA slovenským podnikom
zbaviť sa nákladov na dvojité testovanie
vďaka ustanoveniam o uznávaní
certifikátov posudzovania zhody v týchto
oblastiach:
 stroje,
 elektrospotrebiče,
 elektronické zariadenia.
Na tieto oblasti sa vzťahujú aj výhody
vyplývajúce z ustanovení dohody CETA
o verejnom obstarávaní a pohybe
odborníkov (pozri ďalej).
 Nábytok
Slovenský vývoz do Kanady:
5 miliónov EUR (2015)
Kanadské clá dosahujú výšku až 8 %.
 Guma a výrobky z gumy

Slovenský vývoz do Kanady:
23 miliónov EUR (2015)
Stroje a elektrické zariadenia tvoria 14 %
vývozu slovenského tovaru do Kanady.
Kanadské clá sú v priemere nízke, ale pri
niektorých výrobkoch dosahujú až 9 %.

Slovenský vývoz do Kanady:
3 milióny EUR (2015)
Ide najmä o pneumatiky a vulkanizovanú
gumu.
Kanadské clá dosahujú výšku až 9,5 %.
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Otvorenie kanadského trhu
so službami slovenským firmám

Vývoz slovenských služieb do Kanady:
21 miliónov EUR (2015)
Slovensko vyváža do Kanady najmä tieto
služby:



cestovný ruch,
telekomunikácie.

Dovoz služieb z Kanady:
14 miliónov EUR (2015)
Dohoda CETA zlepší a zabezpečí prístup
slovenských podnikov na kanadský trh
so službami. Kanada napríklad v sektore
odborných služieb zrušila mnohé
obmedzenia týkajúce sa podmienok
občianstva a trvalého bydliska pre
slovenských odborníkov, aby mohli
pracovať v Kanade.

Vzťahuje sa to na:





právnikov,
účtovníkov,
architektov,
inžinierov.

Dohoda CETA takisto zabezpečí právnu
istotu pre vývozcov služieb EÚ: Kanada
zabezpečila svoju súčasnú úroveň
otvorenosti voči podnikom EÚ, napríklad
v oblasti:




finančných služieb,
telekomunikácií,
poštových a doručovateľských služieb.
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Slovenské firmy získajú možnosť vo väčšej miere
sa uchádzať o verejné zákazky v Kanade.

Vďaka dohode CETA získajú slovenské
podniky prístup k obrovskému
kanadskému trhu verejného
obstarávania.
Slovenské podniky budú mať možnosť
predkladať ponuky na dodávanie tovaru
a služieb v rámci ponúk na všetkých
vládnych úrovniach v Kanade (federálnej,
provinčnej a komunálnej).

Kanada súhlasila aj so zvýšením
transparentnosti predkladania ponúk
prostredníctvom zverejnenia federálnych
a provinčných verejných súťaží na
jednotnom webovom sídle verejného
obstarávania.
Záväzky Kanady v oblasti vládneho
obstarávania v rámci dohody CETA sú
najambicióznejšie zo všetkých, ktoré
doteraz udelila.

Ochrana slovenského
výskumu a tvorivosti

Dohodou CETA sa slovenským inováciám,
autorským právam a ochranným známkam
zaručuje podobná úroveň ochrany
v Kanade, akú majú v Európe.
Kanada predovšetkým uvedie svoju
ochranu autorských práv do súladu
s medzinárodnými štandardmi.

Je to dôležité pre ochranu duševného
vlastníctva kreatívneho priemyslu EÚ
(umelecké diela, publikácie, hudobná
tvorba a softvér) a zabezpečenie šírenia
prostredníctvom internetových
distribučných kanálov.
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Uľahčenie práce v Kanade
pre slovenských odborníkov

Dohoda CETA obsahuje ustanovenia, ktoré
uľahčujú európskym odborníkom pracovať
v Kanade (a naopak) a uznanie ich
kvalifikácie.

V dohode CETA sa stanovuje právna istota
a do veľkej miery sa zvyšuje mobilita
dodávateľov služieb, lebo:
 uľahčuje presun kľúčových

Je to významná výhoda pre podniky, ktoré:
 poskytujú služby, ako napríklad záručný

a pozáručný servis pre vyvážané stroje
alebo softvér pre informačné
a komunikačné technológie,
 vyrábajú zložité výrobky, ktoré

vyžadujú záručný a pozáručný servis,
ako napríklad inštaláciu alebo údržbu
strojov.

zamestnancov cez Atlantický oceán,
 umožňuje podnikom posielať

zamestnancov na účely zabezpečenia
záručného a pozáručného servisu pre
stroje, softvér a zariadenia,
 vytvára rámec na uznanie odborných

kvalifikácií v regulovaných sektoroch,
ako napr. pre architektov a účtovníkov.

Môže to byť výhodné najmä pre malé
a stredné podniky, ktoré nemusia mať
k dispozícii stály personál na mieste na
priame zabezpečenie servisu.
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Podpora investícií
medzi Slovenskom a Kanadou

Priame zahraničné investície Kanady na
Slovensku: 25 miliónov EUR (2015)
Tieto investície predstavujú pre Slovensko
dôležitý zdroj rastu a tvorby pracovných
miest.
Aj Slovensko má záujmy v Kanade.
Medzi podniky pôsobiace v Kanade patria:



ESET,
Martinrea Slovakia Fluid Systems.

Slovensko uzavrelo s Kanadou v roku
2012 tradičnú bilaterálnu investičnú
zmluvu.
Dohoda CETA po nadobudnutí účinnosti
nahradí túto bilaterálnu investičnú
zmluvu a zabezpečí slovenským
a kanadským investorom väčšiu
predvídateľnosť, transparentnosť
a ochranu investícií v Kanade a na
Slovensku.

Pomoc slovenským malým podnikom
zväčšiť objem vývozu do Kanady

Malé slovenské podniky sú do veľkej
miery zamerané na vývoz a tvoria 87 %
slovenských vývozcov. Práve tieto podniky
budú môcť naplno využívať dohodu
CETA.



Znížené obchodné prekážky, zrušenie cla,
zjednodušené colné postupy
a kompatibilnejšie technické požiadavky –
to všetko na uľahčenie vývozu a zníženie
súvisiacich nákladov.



zohľadnenie ich potrieb v rámci
elektronického obchodu,



lepší prístup k informáciám o ponukách
verejného obstarávania,

Malé podniky môžu vďaka tomu:





jednoduchšie konkurovať väčším
podnikom,



predávať rovnaký produkt (prípadne
s menšími úpravami) na obidvoch
trhoch,

zvýšiť svoju účasť v dodávateľských
reťazcoch a elektronickom obchode.
Osobitnými ustanoveniami sa zvyšujú
výhody vyplývajúce z dohody CETA pre
malé podniky, ako napríklad:

používanie systému investičných
súdov.
Ustanovenia o systéme investičných súdov
v dohode CETA umožňujú urýchlenie
konaní a zníženie nákladov pre malé
podniky, ktoré predložia vec súdu.
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