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CETA przyniesie korzyści polskim firmom
Sejm ogromną większością głosów przyjął uchwałę w sprawie ratyfikacji umowy o
wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą (CETA). To dobra wiadomość dla
polskiej gospodarki, bo umowa została wynegocjowana w sposób zapewniający korzyści
dla naszych przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.
Sejm dał mandat rządowi do akceptacji umowy podczas najbliższego szczytu Rady
Europejskiej w końcu października. Po akceptacji przez Radę w życie wejdzie część
handlowa umowy, natomiast część inwestycyjna będzie w kolejnych miesiącach
ratyfikowana przez poszczególne kraje członkowskie UE.
- CETA znosi bariery celne i zrównuje firmy europejskie w prawie do udziału w procedurach
zamówień publicznych z firmami kanadyjskimi w Kanadzie. Tworzy większe szanse dla
sektora małych i średnich firm, bo zostały przewidziane w umowie dodatkowe mechanizmy
wspierania wymiany handlowej i uproszczone procedury celne. Największe korzyści
powinny odczuć w przyszłości takie sektory polskiej gospodarki jak – produkcja maszyn czy
sektor chemiczny, bo to produkty z tych sektorów tworzą większość polskiego eksportu do
Kanady – mówi Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji
Lewiatan.
Ważne jest także to, że polscy przedsiębiorcy o wiele więcej towarów eksportują do Kanady
niż sprowadzają zza oceanu, więc umowa poprawia dodatkowo warunki tego eksportu.
Umowa poprawia także możliwości znajdowania zatrudnienia na rynku kanadyjskim przez
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polskich specjalistów, obejmuje uproszczone procedury delegowania pracowników i
wprowadza wzajemność w uznawania kwalifikacji.
Warto podkreślić, że CETA jest pierwszą umową handlową, w której zaproponowany jest
nowy sposób rozstrzygania sporów inwestycyjnych, obejmujący stabilny mechanizm
rozstrzygania sporów, powołanie trybunału, czy uzupełnienie procedury o drugą instancję.
CETA nie ogranicza ani UE, ani Kanady w opracowywaniu nowych przepisów, w kluczowych
obszarach ważnych z punktu widzenia konsumentów – środowiska, żywności, czy ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa. Część środowisk zwraca uwagę na to, że CETA ograniczy
bezpieczeństwo żywności. Zdaniem Lewiatana ten zarzut jest nietrafiony, bo tak jak do tej
pory, kanadyjskie produkty sprowadzone do Polski i Europy muszą pozostawać w zgodzie z
naszymi przepisami i standardami.
W ocenie Konfederacji Lewiatan z punktu widzenia polskich firm kluczowe jest poszerzenie
możliwości eksportowych. Temu z całą pewnością posłuży CETA. Dlatego namawiamy rząd
do podjęcia także pozytywnej decyzji podczas spotkania Rady Europejskiej
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