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I.
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
___________________________________________________________________________

a) Základná charakteristika hospodárstva
Hospodárstvo Ekvádoru je 8. najväčším v Latinskej Amerike. Služby tvoria 59,7%
HDP, priemysel 34,2% a poľnohospodárstvo (6,1%). Priemysel krajiny je koncentrovaný
najmä v Guayaquil, ktoré je najväčším priemyselným centrom a v Quito, kde priemysel rastie
najmä v posledných rokoch. Výrazne menšia koncentrácia priemyslu je v Cuenca.
Priemyselná výroba je orientovaná najmä na domáci trh a je vo veľkej miere závislá od
energetických zdrojov.
V roku 2000 trpela ekvádorská ekonomika recesiou v hodnote -5,3% HDP z dôvodu
bankovej krízy. Kongres schválil rad štrukturálnych reforiem, medzi ktoré patrilo aj prijatie
amerického dolára ako zákonného platidla. Výsledkom bola stabilizácia ekonomiky a spolu
s rastúcou cenou ropy a netradičného exportu priniesli návrat k pozitívnemu rastu. Do roku
2006 rástlo HDP priemerne o +4,3% a v roku 2011 dosiahlo rast o +7,9%. Klesajúca trhová
hodnota ropy, spolu s ekonomickými problémami susedných ekonomík, spôsobili postupné
spomaľovanie, pričom v roku 2015 už dosiahol rast iba +0,16% a v roku 2016 zaznamenal
Ekvádor pokles HDP o -2,17%. Aktuálne predpovede rátajú s poklesom -1,62% v roku 2017,
pričom ani v roku 2018 sa neočakáva návrat k pozitívnemu rastu.
Ekonomická politika prezidenta L. Morena pokračuje v tendenciách vlády R. Correu
(2007 – 2017), v ktorého vláde pôsobil ako vice-prezident. Zakladá sa na vysokých
sociálnych výdavkoch, raste vládnej kontroly v strategických odvetviach a zvyšovaní
odvodov z ťažby surovín pre štát. Riadenie ekonomickej politiky je veľmi nejasné
a znepokojuje domácu podnikateľskú sféru a zahraničných investorov. Prostredníctvom
rôznych dekrétov a nariadení sa vláda snaží dosiahnuť renegociáciu kontraktov so
súkromnými spoločnosťami, najmä v ropnom odvetví a komplikuje tým podnikateľské
prostredie.
Súčasná vláda sa snaží podporiť hospodársky rozvoj krajiny zavádzaním výhodných
foriem financovania, príspevkami a stimulmi. Hlavné oblasti rozvoja sú: turizmus,
spracovanie potravín, výroba elektrickej energie z obnoviteľných a alternatívnych zdrojov,
farmaceutický priemysel, chemický priemysel, medicína, služby, metalurgický priemysel,
výroba obuvi, automobilový priemysel. Cieľom zahraničnej obchodnej politiky je
diverzifikácia trhov a vývozných komodít, pričom sa začína prejavovať snaha o znižovanie
závislosti od USA a väčšia orientácia na trhy susedných krajín. Napriek tomu sú USA zatiaľ
najväčším obchodným partnerom krajiny, kam smeruje cca 43,9% vývozu a prichádza odtiaľ
cca 31,9% dovozu.
V roku 2001 bol ekvádorský sucre nahradený USD. USD je v súčasnosti zákonným
platidlom v Ekvádore.
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Prehľad ekonomických údajov Ekvádoru:
2015

2016

2017*

2018*

HDP (mld. USD)

100,2

98

97,4

97,4

Rast HDP reálny

0,16%

-2,17%

-1,62%

-0,26%

HDP per capita (USD)

6 153

5 929

5 803

5 722

Nezamestnanosť

4,7%

5,2%

5,7%

5,8%

Inflácia

3,97%

1,72%

0,30%

0,60%

Import (% oproti pred. roku)

-7,8%

-16,5%

7,5%

4,1%

Export (% oproti pred. roku)

2,2%

2,2%

2,0%

2,5%

Obchodná bilancia v mld. USD

-2,2

1,1

0,8

-0,1

Zdroj: MMF; * - predpovede MMF pre rok 2017 a 2018

II.
ZAHRANIČNÝ OBCHOD
___________________________________________________________________________
Najdôležitejšou vývoznou komoditou je ropa a deriváty (dosahujú viac ako polovičný
podiel na celkovom vývoze krajiny). Ďalšími tradičnými komoditami sú banány (cca 25%
vývozu), rezané kvety, krevety, kakao, káva, drevo a ryby. V dovoze sú najdôležitejšími
komoditami stroje, prístroje a zariadenia, palivá a lubrikanty.
Zatiaľ čo vo vývoze sú po USA (43,9%) najvýznamnejšími partnermi Čile (8,9%),
Peru (6,1%), Panama (5,5%) v dovoze po USA (31,9%) nasleduje Čína (13%), Kolumbia
(8%) a Panama (5,1%).
a) Základná štatistika zahraničného obchodu
Cieľom zahraničnej obchodnej politiky je diverzifikácia trhov a vývozných komodít, pričom
sa začína prejavovať snaha o znižovanie závislosti od USA a väčšia orientácia na trhy
susedných krajín. Napriek tomu sú USA zatiaľ najväčším obchodným partnerom krajiny, kam
smeruje cca 44% vývozu a prichádza odtiaľ cca 32 % dovozu. Ďalšie informácie na stránkach
www.bce.fin.ec alebo www.corpei.org.

v mld. USD 2014
Export
26,6
Import
26,67
Zdroj: CIA

2015
19,05
20,7

2016
16,77
17,74
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III.
HLAVNÉ ODVETVIA HOSPODÁRSTVA
___________________________________________________________________________
Priemysel
Významný je najmä potravinársky spracovateľský priemysel, textilný, papierenský a
polygrafický priemysel. Intenzívne sa rozvíja ťažobný priemysel, najmä ťažba ropy, a ťažba
minerálnych látok, doprava, obchod, hotelierstvo a finančné služby. Rozhodujúci význam pre
rozvoj ekonomiky a vývozu má ťažba ropy. Ostatný priemysel sa sústreďuje na technologicky
menej náročné odvetvia, akými sú spracovanie dreva a výroba nábytku, rozširuje sa
farmaceutický priemysel a niektoré ďalšie odvetvia (spracovanie koží, chémia, v menšom
rozsahu hutníctvo - výroba vlnitých plechov, stavebného železa a armatúr). V krajine sa
nachádzajú montážne haly na automobily, vzduchotechniku a elektrospotrebiče. V
potravinárstve prevláda spracovanie rýb a mäkkýšov, pestovanie tropického ovocia a
zeleniny, banánov, kávy, kakaa a výroba nápojov. Takmer 3/4 priemyselných kapacít krajiny
sa nachádza v okolí Quita a Guayaquilu. Program vlády predpokladá udržanie štátneho
vplyvu v ekonomike, ale súčasne aj získanie zahraničných investícií do kľúčových odvetví
ťažobného priemyslu, energetiky, telekomunikácií a železníc, Problémom rozvoja priemyslu
je nedostatok elektrickej energie. Ďalšie informácie o priemysle na stránkach
http://www.lacamaradequito.com/.
Poľnohospodárstvo
Ekvádor je poľnohospodárskou krajinou a význam odvetvia je nielen v jeho ekonomickom
prínose (podiel na tvorbe HDP cca 6,1%), ale aj tvorbou pracovných miest (27,8%) a je tiež
významný exportný prvok ktorý formuje rozvoj reťazcov spracovateľského priemyslu.
Orientuje sa hlavne na rastlinnú výrobu a pracuje v ňom cca 80 % vidieckeho obyvateľstva.
Podľa významu na tvorbe HDP a objemu výroby sú základnými plodinami banány, cukrová
trstina, ryža, kukurica, zemiaky, pomaranče, sója, yuka a mango. Produkuje sa tiež hovädzie
a bravčové mäso, mlieko, kakao, strukoviny, olejniny a bavlna. Významný je rybolov.
Základom výroby je však pestovanie banánov, Ekvádor je najväčším vývozcom banánov na
svete. Ďalšími dôležitými vývoznými komoditami sú kakao, káva a krevety, rastúci význam
majú kvety a ovocné šťavy. Ďalšie informácie na stránke http://www.agricultura.gob.ec/.
Služby
Podiel na tvorbe HDP je 59,7%, pričom sa vláda usiluje o koordinovaný rozvoj sektora
turizmu, najmä na pobreží a vnútrozemských pralesoch (ekoturistika). Zákon o rozvoji
poskytuje veľké stimuly pre národné a zahraničné investície najmä v oblasti daní. Príjmy z
turistiky majú rastúci trend, presahujú čiastku 700 mil. USD ročne. Významné sú aj finančné
služby, obchod, hotelierstvo, doprava a spoje, ktoré predstavujú cca 40 % tvorby HDP.
Infraštruktúra
Podiel dopravy a spojov na tvorbe HDP sa pohybuje okolo 15 %. V porovnaní s inými štátmi
oblasti má nižšie vývojové ukazovatele dopravy, nakoľko v krajine je cca 50 tis. km ciest, z
toho 11,2 tis. km asfaltovaných a 1,1 tis. km železničnej siete. Systém prístavov tvorí 7
štátnych (pre prepravu a ropu) a 10 súkromných prístavov, ich rekonštrukcia a modernizácia
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je jedným z otvorených sektorov pre zahraničné investície. Významnými prístavmi sú
Guayaquil, Manta, La Libertad, Esmeraldas, Puerto Bolívar a San Lorenzo. Ďalšie informácie
na stránke http://www.obraspublicas.gob.ec/.
Energetika
Veľkým problémom je chronický nedostatok elektrickej energie, krajina nedokáže vlastnými
zdrojmi pokryť jej spotrebu a ročne dováža okolo 238 miliónov kWh. 57,3% energetickej
výroby pochádza z fosílnych palív, 41,5% hydroelektrární a 1,1% z obnoviteľných zdrojov.
Ekvádor má veľké zásoby ropy, nedokáže ju však dobre spracovať.
Napriek tomu je Ekvádor bohatou krajinou na energetické zdroje, čo môže určovať jeho
budúci rozvoj. Dá sa predpokladať, že po získaní zahraničných investícií a zavedení nových
technológií v spracovaní ropy, spolu s vybudovaním nových elektrární, sa zníži jeho závislosť
na dovoze elektrickej energie. Okrem uvedených zámerov je snahou vlády propagovať
využívanie obnoviteľných a nekonvenčných zdrojov elektrickej energie. V budúcnosti má byť
kladený väčší dôraz na tvorbu nových zákonov na ochranu životného prostredia a na
zavedenie zákonov, ktoré budú zvýhodňovať racionálnych užívateľov energie. Ďalšie
informácie na stránke http://www.energia.gob.ec/.

IV.
ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIACH
___________________________________________________________________________
Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch:
Ekvádor je členom OSN a jej organizácií, OAŠ, Andského spoločenstva národov, WTO,
SELA, ALADI, Svetovej banky, Medzi americkej rozvojovej banky (BID), CEPAL, atď.
Ďalšie informácie na stránke www.mmrree.gov.ec .
Ekvádor využíva colné výhody z členstva v nasledujúcich medzinárodných dohodách:
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
NAM (Nomina de Apertura de Mercado) - pre menej rozvinuté štáty (Ekvádor, Bolívia,
Paraguaj)
ARREC - (Acuerdo Regional para la Recuperación y Expansión del Comercio) - Ekvádor má
80%-né preferencie Argentíny, Brazílie a Mexika, 70 % zo stredne rozvinutých ekonomík a
60 % z Bolívie a Paraguaja. Kompenzačne poskytuje 40%-né preferencie pre najrozvinutejšie
štáty ALADI, 50 % stredne rozvinutým štátom a 60% Bolívii a Paraguaju.
PAR - Preferencia Arancelaria Regional - Ekvádor má colné zvýhodnenie z relatívne menej
rozvinutých, od stredne rozvinutých, ako aj od ostatných členov združenia.
SGP+ - Všeobecný systém preferencií EÚ - Ekvádor požiadal EK o predĺženie tohto systému
(umožňuje vyvážať tovar na jednotný európsky trh za zvýhodnených podmienok) od 1. 1.
2010.
SGPC - Sistema Global de Preferencias Comerciales medzi rozvojovými štátmi
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ATPA - zákon o preferenčnom obchode s USA s nulovým colným zaťažením platný 10
rokov. USA predĺžili v decembri 2009 tento režim od 1.1.2010, vďaka ktorému má cca 85%
tovaru bezcolný prístup na trh USA.
Ekvádor má podpísané bilaterálne obchodné dohody s viacerými krajinami
a zoskupeniami. Patrí medzi členov Andskej komunity národov, je pridružený člen združenia
Mercosur, členom Svetovej obchodnej organizácie, Svetovej banky, Medziamerickej
rozvojovej banky (IDB), Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, Andského
rozvojového spoločenstva a tiež iných multilaterálnych zoskupení.

V.
BILATERÁLNE VZŤAHY
___________________________________________________________________________
Hospodárska a obchodná spolupráca je slabo rozvinutá a nie sú žiadne informácie o
slovenských podnikateľských subjektoch pôsobiacich v Ekvádore. Export SR do Ekvádoru
v roku 2016 dosiahol hodnotu 2,4 mil. €, pričom dovoz z Ekvádora je tradične vyšší a v roku
2016 dosiahol hodnotu 18 mil. €. V prípade importu z Ekvádoru jedná sa hlavne o ovocie
a orechy (90%), následne mäso, ryby a rezané kvety. Slovensko exportuje do Ekvádoru
hlavne stroje a mechanické zariadenia, automobily a hnojivá.
Vývoj vzájomnej obchodnej výmeny so SR (údaje v mil. EUR):
Dovoz
Vývoz
Obrat
Bilancia

2012
9,62
1,19
10,82
-8,42

2013
14,7
2,02
16,73
-12,69

2014
16,87
2,36
19,23
-14,51

2015
19,81
2,96
22,77
-16,86

2016
18,08
2,39
20,47
-15,69

Zdroj: Štatistický úrad SR

Zdroj: Štatistický úrad SR

Hlavné exportné komodity SR do EK v roku 2016
Vozidlá iné ako koľajové, ich časti súčasti a príslušenstvo:
Hnojivá:
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia;
Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu:

v tis. EUR
1387
308
225
115
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Výrobky organickej chémie:
Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam zvuku, TV obrazu
Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie;
Zdroj: Štatistický úrad SR

Hlavné importné komodity z EK v roku 2016
Jedlé ovocie a orechy;šupy citrusových plodov a orechov:
Rôzne jedlé prípravky:
Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov,
Elektrické stroje a zariadenia; prístroje na záznam zvuku, TV obrazu
Káva, čaj, maté a koreniny:
Prikrývky hlavy a ich časti:
Živé stromy a rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie:
Iné produkty živočíšneho pôvodu
Zdroj: Štatistický úrad SR

115
94
59

v tis. EUR
13 097
2 013
946
620
407
336
239
118

Existuje potenciál pre slovenské spoločnosti zapojiť sa so svojimi skúsenosťami do
novej energetickej koncepcie Ekvádora, ktorá má za cieľ do r. 2018 pokrývať energetické
potreby krajiny na 90% výhradne z vodných elektrární. Slovensko, ktoré má dlhoročné
tradície a skúsenosti pri výrobe a prevádzke malých hydroelektrární, by mohlo v Ekvádore
participovať na projektoch v oblasti energetiky, ktorá je mimoriadne dôležitá pre budovanie
ďalších sektorových oblastí ekonomiky. Pre slovenských podnikateľov existujú veľmi dobré
predpoklady spolupráce aj v oblasti projektov týkajúcich sa životného prostredia,
telekomunikácií, zdravotníctva a dopravnej infraštruktúry.
Zmluvná základňa so SR
SR nemá s Ekvádorom podpísanú žiadnu dohodu obchodného alebo hospodárskeho
charakteru.

VI.
PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA
___________________________________________________________________________
a) Podnikateľská legislatíva, štruktúra ciel a daní
V platnosti sú tieto základné dane:
•
daň z príjmu vo výške 25 % (po odčítaní stanovených nákladov) pre všetky
spoločnosti založené v krajine (s domácim alebo cudzím kapitálom), ako aj pre pobočky so
sídlom v krajine a stále podniky zahraničných spoločností
•
zisky z iných príjmov než dividendy alebo kapitálové výnosy do zahraničia sú
zaťažené jednotnou sadzbou vo výške 33 % zdaniteľného základu.
•

DPH - základná daň z pridanej hodnoty (IVA) je 12 % z hodnoty faktúry.
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•
výnosy/dividendy/ distribuované v krajine alebo poukazované do zahraničia, ako aj
dalšie do zahraničia poukazované zisky/výnosy spoločností so zahraničným kapitálom
nepodliehajú dodatočnej dani z príjmu.
Ďalšie info na stránkach www.bce.fin.ec, alebo http://www.sri.gob.ec/.
Emisnou bankou s funkciou centrálnej banky je Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec),
ďalšími štátnymi bankami sú Banco del Estado a Banco Central de Fomento. Okrem nich,
hlavnými bankami sú Banco del Pacífico, ABN Amro Bank, Banco Amazonas, Banco Austro,
Banco Bolivariano, Citibank, Filanbanco, Banco Internacional, Lloyds Bank, Banco
Machala, Multibanco BG, Banco de Quayaquil, Banco Popular, atď.
b) Verejné obstarávanie
Režim pre verejné obstarávanie sa riadi zákonom o licitáciách (8/1995), ktorý nerozlišuje
medzi domácim a zahraničným subjektom. Na účasť je potrebná predbežná kvalifikácia a
splnenie ďalších podmienok (registrácia spoločnosti, auditovaná bilancia, predbežný súhlas
pre zahraničného účastníka od ministerstva financií). Kontrakty s vládnym financovaním
schvaľuje výhradne prezident republiky. V prípade každého ministerstva/provinčnej vlády sa
zriaďuje výbor, ktorý pripravuje a vydáva súťažné podmienky a menuje technickú komisiu na
vyhodnocovanie ponúk. Obvykle sa požaduje zloženie záruky (bid bond, banková záruka),
ktorej výška závisí od objemu kontraktu, a je vratná diskvalifikovaným účastníkom, resp.
zmeniteľná na "performance bond" pre úspešného účastníka, s platnosťou do úplného
splnenia kontraktu. Pre dovoz súkromného sektoru sa licitácie nevyžadujú, priame nákupy sú
neobmedzené.

VII.
INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM
___________________________________________________________________________

a) Priame zahraničné investície:
PZI sa riadia zákonom o podpore a zárukách na investície z r. 1997, ktorý uznáva ich
hospodársky prínos v oblasti tvorby pracovných miest, rastu a diverzifikácie vývozu, rozvoja
technológií a integrácie ekonomiky do svetovej ekonomiky. Uvedený zákon určuje za
národnú prioritu investície do výrobných odvetví a služieb a stanoví rámec pre investície na
národnej úrovni a rovnosť medzi investíciami domáceho a zahraničného pôvodu. Pre účely
zákona sa PZI rozumie akýkoľvek prevod kapitálu určený na výrobu tovaru a služieb, napr.
finančné zdroje vo voľne zmeniteľnej mene, fyzické statky ako priemyselné podniky, nové
alebo rekonštruované stroje a zariadenia, prístroje, náhradné diely, časti, súčasti, materiály,
suroviny a polotovary, ale aj technologické riešenia, značky, priemyselné modely, technická
pomoc, patentované a nepatentované technické poznatky a pod. Každá zahraničná investícia
musí však byť registrovaná v centrálnej banke.
PZI sa môžu realizovať do akéhokoľvek výrobného sektoru bez predchádzajúceho povolenia,
pričom zahraniční investori môžu voľne poukazovať zisky do zahraničia bez obmedzení.
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Koordináciu systému riadi ministerstvo priemyslu a konkurenčnej schopnosti (MIPRO), kým
tvorbou národnej investičnej politiky je poverená Rada pre zahraničný obchod a investície
(COMEXI). Ďalšími dôležitými inštitúciami systému sú MZV, Národná finančná korporácia a
Korporácia na podporu vývozu a investícií (CORPEI).
Podrobný rozpis investícií
http://www.supercias.gob.ec/.

a

ich

rozdelenie

podľa

odvetví

je

na

stránke

Vo vzťahoch medzi SR a Ekvádorom nie sú registrované žiadne investície.

b) Veda, výskum a vývoj, inovácie
Vedecký výskum a technologický pokrok v krajine je podporovaný vládnymi inštitúciami.
Najdôležitejšou je Národný úrad pre vedu a technológie (Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnologia, SENACYT). SENACYT je zodpovedný za vytváranie a implementáciu regulácií
pre vedu, technológiu a inovácie. Je to autonómna inštitúcia, ktorá patrí pod Ministerstvo
plánovania a národného rozvoja Ekvádoru. Hlavnou úlohou SENACYT-u je vytvárať
podmienky na spoluprácu medzi akademickým sektorom a súkromnými spoločnosťami
a podporovať tak aplikovaný výskum. V súčasnosti je hlavnou témou aplikovaného výskumu
poľnohospodárska výroba a riešenie environmentálnych problémov pri povrchovej a hlbinnej
ťažbe.
Súčasťou siete vedeckých a vzdelávacích inštitúcií je aj Instituto Tecnológico Superior
Aeronáutico (I.T.S.A.) a Instituto Nacional Meteorologia e Hidrologia (INAMHI). I.T.S.A.
sa zaoberá najmä vzdelávaním a výskumom v technických smeroch súvisiacich s letectvom
(mechanika, inžinierstvo, meteorológia, atď.). INAMHI sa zameriava najmä na vedecké
disciplíny v oblasti hydrológie a meteorológie.
Z hľadiska ochrany prírody a pôvodnej biodiverzity v krajine je významná Základňa na
ochranu biodiverzity Tiputini. Základňa je využívaná na študijné a vedecké účely a nie je
prístupná turistom.

VIII. DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM
___________________________________________________________________________

V júli 2014 podpísal Ekvádor s EÚ dohodu o prístupe k rovnakej dohode o obchode, aká bola
podpísaná s Kolumbiou a Peru (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1156).
Táto dohoda je postupne prerokovávaná a implementovaná.
Ďalšie informácie na stránkach http://www.corpei.org/ nebo http://www.aduana.gob.ec/.

Pre vývoz z krajiny platia nasledovné podmienky:
•

registrácia v obchodnej komore (Cámara de Comercio)
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•
registrácia údajov vývozcu v niektorej z komerčných bánk (napr. Banco Central), tzv.
Tarjeta de Identificación de Exportadores
•

súhlas na jednotnom vývoznom formulári FUE (Formulario Único de Exportación)

•

potvrdenie o pôvode

•
zdravotné certifikáty: fytosanitárny na vývoz rastlinných výrobkov v primárnom stave,
zoosanitárny na vývoz živých zvierat, mäsa a mäsových výrobkov, ichtyosanitárny na vývoz
morských produktov, čerstvých rybacích produktov do štátov EÚ
•
certifikát o kvalite na vývoz morských produktov, potravinárskych konzerv, banánov,
kávy a kakaa v zrnách.
Bežnou platobnou podmienkou v krajine vo vzťahu k zahraničným dodávateľom je
neodvolateľný akreditív, v prípade poskytnutia úveru sa odporúča jeho maximálne možné
zabezpečenie. Platobná morálka partnerov je podobná ako v ostatných krajinách oblasti, a
preto sa odporúča opatrnosť, predovšetkým pri nových partneroch.
Z hľadiska propagácie je najvhodnejšia účasť na najvýznamnejšom medzinárodnom veľtrhu v
krajine, ktorým sa koná každoročne v novembri v Guayaquile. Informácie o výstavných
akciách sú na stránke www.vivecuador.com.
Zóny voľného obchodu:
Ekvádor má sedem zón voľného obchodu:
· METROZONA (Zona Franca de Quito)
· ZOFRAGUA (Zona Franca de Guayaquil)
· ZOFRAMA (Zona Franca de Manabi)
· ZOFRE (Zona Franca de Esmeraldas)
· ZOFRAC (Zona Franca de Cuenca)
· ZOFRAORO (Zona Franca de El Oro)
· ZONA MANTA (Zona Franca de Manta)
Zákon o zónach voľného obchodu (Ley de Zonas Francas) upravuje obchodné aktivity a
bezcolný systém v oblastiach. Podnikatelia, využívajúci status bezcolných zón, môžu
prevádzkovať povolené aktivity:
· výstavbu prevádzkových budov
· výrobu, obchod, výstavy, balenie, montáž, spracovanie, zušľachťovanie a manipuláciu s
produktmi v rámci autorizácie, poskytnutej Conazofra
· vstupovať do bezcolnej zóny a manipulovať s tovarom a surovinami bez platenia daní a cla,
v rozsahu autorizovanej činnosti
· exportovať a re-exportovať výrobky, materiál, suroviny a kapitál bez platenia cla,
b) Ochrana domáceho trhu
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Ministerstvo zahraničných vecí, obchodu a integrácie vydalo niekoľko uznesení na ochranu
vnútorného trhu (No. 63, 66, 67), ktoré obmedzujú dovoz určitých produktov do krajiny.
Obmedzenia sa týkajú 106 výrobkov, medzi ktorými sa nachádzajú aj niektoré typy
alkoholických nápojov, automobily, mobilné telefóny a niektoré elektronické zariadenia.

Ďalšie dôležité informácie:
Vízový režim:
Na cestu do krajiny postačuje platný cestovný pas. Bezvízový vstup sa týka turistických,
obchodných a služobných ciest, ktorých dĺžka v jednom polroku neprekročí 90 dní.
Sviatky:
•

1. 1. Nový rok

•

február karneval

•

apríl Veľká noc

•

1. 5. Sviatok práce

•

24. 5. Bitka pri Pichinche

•

24.7. narodenie Simona Bolívara

•

25.7. založenie Guayaquilu

•

10. 8. Deň nezávislosti

•

9. 10. Nezávislosť Guayaquilu

•

12.10. objavenie Ameriky

•

2. 11. Pamiatka zosnulých

•

3. 11. Nezávislosť mesta Cuenca

•

6.12. založenie Quita

•

25. 12. Vianoce

Bezpečnostná situácia:
Ekvádor je rozvojová krajina s málo rozvinutou infraštruktúrou. Turistické zóny sú relatívne
bezpečné, avšak neodporúča sa navštevovať odľahlé a osamotené miesta, obmedziť stretnutia
v neskorých večerných hodinách, nosiť cenné predmety a veľké množstvo peňazí.
Návštevníci by nemali pri sebe nosiť originály dokladov, ale iba ich fotokópie.
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Letiská sú vybavené najmodernejšou technikou na odhaľovanie prevozu omamných a
psychotropných látok. Platí zásada, že každý je osobne zodpovedný za svoju batožinu.
Postihy za pašovanie drog sú prísne.

Zdravotné zabezpečenie
Cestovateľom sa odporúča očkovanie proti žltej zimnici, na pobreží a v amazonskej oblasti je
vhodná prevencia proti malárii. Očkovanie proti žltej zimnici je podmienkou pri vstupe do
okolitých krajín (pri vycestovaní z Ekvádoru).

Časový rozdiel voči SR
V mesiacoch marec – október 7 hodín, v mesiacoch november – február 5 hodín.

Máj 2017
Pavol Matejka
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii
SES, Avenida das Nações, Qd. 805,Lote 21B , CEP 70200-902 Brasilia, D.F., Brazília
Tel.: + 55 6134431263, +55 6132429719
Fax: + 55 6134431267
Mobil: + 556198481249 (pohotovostné číslo/emergency call)
Email: emb.brasilia@mzv.sk
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