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VYSTÚPENIE MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR  
 

 NA ODBORNEJ KONFERENCII  NA TÉMU:  

Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ,  

Kanadou a USA (CETA a TTIP) 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Excelencie,  

vážené panie poslankyne,  

vážení páni poslanci, 

vážené dámy, vážení páni, 

 

dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítal na odbornej 

konferencii k aktuálnym témam obchodnej agendy Európskej únie, ktorými sú 

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou 

a Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi EÚ a Spojenými 

štátmi americkými.  

Na úvod by som rád poďakoval kancelárii Veľvyslanectva Kanady, 

veľvyslanectvu USA, zastúpeniu Európskej komisie a Podnikateľskej aliancii 

Slovenska za vynikajúcu spoluprácu pri príprave tejto konferencie a zároveň 

privítal milých hostí nielen z Európy, ale aj z Kanady a USA. V prvom rade 

vítam zástupcu hlavného negociátora EÚ pre prípravu dohody o voľnom 

obchode s Kanadou – p. Philippa Dupuisa, hlavného negociátora Kanady pre 

danú dohodu – p. Steva Veheula, hlavného negociátora EÚ pre prípravu dohody 

o voľnom obchode s USA – p. Ignacia Garciu Bercera, p. Jonathana Kallmera  – 

zástupcu United States Trade Rrepresentation, ako aj kľúčových predstaviteľov 

MZVaEZ SR, MPaRV SR, MF SR, SOPK, Podnikateľskej aliancie Slovenska 

a hlavne Vás, milí účastníci konferencie. 



Ministerstvo hospodárstva SR organizuje túto konferenciu ako rezort 

kompetentný za prípravu pozícií a presadzovanie záujmov SR vo vzťahu ku 

spoločnej obchodnej politike EÚ. Dohody o voľnom obchode s tretími, teda 

nečlenskými krajinami, predstavujú dôležitý nástroj spoločnej obchodnej 

politiky Európskej únie. Ich počet v poslednom období významne vzrástol, aj 

v reakcii na nedostatočný pokrok v rokovaniach v rámci Svetovej obchodnej 

organizácie o napĺňaní Rozvojovej agendy z Dohy.  

Slovenská ekonomika je otvorenou ekonomikou s len 5,4 miliónovým 

spotrebiteľským trhom a nevýraznou surovinovou základňou. V malej krajine, 

ako je Slovensko, je zahraničný obchod a proexportne orientovaná obchodná 

politika rozhodujúca pre hospodársky rast. Jeho hnacím motorom je zahraničný 

obchod, pričom exportná výkonnosť slovenskej ekonomiky (meraná podielom 

vývozu výrobkov a služieb na HDP) dosiahla v minulom roku hodnotu  

viac ako 97 %.  

Slovenská republika sa zasadzuje tak o rozvíjanie multilaterálneho 

obchodného systému, ako aj o uzatváranie preferenčných obchodných dohôd 

s významnými obchodnými partnermi EÚ ako komplementárnej cesty  

k multilaterálnej liberalizácii obchodu.  

Jednou z takýchto dohôd je aj Komplexná hospodárska a obchodná 

dohoda medzi EÚ a Kanadou - CETA, ktorej text už máme k dispozícii. Ide 

o mimoriadne ambicióznu zmluvu medzi partnermi so vzájomnou obchodnou 

výmenou v objeme takmer 60 mld. € ročne. Táto dohoda odstráni clá u viac ako 

99 % colných položiek, čím ušetrí exportérom z EÚ ročne na cle približne  

500 mil. €. Rád by som upozornil aj na ďalšie významné aspekty dohody 

CETA, ktoré budú znamenať uľahčenie prístupu na trh v oblasti verejného 

obstarávania, v obchode so službami, v oblasti investícií, v ochrane práv 

duševného vlastníctva, v ďalšom odstraňovaní netarifných prekážok obchodu 



a zlepšení spolupráce medzi regulačnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za 

tvorbu noriem. Dohoda tiež vytvára rámec pre budúce vzájomné uznávanie 

kvalifikácií v profesiách ako napr. architekti, inžinieri, účtovníci, poskytne 

ochranu zemepisným označeniam EÚ a obsahuje mnohé ďalšie prínosy pre 

podnikateľské subjekty oboch strán.  

Dlhodobo sa takmer 84 % slovenského vývozu realizuje v rámci EÚ  

a obchodná výmena medzi SR a Kanadou zatiaľ nedosahuje svoje možnosti. 

Obrat vzájomného obchodu dosiahol v roku 2013 hodnotu 246 mil. €. Z týchto 

dôvodov možno dohodu CETA považovať aj za príspevok k väčšej 

diverzifikácii slovenskej obchodnej výmeny smerom na tretie krajiny. Verím, že 

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou prispeje  

k prehĺbeniu spolupráce predovšetkým v oblasti rozvoja obchodných vzťahov, 

investovaní a spoločnom podnikaní, ako i k ďalšej významnej politicko-

hospodárskej spolupráci medzi našimi krajinami. Rád by som sa s Vami pri tejto 

príležitosti podelil o pozitívnu správu z jesenného summitu EÚ – Kanada. Dňa 

26. septembra 2014 v Ottawe najvyšší predstavitelia oboch strán oficiálne 

ohlásili ukončenie rokovaní o dohode CETA.  

EÚ však v oblasti severoamerického regiónu už pred vyše rokom otvorila 

ďalšie významné rokovanie o Transatlantickom obchodnom a investičnom 

partnerstve so Spojenými štátmi americkými - TTIP. V súčasnosti ide o jednu 

z najdôležitejších aktivít v oblasti rozvoja medzinárodných politicko-

hospodárskych vzťahov a o veľkú výzvu pre obe strany, pretože EÚ a USA sú 

najvýznamnejšími obchodnými a investičnými partnermi. V roku 2012 až 63 % 

priamych zahraničných investícií z USA smerovalo do EÚ a 44 % priamych 

zahraničných investícií pôvodom z EÚ smerovalo do USA. Tento trend 

pokračoval aj v roku 2013. V prípade uzatvorenia vysoko ambicióznej TTIP 

bude dohoda pokrývať zhruba 50 % svetovej produkcie, takmer 30 % svetového 

obchodu a okolo 20 % svetových priamych zahraničných investícií. 



Hlavnými prínosmi TTIP pre krajinu, akou je Slovensko, bude zlepšenie 

prístupu na svetové trhy, zväčšenie objemu dostupného zahraničného kapitálu, 

zníženie nákladov na dovoz surovín a v neposlednom rade i hlbšia integrácia do 

procesov medzinárodného obchodu. SR po uzatvorení dohody o voľnom 

obchode očakáva zvýšený prílev priamych zahraničných investícií, taktiež aj 

ľahšie etablovanie sa slovenských výrobkov predovšetkým automobilového 

sektoru, elektrotechniky, hutníctva, strojárstva, ale i chemického priemyslu. 

Najväčším prínosom dohody TTIP nebude odstránenie colných prekážok 

obchodu, ale najmä odstránenie netarifných prekážok obchodu a zvýšenie 

kompatibility regulačných systémov EÚ a USA, ktoré prinesie podnikateľskej 

sfére šetrenie nákladov pri realizácii vývozu.  

 

Výhody TTIP pre Slovensko sú zrejmé, preto je potrebné zdôrazňovať 

pozitíva, ako i jej strategický význam nielen pre bilaterálne vzťahy medzi EÚ a 

USA, ale aj pre svetovú ekonomiku a jej regulačné systémy. Oceňujem aktivity 

Európskej komisie zamerané na verejnú diskusiu o budúcej dohode TTIP, ktorá 

by mala byť založená na faktoch, nie mýtoch.  

 

Som presvedčený, že TTIP a ani CETA nebudú viesť k oslabeniu 

environmentálnych, pracovných, sociálnych, zdravotných, bezpečnostných 

štandardov, ochrany osobných údajov, či kultúrnej diverzity v EÚ. Toto sú 

oblasti, ktoré sú predmetom kritiky verejnosti, preto to treba jasne 

verejnosti prezentovať. Z tohto dôvodu sa koná aj dnešná konferencia a 

dúfam, že k tomu aj vo významnej miere napomôže.    

  
 
 

Vážené dámy, vážení páni, 

 
 
dovoľte mi, aby som na záver vyslovil presvedčenie, že i keď je 

Slovenská republika malým investičným trhom v strede Európy a tisíce míľ 



vzdialená od amerického kontinentu, napriek tomu svojím hospodárskym 

rastom, budúcimi vývojovými trendmi a rozvojovými zámermi - ako členská 

krajina EÚ, vyvolá záujem o ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov s tak 

významnými partnermi ako sú Kanada a Spojené štáty americké. Verím, že aj 

dohody CETA a TTIP prispejú k prehĺbeniu spolupráce predovšetkým v oblasti 

rozvoja obchodných vzťahov, investovaní a spoločnom podnikaní, ako 

i k ďalšej významnej politicko-hospodárskej spolupráci medzi našimi krajinami.  

 
 
 
Ďakujem Vám za pozornosť.  

 

 


