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Összefoglalás: A Kanada és az Európai Unió között született átfogó gazdasági 
és kereskedelmi megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement, 
CETA) példaértékű kereskedelmi szerződés, amely egyszerűsíti a gazdasági együtt-
működéseket, egyszersmind eddig járatlan utakat nyit meg a kanadai és az európai 
cégek számára. Ha a gazdasági struktúrát vagy a nemzetközi üzleti kapcsolatokat 
vizsgáljuk, Kanada és a V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország 
és Szlovákia) sok hasonlóságot mutatnak. A két fél rendelkezésére álló források, 
szaktudás és piacok kiegészítik egymást, és számos potenciált rejtenek magukban 
a két régió vállalatai számára. A vonatkozó szakirodalom ismeretében és a téma ve-
zető szakértőivel folytatott beszélgetés alapján megállapíthatjuk, hogy kifejezetten 
sok lehetőség kínálkozik az üzleti együttműködésre és a globális értékláncba való 
bekapcsolódásra az építőipar, az autógyártás, a „tiszta” energiák, az űr- és biotech-
nológia területén, valamint az informatikai és kommunikációs szektorban, ideértve 
a szerencsejáték-ipart is. Továbbá kooperáció valósulhat meg a kanadai és a V4-es 
cégek között a fuvarozás és más kereskedelmi szolgáltatások terén, mint ahogy a 
mezőgazdasági és az élelmiszeriparban is. A jelenlegi adatok szerint a CETA életbe 
lépése óta 9,1 százalékkal nőtt az EU és Kanada közötti kereskedelmi forgalom, 
és minden lehetőség adott a további bővülésre. A kimagasló gazdasági lehetősé-
gek ellenére még mindig vannak adminisztratív és kulturális akadályok, amelyek 
gátolják a két régió összefogásának a kiteljesedését. Annak érdekében, hogy jobban 
megismerjük az ezzel kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket, szükség lenne a 
közszféra, a magánszektor és a tudományos körök jobb együttműködésére, hogy 
így segítsék a vállalatoknak megtalálni a fejlődési lehetőségeket.

Abstract: The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between 
Canada and the European Union is considered an exemplary trade deal that is likely 
to simplify as well as open-up new avenues for business opportunities both for 
Canadian and European firms. Canada and the V4 countries (the Czech Republic, 
Poland, Hungary, and Slovakia) have many similarities in economic structure 
and international business patterns. They have also complementary resources, 
expertise, and markets that are yet to be fully explored by business firms of these two 
regions. Based on extensive literature review and discussions with leading experts, 
this study recommends that there are ample business opportunities to collaborate 
and participate into the global value chain (GVC) in aerospace, automobile, biotech, 
clean technology, construction, and ICT industries including gaming industry. Firms 
from Canada and the V4 countries can also collaborate in commercial service and 
other service industries, as well as the agro-food sector. Recent data shows that 
trade between EU and Canada have a growth of 9.1% after CETA came into force 
and likely to grow further. Despite potential business opportunities, there are still 
some cultural and administrative differences that need to be addressed to realize 
the full business potentialities between these two regions. Public sector, private 
sector, and academic circles should come together to further explore and identify 
business opportunities, challenges and guide business firms on how to avail those 
opportunities.
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BEVEZETÉS

A globalizáció és az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áram-
lása nagyban hozzájárul az erőforrások hatékonyabb eloszlásához, valamint 
lehetőséget teremt a gazdasági tevékenység helyszínének a megválasztásá-

hoz. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) égisze alatt a világpiac sokkal nyitottabbá 
vált, azonban még mindig vannak akadályok, vámok és nem vámjellegű tényezők, 
amelyek hátráltatják az áruk, a pénzügyi és a humántőke, valamint az ötletek ha-
tárokon keresztül történő szabad áramlását. A Kanada és az Európai Unió közötti 
átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) széles körben alkalmazott 
egyszerűsítésekkel nyitotta meg a két fél piacait az egymással folytatandó keres-
kedelmük és befektetéseik előtt. A jelen elemzés röviden bemutatja a Kanada és 
a visegrádi országok kereskedelmi kapcsolatainak a mai állását, valamint a CETA 
lehetséges jövőbeli hatásait.

KANADA ÉS A V4-ORSZÁGOK JELENLEGI
KERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSI KAPCSOLATAI

Kanadának fejlett gazdasága van: csúcstechnológiás iparágakkal és gazdag 
természeti erőforrásokkal egyaránt rendelkezik. Az ország, akárcsak a V4-ek, 
nyílt és liberális nemzetközi kereskedelmi és befektetési politikát folytat. 

A 37 millió fős piacot jelentő észak-amerikai állam GDP-je 1630 milliárd dollár.1 A V4 
országainak teljes piacmérete 64 millió fő, 1320 milliárd dolláros GDP-vel. Mindkét 
piac közepes méretű fejlett gazdaságnak tekinthető. Kanada éves nemzetközi keres-
kedelme közel 1000 milliárd, a V4-országoké 1500 milliárd dollár körüli – ezt újfent 
lehet úgy értelmezni, hogy mindkét régió nyitott nemzetközi kereskedelmet folytat. 
Kanadának erős kereskedelmi és befektetési kapcsolata van a legtöbb nyugat-eu-
rópai országgal. Az EU viszonylatában nettó importőr és nettó befektető – számos 
eshetőség van tehát a V4-gyel folytatandó kereskedelmi és beruházási kapcsolatok 
erősödésére is. Az ismeretek hiánya, a földrajzi, adminisztratív és kulturális különb-
ségek azonban jelentősen akadályozzák a rendelkezésre álló lehetőségek feltárását. 
A V4-es blokkot alkotó közép-európai országok (Csehország, Magyarország, Len-
gyelország és Szlovákia) sok hasonlóságot mutatnak a gazdasági és kereskedelmi 
struktúrájuk, illetve a nemzetközi kereskedelmi beágyazottságuk tekintetében is. 
Mindegyik gazdaságban megtalálhatók kiegészítő erőforrások is, amelyek kapcsán 
jelentős számú üzleti együttműködésre nyílhat mód, bár mindezidáig nagyon kevés 
tanulmány foglalkozott ezzel a kérdéssel. Következésképpen a két ország kereske-
delmi és befektetési kapcsolata még nem érte el a kívánatos szintet.

1 A szövegben minden előforduláskor kanadai dollár értendő.

https://www.czso.cz/documents/10180/80650655/main_indicators_of_the_visegrad_group_countries.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/80650655/main_indicators_of_the_visegrad_group_countries.pdf
http://real.mtak.hu/34167/1/Tury_Visegrad_countries..._u.pdf
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A Kanada és a V4-országok közötti kereskedelmet nagyrészt az iparcikkek 
dominálják. Ezek közé tartoznak a repülőgépgyártással, az autóiparral és a gép-
gyártással kapcsolatos termékek, a környezetbarát technológiai cikkek, a háztartási 
gépek, az atomreaktorok és kazánok, valamint ezek alkatrészei. Jelentős szerepet 
játszanak azonban a kereskedelmi szolgáltatások is.

Kanadai–cseh KeresKedelmi és befeKtetési KapcsolatoK

Csehország az európai piacok középmezőnyében helyezkedik el (a tizenhatodik), 
fekvéséből adódóan pedig hidat képez Nyugat- és Kelet-Európa között. A Kanada 
és Csehország közötti, ipari áruk dominálta nemzetközi kereskedelem növekszik: 
2017-ben Kanada több mint 193 millió dollárnyi árut exportált Csehországba, míg 
közel 626 millióval egyenértékű árucikket importált onnan. Mindkét mutató megha-
ladja a 2015-ös szintet.

Kanadai–magyar KeresKedelmi és befeKtetési KapcsolatoK

Magyarország földrajzilag stratégiai jelentőségű területen helyezkedik el: nemcsak 
Kelet- és Nyugat-Európa között képez hidat, hanem a kontinens északi és nyugati 
tájai és a Balkán országai között is. Ez utóbbi régió egyre inkább készen áll arra, 
hogy a következő bővítési folyamatban szintén csatlakozzon az Európai Unióhoz. 
Az észak-amerikai állam 74 millió dollárnyi árucikket exportált Magyarországra, és 
756 milliónyit importált innen 2017-ben. A két ország közötti kereskedelemben tehát 
Magyarországnak van többlete. Az utóbbi években mind az export, mind az import 
növekszik.

Kanadai–lengyel KeresKedelmi és befeKtetési KapcsolatoK

A V4-országok közül Lengyelország számít a legnagyobb piacnak, Kanadának pe-
dig tradicionálisan erősek a vele való gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai. A két 
ország közti kereskedelem értéke évi több mint 2 milliárd dollár. Számos, áruk elő-
állításával és szolgáltatások nyújtásával foglalkozó kanadai vállalkozás erőteljesen 
jelen van Lengyelországban, mivel az földrajzilag fontos hidat képez a Kelet-Európa 
– illetve a Balti-államok és az Oroszországi Föderáció – és Nyugat-Európa között. 
A kanadai–lengyel kereskedelmi forgalom egyre növekszik, ez azonban inkább az 
utóbbi országnak kedvez. A kétoldalú árukereskedelmük volumene évről évre nö-
vekszik: 2017-ben Kanadának körülbelül 700 millió dollárnyi volt a lengyelországi 
exportja, és 2 milliárdnyi az importja.

https://geopoliticalfutures.com/eastern-europes-competitive-edge/
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/bilateral_relations_bilaterales/fs-rep-fd.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/bilateral_relations_bilaterales/fs-rep-fd.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/hungary-hongrie/bilateral_relations_bilaterales/fs_hungary-hongrie_fd.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/poland-pologne/bilateral_relations_bilaterales/canada-poland_fs-pologne_fd.aspx?lang=eng
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Kanadai–szlováK KeresKedelmi és befeKtetési KapcsolatoK

Népesség szempontjából Szlovákia rendelkezik a legkisebb piaccal a V4-országok 
közül. Ugyanakkor fejlett feldolgozóipart tudhat magáénak, és rendkívül nyitottnak 
számít a nemzetközi kereskedelem terén. Ebből kifolyólag Kanadának jelentékenyek 
a Szlovákiával fennálló kereskedelmi kapcsolatai, és a bilaterális viszonyuk is ki-
tűnő. 2017-ben a kétoldalú kereskedelem értéke 709 millió dollár volt: Kanadából 
105 millió dollár értékben érkeztek áruk, míg Szlovákia 604 milliónyit exportálhatott. 
Szlovákia – a V4-ek közül egyedüliként – már bevezette a közös európai fizető-
eszközt, az eurót. Több kanadai vállalkozás is felismerte már az országban rejlő 
befektetési lehetőségeket: az utóbbi tíz évben az országba áramlott kanadai be-
fektetések értéke meghaladta a 700–800 millió dollárt, s ezzel az észak-amerikai 
állam a szlovák gazdaság 25 legnagyobb befektetőjének egyike lett. A két ország 
közötti együttműködés nem csupán a csúcstechnológiájú iparcikkek gyártásában 
körvonalazódik, hanem olyan alsó és középkategóriás technológiai termékek előál-
lításában is, mint például a lábbelik és a bőrből készült termékek.

A CETA ÉS A KANADA–V4-ES
KERESKEDELMI KAPCSOLATOK

Mind Kanada, mind az Európai Unió gyorsított ütemben teszi lehetővé az 
áruk, szolgáltatások, befektetések és szellemi termékek áramlását a két 
régió között. Ugyanakkor eddig több vám- és nem vámjellegű akadály is 

gátolta, hogy a két fél közötti kereskedelmi potenciál teljes mértékben kiaknázha-
tóvá válhasson. A V4-országok kapcsán ráadásul az információhiány, valamint az 
adminisztratív és a kulturális különbségek is akadályozták, hogy a felgyorsuló ke-
reskedelem és beruházások értéke a kívánt szintre emelkedhessen. A kereskedelmi 
adatok azt mutatják, hogy mindkét régió rendelkezik kiegészítő erőforrásokkal, vala-
mint olyan tapasztalatokkal, amelyek segíthetnének a saját kereskedelmi célpontjaik 
diverzifikálásában, közreműködhetnének új üzleti lehetőségek létrejöttében, és az 
országok szociális-gazdasági helyzetének a fejlődéséhez is hozzájárulnának.

A CETA e kihívásokkal teli forgatókönyvbe került be annak érdekében, hogy elő-
mozdítsa a kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat, valamint – mind a 
nagyvállalatok, mind a kis- és középvállalkozások, továbbá az ipari, mezőgazdasági 
és szolgáltatási ágazatok esetében – egyszerűsítse a Kanada és a V4-országok cé-
gei közötti, eddig tapasztalt nehézkes üzleti eljárásokat. A megállapodás keretében 
a legtöbb vámteher megszüntetését és a nem vámjellegű akadályok egyszerűsíté-
sét tűzték ki célul. A CETA lehetővé teszi majd a vállalatok számára, hogy az egymás 
piacain kiírt közbeszerzéseken elinduljanak, javítsák a szakképzett munkaerő mobi-
litását, és a beruházásokat is védjék.

http://www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/bilateral_relations_bilaterales/canada-slov.aspx?lang=eng
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf
https://www.mun.ca/harriscentre/policy/synergysessions/ppt_CETA.pptx
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a ceta és az ipari áruK KeresKedelme

A CETA a vámok és vámjellegű akadályok teljes megszüntetését javasolja min-
den szektorban, és a tarifacsoportok 98 százalékára kiterjed. A megállapodást 
úgy tervezték, hogy az tükrözze mind a kanadai, mind az uniós cégek valós hazai 
beszerzési stratégiáit, és arra ösztönözze az érintett vállalatokat, hogy fejlesszék 
a termelési bázisukat a szerződéssel lefedett régiókban. A CETA az automatizált 
határátlépési eljárások fejlesztését is ösztönzi, hogy azok segítségével könnyebbé 
váljon az áruk áthaladása a kanadai és az EU-s határokon. A vámmal kapcsolatos 
változások az ipari, a szolgáltatási és az agrár-élelmiszeripari termékek számára 
is újabb piacok megnyitását jelentenék. Ez pedig minden bizonnyal növeli majd a 
Kanada és az EU közötti kereskedelmet.

A tervek szerint a nem vámjellegű korlátozásokat szintén egyszerűsítenék, ami 
– a minőségi követelmények és értékelések kölcsönös elismerése mellett – még 
nagyobb mértékben segítheti elő a kereskedelmi tranzakciók gyorsabbá tételét, 
mint a vámok csökkentése. Az egyszerűsítés megkönnyíti az áruk és szolgáltatások 
határon átnyúló forgalmát is. A CETA aláírásával a partnerek kifejezték a műszaki 
szabályozások, sztenderdek, megfelelőségi értékelés, piacfelügyelet, végrehajtási 
és egyéb kapcsolódó tevékenységek terén a további együttműködés ösztönzésére 
vonatkozó, illetve a Kanada és az EU közötti kereskedelem megkönnyítése iránti 
elköteleződésüket.

a ceta és a szolgáltatásoK

A CETA a legszélesebb körű megállapodás, amelyet az EU a szolgáltatások terüle-
tén megkötött. Lehetőséget teremt a szolgáltatók számára a tengeri szolgáltatások 
(kotrás, üres konténerek mozgatása), postai szolgáltatások nyújtására, távközlésben 
való együttműködésre és a piacra jutásra – szövetségi és tartományi szinten egy-
aránt. A szakmai képesítések kölcsönös elismerése megkönnyíti az együttműködést 
a high-tech-szolgáltatások nyújtásának terén, továbbá a vállalati alkalmazottak és 
más szakemberek áthelyezését.

a ceta és a Közbeszerzés

A CETA megnyitja a közbeszerzések terén is a hozzáférést azokban a szektorok-
ban, amelyekben a kanadai és az uniós vállalatok be tudnak lépni egymás piacaira. 
Ez nemcsak hatalmas lehetőség, hanem versenyt is eredményez, valamint a ha-
tékonyságot és a termelékenységet is ösztönzi. Kanada és az Európai Unió tervei 
között egyaránt szerepelnek infrastrukturális fejlesztések és bővítések, az azokkal 
kapcsolatos projektekben mindkét régióból származó vállalatok részt vehetnek, és 
a komplementer erőforrásaikra építve együttműködhetnek.
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A CETA ÉS A KANADA ÉS A V4-ORSZÁGOK KÖZÖTTI 
ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A CETA tényleges hatása a kanadai és a V4-országok közötti üzleti együttmű-
ködésben még nem észlelhető; annak jelenlegi, viszonylag alacsony szintje 
ellenére a kereskedelmi rendszerek egyszerűsítése, a közbeszerzésekhez és 

az infrastruktúra-fejlesztésekhez való hozzáférés, valamint a kiegészítő erőforrások 
olyan üzleti környezetet teremtettek, amely számos lehetőséget tartogat a két régió 
kooperációjára.

a ceta és a globális értéKlánc

A jelenlegi adatok nem mutatják meg a Kanada és a V4-es országok közötti ke-
reskedelem és beruházások valós potenciálját. A CETA azonban drámai változást 
idéz elő az üzleti forgatókönyvekben. A stratégiai változás a vállalkozók átalakuló 
mentalitásán keresztül zajlik, miközben feltérképezik egymás piacait – nemcsak a 
termékeik és szolgáltatásaik, hanem a gyártási tevékenységük elhelyezéséhez is. 
A technológiai fejlődés és a nemzetközi piacok megnyílása lehetővé teszi a gyártók 
számára a saját termelési láncuk felszeletelését és a tevékenységeik szétszórását, 
függetlenül a földrajzi határoktól – ez pedig jelentősen támogatja a versenyképes-
ségüket.

A termelésnek a globális értékláncokba történt bekerülésnek köszönhetően 
a kiegészítő erőforrásaik és a szakértelmük mind Kanada, mind a V4-ek gyártói 
számára hatalmas lehetőségeket nyitott meg az együttműködésre. Ez a gyártási 
kooperáció nem feltétlenül látszik meg a hagyományos export- és importadatok-
ban, mivel a cserék harmadik félen keresztül is történhetnek. A csúcstechnológiák 
terén jelentős tapasztalattal rendelkező kanadai vállalatok a globális értékláncok 
keretén belül új termelési egységeket is létrehozhatnak a V4-es országokban.

Elsőként meg kell vizsgálni mindkét régió vállalatainak a szakértelmét és az 
egyes specifikus alkotóelemeket illető tapasztalatát, majd tanulmányozni kell a ki-
egészítő erőforrásokat, amelyekre a cégeknek szükségük van a saját képességeik 
továbbfejlesztéséhez ahhoz, hogy magasabb szintű értéket állíthassanak elő. Ez 
az ipari együttműködésre vonatkozó alapos tanulmányozás olyan keretet igényel, 
amelyben a köz- és a magánszféra, illetve az akadémiai szféra kooperációja is 
megvalósulhat.

A V4-ek olyan hidat képeznek Nyugat-, Kelet- és Dél-Európa országai között, 
amely kiterjeszthető Oroszországra és a közel-keleti államokra is. Ennek köszön-
hetően a régió olyan egyedülálló helyet foglal el, ahol a regionális termelési hálózat 
(regional production network, RPN) központja fejlődhet ki. A globális értékláncok, a 
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beszállítók és a fogyasztók közelsége, valamint a versenyképes termelési létesítmé-
nyek a V4 országait vonzóvá teszik a kanadai gyártók számára, s azok igyekeznek 
megalapozni a jelenlétüket és együttműködni a helyi vállalatokkal.

Üzleti egyÜttműKödéseK a v4-es országoKban

Számos kanadai vállalat a külföldi működőtőke-beruházásokon és/vagy stratégiai 
együttműködéseken keresztül a repülőgépiparban, az elektromos gépek és beren-
dezések gyártásában, az optikai és orvosi eszközök előállításában, az orvosbiológia 
és a gyógyszeripar területén, valamint az autóipar és a tiszta technológiák terén 
már most jelen van a V4-ek országaiban. Több kanadai repülőgépgyártó vállalat 
felállította a saját termelési létesítményét Lengyelországban, s az előállított cikkek 
90 százalékát Kanadába exportálják. A tiszta technológiákkal foglalkozó vállalatok 
szintén növelik a jelenlétüket a régiós piacon. A környezetbarát gazdasági tevé-
kenységek fejlesztésére vonatkozó európai uniós irányelvek pozitívan befolyásolták 
a tiszta technológiák iránti igényt a V4-országokban. Az autógyártás szintén egy 
olyan fontos ágazat, amelyben egyre nagyobb az együttműködés Kanada és a 
visegrádi országok között. A CETA életbe lépésével egyre több kanadai autóipari 
vállalat fog érdeklődni a V4-es együttműködési lehetőségek iránt.

Az infokommunikációs technológiák (IKT) terén dolgozó kanadai vállalatok számos 
részterületen bírnak megfelelő szakértelemmel; ilyen például az IKT-infrastruktúra 
fejlesztése, illetve a szoftver- és játékipar. A V4-es országokban rendelkezésre álló 
és viszonylag alacsony bérigényű, ám világszínvonalú mérnököknek és techniku-
soknak köszönhetően az itteni cégek egyre vonzóak a kanadai vállalatok számára, 
hogy velük sikeres együttműködést alakítsanak ki. A biotechnológiában és a gyógy-
szeriparban is bőven van lehetőség: Kanada jelentős szereplőnek számít ezekben az 
iparágakban, és a vállalatai könnyen együttműködhetnek a V4-ekből származókkal. 
Számos kanadai cég – pl. a Valiant és az Apotex – már ma is jelen van Lengyel-
országban. Egyes szerzők szerint a magyar biotechnológiai ágazatból hiányzik a 
tőkebefektetés és az ágazat világszínvonalú vezető szereplőivel való összeköttetés. 
Továbbá szükség van a nemzetközi partnerek tapasztalatainak a megszerzésére is. 
A kanadai vállalatok segítségével áthidalhatóvá válhat ez a szakadék.

A csúcstechnológiát képviselő iparágak mellett léteznek együttműködési lehe-
tőségek az alacsony és közepes technológiai színvonalú ágazatokban is. Említésre 
méltó lehet többek között a textil-, a ruha- és a cipőipar, valamint a bútorgyártás. 
A V4-es országokban működő vállalatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kanadai 
nyersanyagokat importáljanak – akár előkészített, akár félig előkészített formában –, 
majd a késztermékeiket Kanadába vagy más országokba exportálják. A kereskedel-
mi akadályok és vámok csökkenése, a vámeljárások egyszerűsödése és a műszaki 
követelmények egyre kompatibilisebbé válása megkönnyíti a kkv-k más országok-
ból származó vállalatokkal való együttműködését, valamint a globális értékláncba 
történő integrációját. Ez azért különösen fontos, mert mind Kanadában, mind a 
V4-országokban ugyanis a legtöbb gazdasági ágazatban a kkv-k dominálnak.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it07229.html
https://www2.deloitte.com/in/en/pages/tax/articles/trade-and-investment-relations-between-india-and-central-europe.html
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/locations/europe and middle east/hungary/our insights/the next gold medal how hungary can win the productivity race in the digital age/the-next-gold-medal-how-hungary-can-win-the-productivity-race-in-the-digital-age.ashx
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2018.1429944
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infrastruKtúra és Közbeszerzés

Az egyik fontos szektor, amelyben a CETA több fronton is nyitott az együttműködés-
re, az a közbeszerzés és az azzal összefüggő infrastruktúra-fejlesztések. Számos 
kanadai vállalat, mint például a Bombardier és az SNC Inc., amelyek világviszony-
latban is úttörő szerepet töltenek be ezekben az ágazatokban, már jelen vannak 
a V4-es piacon, és valószínűleg a szerepük egyre jelentősebb lesz az elkövetkező 
években. Az infrastruktúra-fejlesztés uniós finanszírozása komoly lehetőségeket 
teremtett az ilyen típusú vállalatok számára. Ugyanakkor mivel Kanada moderni-
zálja és fejleszti az infrastrukturális környezetet, a visegrádi és az európai uniós 
vállalatok lehetőséget kapnak a kanadai cégekkel való együttműködésére, illetve az 
azokba való befektetésre is. Továbbá a kanadai szakértelem és a bányászati szek-
torban meglévő tőke egy másik olyan ágazat lehet, ahol üzleti lehetőségek állnak a 
V4-es vállalatok rendelkezésére.

KeresKedelmi lehetőség a szolgáltatási szeKtorban

A CETA a szolgáltató szektort is megnyitotta a két fél cégei előtt, hogy azok be-
léphessenek egymás piacaira. A kanadai és a V4-es vállalatok mind kereskedelmi, 
mind szakmai szolgáltatásokat kínálhatnak. Az ágazat megnyitása, a minőségi és 
a műszaki szabványok követelményeinek az egyszerűsítése, valamint a szakmai 
megnevezések kölcsönös elfogadása tovább növeli az együttműködést és annak a 
lehetőségét, hogy a két fél vállalatai szolgáltatásokat kínálhassanak egymás piacán. 
A V4-országok többsége a közös szolgáltatóközpontok fejlesztésére összpontosí-
tott, hiszen a kanadai vállalatok (mint a CGI) hosszú évek tapasztalatával és nagy 
szakértelemmel rendelkeznek abban. Lengyelországban már jelen vannak ilyen 
cégek, és valószínűleg hamarosan más közép-európai országokban is számítani 
lehet rájuk. A pénzügyi és a környezetvédelmi szolgáltatások terén is egyre fejlődik 
és mind jobban működik az együttműködés.

KÖVETKEZTETÉS

A CETA komoly lehetőségeket nyújt mind a kanadai, mind az uniós cégek 
számára, hogy új utakat keressenek az egymás piacaihoz való hozzáférés 
révén, és különböző stratégiai szövetségeket fejlesszenek ki nemcsak a két 

fél, de harmadik országok piacain is. A megállapodás 2017 szeptemberében lépett 
hatályba, és az elsődleges kereskedelmi adatok nem csupán Kanada és az EU, 
hanem az észak-amerikai állam és a V4-es országok viszonylatában is emelke-
dő tendenciát (9,1 százalékos növekedést) mutatnak. Ezen belül a kanadai–cseh 
kereskedelem 25,4, a kanadai–magyar 11,6, a kanadai–lengyel 5,5, a kanadai–
szlovák pedig 7,5 százalékos növekedést ért el. A két fél között sok hasonlóság 
tapasztalható a gazdasági tevékenységük és a nemzetközi kereskedelmi piacon 

https://www.cgi.com/en
https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/year_one-premiere_annee.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/year_one-premiere_annee.aspx?lang=eng


E-2019/04.

11

KKI
E L E M Z É S E K

 CETA 

való viselkedésük tekintetében. Egyaránt a kkv-k dominálnak mind a csúcstechno-
lógiát, mind a közepes, illetve alacsony technológiai szintet képviselő ágazatokban. 
A cégeknek mélyreható elemzést kell végezniük, hogy tisztában legyenek azzal, 
mely területeken kell versenyezniük, melyeken pedig együttműködniük, és a folya-
mat révén hogyan tudnak hosszú távú üzleti együttműködéseket kialakítani. Az 
exportra és az importra vonatkozó adatokból nem derül ki pontosan a kanadai és 
a V4-es vállalatok valós üzleti potenciálja. A politikai döntéshozóknak, a vállalkozóknak 
és a kutatóknak intenzíven együtt kell működniük annak érdekében, hogy feltárják, 
hol és milyen szektorokban állnak rendelkezésre lehetőségek, és hogyan élvezhe-
tik azok előnyeit. A csúcstechnológiai szektorok – mint például az űrhajózás –, a 
gépgyártás, az orvosi eszközök, a közlekedés, az autóipar, az információs és kom-
munikációs technológiák, a tiszta technológia, a közös szolgáltatóközpontok, az 
oktatás, a kutatás-fejlesztés, a biotechnológia és a professzionális szolgáltatási 
iparágak esetében hasznos lehet a kapcsolatok fejlesztése. A régióknak meg kell 
vizsgálniuk az együttműködési lehetőségeket. Ha a múltbeli tapasztalatok valami-
lyen jelzést adnak a jövőre, akkor az az, hogy a CETA 5 év alatt akár 55 százalékkal 
is megnövelheti a Kanadába irányuló exportot.

A potenciális lehetőségek teljes körű kiaknázásához mindkét félnek ismernie 
kell a másik piacát és kultúráját, és be kell fektetnie ahhoz, hogy az együttműkö-
dés fejlődhessen, új utakat törhessen magának. A kereskedelmi bemutatókon való 
részvétel, egymás üzleti kultúrájának a megértése, a vállalkozók és vezetők számá-
ra szervezett workshopok, valamint a kétirányú kutatási tevékenységek ösztönzése 
segíthet néhány olyan kihívás leküzdésében, amelyekkel a vállalkozók az új kereske-
delmi lehetőségek feltárása során bármikor szembekerülhetnek.

A szerző a Külügyi és Külgazdasági Intézet vendégkutatója, a Thompson Rivers University (British 
Columbia, Kanada) adjunktusa.


