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UMOWA CETA – DOSTĘP  
DO KANADYJSKIEGO SYSTEMU 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Kaliszuk*

We	wrześniu	2014 r.	Unia	Europejska	i Kanada	ogłosiły	
zakończenie	rozmów	nad	Kompleksowym	porozumieniem	
gospodarczym	i handlowym	(Comprehensive Economic and 
Trade Agreement –	 dalej	 umowa	CETA).	 Jednym	 z  najważ-
niejszych,	o ile	nie	najważniejszym	celem	Unii	Europejskiej	
w negocjacjach	był	możliwie	najlepszy	dostęp	do	kanadyj-
skiego	 rynku	 zamówień	publicznych	na	wszystkich	pozio-
mach	 administracyjnych	 (krajowym,	 regionalnym	 i  lokal-
nym)	oraz	w sferze	użyteczności	publicznej.	Umowa	CETA	
miała	zapewnić	traktowanie	unijnych	dostawców	nie	mniej	
korzystne	niż	dostawców	lokalnych1.	Spełnienie	tych	postu-
latów	było	traktowane	przez	Unię	wręcz	jako	warunek	sine 
qua non	podpisania	umowy2.	Podejście	to	wynikało	z  jed-
nej	 strony	z atrakcyjności	kanadyjskiego	 rynku	zamówień	
publicznych,	a  z drugiej	 –	 z asymetrii	w dostępie	do	 tego	
rynku	na	niekorzyść	UE.	Rynek	unijny	był	de facto	otwarty	
dla	 firm	 kanadyjskich3.	 Unia	 była	 zwolenniczką	 otwarcia	
rynku	zamówień	publicznych	na	międzynarodową	konku-
rencję	i stosowania	wobec	nich	takich	samych	reguł	handlu	
międzynarodowego,	 jak	 wobec	 innych	 sektorów,	 Kanada	

natomiast,	 traktując	 zamówienia	 publiczne	 jako	 ważne	
narzędzie	polityki	gospodarczej	 i społecznej,	była	niechęt-
na	liberalizacji	rynku	zamówień	publicznych	szczebla	regio-
nalnego	 i  lokalnego	oraz	 sektora	użyteczności	publicznej.	
Podejście	Kanady	przypisuje	się	także	ustrojowi	federalne-
mu	i znacznej	autonomii	jej	prowincji4.

Różnice	w  podejściu	 obu	 stron	 do	 zamówień	 publicz-
nych	 odzwierciedla	 zakres	 ich	 zobowiązań	 w  fakultatyw-
nym	 porozumieniu	 członków	 Światowej	 Organizacji	 Han-
dlu	 (WTO)	w sprawie	zamówień	rządowych	(Agreement on 
Government Procurement	–	GPA)	zarówno	w wersji	pierwot-
nej	(GPA	z 1994	r.),	jak	i w wersji	zmienionej	(zrewidowane	
Porozumienie	w sprawie	zamówień	rządowych,	tzw.	GPA	II).	
Zobowiązania	UE	i Kanady	przyjęte	w GPA	stanowiły	punkt	
wyjścia	 do	 negocjacji	 umowy	CETA	w omawianej	 dziedzi-
nie.	W rokowaniach	tych,	po	raz	pierwszy	w historii	Kanady,	
uczestniczyły	 jej	 prowincje5	 i  terytoria6.	 Zamówienia	
publiczne,	zgodnie	z konstytucją	tego	kraju,	należą	bowiem	
do	dziedzin,	w których	władze	federalne	dzielą	kompetencje	
z prowincjami	(„wspólna	jurysdykcja”)7.	We	wcześniejszych	
umowach	 międzynarodowych,	 obejmujących	 jedną	 lub	
więcej	dziedzin	jurysdykcji	prowincji	 (wspólnej	 lub	wyłącz-
nej),	 zamieszczano	 tzw.	 klauzulę	 federalną,	 ograniczającą	
odpowiedzialność	rządu	federalnego	wobec	drugiej	strony	
umowy	 w  razie	 problemów	 z  wdrożeniem	 zobowiązań	
przez	władze	prowincji.	Obecnie	partnerzy	handlowi	Kana-
dy	nie	akceptują	jednak	takiego	rozwiązania8.

4 Political & economic relations,	 Delegation	 of	 the	 European	
Union	 to	 Vietnam,	 http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/
eu_vietnam/political_relations/index_en.htm	[dostęp	10.12.2015].

5 Agreement in the form of an exchange of letters on trade in 
textile and clothing products and other market opening measures 
amending	the	agreement	between	the	European	Community	and	
The	Socialist	Republic	of	Vietnam,	as	last	amended	by	the	Agree-
ment in the form of an exchange of letters initialled on 31 March 
2000.

6	http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/	
agreements-conventions/agreement/?aid=2011010	[dostęp	
10.12.2015].

7	Wyrażone	w dolarach	USA	oficjalne	dane	wietnamskie	doty-
czące	 inwestycji	 unijnych	 przeliczono	 na	 euro	 według	 średnich	
kursów	Europejskiego	Banku	Centralnego:	

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Kurs	EUR/USD 1,33 1,39 1,28 1,33 1,33

8	Por.	B.D.	Nguyen,	T.T.	Nguyen,	Future Vietnam-EU Free Trade 
Agreement (Vietnam-EU FTA): An Analysis of Trade Creation and Trade 
Diversion Effects,	http://veam.org/papers2014/94_Nguyen%20Binh	
%20Duong.pdf,	s.	3	[dostęp	10.12.2015].

9	Opublikowane	przez	OECD	dane	o pomocy	rozwojowej	dla	
Wietnamu	wyrażone	w dolarach	USA	przeliczono	na	euro	według	
średnich	kursów	Europejskiego	Banku	Centralnego:	

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Kurs	EUR/USD 1,33 1,39 1,28 1,33 1,33

10	Por.	B.D.	Nguyen,	T.T.	Nguyen,	Future Vietnam-EU Free Trade 
Agreement…,	op.cit.

11	C.	Dordi,	F.L.	Pasini,	The impact of Vietnam – EU FTA on some 
selected importing sectors of Vietnam,	9.06.2011,	http://wtocenter.vn/
content/impact-vietnam-%E2%80%93-eu-fta-some-selected-
importing-sectors-vietnam	[dostęp	8.12.2015];	oraz	B.D.	Nguyen,	
T.T.	Nguyen,	Future Vietnam-EU Free Trade Agreement…,	op.	cit.	

12	 B.D.	 Nguyen,	 T.T.	 Nguyen,	 Future Vietnam-EU Free Trade 
Agreement…,	op.	cit.,	s.	18.

13	 W  2015  r.	 oczekuje	 się	 inwestycji	 unijnych	 na	 poziomie	 
1	mld	euro.	http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/eu_vietnam	/
trade_relation/index_en.htm	 (wg	stanu	na	15.12.2014	 r.)	 [dostęp	
10.12.2015].

14	P.	Maister,	Vietnam and Malaysia predicted to be FDI winners 
of TPP agreement,	 10.12.2015,	 http://www.fdiintelligence.com/
Locations/Asia-Pacific/Vietnam-and-Malaysia-predicted-to-be-FDI-
winners-of-TPP-agreement?utm_campaign=E-newsletter+January
+2016+%281st+edition%29&utm_source=emailCampaign&utm_
medium=email&utm_content=	[dostęp	12.12.2015]
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Celem	niniejszego	artykułu	 jest	ocena	 znaczenia	oferty	
kanadyjskiej	 dla	 firm	 unijnych,	 dokonana	 przez	 pokazanie	
wartości	 kanadyjskiego	 rynku	 zamówień	 rządowych	 oraz	
porównanie	warunków	tej	oferty	z warunkami	przyznanymi	
przez	 Kanadę	 firmom	 z  krajów	 trzecich	 na	 mocy	 porozu-
mień	międzynarodowych,	a także	wskazanie	szans	wynikają-
cych	z nowych	warunków	dostępu	do	kanadyjskiego	rynku	
zamówień	rządowych	dla	firm	unijnych,	w tym	polskich.	

Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych

Dostęp	podmiotów	zagranicznych	do	zamówień	publicz-
nych	był	wyłączony	z zakresu	Układu	ogólnego	w sprawie	
taryf	celnych	i handlu	(GATT)	i Układu	ogólnego	w sprawie	
handlu	usługami	(GATS).	Plurilateralne	porozumienie	GPA,	
które	weszło	w życie	1	stycznia	1996	r.,	wprowadziło	zasady	
GATT/GATS	 (niedyskryminacji9	 i  przejrzystości	 procedur)	
do	określonych	dziedzin	zamówień	publicznych10.	W poro-
zumieniu	 tym	 strony	 zobowiązały	 się	 do	 wzajemnego	
otwarcia	rynków	w zakresie	niektórych	rodzajów	zakupów	
towarów11	 i  usług,	 dokonywanych	 przez	 określone	 pod-
mioty	 publiczne	 powyżej	 określonej	 wartości	 progowej,	
wyrażonej	w specjalnych	prawach	ciągnienia	 (Special Dra-
wing Rights – SDR),	 czyli	 jednostkach	 rozliczeniowych	Mię-
dzynarodowego	 Funduszu	 Walutowego12.	 Zakres	 GPA	
wynika	z treści	załączników	i not	złożonych	przez	poszcze-
gólne	strony,	w których	wskazano	podmioty	zobowiązane	
do	 stosowania	 reguł	 porozumienia	 oraz	 kategorie	 zamó-
wień,	do	których	te	reguły	będą	mieć	zastosowanie,	a także	
kategorie	 zamówień,	 których	 dana	 strona	 nie	 zamierza	
udostępniać	innym	stronom13.	Porozumienie	GPA	z 1994 r.	
zawierało	klauzulę	przeglądową,	zobowiązującą	strony	do	
renegocjowania	zarówno	zasad,	jak	i zakresu	porozumienia.	
Stanowiła	ona	podstawę	do	rozpoczęcia	rokowań	w 1999 r.	
W grudniu	2011 r.	sygnatariusze	GPA	osiągnęli	porozumie-
nie	polityczne	w sprawie	wyników	rokowań14.	Nowe	poro-
zumienie	weszło	w życie w kwietniu	2014 r.,	po	ratyfikowa-
niu	protokołu	zmieniającego	porozumienie	GPA	z 1994 r.	
przez	 dwie	 trzecie	 stron	 GPA15.	 Tekst	 zrewidowanego	
porozumienia	 jest	 wzorowany	 na	 unijnych	 dyrektywach	
w sprawie	zamówień	publicznych	oraz	zapewnia	spójność	
między	dyrektywami	unijnymi	i zobowiązaniami	międzyna-
rodowymi	UE.	Strony	GPA	II	rozszerzyły	zakres	wzajemnych	
koncesji	w różnym	zakresie	(łączną	wartość	rozszerzonego	
rynku	WTO	szacowało	na	80-100	mld	USD16).	Zwiększono	
liczbę	 objętych	 zobowiązaniami	międzynarodowymi	 pod-
miotów	 zamawiających	 na	 szczeblach	 centralnym	 i  niż-
szych	oraz	rozszerzono	zakres	przedmiotowy	udostępnia-
nych	zamówień	w odniesieniu	do	towarów	i usług	(wszyst-
kie	 strony	 zaoferowały	 pełny	 katalog	 robót	 budowla-
nych)17.	Zobowiązania	stron	ujęto	w siedmiu	załącznikach:	
trzech	 o  charakterze	 podmiotowym	 (zał.	 1	 –	 centralna	
administracja	 rządowa,	 zał.	 2	 –	 administracja	 lokalna	
i regionalna,	zał.	3	–	inne	podmioty	udzielające	zamówień,	
w  tym	 przedsiębiorstwa	 użyteczności	 publicznej),	 trzech	
o charakterze	przedmiotowym	(zał.	4	–	towary,	zał.	5	–	usłu-
gi	i zał.	6	–	roboty	budowlane)	oraz	załączniku	7	„noty	ogól-
ne”,	zawierającym	zastrzeżenia	oraz	uwagi	szczegółowe.	

Kanada	i Unia	Europejska	były	pierwotnymi	sygnatariu-
szami	GPA.	Unia	zapewniła	oferentom	z państw-stron	GPA	
znacznie	szerszy	dostęp	do	rynku	zamówień	rządowych	niż	
Kanada,	która	pierwotnie	otworzyła	rynek	zamówień	tylko	
na	szczeblu	federalnym,	a ponadto	była	jedyną	stroną	GPA,	
która	nie	 zaoferowała	przynajmniej	 częściowego	dostępu	
do	zamówień	w sektorze	użyteczności	publicznej.	

W rokowaniach	w sprawie	zrewidowanego	porozumie-
nia	oferta	Unii	początkowo	(2005	r.)	obejmowała	zdecydo-
waną	większość	 zamówień	publicznych,	 także	w  sektorze	
użyteczności	publicznej.	W 2008	 roku	 jednak,	 ze	względu	
na	niechęć	niektórych	stron	GPA	do	odwzajemnienia	ofer-
ty,	Unia	przedłożyła	bardziej	ograniczoną	ofertę	uwzględ-
niającą	 możliwości	 stron	 porozumienia.	 Niemniej	 oferta	
objęła	 blisko	 85%	 wartości	 unijnego	 rynku	 zamówień	
publicznych	powyżej	uzgodnionych	progów18.	Oferta	Kana-
dy	była	 znacznie	 skromniejsza.	Podmiotowy	zakres	 zobo-
wiązań	 na	 poziomie	 federalnym	 nie	 zmienił	 się	 istotnie	
w porównaniu	 z GPA	 (zmiany	w wykazie	departamentów	
i agencji	rządowych	wynikały	głównie	z przekształceń	insty-
tucjonalnych).	 Kanada	 nie	 rozszerzyła	 również	 listy	 towa-
rów,	 usług	 i  robót	 budowlanych,	 objętych	 porozumie-
niem19.	 Znaczne	 zmiany	 zaszły	 natomiast	 na	 poziomie	
regionalnym.	Zakresem	zobowiązań	GPA	 II	objęte	 zostały	
wszystkie	prowincje	i terytoria	oraz	10	z 45	przedsiębiorstw	
rządowych	 działających	 na	 zasadach	 rynkowych	 (Crown 
corporations),	należących	do	instytucji	federalnych.	Włącze-
nie	prowincji	i części	przedsiębiorstw	rządowych	do	GPA	II	
wynikało	z dwustronnego	porozumienia	w sprawie	zamó-
wień	 rządowych,	 podpisanego	 przez	 Kanadę	 ze	 Stanami	
Zjednoczonymi	w 2010	roku	(piszemy	o tym	dalej).	

Progi	kwot	przyjęte	przez	większość	stron	porozumie-
nia	GPA	są	 identyczne.	Próg	w zamówieniach	podmiotów	
federalnych	Kanady	jest	taki	sam	jak	w Unii	(130	tys.	SDR),	
natomiast	 w  zamówieniach	 podmiotów	 regionalnych	
i lokalnych	jest	wyższy	(odpowiednio	355	tys.	SDR	i 200	tys.	
SDR).	

Unia	Europejska,	aby	zapewnić	większą	symetrię	zobo-
wiązań,	ograniczyła	dostęp	niektórych	sygnatariuszy	poro-
zumienia	GPA	II	do	pewnych	kategorii	zamówień	do	czasu,	
gdy	 uzna,	 że	 zapewnili	 satysfakcjonujący	 dostęp	 unijnym	
dostawcom,	 towarom	 i  usługom20.	 W  odniesieniu	 do	
dostawców	i usługodawców	z Kanady	Unia	podniosła	próg	
w  zamówieniach	 publicznych	 podmiotów	 szczebla	 regio-
nalnego	 z  200	 tys.	 SDR	 do	 355	 tys.	 SDR,	 tj.	 do	 poziomu	
wyznaczonego	 przez	 Kanadę	 dla	 zamówień	 prowincji.	
Ponadto	 w  odniesieniu	 do	 towarów,	 usług,	 dostawców	
i usługodawców	kanadyjskich	za	nieobjęte	porozumieniem	
GPA	 II	 uznała	 zamówienia	 udzielane	 przez	 unijne	władze	
regionalne	miast-regionów21	(załącznik	2	Podmioty niższego 
szczebla)	oraz	zamówienia	udzielane	przez	podmioty	pro-
wadzące	 działalność	 w  dziedzinie	 transportu	 miejskiego	
i kolejowego	(zał.	3	Podmioty sektora użyteczności publicznej, 
które udzielają zamówień zgodnie z postanowieniami porozu-
mienia,	 pkt.	 6).	 Z  kolei	Kanada	wyłączyła	Unię	Europejską	
z  zakresu	 zał.	 3	 (Przedsiębiorstwa rządowe),	 obejmującego	
dziesięć	federalnych	przedsiębiorstw	rządowych.	
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System zamówień publicznych w Kanadzie

Aby	 ocenić	 potencjalne	 korzyści	 Unii	 Europejskiej	
z umowy	CETA	w dziedzinie	zamówień	publicznych,	należy	
odnieść	 się	 do	 stanu	 obecnego.	 Zamówienia	 publiczne	
w Kanadzie	podlegają	postanowieniom	wielu	umów	mię-
dzynarodowych	 i  krajowych,	 wewnętrznym	 aktom	 praw-
nym	oraz	 różnego	 rodzaju	dyrektywom	 i wytycznym	 Izby	
Skarbowej,	 Sekretariatu	 Kanadyjskiej	 Izby	 Skarbowej	 (The 
Treasury Board of Canada Secretariat)	 oraz	 Ministerstwa	
Robót	Publicznych	i Usług	Rządowych22.	

Sferę	zamówień	publicznych	rządu	federalnego	regulu-
ją	następujące	akty	prawne:	

 � Ustawa	o zarządzaniu	finansowym23,
 � Ustawa	 o  Ministerstwie	 Robót	 Publicznych	 i  Usług	
Rządowych24,

 � Ustawa	o produkcji	obronnej25,
 � Ustawa	o rachunkowości	federalnej26.

Każda	 prowincja	 ma	 ponadto	 swoje	 własne	 przepisy	
prawne.	 Zamówienia	 na	 szczeblu	 samorządowym	 są	
zazwyczaj	 regulowane	przez	prawo	 zwyczajowe	 i  skodyfi-
kowane	w statutach	gmin,	procedurach	przetargowych	itp.	
Prowincje	 Kolumbia	 Brytyjska,	 Alberta	 i  Saskatchewan	 są	
stronami	Nowego	Zachodniego	Partnerskiego	Porozumie-
nia	Handlowego	 (New West Partnership Trade Agreement – 
NWPTA).	Porozumienie	NWPTA	wymaga,	aby	w przetargach	
o wartości	powyżej	przyjętych	progów	trzy	prowincje	i  ich	
niższe	 jednostki	udzielały	 zamówień	w sposób	niedyskry-
minujący	dostawców	z pozostałych	dwóch	prowincji27.	

Ważną	rolę	w kanadyjskim	systemie	zamówień	publicz-
nych	pełni	Porozumienie	w sprawie	handlu	wewnętrznego	
(Agreement on Internal Trade – AIT),	 które	 ma	 zapewnić	
równe	 traktowanie	 krajowych	 dostawców	 niezależnie	 od	
miejsca	pochodzenia.	Wymogom	AIT	podlegają	wszystkie	
szczeble	 rządowe,	w  tym	władze	 samorządowe,	 uczelnie,	
szkoły	i szpitale,	czyli	tzw.	sektor	MASH	(municipalities, aca-
demia, school boards and hospitals)28.	Porozumienie	obej-
muje	zamówienia	o wartości	nie	mniejszej	niż	25	tys.	dola-
rów	 kanadyjskich	 (CAD)	 w  przypadku	 dostaw	 towarów	
i 100	tys.	CAD	w przypadku	usług,	także	budowlanych29.

Umowy	 międzynarodowe	 Kanady	 odnoszące	 się	 do	
sfery	 zamówień	 publicznych	 to	 –	 oprócz	 wspomnianego	
plurilateralnego	porozumienia	GPA	II	–	regionalne	porozu-
mienia	handlowe,	wśród	których	najważniejszą	dotychczas	
rolę	 odgrywają	 układ	 trójstronny	 Stanów	 Zjednoczonych,	
Kanady	i Meksyku	–	NAFTA	(North American Free Trade Agre-
ement)	 oraz	 porozumienie	 USA-Kanada	w  sprawie	 zamó-
wień	rządowych	(The Agreement between the Government of 
Canada and the Government of the United States of America 
on Government Procurement30).	

Porozumienie USA-Kanada w sprawie zamówień 
rządowych

Prowincje	 kanadyjskie	 zostały	 objęte	 zobowiązaniami	
międzynarodowymi	 po	 raz	 pierwszy	 w  2010  r.	 na	 mocy	

porozumienia	 USA-Kanada	 w  sprawie	 zamówień	 rządo-
wych.	Wcześniejsze	umowy	Kanady	z innymi	krajami	odno-
siły	się	tylko	do	zamówień	udzielanych	przez	organy	fede-
ralne.	 Asumpt	 porozumieniu	 dwustronnemu	 ze	 Stanami	
Zjednoczonymi	 dała	 Amerykańska	 ustawa	 o  odrodzeniu	
gospodarczym	i reinwestycjach	(The American Recovery and 
Reinvestment Act –	 ARRA),	 podpisana	 przez	 prezydenta	
Baracka	 Obamę	 w  lutym	 2009  r.	 –	 w  reakcji	 na	 kryzys	
gospodarczy.	 Ustawa	 ARRA	 wprowadziła	 pakiet	 działań	
o wartości	787	mld	USD,	mających	pobudzić	gospodarkę.	
Korzystanie	 z  tych	 funduszy,	 poza	 pewnymi	 wyjątkami	
(wymogi	 interesu	publicznego,	niedostępność	 lub	nieuza-
sadnione	 koszty),	 uwarunkowane	było	użyciem	w budyn-
kach	użyteczności	publicznej	i robotach	publicznych	finan-
sowanych	 przez	 ARRA	 wyrobów	 stalowych	 oraz	 innych	
wyrobów	przemysłowych	wyprodukowanych	w USA	 (Sek-
cja	1605	ARRA	–	Buy American).	Aby	skorzystać	z dodatko-
wych	 zamówień	 rządu	 amerykańskiego,	 Kanada	 zgodziła	
się	 otworzyć	 rynek	 zamówień	 prowincji31.	 Zobowiązania	
złożyły	wszystkie	prowincje	i dwa	terytoria	(Jukon	i Teryto-
ria	Północno-Zachodnie)32.	Zobowiązania	nie	objęły	jednak	
samorządów	i przedsiębiorstw	rządowych.	W zamian	USA	
zagwarantowały	 Kanadzie	 dostęp	do	 rynku	 zamówień	 37	
stanów,	zgłoszonych	wcześniej	do	GPA.	Zobowiązania	obu	
stron	 zostały	 inkorporowane	 do	 GPA	 (zał.	 2)	 jako	 stałe	
i wzajemne	w odniesieniu	do	zamówień	prowincji,	 teryto-
riów	i stanów.	Zobowiązania	kanadyjskich	prowincji	zaofe-
rowane	 Stanom	 Zjednoczonym	 zostały	 rozszerzone	 na	
innych	 sygnatariuszy	 GPA	 drogą	 wymiany	 wzajemnych	
koncesji.	

W  ramach	 omawianego	 porozumienia	 dwustronnego	
Kanada	 dodatkowo	 zagwarantowała	 amerykańskim	 fir-
mom	 dostęp	 do	 projektów	 budowlanych	 realizowanych	
przez	podmioty	szczebla	regionalnego	(13	prowincji	i tery-
toriów)	 i  lokalnego,	 w  tym	 przedsiębiorstwa	 rządowe	
(szczebel	lokalny	i przedsiębiorstwa	rządowe	nie	były	włą-
czone	do	oferty	Kanady	w GPA).	Z kolei	Stany	Zjednoczone	
zgodziły	 się	 na	 udział	 kanadyjskich	 producentów	 stali	
i wyrobów	przemysłowych	w siedmiu	programach	finanso-
wanych	na	mocy	ustawy	ARRA,	gdzie	obowiązywały	prefe-
rencje	dla	firm	amerykańskich	(„Buy American”).	Dotyczyło	
to	 projektów	 o  wartości	 co	 najmniej	 7,8	 mln	 USD	 (próg	
określony	w GPA)33.	Dodatkowe	wzajemne	koncesje	miały	
jednak	charakter	tymczasowy	i wygasły	z końcem	września	
2011	 r.,	 razem	 z  pakietem	 stymulacyjnym	 prezydenta	 
B.	Obamy.

Partnerstwo Transpacyficzne

W dniu	5	października	2015 r.	Kanada	podpisała	z jede-
nastoma	partnerami	handlowymi,	w tym	ze	Stanami	Zjed-
noczonymi	i Meksykiem	–	stronami	układu	NAFTA,	umowę	
o wolnym	handlu	–	Partnerstwo	Transpacyficzne	(TransPa-
cific Partnership	–	TPP).	Rozdział	15	umowy	TPP	odnosi	się	
do	zamówień	publicznych.	Analiza	postanowień	tego	poro-
zumienia	 wychodzi	 wprawdzie	 poza	 zakres	 niniejszego	
artykułu,	ale	warto	wspomnieć,	że	jest	ono	mniej	ambitne	
pod	względem	dostępu	do	kanadyjskiego	rynku	zamówień	
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niż	 CETA.	 Aby	 poprawić	 skuteczność	 systemu	 zamówień	
rządowych	stosowanego	na	mocy	układu	NAFTA,	Kanada	
zaproponowała	Stanom	Zjednoczonym	i Meksykowi	stoso-
wanie	postanowień	rozdziału	15	umowy	TPP	do	zamówień	
objętych	 artykułem	 1001	 (Zakres	 i  zasięg)	 rozdziału	 10	
„Zamówienia	publiczne”	układu	NAFTA34.	Wykorzystano	by	
w tym	celu	postanowienia	umowy	TPP	o rozstrzyganiu	spo-
rów	(rozdział	28).	Wszystkie	trzy	strony	NAFTA	wyraziły	na	
to	zgodę.	Ponadto	USA	i Kanada	uzgodniły,	że	będą	stoso-
wać	 progi	 TPP	 (tabela	 2)	 w  zamówieniach	 podlegających	
układowi	 NAFTA	 (por.	 Wymiana	 listów	 w  umowie	 TPP	
w rozdziale	„Instrumenty	powiązane”).	

Wartość kanadyjskiego rynku zamówień publicznych

Kanadyjski	rynek	zamówień	publicznych	jest	atrakcyjny,	
zwłaszcza	 na	 poziomie	 prowincji	 i  gmin.	 Dokładne	 jego	
oszacowanie	 sprawia	 jednak	 spore	 trudności.	 Brak	 jest	
statystyk	pokazujących	kompleksowo	wartość	rynku	zamó-
wień	na	wszystkich	szczeblach	administracyjnych.	Sekreta-
riat	Kanadyjskiej	Izby	Skarbowej	publikuje	dane	dla	admini-
stracji	federalnej,	a MARCAN35	–	sprawozdania	z zamówień	
instytucji	szczebla	federalnego	i prowincji	objętych	Porozu-
mieniem	 w  sprawie	 handlu	 wewnętrznego,	 które	 jednak	
nie	 uwzględniają	 zamówień	 przedsiębiorstw	 rządowych	
oraz	gmin	i sektora	użyteczności	publicznej	(MASH).

Z  rocznych	sprawozdań	Sekretariatu	Kanadyjskiej	 Izby	
Skarbowej	wynika,	 że	w  latach	 2010-2013	wartość	 zamó-
wień	 administracji	 federalnej	 kształtowała	 się	 średnio	 na	
poziomie	15	mld	CAD.	W 2013 r.	wartość	363	tys.	transakcji	
wyniosła	 14,6	 mld	 CAD	 (z  tego	 52,6%	 stanowiły	 usługi,	
40,3%	–	dostawy	towarów	i 7,1%	–	usługi	budowlane36).	

Według	 statystyk	 MARCAN,	 w  roku	 finansowym	
2011/2012	 (ostatni	 rok,	 dla	 którego	 są	 dostępne	 dane)	
łączne	 zamówienia	władz	 federalnych	 i  prowincjonalnych	
(bez	 przedsiębiorstw	 rządowych	 oraz	 sektora	 MASH)	
wyniosły	 ponad	 28	 mld	 CAD,	 z  czego	 ok.	 1/3	 stanowiły	
zamówienia	 instytucji	 federalnych.	 Najwyższą	 wartość	
miały	zamówienia	trzech	prowincji:	Quebec,	Alberta	i Onta-
rio,	 najniższą:	 Terytoriów	 Północno-Zachodnich,	 Jukonu,	
Nowej	Fundlandii	i Labradoru	oraz	Wyspy	Księcia	Edwarda	
(pozycja	„pozostałe”	w wykresie	1).	

Wartość	 kontraktów	 nieujmowanych	 w  statystykach	
MARCAN	 jest	znacznie	wyższa.	W 2011	r.,	według	Komisji	
Europejskiej,	wartość	zamówień	kanadyjskich	gmin	wyno-
siła	112 mld	CAD	(około	82 mld	euro),	co	stanowiło	blisko	
7%	 ówczesnego	 produktu	 krajowego	 brutto	 Kanady37.	
Według	źródeł	kanadyjskich	kwota	 ta	była	 jeszcze	wyższa	
–	120	mld	CAD38.

Według	 statystyk	 OECD,	 w  Kanadzie	 udział	 wydatków	
szczebli	niższych	niż	centralny	w ogólnej	wartości	udzielo-
nych	zamówień	rządowych	jest	najwyższy	wśród	członków	

Wykres 1

Zamówienia publiczne w Kanadzie podlegające obowiązkowi sprawozdania na mocy Porozumienia  
w sprawie handlu wewnętrznegoa, rok finansowy 2011/2012, w %

a Bez przedsiębiorstw rządowych i sektora MASH. Wartość zamówień publicznych w tym ujęciu w 2011/2012 r. wyniosła 28,2 mld CAD.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MARCAN, Statistics on Procurement.
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Wykres 3

Zamówienia publiczne w Kanadzie na tle innych członków OECDa w 2013 r., w % PKB

a Brak danych dla Chile i Turcji; OECD – średnia ważona (średnia nieważona – 13%).

Źródło: OECD, General government procurement as percentage of GDP and as share of total government expenditures, 2013, Government at 
a Glance, 2015, OECD Publishing, Paris 2015.

Wykres 2

Zamówienia rządowe w Kanadzie w podziale na szczeble administracyjne, bez wydatków na zabezpieczenie  
społeczne, na tle innych członków OECD (2013a)

Uwaga: Poziom niższy niż krajowy w przypadku Kanady oznacza władze prowincji i władze lokalne. 
a Brak danych dla Australii, Chile i Turcji. Dla Irlandii, Norwegii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i USA dane łącznie z wydatkami na zabezpiecze-
nie społeczne. OECD – średnia ważona (średnia nieważona – 53%).

Źródło: OECD, National Accounts Statistics (database), Government at a glance. Procurement spending, 2013.
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tej	organizacji	(87%,	przy	średniej	ważonej	dla	krajów	OECD	
–	63%)39	–	wykres	2.	Udział	zamówień	rządowych	(wszyst-
kich	szczebli)	w PKB	Kanady	wyniósł	w 2013 r.	13,3%,	przy	
średniej	 ważonej	 dla	 krajów	 OECD	 na	 poziomie	 12,1%	 –	
wykres	3	(w UE	było	to	ok.	19%40).	Oznacza	to,	że	wartość	
rynku	zamówień	rządowych	w Kanadzie	przekracza	znacz-
nie	 250	 mld	 CAD	 (PKB	 Kanady	 w  2013  r.	 –	 1954,2	 mld	
CAD41).

Struktura kontraktów według wielkości firmy

Dane	 Ministerstwa	 Robót	 Publicznych	 i  Usług	 Rządo-
wych	wskazują,	 że	małe	 i  średnie	przedsiębiorstwa	 (MSP)	
kanadyjskie	 odnoszą	 znaczne	 sukcesy	 w  zdobywaniu	
zamówień	rządowych.	Należy	 jednak	zaznaczyć,	że	defini-
cja	MSP	 jest	w  Kanadzie	 inna	 niż	w Unii	 Europejskiej.	 Za	
MSP	uznaje	się	w Kanadzie	przedsiębiorstwa	zatrudniające	
do	500	osób.	Dodatkowo	kryterium	małego	przedsiębior-
stwa	 jest	 inne	dla	 przedsiębiorstw	produkcyjnych,	 a  inne	
dla	 firm	 usługowych.	 W  pierwszym	 przypadku	 za	 małe	
przedsiębiorstwo	 uznaje	 się	 takie,	 które	 zatrudnia	 mniej	
niż	100	osób,	w drugim	–	mniej	niż	50	osób.	Do	tak	rozu-
mianych	MSP	trafia	średnio	około	40%	w wyrażeniu	warto-
ściowym	 lub	 76%	 w  wyrażeniu	 ilościowym	 rządowych	
zamówień	udzielonych	firmom	kanadyjskim42.	Na	podsta-
wie	szczegółowych	danych	można	wywnioskować,	że	radzą	

sobie	one	dobrze	zarówno	w zamówieniach	małych,	o war-
tości	do	25	tys.	CAD,	 jak	 i kontraktach	o znacznie	wyższej	
wartości,	nawet	powyżej	miliona	CAD	(wykresy	4	i 5).	Widać	
to	 szczególnie	w  statystyce	w  ujęciu	 ilościowym.	Okazuje	
się	bowiem,	że	ponad	połowa	(w ujęciu	wartościowym	i ilo-
ściowym)	 zamówień	 mieszczących	 się	 w  przedziale	 400–
1000	tys.	CAD,	a więc	już	powyżej	progów	przewidzianych	
w umowie	CETA	dla	zamówień	na	towary	i usługi	podmio-
tów	administracji	niższego	szczebla,	trafia	do	firm	małych	
(średnich	–	według	kryteriów	europejskich).

Postanowienia umowy CETA w sferze zamówień 
publicznych43

Analiza	 przeprowadzona	 przez	 urzędników	 unijnych	
i  kanadyjskich	 na	 początku	 2009  r.	 wykazała,	 że	 przyszłe	
kompleksowe	porozumienie	w sprawie	współpracy	gospo-
darczej	 i handlowej	powinno	obejmować	wszystkie	zamó-
wienia	publiczne	administracji	rządowej,	regionalnej	i lokal-
nej	we	wszystkich	sektorach,	łącznie	z sektorem	użyteczności	
publicznej44.	Takie	podejście	zapewniłoby	równe	traktowa-
nie	lokalnych	i unijnych	dostawców.	Ustalono,	że	punktem	
wyjściowym	 w  negocjowaniu	 wzajemnych	 zobowiązań	
będzie	zrewidowany	tekst	GPA.	

Postanowienia	 umowy	 CETA	 odnoszące	 się	 do	 zamó-
wień	 publicznych	 są	 zawarte	 w  rozdziale	 „Zamówienia	

Wykres 4

Podział kontraktów kanadyjskich wg wartości zamówienia (w tys. CAD) i wielkości przedsiębiorstwa w 2012 r.  
– ujęcie wartościowe

Źródło: Public Works and Government Services Canada, Integral to the Economy, Integral to Procurement: 2012 Study of Participation of Small 
and Medium Enterprises in Federal Procurement, January 2013, s. 21.
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publiczne”	(Rozdział	21	wstępnej	wersji	umowy),	składają-
cym	 się	 z  19	 artykułów	 oraz	 dwóch	 dodatków	 zawierają-
cych	w ośmiu	załącznikach	szczegółowe	oferty	stron.	Treść	
artykułów	rozdziału	21	i schemat	załączników	są	wzorowa-
ne	na	Zrewidowanym	porozumieniu	w sprawie	zamówień	
rządowych	 (GPA	 II).	 Treść	 art.	 II	 „Zakres	 obowiązywania	
i stosowania”,	art.	III	„Wyjątki	ze	względów	bezpieczeństwa	
i  wyjątki	 ogólne”,	 art.	 IV	 „Ogólne	 zasady”	 i  artykułów	
następnych	 jest	 w  zasadzie	 powtórzeniem	 odpowiednich	
postanowień	GPA	II.	Również	procedury	udzielania	zamó-
wień	 publicznych,	 zasady	 przejrzystości	 i  informowania	
oraz	 kwalifikowalności	 opierają	 się	 na	 postanowieniach	
tego	porozumienia.	

W artykule	„Ogólne	zasady”	doprecyzowano,	że	umowa	
obejmuje	nie	 tylko	poziom	centralny,	 ale	 także	prowincje	
Kanady	oraz	państwa	członkowskie	UE	i ich	niższe	szczeble	
administracyjne.	W ustępie	2	tego	artykułu	powtórzono	za	
porozumieniem	GPA,	 że	 „W  odniesieniu do wszelkich środ-
ków dotyczących zamówień objętych Porozumieniem, Strona, 
łącznie z jej podmiotami zamawiającymi, nie może:
a) traktować jednego miejscowego dostawcy mniej korzystnie 
niż innego miejscowego dostawcy ze względu na wysokość 
zagranicznego udziału lub własności; lub
b) dyskryminować miejscowego dostawcy ze względu na to, że 
oferowane przez niego w  związku z  danym zamówieniem 
towary lub usługi są towarami lub usługami drugiej Strony”.

Postanowienie	to	w umowie	CETA	ma	większe	znacze-
nie	 niż	 w  GPA	 z  uwagi	 na	 jej	 szerszy	 zakres	 terytorialny	
i podmiotowy	(piszemy	o tym	dalej).	

Umowa	CETA	zakazuje	zobowiązań	offsetowych.	Są	one	
definiowane	podobnie	jak	w GPA,	czyli	jako	„wszelkie warun-
ki lub zobowiązania, które wspierają rozwój lokalny lub popra-
wiają bilans płatniczy Strony, takie jak korzystanie z  wkładu 
lokalnego, licencje na technologię, inwestycje, handel wymien-
ny i podobne działania lub wymogi”	(art.	1	„Definicje”).	Warto	
dodać,	 że	 kanadyjskie	 Porozumienie	 o  handlu	wewnętrz-
nym	pozwala	gminom	stosować	preferencje	dla	lokalnych	
dostawców,	pod	warunkiem	że	są	one	stosowane	przejrzy-
ście45.

Na	mocy	 umowy	CETA	 dostawcy	 zagraniczni	 uzyskają	
prawo	 zakwestionowania	 decyzji	 organów	 udzielających	
zamówienie	do	federalnego	bądź	prowincjonalnego	orga-
nu	administracyjnego	lub	sądowego,	który	ma	prawo	zade-
cydować	o rekompensacie	dla	zagranicznego	oferenta	lub	
ponownym	ogłoszeniu	przetargu	(art.	XVII).	Zarówno	poro-
zumienie	GPA	II,	jak	i układ	NAFTA	oraz	inne	porozumienia	
Kanady	o wolnym	handlu	wymagają	ustanowienia	proce-
dury	odwoławczej	w trybie	administracyjnym	lub	sądowym	
i  przynajmniej	 jednego	 bezstronnego	 organu	 administra-
cyjnego	lub	sądowego,	który	przyjmuje	i rozpatruje	odwo-
łania	 złożone	 przez	 dostawców	 w  odniesieniu	 do	 zamó-
wień	 szczebla	 centralnego	 objętych	 umową.	 W  Kanadzie	
takim	 organem	 odwoławczym	 jest	 Kanadyjski	 Trybunał	

Wykres 5

Podział kontraktów kanadyjskich wg wartości zamówienia (w tys. CAD) i wielkości przedsiębiorstwa w 2012 r.  
– ujęcie ilościowe

Źródło: Jak w wykresie 4.
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Handlu	 Międzynarodowego	 (Canadian International Trade 
Tribunal	–	CITT),	organ	quasi-sądowniczy.	Nie	ma	natomiast	
systemu	 odwoławczego	 na	 poziomie	 prowincji	 i  gmin.	
Umowa	CETA	ma	wymusić	jego	powstanie.

Postanowienia	 rozdziału	 21	 obejmują	 wszystkie	 pod-
mioty	rządowe,	z nielicznymi	wyjątkami	wskazanymi	przez	
prowincje	i terytoria,	a także	wszystkie	towary	i usługi	(poza	
wskazanymi	wyjątkami)	oraz	usługi	budowlane.	W załączni-
kach	 precyzujących	 zakres	 podmiotowy	 podano	 również	
progi,	powyżej	których	umowa	CETA	ma	zastosowanie	do	
zamówień	 publicznych,	 a  w  załączniku	 „Noty	 ogólne”	 –	
wyłączenia	i wyjątki	zgłoszone	przez	prowincje.	Niżej	oma-
wiamy	krótko	najważniejsze	zobowiązania	Kanady	zawarte	
w załącznikach.	

1) Zakres podmiotowy 

Kanada	zgłosiła	98	podmiotów	federalnych	(dla	porów-
nania	w GPA	 II	 i  NAFTA	 –	 po	 78,	 a w  umowie	 TPP	 –	 95).	
Otworzyła	 na	 zagraniczną	 konkurencję	 rynki	 zamówień	
samorządowych,	 sektora	 użyteczności	 publicznej	 oraz	
przedsiębiorstw	 rządowych.	Wszystkie	 prowincje	 i  teryto-
ria	 złożyły	 zastrzeżenia	 wyłączające	 niektóre	 podmioty.	
Najszersze	 przewidziała	 prowincja	 Ontario,	 wyłączając	
samorządowe	i prowincjonalne	podmioty	sektora	energe-
tycznego	 (oprócz	 Hydro One	 i  Ontario Power Generation)	
oraz	agencje	handlowe	i przemysłowe.	W przypadku	Onta-
rio Power Generation	prowincja	zastrzegła	możliwość	stoso-
wania	 preferencji	 dla	 lokalnych	 dostawców.	 Zastrzegła	
ponadto,	 że	 postanowienia	 umowy	 CETA	 nie	 wpłyną	 na	
zamówienia	 odnoszące	 się	 do	 dostaw	 energii	 wiatrowej	
i słonecznej.	Nowa	Szkocja	wyłączyła	z postanowień	CETA	
w  zakresie	 zamówień	 publicznych	 m.in.	 ratownictwo	
medyczne	 oraz	 niektóre	międzyrządowe	 lub	 sprywatyzo-
wane	jednostki	rządowe,	których	nie	jest	właścicielem	lub	
w których	nie	ma	pakietu	kontrolnego,	a Nowy	Brunszwik	
–	komunalne	podmioty	gospodarki	energetycznej.

2) Zakres przedmiotowy 

Postanowieniami	 umowy	 objęto	 dostawy	 wszystkich	
towarów,	poza	zastrzeżonymi	wyjątkami	(np.	niektóre	typy	
pojazdów,	morski	sprzęt	ratunkowy,	mechanizmy	automa-
tycznego	pilota	i żyroskopowe	przyrządy	pokładowe,	urzą-
dzenia	i sprzęt	do	wykrywania	zagrożeń).	Ponadto	niektóre	
towary	z zakresu	umowy	wyłączyły	prowincje,	np.:	

 � Wyspa	 Księcia	 Edwarda –	 materiały	 budowlane	 do	
budowy	i konserwacji	autostrad,

 � prowincja	Quebec – zamówienia	Hydro Québec,	m.in.	
na:	 turbiny,	 żurawie	 masztowe,	 transformatory	 elek-
tryczne,	 żurawie	 samochodowe,	 wieże	 wiertnicze	
i  inne,	 nadwozia	 oraz	 części	 i  akcesoria	 do	pojazdów	
silnikowych,

 � prowincja	 Manitoba	 –	 zamówienia	 Manitoba Hydro 
Electric,	m.in.	na:	odzież	ochronną	 i  roboczą,	budynki	
prefabrykowane,	mosty,	stalowe	wieże	i maszty,	turbi-
ny	parowe,	hydrauliczne	i gazowe	oraz	różnego	rodza-
ju	urządzenia	elektryczne,

 � prowincje	Quebec	 i Ontario	wprowadziły	zastrzeżenia	
dotyczące	 pojazdów	 transportu	 publicznego	 i  syste-
mów	szynowych	dla	tego	rodzaju	transportu.	Wymagają	

one,	aby	dostawca	zakontraktował	25%	wartości	zamó-
wienia	w Kanadzie.	Prowincja	Quebec	może	dodatko-
wo	zażądać,	aby	montaż	końcowy	autobusów	i pocią-
gów	odbywał	się	w Kanadzie.	

Obie	 wymienione	 prowincje	 zgodziły	 się	 zastąpić	
wymóg	lokalnego	wkładu	(local content)	pojęciem	lokalnej	
wartości	 (local value).	 Umożliwi	 to	 europejskim	 uczestni-
kom	 przetargów	 większą	 elastyczność	 w  kwalifikowaniu	
kosztów	 w  ramach	 wspomnianych	 25%.	 Będą	 mogli	 oni	
zaliczać	do	tych	kosztów	nie	tylko	wartość	części,	kompo-
nentów	i materiałów	(jak	w przypadku	wkładu	lokalnego),	
ale	również	koszty	pracy	związane	z montażem	produktu	
finalnego	 i  usługami,	 takimi	 jak	 konserwacja	 lub	 usługi	
posprzedażne46.	

Znaczenie	 wspomnianych	 zastrzeżeń	 obu	 prowincji	
osłabia	tzw.	klauzula	zapadkowa	(ratchet mechanism).	Klau-
zula	ta	w umowie	handlowej	oznacza,	że	dane	państwo	nie	
może	 ponownie	 wprowadzić	 bariery	 handlowej,	 którą	
wcześniej	 jednostronnie	usunęło.	 Tak	więc,	 jeśli	 kiedykol-
wiek	rząd	kanadyjski	lub	któraś	ze	wspomnianych	prowin-
cji	obniży	próg	25%	na	mocy	innej	umowy	międzynarodo-
wej	 lub	 przepisów	 wewnętrznych,	 to	 potem	 –	 w  innych	
warunkach	–	nie	będzie	mogła	go	przywrócić	bez	odszko-
dowania47.	 Obniżony	 próg	 będzie	 obowiązywał	 w  danej	
prowincji	 i  wobec	 danej	 kategorii	 środka	 transportu	
publicznego	na	zasadzie	trwałej	(może	być	on	tylko	obniża-
ny).

Jeśli	 chodzi	 o  usługi	 (inne	 niż	 budowlane),	 to	 oferta	
Kanady	objęła:

 � dwa	rodzaje	usług	zamawianych	przez	instytucje	fede-
ralne	 i  przedsiębiorstwa	 rządowe:	 niektóre	 usługi	
prawnicze	(doradztwo	prawne	w zakresie	prawa	zagra-
nicznego	i międzynarodowego)	oraz	usługi	w zakresie	
księgowości,	 audytu	 i  prowadzenia	 ksiąg	 rachunko-
wych,	

 � 28	rodzajów	usług	zamawianych	na	wszystkich	szcze-
blach.	Są	to	m.in.:	usługi	hotelarskie,	usługi	biur	podró-
ży,	 poczta	 elektroniczna,	 usługi	 doradcze	 w  zakresie	
instalowania	 sprzętu	 komputerowego	 i  wdrażania	
oprogramowania,	 odprowadzanie	 ścieków	 i  wywóz	
nieczystości	oraz	usługi	sanitarne.	

Z  zakresu	 zobowiązań	umowy	CETA	wyłączono	 zamó-
wienia	 na	 usługi	 odnoszące	 się	 do	 towarów	nabywanych	
przez	 instytucje	 obrony	 narodowej	 i  bezpieczeństwa	
publicznego,	a także	niektóre	usługi	zamawiane	przez	elek-
trownie wodne Hydro Québec oraz Manitoba Hydro Electric. 
W  usługach	 budowlanych	 zamawianych	 przez	 podmioty	
federalne	 oferta	 Kanady	 objęła	 usługi	 pogłębiania	 dna.	
Prowincja	Quebec	zastrzegła	prawo	do	przyjęcia	lub	utrzy-
mania	każdego	środka	faworyzującego	lokalny	outsourcing 
usług	budowlanych	przez	Hydro Québec.	Prowincja	Manito-
ba	 wyłączyła	 zamówienia	 na	 usługi	 budowlane	 zarządu	
Manitoba Hydro Electric.

3) Progi 

Umowa	 CETA,	 podobnie	 jak	 porozumienie	 GPA,	 ma	
zastosowanie	do	zamówień	o wartości	powyżej	ustalonych	
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progów,	 wyrażonych	 jako	 specjalne	 prawa	 ciągnienia.	
Progi,	powyżej	których	zamówienia	powinny	być	dostępne	
dla	firm	unijnych,	są	najniższe	w zamówieniach	na	towary	
i  usługi	 instytucji	 federalnych	 (130	 tys.	 SDR),	 wyższe	
w zamówieniach	instytucji	prowincjonalnych,	w tym	sekto-
ra	MASH	 (200	 tys.	 SDR),	 a najwyższe	 –	 jak	 zwykle	w  tego	
typu	 umowach	 międzynarodowych	 –	 w  zakupach	 usług	
budowlanych	 (5	mln	SDR).	W zamówieniach	 towarów	 lub	
usług	podmiotów	świadczących	usługi	komunalne	progi	na	
wszystkich	szczeblach	administracyjnych	wynoszą	400	tys.	

SDR.	Do	usług	tych	zaliczono	m.in.:	zaopatrywanie	 lotnisk	
i  portów,	 zaopatrywanie	 i  obsługę	 sieci	 stałych	 świadczą-
cych	usługi	powszechne,	związane	z dostawami	wody	pit-
nej,	 oczyszczaniem	 ścieków,	 dostawami	 energii	 elektrycz-
nej,	gazu	lub	energii	cieplnej.

Progi	 przyjęte	 w  umowie	 CETA	 różnią	 się	 od	 progów	
przyjętych	w GPA	II	w zamówieniach	udzielanych	na	szcze-
blu	prowincji	(tabela	1).	Są	one	znacznie	niższe,	co	oznacza	
potencjalne	 korzyści	 dla	 firm	 unijnych	 (lepszy	 dostęp	 do	
kanadyjskiego	rynku	zamówień).	

Tabela 1

Progi w zobowiązaniach Kanady w umowie CETA i porozumieniu GPA II, w SDR  

Rodzaj jednostek
Towary Usługi Usługi budowlane

CETAa GPA CETAa GPA CETA GPA

Podmioty	szczebla	federalnego 130	000 130	000 130	000 130	000 5 000	000 5 000	000

Podmioty	regionalne 200	000 355	000 200	000 355	000 5 000	000 5 000	000

Inne 355	000 355	000 355	000 355	000 5 000	000 5 000	000

a W przypadku zamówień na towary i usługi sektora usług komunalnych próg wynosi 400 tys. SDR.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie umowy CETA oraz porozumienia GPA II.

Aby	 lepiej	 zobrazować	potencjalne	 korzyści	Unii	wyni-
kające	 z  umowy	 CETA	 w  sferze	 zamówień	 publicznych,	
w  tabeli	 2	 przedstawiono	 wartości	 progowe	 (w  dolarach	
kanadyjskich)	 obowiązujące	 na	 mocy	 umów	 handlowych	
Kanady	 (międzynarodowych	 oraz	 umowy	 o  handlu	
wewnętrznym	 –	 AIT)	 w  latach	 2014-2015,	 a  także	 –	 dla	
porównania	 –	 przewidziane	 w  umowach	 jeszcze	 nieobo-
wiązujących,	tj.	w CETA	i TPP.	

Rząd	 Kanady,	 na	 podstawie	 kursów	 przeliczeniowych	
MFW,	 przelicza	 progi	 w  umowach	 międzynarodowych	
z SDR	na	dolary	kanadyjskie	 raz	na	dwa	 lata.	Dla	umowy	
AIT	progi	są	stałe.	Przedstawione	w tabeli	2	progi	dla	przy-
szłych	umów	–	CETA	 i  TPP	w dolarach	kanadyjskich	mają	
charakter	wyłącznie	ilustracyjny.	Jak	widać,	w umowie	CETA	
progi	dla	zamówień	instytucji	rządowych	na	towary	i usługi	
na	 szczeblu	 federalnym	 są	 znacznie	 wyższe	 niż	 w  umo-
wach	 Kanady	 z  krajami	 Ameryki	 Łacińskiej,	 w  układzie	
NAFTA	czy	w Porozumieniu	w sprawie	handlu	wewnętrzne-
go.	 Są	 one	 natomiast	 niższe	 niż	 w  NAFTA	 w  przypadku	
usług	budowlanych	oraz	niższe	niż	w umowach	z krajami	
Ameryki	Łacińskiej	–	w odniesieniu	do	usług	budowlanych	
zamawianych	 przez	 przedsiębiorstwa	 rządowe.	 Progi	
w  zamówieniach	 na	 towary	 i  usługi	 w  umowie	 CETA	 są	
niższe	 niż	 w  umowie	 TPP	 na	 poziomie	 prowincji	 (progi	
w GPA	II	i w TPP	są	jednakowe).

Wielość	progów,	będąca	efektem	umów	międzynarodo-
wych	i przepisów	wewnętrznych	Kanady,	stanowi	z pewno-
ścią	 utrudnienie	 zarówno	 dla	 podmiotów	 udzielających	
zamówień,	jak	i dla	dostawców	i usługodawców.	Kojarzy	się	

z gmatwaniną	przepisów,	jaką	tworzą	reguły	pochodzenia	
w umowach	o wolnym	handlu	(efekt	spaghetti bowl).

4) Wyjątki i wyłączenia

Oprócz	wyjątków	ogólnych	wymienionych	w art.	III	roz-
działu	21,	które	mają	zastosowanie	do	obu	stron	umowy,	
w załącznikach	wymieniono	wyjątki	 i wyłączenia	każdej	ze	
stron.	Kanada	wyłączyła	z zakresu	umowy	CETA	zamówie-
nia	m.in.	w następujących	dziedzinach:

 � służba	zdrowia	i inne	usługi	publiczne;
 � wszystkie	główne	porty	i lotniska;
 � budowa	i remonty	statków	(szczebel	federalny	oraz	pro-
wincje:	Kolumbia	Brytyjska,	Manitoba,	Nowa	Fundlandia	
i Labrador,	Nowy	Brunszwik	i Nowa	Szkocja);	

 � kontrakty	 zarezerwowane	 dla	 społeczności	 autochto-
nicznych;	

 � produkty	 rolne	 wytwarzane	 w  ramach	 programów	
wsparcia	rolnictwa	lub	dożywiania	ludności;

 � programy	 artystyczne	 i  przemysł	 kultury	 w  Quebec	
oraz	w gminach,	zarządach	szkół	i instytucji	akademic-
kich	we	wszystkich	innych	prowincjach	i terytoriach;	

 � badania	i rozwój;	
 � usługi	transportowe,
 � partnerstwa	publiczno-prywatne;
 � towary	i usługi	nabywane	na	potrzeby	bezpieczeństwa	
publicznego	 przez	 podmioty	 upoważnione	 do	 zabez-
pieczeń,	takie	jak	policja;

 � zamówienia	podmiotów	wszystkich	szczebli	dostarcza-
jących	 wodę	 pitną,	 energię,	 transport	 i  świadczących	
usługi	pocztowe;
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 � zamówienia	 wewnętrzne	 lub	 dokonywane	 w  imieniu	
podmiotów	nieobjętych	umową;

 � regionalny	rozwój	gospodarczy	na	obszarach	niezurba-
nizowanych	pięciu	prowincji	atlantyckich	i trzech	tery-
toriów;	wyłączenie	 dotyczy	 kontraktów	niefinansowa-
nych	 przez	 rząd	 federalny,	 o  wartości	 szacunkowej	
maksymalnie	1	miliona	CAD,	wspierających	małe	firmy.	
Prowincja	 nie	może	 korzystać	 z  derogacji	 częściej	 niż	
dziesięć	razy	w roku.	

Wyłączenia	z tytułu	rozwoju	regionalnego	są	stosowane	
także	w innych	umowach	Kanady	o wolnym	handlu,	w tym	
w umowie	TPP,	jednak	nie	są	one	tak	rygorystycznie	obwa-
rowane.	 Kanada	 wyszła	 tu	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 Unii	
dotyczącym	 bezwarunkowego	 dostępu	 do	 kanadyjskiego	
rynku	zamówień	publicznych.	Warto	dodać,	że	w umowie	
CETA	w zobowiązaniach	Unii	nie	ma	podobnych	postano-
wień	wyłączających	zamówienia	rządowe	odnoszące	się	do	
rozwoju	regionalnego	czy	Funduszu	Spójności.

Wnioski

1.	 Postanowienia	 umowy	 CETA	 w  sferze	 zamówień	
publicznych	uważane	są	za	 jeden	z największych	suk-
cesów	UE	w negocjacjach	z Kanadą.	Przedsiębiorstwa	

unijne	będą	pierwszymi	przedsiębiorstwami	zagranicz-
nymi,	 które	 uzyskają	 dostęp	 do	 kanadyjskiego	 rynku	
zamówień	publicznych	w  stopniu,	 jakiego	nie	 oferuje	
żadna	 inna	 umowa	 międzynarodowa	 zawarta	 przez	
Kanadę,	w tym	zrewidowane	Porozumienie	w sprawie	
zamówień	rządowych	i układ	NAFTA.	

2.	 Kanada	 po	 raz	 pierwszy	 otworzyła	 na	 zagraniczną	
konkurencję	rynek	zamówień	szczebla	samorządowe-
go,	 sektora	 użyteczności	 publicznej	 oraz	 przedsię-
biorstw	rządowych,	stanowiących	własność	całkowitą	
lub	 częściową	 władz	 prowincjonalnych.	 Jest	 to	 tym	
cenniejsze	 osiągnięcie,	 iż	 –	 jak	 wynika	 ze	 statystyk	
OECD	–	udział	wydatków	podmiotów	szczebli	niższych	
niż	federalny	(87%)	jest	w Kanadzie	najwyższy	wśród	
członków	tej	organizacji.	W momencie,	gdy	UE	rozpo-
czynała	rokowania	z Kanadą	stawka	była	jeszcze	wyż-
sza,	 bo	 ówczesny	 rynek	 zamówień	 prowincji	 nie	 był	
otwarty	 dla	 dostawców	 towarów	 i  usługodawców	
zagranicznych.	Umowa	USA-Kanada	w sprawie	zamó-
wień	rządowych	spowodowała,	że	sukces	Unii	w oma-
wianej	dziedzinie	jest	mniejszy	niż	początkowo	oczeki-
wano.	 W  2010  r.	 Kanada	 otworzyła	 bowiem	 rynek	
zamówień	prowincji	dla	firm	amerykańskich,	a następ-
nie	 dla	 innych	 członków	 porozumienia	 GPA.	 Warto	
dodać,	 że	 w  Partnerstwie	 Transpacyficznym	 Kanada	

Tabela 2

Wartości progowe w zamówieniach publicznych w obowiązujących umowach handlowych Kanady  
w latach 2014-2015 oraz w CETA i TPP, w CAD

Umowa

Instytucje Przedsiębiorstwa rządowe

Towary Usługi
Usługi 

budowlane
Towary Usługi

Usługi 
budowlane

AIT instytucje	rządowe	(zał.	502.1A) 25	000 100	000 100	000 25	000 100	000 100	000

przedsiębiorstwa	rządowe	(zał.	502.3) – – – 500,000 500	000 5 000	000

Strefa	wolnego	handlu	z Chile,	Kolumbią	i Panamą 80,400 80,400 7	700,000 402	000 402	000 12	800	000

Strefa	wolnego	handlu	z Peru	 146	800 146	800 7 700	000 402	000 402	000 12	800	000
NAFTA Kanada/Meksyk 80	400 80	400 10 400	000 402	000 402	000 12,800	000

Kanada/USA 25	200 80	400 10 400	000 402	000 402	000 12	800	000
GPA	II szczebel	federalny 200	900 200	900 7 700	000 548 700 548 700 7	700 000

szczebel	prowincjonalny 548	700 548	700 7	700	000 – – –

inne 548	700 548	700 7	700	000 x x x
CETAa szczebel	federalny 200	900 200	900 7 700	000 548 700 548 700 7	700 000

szczebel	prowincjonalny 308	000 308	000 7	700	000 548 700c 548 700c 7	700	000

inne 548	700 548	700 7	700	000 x x x
TPP szczebel	federalny 200	900 200	900 7	700	000 548 700 548 700 7	700 000

szczebel	prowincjonalny 548	700 548	700 7	700	000 – – –

inne 548	700 548	700 7	700	000 x x x

Uwaga: 1 SDR = 1,545 CAD. 
a Progi w zamówieniach na towary i usługi zamawiane przez podmioty sektora usług komunalnych na wszystkich szczeblach administracyjnych 
wynoszą 618 tys. CAD (400 tys. SDR). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Government of Canada, Trade Agreements: Thresholds Update, Contracting Policy Notice: 2013-5; 
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/business-affaire/gcp-agc/notices-avis/2013/13-5-eng.asp
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nie	zaproponowała	otwarcia	rynku	zamówień	przed-
siębiorstw	 rządowych	 należących	 do	 prowincji	 oraz	
gmin	 i  sektora	 użyteczności	 publicznej,	 czyli	 sektora	
MASH	 (w  tym	ostatnim	przypadku	wyjątek	 stanowią	
prowincje	 Ontario	 i  Quebec).	 Można	 więc	 wniosko-
wać,	że	przedsiębiorstwa	unijne	zachowają	przewagę	
pod	 względem	 zakresu	 podmiotowego	 nad	 firmami	
amerykańskimi	w dłuższym	okresie.	Jest	to	o tyle	bar-
dziej	 prawdopodobne,	 że	 stany	 w  USA	 mają	 dużą	
autonomię	 i  nic	 nie	 wskazuje	 na	 to,	 by	 zamierzały	
zrezygnować	 z  Buy American,	 a  bez	 równoważnych	
zobowiązań	 strony	 amerykańskiej	 Kanada	 nie	 otwo-
rzy	szerzej	rynku	zamówień	sektora	MASH	ani	przed-
siębiorstw	rządowych	należących	do	prowincji.	

3.	 Przyszły	 sukces	 Unii	 polega	 nie	 tylko	 na	 rozszerzeniu	
dostępu	do	kanadyjskiego	rynku	zamówień	publicznych	
w  ujęciu	 podmiotowym,	 ale	 także	 przedmiotowym.	
Chodzi	 tu	 zwłaszcza	o  sektor	 energetyczny	 i  transport	
publiczny.	Kanada	otworzyła	dla	Unii	75-80%	zamówień	
publicznych	zgłaszanych	przez	podmioty	sektora	ener-
getycznego48.	Jest	to	koncesja	pierwszy	raz	zaoferowa-
na	przez	Kanadę.	Unii	bardzo	zależało	na	tym	sektorze,	
ponieważ	 jest	 światowym	 producentem	 urządzeń	 do	
produkcji	energii.	Spór	z Japonią	i UE	w WTO	w sprawie	
wspierania	 lokalnych	 producentów,	 usługodawców	
i pracowników	w programie	zielonej	energii	w prowincji	
Ontario	przegrany	przez	Kanadę	w 2013 r.	niewątpliwie	
osłabił	 jej	pozycję	w negocjacjach	w dziedzinie	energii.	
Niemniej,	prowincje	Ontario	i Quebec	zastrzegły	pewne	
wyłączenia.	 Chodzi	 tu	 m.in.	 o  zamówienia	 publiczne	
związane	z energią	odnawialną	–	wiatrową	i słoneczną.	
Obie	prowincje	poczyniły	 także	zastrzeżenia	w dziedzi-
nie	 transportu	publicznego.	Znaczenie	 tych	 zastrzeżeń	
łagodzi	zamiana	pojęcia	wkład	lokalny	na	wartość	lokal-
na,	pozwalająca	na	większą	swobodę	oferentów	w kwa-
lifikowaniu	kosztów.	
Mimo	 wspomnianych	 ograniczeń	 dostęp	 do	 rynku	
zamówień	 transportu	 publicznego	 należy	 uznać	 za	
spory	 sukces	 negocjacyjny	 Unii,	 ponieważ	 wcześniej	
obie	prowincje	stosowały	wymóg	nawet	60%	lokalnego	
wkładu,	który	na	dodatek	nie	był	uregulowany	prawnie	
(zależał	od	konkretnego	projektu)49.	Swobodę	podmio-
tów	 zamawiających	w  tym	 sektorze	 ograniczy	 jednak	
klauzula	zapadkowa.

4.	 	Polska	ma	bardzo	dobrze	rozwiniętą	bazę	do	produk-
cji	 pojazdów	 do	 transportu	 publicznego.	 Firmy	 takie,	
jak	Pojazdy	Szynowe	PESA	Bydgoszcz	S.A.,	NEWAG	S.A.	
czy	 Solaris	 zdobyły	 już	 doświadczenie	 w  przetargach	
europejskich.	 Polscy	 producenci	 mogliby	 więc	 szcze-
gólnie	 skorzystać	 na	 otwarciu	 kanadyjskiego	 rynku	
zamówień	w tej	dziedzinie.	Znaczne	szanse	na	zdoby-
cie	 zamówień	 w  transporcie	 publicznym	 ma	 także	
Bombardier Transportation Polska.	 Kanadyjska	 firma	
Bombardier	 jest	 bowiem	 największym	 inwestorem	
zagranicznym	w Polsce	w branży	transportu	szynowe-
go.	Specjalizuje	się	w produkcji	 lokomotyw,	wagonów	
kolejowych	 oraz	 tramwajów.	 Na	 szerszym	 otwarciu	
kanadyjskiego	rynku	zamówień	mogą	również	skorzy-
stać	 polskie	 firmy,	 które	 są	 spółkami	 firm	 amerykań-

skich	 (np.	 Greenbrier Europe,	 spółka	 należąca	 do	
Greenbrier Companies	 z  USA,	 posiadająca	 zakład	 pro-
dukcyjny	 w  Świdnicy	 oraz	 oddział	 w  Niemczech),	
a także	oddziały	koncernów	amerykańskich	produkują-
ce	 w  Polsce	 towary,	 które	 mogą	 być	 przedmiotem	
zamówień	 kanadyjskiego	 sektora	MASH,	 jak	 np.	 żyw-
ność,	wyroby	papiernicze,	 środki	 czystości	 i  pielęgna-
cyjne	czy	farmaceutyki.	

5.	 Progi,	powyżej	których	zamówienia	rządowe	na	towary	
i usługi	mają	być	otwarte	dla	firm	unijnych,	są	relatyw-
nie	wysokie	w porównaniu	z progami	przewidzianymi	
w  innych	 umowach	 Kanady	 o  wolnym	 handlu	 (tylko	
w przypadku	usług	budowlanych	próg	 jest	 równy	 lub	
niższy),	 zwłaszcza	 w  zamówieniach	 władz	 komunal-
nych.	Dlatego	można	by	sądzić,	że	z nowych	możliwo-
ści	 wynikających	 z  umowy	 CETA	 skorzystają	 głównie	
duże	 firmy.	 Z  danych	 kanadyjskich	wynika	 jednak,	 że	
ponad	 połowa	 (w  ujęciu	 wartościowym	 i  ilościowym)	
zamówień	 rządowych	 o  wartości	 w  przedziale	 400–
1000	tys.	CAD,	a więc	powyżej	progów	umowy	CETA	dla	
zamówień	na	towary	i usługi	podmiotów	administracji	
szczebla	niższego	niż	 federalny	 trafia	do	 firm	małych	
(według	 kryteriów	 europejskich	 uznawanych	 za	 śred-
nie).	Umowa	CETA	 stwarza	więc	 europejskim	 firmom	
tej	wielkości	szanse	na	udział	w atrakcyjnym	kanadyj-
skim	 rynku	 zamówień.	 Większe	 firmy	mogą	 zawiązy-
wać	konsorcja,	 a mniejsze	występować	w  roli	poddo-
stawcy	 firm	 dużych	 czy	 koncernów	 zagranicznych.	
Przedsiębiorstwa	 z  Unii	 zajmują	 na	 świecie	 czołowe	
pozycje	w  takich	 dziedzinach,	 jak	 produkcja	 środków	
transportu,	roboty	budowlane	czy	usługi	użyteczności	
publicznej50.	Dla	mniejszych	 firm	utrudnieniem	może	
być	 mniej	 przyjazny	 niż	 w  UE	 system	 przetargów.	
Sytuację	powinno	poprawić	utworzenie	przez	Kanadę	
jednej	 strony	 internetowej	elektronicznych	 zamówień	
publicznych,	 na	 której	 zgromadzone	będą	 informacje	
na	 temat	przetargów	na	wszystkich	 szczeblach,	 także	
na	 szczeblu	 gmin,	 tak	 jak	 to	ma	miejsce	w  zamówie-
niach	 wewnątrzunijnych.	 Na	 mocy	 umowy	 CETA	
Kanada	 jest	 zobligowana	 wprowadzić	 taki	 system	
w ciągu	pięciu	lat	od	wejścia	umowy	w życie.	

6.	 Atrakcyjność	 rynku	kanadyjskiego	może	z biegiem	 lat	
maleć,	 bowiem	 ceny	 dostarczanych	 towarów,	 usług	
i robót	budowlanych,	obecnie	wysokie	z powodu	braku	
konkurencji	zagranicznej,	po	otwarciu	rynku	na	dostaw-
ców	 z  UE	 będą	 stopniowo	 spadały.	 Należy	 również	
pamiętać,	że	Kanada	zobowiązała	się	do	zliberalizowa-
nia	 rynku	 zamówień	 publicznych	 w  Partnerstwie	
Transpacyficznym.	Obejmie	 ono	 jednak	 tylko	 poziom	
federalny	 i  prowincje,	 ponieważ	 zamówienia	 gmin	
i  sektora	 usług	 publicznych	 nie	 zostały	 włączone	 do	
zakresu	 umowy	 TPP	 (wyjątkiem	 jest	 sektor	 MASH	
w prowincjach	Ontario	i Quebec).

                    
* Dr	Ewa	Kaliszuk,	prof.	nadzwyczajny	 IBRKK,	 Instytut	Badań	

Rynku,	Konsumpcji	i Koniunktur,	Warszawa.	
E-mail:	ewa.kaliszuk@ibrkk.pl.
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MAKROEKONOMICZNĄ W UNII 
EUROPEJSKIEJ Z PUNKTU WIDZENIA 
GOSPODARKI POLSKIEJ
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Motto:	

„Before the crisis there was this prevailing paradigm in 
macroeconomic analysis that, if you keep your fiscal 
house in order and if you keep inflation low and stable, 
you ensure overall macroeconomic stability; you do not 
have to worry about anything else. The crisis taught us 
that this paradigm no longer holds. It taught us that 
there are some other imbalances… that are a threat to 
overall macroeconomic stability.”	

(M.	 Larch,	 DG	 Economic	 and	 Financial	 Affairs,	

Komisja	 Europejska	 na	 posiedzeniu	 Komitetu	

Europejskiego	Izby	Lordów)	

Jednym	z efektów	kryzysu	finansowego	i gospodarcze-
go,	 jaki	 dotknął	 kraje	 Unii	 Europejskiej	 po	 2007	 r.,	 było	

wprowadzenie	rozwiązań	ułatwiających	szybkie	i skuteczne	
diagnozowanie	 i  rozwiązywanie	 problemów	 oraz	 wzmoc-
nienie	 zarządzania	 gospodarczego	 w  UE.	 Rozwiązania	 te	
zostały	 zawarte	 (przede	 wszystkim)	 w  aktach	 prawnych	
składających	 się	 na	 tzw.	 sześciopak	 (pięć	 rozporządzeń	
i  dyrektywa).	 Ostatni	 kryzys	 gospodarczy	 udowodnił	
bowiem,	 że	 system	 kontroli	 fiskalnej	 określony	 w  pakcie	
stabilności	 i  wzrostu	 (PSW),	 pozbawiony	 elementów	 kon-
troli	nad	innymi	politykami	gospodarczymi	państw	UE,	jest	
niewystarczającą	ochroną	przed	 rozlewaniem	się	 i  pogłę-
bianiem	zjawisk	kryzysowych.	System	egzekwowania	paktu	
stabilności	i wzrostu	również	okazał	się	nie	w pełni	skutecz-
ny.	 Zatem,	 oprócz	 aktów	 prawnych	 wprowadzających	
zmiany	w PSW,	wdrożono	także	nową	procedurę	kontroli	
zakłóceń	równowagi	makroekonomicznej,	której	celem	jest	
wzmocnienie	 nadzoru	 nad	 politykami	 gospodarczymi	
państw	członkowskich	UE.	

Celem	niniejszego	artykułu	 jest	przedstawienie	sys-
temu	nadzoru	nad	równowagą	makroekonomiczną	Unii	
Europejskiej	 oraz	 sposobu	 jego	 realizacji	 w  krótkim	
okresie	jego	obowiązywania.	Szczególny	nacisk	położo-
no	na	przedstawienie	 tego	 zagadnienia	 z  perspektywy	
gospodarki	 polskiej	 –	 zarówno	poprzez	 ocenę	 samego	
systemu	w kontekście	interesu	narodowego,	jak	i reali-
zacji	systemu	w Polsce.
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