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Rewitalizacja partnerstwa 
transatlantyckiego? Perspektywy 
Transatlantyckiego Partnerstwa 

na rzecz Handlu i Inwestycji1 

Jakub Wódka 

4.1. Wprowadzenie 

Zdużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że agenda relacji trans
atlantyckich w 2013 i 2014 roku będzie zdominowana przez negocjacje 

umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, 
zwanej Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) . W orędziu State of the 
Union w 2013 roku (pierwszym w drugiej kadencji) prezydent Barack Obama 
zapowiedział zacieśnienie współpracy gospodarczej z UE, ogłaszając rozpoczę
cie negocjacji nad amerykańsko-unijną umową o wolnym handlu (jednocześ¬
nie wyraził wolę dokończenia rozmów o Partnerstwie Transpacyficznym)2. 
Deklaracje amerykańskiego prezydenta spotkały się z entuzjastycznym przy¬
jęciem po drugiej stronie Atlantyku - zarówno przewodniczący Komisji Eu
ropejskiej Jose Manuel Barroso, jak i szef Rady Europejskiej Herman Van 
Rompuy określili perspektywę podpisania umowy mianem przełomowej. 

1 Tekst powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycz
nych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. Rola euroatlantyckiego systemu 
w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

2 Remarks by the President in the State of the Union Address, http://www.whitehouse.gov/the-press- 
office/2013/02/12/remarks-president-state-union-address [dostęp 22 sierpnia 2013]. 
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13 lutego 2013 roku, dzień po amerykańskim orędziu o stanie państwa, pre¬
zydent USA i unijni liderzy wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili 
przekonanie, że umacnianie wzajemnych relacji gospodarczych przyczyni się 
do jeszcze większego dobrobytu po obu stronach Atlantyku 3. 

Zainicjowanie rozmów o strefie wolnego handlu między Unią Europejską 
a USA ma nie tylko wymiar gospodarczy i handlowy, ale, co równie istotne, 
także znaczenie geopolityczne; stwarza szansę na odbudowę i wzmocnienie 
fundamentów strategicznego sojuszu transatlantyckiego4. Amerykanie bowiem 
w ostatnich latach zarzekali się, że nie chcą już być „globalnym żandarmem", 
deklarowali stopniowe „równoważenie" (rebalancing) swojego zaangażowa¬
nia międzynarodowego. Oznaczało to de facto ograniczenie zainteresowania 
Europą w ramach „zwrotu ku Azji" (pivot) - mot-cle amerykańskiej polityki 
ostatnich kilku lat5. Zapowiadano między innymi redukcję amerykańskich 
sił stacjonujących w Europie. W tym kontekście pamiętna była wypowiedź 
sekretarza obrony Roberta Gatesa, który, odchodząc ze stanowiska, stwier¬
dził: „Przyszłe pokolenie przywódców Stanów Zjednoczonych, dla którego 
zimna wojna nie będzie tak kształtującym doświadczeniem życiowym jak dla 
mnie, może uznać, że korzyści z N A T O nie są warte kosztów ponoszonych 
przez USA". Dodatkowo nieufnie patrzono w Europie na amerykańskie pró¬
by ocieplania relacji z Rosją Putina. USA nie wsparły finansowo pogrążonej 
w kryzysie Europy. Generalnie, od wyboru na urząd prezydenta, dominowała 
„narracja", wedle której prezydent Obama nie interesuje się Europą, a kapitał 
polityczny chce inwestować głównie w Azji, szczególnie w Chinach. Dlatego 
też deklaracje Obamy w sprawie T T I P stanowią obiecującą zapowiedź rewita¬
lizacji „więdnącego" partnerstwa transatlantyckiego i jeśli zostaną zrealizowa¬
ne, mogą się znaleźć wśród najważniejszych sukcesów drugiej kadencji ame¬
rykańskiego prezydenta. O większej wadze przykładanej przez USA do relacji 
z Europą świadczy chociażby fakt, że nowy sekretarz stanu John Kerry pierw¬
szą wizytę zagraniczną złożył w Europie. Hillary Clinton zaś, rozpoczynając 
w 2009 roku urzędowanie, udała się najpierw do Azji, stając się następnie jed
nym z ideologów amerykańskiego pivota. 

Z kolei Unia Europejska, w dobie kryzysu, od kilku lat w coraz większym 
stopniu postrzegana jest jako organizacja „introwertyczna", „skupiająca się na 

Treść oświadczenia zob. Statement from United States President Barack Obama, European 
Council President Herman Van Rompuy and European Commission President Jose Manuel Barroso, 
13 lutego 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm [dostęp 22 sierp¬
nia 2013]. 
Szerzej na temat relacji transatlantyckich zob. M . Larivć, Transatlantic Relations in the 
21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest, Routledge, New York 2012. 
Szerzej na temat amerykańskiego pivota: W. Ling, Rebalancing or de-Balancing: U.S. Pivot and 
EastAsian Order, „American Foreign Policy Interests" 2013, t. 35, nr 3, s. 148-154; R.S. Ross, 
The Problem with the Pivot, „Foreign Affairs" 2012, t. 91, nr 6, s. 70-82, S. Brimley, E. Ratner, 
SmartShift, „Foreign Affairs" 2013, t. 92, nr 1, s. 177-181. 
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sobie", na własnych problemach wewnętrznych, na krótkoterminowym zarzą¬
dzaniu kryzysem. Zarzuca się Unii (uosabianej zarówno przez instytucje bruk¬
selskie, jak i państwa członkowskie), że kiedy inne podmioty pozazachodnie 
w coraz większym stopniu współkształtują światową politykę, nie myśli ona 
w kategoriach strategicznych. Dlatego deklaracja o gotowości zawarcia Trans¬
atlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji jest doskonałą okazją 
dla Unii, aby odeszła od tej „kryzysowej" narracji i szukała rzeczywistych re¬
cept na wzrost gospodarczy. Co więcej, umowa o wolnym handlu z USA po¬
mogłaby wzmocnić legitymację Unii w takich państwach jak Wielka Brytania, 
Czechy czy Dania, skupiających się przede wszystkim na aspektach gospo¬
darczych członkostwa. Oczywiście, również z perspektywy UE T T I P byłoby 
strategiczną szansą na trwałą odbudowę partnerstwa transatlantyckiego6. 

Warto podkreślić, że umowa o wolnym handlu pomiędzy USA i UE, choć 
okrzyknięta tematem numer jeden w relacjach transatlantyckich, stawała 
już wcześniej na agendzie stosunków dwustronnych. W połowie lat 90., kiedy 
decydenci z dwóch stron Atlantyku próbowali nadać nowe ramy pozimnowo-
jennym relacjom, poszukując nowego raison d'etre sojuszu amerykańsko-unij-
nego, rozważano możliwości podpisania przez obie strony Umowy o Wolnym 
Handlu (TAFTA). Wtedy jednak USA zainwestowały cały kapitał polityczny 
i energię w negocjacje Północnoatlantyckiej Umowy o Wolnym Handlu z Ka¬
nadą i Meksykiem, co wraz z rosnącymi tendencjami protekcjonistycznymi 
w amerykańskiej gospodarce skazało na niepowodzenie rozmowy z Europą. 
Na drodze do podpisania porozumienia stanęły również rozbieżności w odnie¬
sieniu do liberalizacji unijnej polityki rolnej. W 1998 roku z inicjatywą handlo¬
wego porozumienia UE-USA wystąpił Bill Clinton - pomysł ten wpisywany 
był w ramy Nowej Agendy Transatlantyckiej (New Transatlantic Agenda). Nie¬
powodzeniem skończyły się również próby podjęte w 2007 roku, a punktami 
spornymi były przede wszystkim standardy bezpieczeństwa i sanitarne. 

Wydaje się, że UE i USA tym razem wykazują rzeczywistą motywację 
i chęć trwałego pogłębienia dwustronnych relacji gospodarczych. Kryzys eko¬
nomiczny, który najmocniej uderzył w potęgi zachodnie, w znacznej mierze 
oszczędzając „wschodzące mocarstwa", również sprzyja bardziej strategicz¬
nemu i perspektywicznemu myśleniu o liberalizacji handlowej w przestrzeni 
atlantyckiej. W przypadku Unii Europejskiej jest to zresztą widoczne nie tyl¬
ko na przykładzie relacji z USA, ale również w stosunkach z innymi podmiota¬
mi. Obecnie UE zaangażowana jest w negocjacje ponad 20 umów handlowych 
z różnymi państwami i ugrupowaniami integracyjnymi. USA również prowa¬
dzą negocjacje wspomnianego już Partnerstwa Transpacyficznego (TTP), 
w którym obok Stanów Zjednoczonych uczestniczy 12 innych państw, w tym 

A. Palacio, Winning the Transatlantic Challenge, Project Syndicate, 4 marca 2013, http://www. 
project-syndicate.org/commentary/new-hope-for-a-us-eu-trade-and-investment-agreement-
by-ana-palacio#KmXpel3WAMh4ShpH.99 [dostęp 20 lipca 2013]. 
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Japonia. Dołączyła ona do negocjacji w połowie 2013 roku (państwa te wytwa¬
rzają dziś 40% światowego PKB). Podpisanie TTP, planowane na 2015 rok, 
może znacząco przewartościować relacje międzynarodowe w skali globalnej 
(choć znaczna liczba zaangażowanych w negocjacje państw nie ułatwia prowa¬
dzenia rozmów). Aktywność Waszyngtonu w rejonie Pacyfiku odzwierciedla 
ambicje USA ponownego zaangażowania w Azji w związku ze wzrostem wpły¬
wów Chin. Z punktu widzenia USA, T T I P i T T P mają więc charakter kom¬
plementarny, a nie konkurencyjny. 

Co więcej, patrząc na globalne negocjacje handlowe w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, można stwierdzić, że znalazły się one w głębokim impa¬
sie. Runda z Doha praktycznie jest sparaliżowana, „giganci" światowego han¬
dlu - USA, UE, ale także Indie, Brazylia czy Chiny - nie mogą bowiem dojść 
do porozumienia w kwestiach fundamentalnych, a więc handlu produktami 
rolnymi 7. To sprawia, że państwa szukają alternatywnych sposobów liberali¬
zacji handlu. W dobie kryzysu gospodarczego (wbrew optymistycznym zapo¬
wiedziom należy spodziewać się, że efekty załamania będą odczuwane jeszcze 
przez długie lata) liberalizacja przyczyni się do wzrostu gospodarczego, a tym 
samym do tworzenia nowych miejsc pracy. To właśnie ożywienie rynku pracy 
(w grudniu 2012 roku bezrobocie wyniosło w Stanach Zjednoczonych 7,8%, 
w Unii zaś 10,7%) będzie stanowiło w najbliższych latach priorytet zarówno 
dla europejskich, jak i amerykańskich decydentów - tak wynika z deklaracji 
liderów państw po obu stronach Atlantyku. 

4.2. Potencjał gospodarczy transatlantyckiego tandemu 

Warto przytoczyć zestaw danych, które zobrazują ogromy potencjał, jaki 
drzemie w amerykańsko-unijnej współpracy gospodarczej. Podpisanie 

umowy o wolnym handlu sprawi, że będziemy mieć do czynienia z gigantem 
gospodarczym, który w erze wzrastających potęg będzie w stanie konkurować 
z Chinami i innymi pretendentami do miana „nowych" mocarstw globalnych. 

USA i UE wspólnie stanowią ogromny rynek wewnętrzny - 315 mln lu¬
dzi w USA i ponad 500 mln w UE. Choć łączna populacja USA i UE stano¬
wi około 12% ludności świata, to wytwarza prawie połowę globalnego PKB 
(41% według parytetu siły nabywczej). Podczas gdy PKB Chin przekracza 
12 bln dolarów, to wciąż nie dorównują one pod tym względem ani USA, ani 
Unii. Oczywiście przepaść między Państwem Środka a zachodnimi potęgami 
jest jeszcze większa, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB per capita. 

7 Szerzej na temat amerykańskiej „narracji" w sprawie multilateralnych negocjacji handlo¬
wych: F. Ismail, Is the Doha RoundDead? WhatIs the Way Forward?, „World Economics" 2012, 
t. 13, nr 3, s. 143-169. 
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Wymiana handlowa pomiędzy Ameryką a Europą stanowi 30% światowego 
handlu. USA są największym odbiorcą europejskich towarów i usług - w 2011 
roku do Ameryki trafiło 17% unijnego eksportu. W imporcie USA są na trze¬
cim miejscu, po Chinach i Rosji. Również dla Stanów Zjednoczonych Unia 
jest bardzo ważnym partnerem - po Kanadzie drugim największym odbiorcą 
amerykańskiego eksportu (19%), w imporcie zaś zajmuje miejsce za Chinami 
(17%). W samym 2012 roku amerykański eksport do UE wyniósł 272 mld do¬
larów, Unia zaś sprzedała Stanom towary i usługi warte prawie 400 mld dola¬
rów. Dziennie w przestrzeni transatlantyckiej handluje się towarami i usługami 
o wartości 2,7 mld dolarów. Istotne jest również spojrzenie, jak wymiana han¬
dlowa wzrastała w ostatniej dekadzie - w 2012 roku wartość wymiany towa¬
rowej między UE i USA wyniosła 650 mld dolarów, co oznacza wzrost o 68% 
w porównaniu z rokiem 2000. Javier Solana, pisząc o „europejsko-amerykań-
skim marzeniu", stwierdza, że 30 mln miejsc pracy w Europie, a więc 10% 
całej siły roboczej, zależne jest od transatlantyckiego handlu. T y m samym, 
jak podkreśla Solana, pozytywne skutki podpisania T T I P mogą być zbliżone 
do korzyści, jakie UE czerpie dzięki funkcjonowaniu jednolitego rynku 8. 

Transatlantyckie więzy są nawet silniejsze, jeśli się spojrzy na wzajem¬
ne inwestycje. Europejskie firmy zainwestowały w USA 1,5 bln dolarów, co 
stanowi ponad 60% wszystkich inwestycji. Przedsiębiorstwa amerykańskie po 
drugiej stronie Atlantyku zaangażowały w inwestycjach środki warte 1,7 bln 
dolarów, czyli połowę wszystkich inwestycji, które przyciągnęła Unia Europej¬
ska. Dla lepszego zobrazowania skali powiązań, powiedzmy, że w 2010 roku 
amerykańskie inwestycje w trzech państwach BRIC - Brazylii, Indiach i Chi¬
nach - były tylko nieznacznie wyższe od amerykańskiego kapitału zainwesto¬
wanego w Irlandii 9. Znaczące są również wzajemne inwestycje portfelowe10. 
Imponująco wyglądają wydatki amerykańskie i europejskie na badania i roz¬
wój (B+R) - w 2010 roku amerykańskie firmy zainwestowały w Europie 62% 
tych wydatków (ponad 24 mld dolarów); europejskie firmy zaś odpowiadają 
za 75% wszystkich wydatków na badania i rozwój, poniesionych przez zagra¬
niczne firmy w USA. Dane te pokazują skalę wzajemnych powiązań i również 
potencjał drzemiący w ewentualnej umowie o wolnym handlu. 

Warto odnieść się również do innych danych, wskazujących na znacze¬
nie „gospodarki transatlantyckciej" i szerzej, potencjału partnerstwa unijno-

J. Solana, The European-American Dream, Project Syndicate, 26 lutego 2013, http://www.pro-
ject-syndicate.org/commentary/transatlantic-free-trade-and-european-integration-by-javier-
solana [dostęp 16 lipca 2013]. 
E. Lagadec, Transatlantic Relations in the 21st Century, Routledge, New York 2012, s. 60. 
The Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). A View from TheCityUK, maj 2013, 
s. 5, http://www.thecityuk.com/uk-financial-services-overseas/overseas-articles/the-transat-
lantic-trade-and-investment-partnership-ttip-a-view-from-thecityuk/?dm_i=J8I,1JCSY,9R 
MVGT,596T9,1 [dostęp 23 czerwca 2013]. 
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-amerykańskiego. Na przykład ponad połowa (dokładnie 259) najwięk¬
szych firm z listy „Fortune" to przedsiębiorstwa amerykańskie i europejskie. 
W 2010 roku USA i UE przeznaczyły na pomoc rozwojową łącznie ponad 
100 mld dolarów. W tym samym roku ponad 180 tys. amerykańskich i euro¬
pejskich studentów studiowało po drugiej stronie Atlantyku. Amerykańskie 
i europejskie wydatki zbrojeniowe wynoszą ponad 900 mld dolarów. 

Choć powyższe dane wskazują na strategiczny charakter powiązań gospo¬
darczych między USA a UE, a także dominujące miejsce, jakie tandem transat¬
lantycki wciąż zajmuje w światowej gospodarce, nie ukazują trendów i wzrasta¬
nia „nowych" potęg, które w ostatnich latach wyłaniają się i w nadchodzących 
dekadach mogą zagrozić dominującej pozycji Ameryki i Europy. Po pierwsze, 
względny udział handlu dwustronnego w całości wymiany handlowej zarówno 
UE, jak i USA stopniowo spada - zwłaszcza w przypadku unijnego handlu to¬
warami jest to spadek dość znaczący. Podczas gdy w latach 2000-2011 wzrost 
unijnego eksportu towarów wyniósł 7,6%, europejski eksport do USA odnoto¬
wał wzrost wynoszący tylko 1%. T y m samym udział USA w unijnym eksporcie 
zmalał z poziomu 28,1% w 2000 roku do 16,9% w roku 2011. Jeszcze większy 
spadek - o prawie 50% - USA odnotowały w unijnym imporcie towarów 1 1. 

Po drugie, w raporcie Global Trends 2030, opracowanym przez amerykańską 
National Intelligence Council zawarto prognozę, że w 2030 roku kontynent 
azjatycki prześcignie Amerykę Północną i Europę razem wzięte, pod wzglę¬
dem „globalnej siły" liczonej jako potencjał gospodarczy (GDP), populacja, 
wydatki zbrojeniowe oraz inwestycje w technologie. Prognozuje się dodat¬
kowo, że same Chiny już parę lat wcześniej prześcigną Stany Zjednoczone12. 
W wydanym przez PricewaterhouseCoopers w styczniu 2013 roku raporcie 
prognostycznym pt. World in 2050 The BRICs and Beyond: Prospects, Challenges 
and Opportunities podaje się prognozy, według których potencjał gospodarek 
E7 - a więc czterech państw BRIC oraz Meksyku, Indonezji i Turcji - liczo¬
ny według parytetu siły nabywczej powinien przed 2020 rokiem przekroczyć 
wielkość gospodarek państw G7. Do roku 2050 największymi gospodarkami 
świata będą, według prognoz PwC, w kolejności Chiny, USA, Indie, Brazylia 
i Japonia. Nie ma w tym gronie żadnego państwa europejskiego. Co równie 
istotne, gospodarka rosyjska, meksykańska i indonezyjska mają być większe 
niż niemiecka i brytyjska. Szacuje się również, że gospodarka turecka w po¬
łowie obecnego stulecia „przeskoczy" gospodarkę włoską 1 3. Trendy te wy-

Impact Assessment Report on the Future of EU-US Trade Relations, Commission Staff Working 
Document SWD (2013) 68 final, 12 marca 2013, s. 10, http://trade.ec.europa.eu/doclib/ 
docs/2013/march/tradoc_150759.pdf [dostęp 25 sierpnia 2013]. 
Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Service, grudzień 2012, s. iv, 
http://info.publicintelligence.net/GlobalTrends2030.pdf [dostęp 5 czerwca 2013]. 
World in 2050. The BRICs and Beyond: Prospects, Challenges and Opportunities, Pricewaterhou-
seCoopers, styczeń 2013, http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-pro- 
spects-challenges-and-opportunities.jhtml [dostęp 2 lutego 2013]. 
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muszają na Unii Europejskiej i USA jeszcze bliższe, „strukturalne" wręcz 
partnerstwo. Dzięki niemu możliwe będzie stawienie czoła „nowym" po
tęgom, których interesy, zarówno gospodarcze, jak i geopolityczne, często 
nie są zbieżne z priorytetami Zachodu. 

Po trzecie w końcu, istotne są również inne, obiektywne zjawiska. Warto 
zauważyć bowiem, że poszczególne państwa „niezachodnie" nie tylko za
czynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w polityce i gospodarce międzynaro¬
dowej - ważne jest również to, że coraz intensywniej współpracują ze sobą, 
z pominięciem tradycyjnych potęg; budują „pozazachodnie" koalicje, rów
nież w obszarze światowego handlu . W świecie „pozazachodnim" zawiera¬
nych jest wiele porozumień liberalizujących handel. Dotyczy to zarówno wy¬
miaru regionalnego - tutaj dobrym przykładem są umowy ASEAN: Chiny, 
ASEAN+3, ASEAN-Indie - jak i bilateralnego (na przykład wiele umów 
dwustronnych zawieranych przez Turcję). Negocjowane lub rozważane są tak¬
że nowe, szerokie porozumienia, takie jak Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership (RCEP), obejmujące 13 gospodarek azjatyckich, w tym chiń¬
ską, FTA - Wschodniej Azji oraz trójstronne porozumienie Japonia - Chiny 
- Korea Południowa 1 5 . Niewątpliwie jednak umowy te są o wiele „płytsze" 
od planowanej umowy amerykańsko-unijnej. Zakres T T I P jest o wiele szer¬
szy, obejmować będzie bowiem, jak się zakłada, również kwestie regulacji 
i , jak określają to publicyści, „problematykę X X I wieku", na przykład prob¬
lem dotowania państwowych spółek. T T I P stanowić więc będzie swoistą 
Umowę o Wolnym Handlu Plus (FTA+) 1 6 . 

4.3. Krótka historia transatlantyckich umów o wolnym handlu 

Ogłoszone przez prezydenta Obamę rozpoczęcie negocjacji o wolnym han¬
dlu, choć entuzjastycznie przyjęte przez unijnych decydentów, nie było 

dla nich zaskoczeniem. Amerykańsko-unijne relacje gospodarcze mają długą 
tradycję, również „instytucjonalną". Pod koniec 1995 roku powołano do ży-

1 4 Szerzej na ten temat J. Wódka, „Nowa" mocarstwowośćw kształtującym się ładzie międzynarodo
wym. Przykład Brazylii i Turcji, w: J.M. Fiszer i in. (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym 
ładzie międzynarodowym, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, s. 229-266. 

1 5 Syntetycznie na temat „nowych" umów o wolnym handlu zob. M . Richardson, The Rush 
towardAsia-PacificFTAs, „ T h e Japan Times", 17 lipca 2013. 

1 6 Generalnie, w ostatnich okresie notuje się wzrost liczby umów o wolnym handlu. W ostat¬
nich pięciu latach zostało zawartych ponad 80 tych porozumień, a 12 następnych zgłoszono do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO); w latach 2003-2007 umów o wolnym handlu było 63, 
a w latach 1993-2002 zaledwie 43. M . Rostowska, Nowe umowy o wolnym handlu receptą na kry
zys?, „Biuletyn" (PISM), 3 czerwca 2013, nr 59 (1035), http://www.pism.pl/publikacje/biule- 
tyn/nr-59-1035http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-59-1035 [dostęp 5 sierpnia 2013]. 
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cia wspomnianą już Nową Agendę Transatlantycką (New Transatlantic Agen¬
da, NAT) , której celem było wzmacnianie wzajemnych kontaktów gospodar¬
czych. N A T ustanowiła nowe ramy relacji, przenosząc je z poziomu „wspól¬
nych konsultacji" na poziom „wspólnych działań" w czterech fundamental¬
nych obszarach: światowego handlu, wyzwań globalnych, promocji pokoju, 
stabilności, demokracji oraz rozwoju. Już w połowie lat 90. zapowiadano stwo¬
rzenie „nowego rynku transatlantyckiego" (New Transatlantic Marketplace), 
w ramach którego byłyby stopniowo redukowane ograniczenia w przepływie 
towarów, usług i kapitału. W 1998 roku próbowano tę koncepcję „reanimo¬
wać" i powołano do życia Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze (Trans-
atlantic Economic Partnership), ale w tamtym czasie uwaga zarówno Europy, 
jak i Stanów Zjednoczonych skupiona była na problemie konfliktu bałkań¬
skiego oraz akcesji Chin do Światowej Organizacji Handlu. 

Wydawało się, że impas w amerykańsko-europejskich rozmowach o libera¬
lizacji handlu zostanie przełamany w 2007 roku. Podczas szczytu Stany Zjed-
noczone-Unia Europejska, dzięki inicjatywie George'a Busha i Angeli Merkel 
(w czasie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej) ustanowio¬
no Ramy na rzecz Rozwoju Transatlantyckiej Integracji Gospodarczej (Fra-
mework for Advancing Transatlantic Economic Integration)1 7. Do ważnych 
punktów tego porozumienia należało między innymi przyjęcie programu ro¬
boczego o współpracy i powołanie do życia Transatlantyckiej Rady Gospodar¬
czej (TEC). Ambicją TEC było zbliżenie amerykańskiej i europejskiej gospo¬
darki, zwłaszcza poprzez niwelowanie różnic regulacyjnych. Szybko okazało 
się jednak, że dyskusja pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem utknęła w mar¬
twym punkcie ze względu na bardzo techniczne, szczegółowe czy detalicz¬
ne wręcz spory. TEC stała się więc bardziej „klubem dyskusyjnym", aniżeli 
rzeczywistym forum, które podejmuje ważkie decyzje o znaczeniu nie tylko 
gospodarczym, ale również geostrategicznym. Dobrym przykładem są tutaj 
spory na temat standardów w rolnictwie. Mimo że sektor rolniczy stanowi tyl¬
ko 1,2% PKB Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do Unii zaś jest to 1,8%, 
to dyskusje prowadzone w ramach negocjacji przez wiele miesięcy skupiały 
się wyłącznie na tym, czy powinno się zezwolić na „mycie kurczaków chlo-
rem" 1 8. Informacja ta mogłaby się wydawać mało istotna czy wręcz grotesko¬
wa (biorąc pod uwagę skalę wymiany handlowej i transatlantyckich relacji go¬
spodarczych), gdyby nie to, że pokazuje, o jakie nieistotne, niszowe szczegóły 

J. Garcia-Legaz, J. Quinlan, TAFTA. The Case for an Open Transatlantic Free Trade Area, 
FAES, 2013, s. 38-48. Szerzej na temat relacji transatlantyckich zob. R. Steffenson, Managing 
EU-US Relations. Actors, Institutions and the New Transatlantic Agenda, Manchester University 
Press, Manchester - New York 2005. 
F. Erixon, L . Brandt, Ideas for New Transatlantic Initiatives on Trade, Working Paper, Trans
atlantic Task Force on Trade, ECIPE/GMF, http://www.ecipe.org/publications/ideas-for- 
new-transatlantic-initiatives-on-trade/ [dostęp 17 lipca 2013]. 
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może rozbić się cały proces. Zwłaszcza że również dziś to kwestie związane 
z rolnictwem mogą się znaleźć wśród najbardziej kontrowersyjnych tematów 
rozmów dwustronnych. 

Z powyższej „krótkiej historii o nieudanych transatlantyckich inicjaty¬
wach FTA" ewidentnie widać, że poprzednie próby liberalizacji handlu po¬
dejmowane były zawsze krótko po tym, jak USA i UE spierały się na temat 
zaangażowania militarnego w różnych stronach świata - po pierwsze w wojnie 
w Zatoce Perskiej/Arabskiej, interwencji N A T O w Kosowie, a także w spo¬
rach amerykańsko-unijnych wokół Iraku. Inicjatywy te były swoistą gałązką 
oliwną transatlantyzmu, a więc sposobem na naprawę nadwątlonych relacji 
dwustronnych. Nie były natomiast podejmowane ze względów czysto prag¬
matycznych, a więc korzyści, jakie liberalizacja może przynieść obu stronom19. 
Jeśli taka zależność rzeczywiście istniała w przeszłości, to można z większym 
optymizmem patrzeć na perspektywy obecnych rozmów, których „motywem 
przewodnim" jest jednak pobudzenie gospodarki po obu stronach Atlantyku, 
choć oczywiście wymiar polityczny jest również bardzo istotny. Jak pisze je¬
den z analityków, „ten nowy sojusz będzie oparty nie na zimnowojennym ro¬
mantyzmie, ale na konkretnych interesach gospodarczych i strategicznych"20. 

4.4. Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji 

4.4.1. Modus operandi negocjacji TTIP 

Już w listopadzie 2011 roku prace rozpoczęła grupa robocza High Level Wor-
king Group on Jobs and Growth (HLWG), ustanowiona na szczycie EU-USA. 
Grupa ta, na czele której stali amerykański przedstawiciel do spraw handlu 
Ron Kirk oraz unijny komisarz do spraw handlu Karel de Gucht, otrzymała 
zadania zidentyfikowania możliwości poprawy bilateralnych relacji handlo¬
wych i inwestycji pomiędzy UE i USA, służącej tworzeniu nowych miejsc pra¬
cy, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności USA i UE na światowych 
rynkach. Grupa robocza została ponadto zobowiązana przez przywódców UE 
i USA do bliskiej współpracy i konsultacji ze wszystkimi interesariuszami, 
również z sektora prywatnego. O tym, jak bardzo biznesowi europejskiemu 
i amerykańskiemu zależy na podpisaniu umowy, świadczy fakt, że już w maju 
2013 roku firmy z obu stron Atlantyku zawiązały sojusz na rzecz T T I P . Wśród 
sygnatariuszy znalazły się największe europejskie i amerykańskie stowarzysze¬
nia przedsiębiorców, takie jak Business-Europe, Eurochambres, UEAPME, 

F. Erixon, L . Brandt, Ideas for New... 
U. Speck, Towarda New Transatlantic Partnership, Carnegie Europe, 1 marca 2013, carnegie-
europe.eu/strategiceurope/?fa=51084 [dostęp 18 lipca 2013]. 

115 



Transatlantic Business Council, Transatlantic Policy Network, US Chamber 
of Commerce czy europejski AmChams. Przewodniczący Business-Europe 
Jurgen R. Thumann stwierdził, że „biznes jest zdeterminowany, aby wspierać 
rządy w czasie trwania całych negocjacji, i zrobi wszystko, aby umowa została 
podpisana". 

18 czerwca 2012 roku H L W G przedstawiła raport cząstkowy (interim re-
port)21, zalecając możliwie szeroki zakres przyszłej umowy. Finalnym owocem 
prac Grupy było opublikowanie 11 lutego 2013 roku raportu końcowego, który 
zawierał rekomendację dotyczące zakresu przyszłej umowy handlowej. Grupa 
rozważała różne możliwości zakresu umowy i doszła ponownie do wniosku, 
że tylko szeroki zakres liberalizacji wzajemnych relacji handlowych i inwesty¬
cyjnych, w tym kwestie regulacyjne, przyniesie wymierne i znaczące korzyści 
zarówno dla UE, jak i USA, a także przyczyni się do rozwoju „globalnych" 
zasad w handlu światowym 2 2. T y m samym ponowiła swoje rekomendacje za¬
warte w raporcie „połówkowym". 

W marcu administracja Obamy formalnie notyfikowała Kongres o zamia
rze rozpoczęcia negocjacji T T I P z Unią Europejską - zgodnie z amerykań
skimi zasadami i procedurami (tzw. Trade Promotion Authority lub fast track)Zi 

Kongres ma znaczne kompetencje w obszarze polityki handlowej. Również 
w marcu Komisja Europejska przyjęła robocze wytyczne do negocjacji stre¬
fy wolnego handlu UE (draft negotiation mandate), a następnie przekazała 
je do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej. W czerwcu Rada mandat 
ten zatwierdziła. Choć nie było formalnego wymogu, również Parlament Eu¬
ropejski przyjął rezolucję, w której wyraził poparcie dla negocjacji „ambitnej 
i wiążącej" umowy o wolnym handlu z USA. Jednocześnie postulował jednak 
wyłączenie z negocjacji takich obszarów jak polityka kulturalna czy audiowi¬
zualna (efekt nacisków Francji, co pokazuje również, jak duży wpływ na cały 
proces będzie miał Parlament Europejski, który musi zaakceptować wynego¬
cjowaną umowę). Ponadto PE wskazał na kwestie „wrażliwe", to znaczy na 
sektor rolny i rozbieżności między UE a USA w sprawie żywności genetycz¬
nie modyfikowanej2 4. Parlament w swojej rezolucji wezwał również strony 

2 1 Tekst raportu: Interim Report to Leaders from the Co-Chairs. EU-U.S. High Level Working Group 
on Jobs and Growth, 19 czewrca 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_ 
149557.pdf [dostęp 19 lipca 2013]. 

2 2 Tekst raportu: Final Report. High Level Working Group on Jobs and Growth, 11 lutego 2013, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/150519.htm [dostęp 19 lipca 2013]. 

2 3 Szerzej na temat amerykańskich procedur negocjacji umów handlowych z państwani trzeci
mi zob. J.F. Hornbeck, W.H. Cooper, Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress 
in Trade Policy, 2 sierpnia 2013, www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf [dostęp 1 września 
2013]. 

2 4 Treść rezolucji zob. European Parliament Resolution of 23 May 2013 on EU Trade and Invest-
ment Negotiations with the United States of America, 23 maja 2013, http://www.europarl.europa. 
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0// 
EN#ref_1_4 [dostęp 1 września 2013]. 
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do ochrony danych osobowych, uwzględnienia przepisów w dziedzinie usług 
finansowych, wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej, 
w tym oznaczeń geograficznych, ochrony zasady ostrożności oraz zniesienia 
wprowadzonych przez USA ograniczeń w zakresie usług transportu morskiego 
i powietrznego. 

Mimo tzw. afery Edwarda Snowdena, która wzburzyła europejskich przy¬
wódców i położyła się cieniem na relacjach transatlantyckich (unijna komisarz 
Vivane Reding w ostrych słowach zauważyła, że „sojusznicy nie szpiegują się 
nawzajem")25, pierwsza, „rekonesansowa" tura negocjacji umowy odbyła się 
w Waszyngtonie, tak jak wcześniej planowano, 8 lipca 2013 roku - wbrew 
postulatom Francji, która domagała się przełożenia negocjacji przynajmniej 
0 dwa tygodnie. Podczas pierwszej tury rozmów liczące około 150 osób de¬
legacje amerykańska i unijna podzielone zostały na 24 grupy robocze, które 
zajmować się będą poszczególnymi obszarami negocjacyjnymi. W 2013 roku 
planowane są dwie kolejne rundy negocjacyjne. Choć wcześniej optymi¬
stycznie zakładano, że rozmowy o T T I P zakończą się pod koniec 2014 roku, 
już dziś wiadomo, że termin ten jest nierealny. Strona unijna zakłada, że ne¬
gocjacje mogą zostać sfinalizowane w połowie 2015 roku, Amerykanie zaś mó¬
wią o 2017 roku (taka też perspektywa przyjmowana jest w analizach Komisji 
Europejskiej, oceniających skutki gospodarcze wejścia w życie TTIP) . Nale¬
ży również pamiętać, że wynegocjowana umowa będzie podlegać ratyfikacji 
przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski, a także 
przez większość dwóch trzecich członków Senatu USA. 

Dbając o transparentność całego procesu (ze względu na szeroki zakres 
umowy niewątpliwie uczestnicy procesu będą poddani ogromnemu naciskowi 
środowisk lobbingowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych 
- prasa już donosiła, że Parlament Europejski jest pod silną presją Facebooka 
1 Google), negocjatorzy spotkali się z ponad 350 interesariuszami reprezentują¬
cymi podmioty pozapaństwowe. Co więcej, USA ujawniły nazwiska głównych 
negocjatorów, Unia Europejska zaś opublikowała 10 wstępnych position papers 
(choć już wcześniej wyciekły one do prasy)26. 

4.4.2. Zakres przyszłej umowy 

Umowa ma przyczynić się do osiągnięcia ambitnych rezultatów w trzech sze¬
roko ujętych obszarach: po pierwsze, w kwestii dostępu do rynku, po drugie, 

J. Chaffin, Snooping Claims AddNew Complication to Tough EU-US Trade Talks, „Financial 
Times", 30 czerwca 2013. 
K. Sutton, TTIPNegotiations: A Summary of Round 1, Brief, Bertelsmann Foundtaion, 1 sierpnia 
2013, http://www.bfna.org/publication/bbrief-ttip-negotiations-a-summary-of-round-1 [dostęp 
11 sierpnia 2013]. 
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w obszarze regulacyjnym i barier pozataryfowych, po trzecie w końcu, ma 
określić nowe płaszczyzny współpracy pozwalające partnerom transatlantyc
kim wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom w światowej polityce han¬
dlowej oraz wykorzystać pojawiające się szanse w tej dziedzinie. Postulo¬
wany przez autorów raportu szeroki zakres porozumienia jest o tyle istotny, 
że wcześniej, kiedy na agendzie relacji USA-UE stawała kwestia umowy 
0 wolnym handlu, rozważano raczej „opcję minimum", a więc tak naprawdę 
tylko redukcję ceł, które i tak w relacjach handlowych USA-UE są już dziś 
na bardzo niskim poziomie. Jak pokazują badania, przeprowadzone w ramach 
konsultacji społecznych, wśród osób zaangażowanych w transatlantyckie rela¬
cje handlowe, najwięcej, bo aż 46%, uważa właśnie, że największą barierą dla 
rozwoju handlu między USA i E U są różnice w regulacjach; 45%, że to cła 
wciąż stanowią największą przeszkodę, 38% stwierdziło, że to ułatwienie pro¬
cedur celnych jest najistotniejszym zadaniem stojącym przed unijnymi i ame¬
rykańskimi decydentami, natomiast według 20% respondentów przeszkodą 
są bariery we wzajemnych inwestycjach27. 

Odnośnie do dostępu do rynku ambicją porozumienia będzie możliwie 
całkowita redukcja istniejących taryf celnych w handlu towarami przemysło¬
wymi i rolnymi, ze specjalnym traktowaniem najbardziej wrażliwych produk¬
tów, szczególnie żywności i tekstyliów. Już dziś cła w handlu transatlantyckim 
są na bardzo niskim poziomie - według W T O średnio 5,2% dla Unii i 3,5% 
dla USA (według klauzuli najwyższego uprzywilejowania). Dla towarów rol¬
nych eksportowanych do Unii jest to 13,5%, natomiast do USA 4,7%. Biorąc 
jednak pod uwagę wielkość wymiany handlowej, dodatkowa redukcja nawet 
tak niskich stawek może przynieść wymierne korzyści gospodarcze (szacuje 
się, że nawet 24 mld dolarów 2 8). Poziom liberalizacji w sektorze usług nie po¬
winien być niższy niż w już obowiązujących umowach handlowych. Strony 
deklarują, że otworzą rynek usług w sektorach dotychczas „zamkniętych", 
na przykład w sektorze transportowym. Również w odniesieniu do inwesty¬
cji stopień liberalizacji nie powinien być niższy niż w umowach już funkcjo¬
nujących. Postuluje się również otwarcie dostępu do zamówień publicznych, 
co może mieć istotny wymiar gospodarczy. Na przykład w Europie firmy, któ¬
re działalność opierają na zamówieniach publicznych, wytwarzają 25% PKB 
1 zatrudniają 31 mln osób. Obecnie niewiele ponad 30% amerykańskiego ryn¬
ku rządowych zamówień publicznych dostępne jest dla europejskiego biznesu 
(jeszcze gorzej jest na poziomie poszczególnych Stanów). Unia Europejska zaś 
otwiera ponad 85% rynku zamówień dla zagranicznych przedsiębiorców. 

ImpactAssessmentReport..., s. 12. 
T . Barker, For Transatlantic Trade, This Time IsDifferent. Why theLatest U.S.-EU Trade Talks Are 
Likely to Succeed, Snapshot, „Foreign Affairs", 23 lutego 2013, http://www.foreignaffairs.com/  
articles/139027/tyson-barker/for-transatlantic-trade-this-time-is-different [dostęp 1 sierpnia 
2013]. 

118 

http://www.foreignaffairs.com/


Najważniejszą barierą w handlu transatlantyckim nie są cła, ale inne ograni¬
czenia. Szacuje się, że ograniczenia pozataryfowe w handlu podwyższają koszt 
eksportu do USA od 10% do nawet 70%, w zależności od sektora; w eksporcie 
UE te dodatkowe koszty dochodzą do poziomu 57%. To z kolei z oczywistych 
względów wpływa na ceny, które końcowy konsument płaci za towary zza 
Wielkiej Wody, i obniża konkurencyjność tych produktów 2 9 . Według szacunko¬
wych danych, wyeliminowanie połowy barier pozacelnych, wynikających z róż¬
nic regulacyjnych, przyniesie gospodarce transatlantyckiej korzyści wynoszące 
0,5% jej PKB, co w liczbach absolutnych wyniesie około 150 mld dolarów. 

Dlatego też w odniesieniu do kwestii regulacyjnych i barier pozataryfo¬
wych H L W G rekomenduje dążenie do jak największej harmonizacji i wza¬
jemnej uznawalności regulacji, standardów, zasad stosowania środków sanitar¬
nych i fitosanitarnych; postuluje się również ograniczenie barier technicznych 
w handlu. Aby lepiej zobrazować ten problem: „transatlantycka gospodarka 
by kwitła, gdyby niemieckie samochody, które przeszły kontrolę bezpieczeń¬
stwa w Stuttgarcie, automatycznie spełniały również amerykańskie standardy, 
gdyby leki i urządzenia medyczne przeznaczone na jeden rynek mogły być 
od razu, bez zbędnych i dodatkowych formalności, sprzedawane konsumen¬
tom po drugiej stronie Atlantyku, a wtyczki do smartphonów przeznaczonych 
na oba rynki były »interoperacyjne«" . Ponieważ nie wszystkie rozbieżności 
regulacyjne mogą zostać wyeliminowane w tak krótkim czasie, strony będą 
dążyć do zastosowania tzw. living agreement, który pozwoli na stopniową kon¬
wergencję regulacji i standardów. 

Ambicją stron jest również to, aby nie koncentrować się wyłącznie na kwe¬
stiach związanych z handlem dwustronnym, ale wyznaczać standardy regulacji 
w handlu światowym. W tym duchu USA i UE będą zaangażowane na rzecz 
podtrzymania i promowania wysokich standardów ochrony własności intelek¬
tualnej. Nie chodzi tutaj o całkowitą harmonizację systemów w tym zakresie, 
ale raczej o podjęcie próby zbliżenia przepisów. W negocjacjach podjęte zo¬
staną również kwestie społeczne, środowiskowe czy związane ze zrównoważo¬
nym rozwojem. 

Jakie są realne szanse, że Stanom Zjednoczonym oraz Unii Europejskiej 
uda się zrealizować te bardzo „wyśrubowane" i ambitne cele? Należy za¬
uważyć, że uwarunkowaniem niesprzyjającym łatwym i szybkim rozmowom 
jest fakt, że podczas gdy wcześniej, kiedy negocjowane były przez USA 
albo UE umowy handlowe z innymi państwami, to właśnie one były stroną 
o znacznie większym potencjale, to w przypadku T T I P partnerzy transatlan¬
tyccy prezentują zbliżony potencjał gospodarczy. Oznacza to, że żadna strona 
nie będzie dominować w negocjacjach i nie będzie mogła narzucać swojego 

Impact Assessment Report... 
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zdania. Bruksela i Waszyngton będą musiały wykazywać dużą wolę osiągnię¬
cia kompromisu i być otwarte na daleko idące wzajemne ustępstwa w delikat¬
nych często sprawach. 

Wydaje się, że najtrudniejszym obszarem negocjacyjnym będzie trady¬
cyjnie rolnictwo, w tym przede wszystkim bardziej restrykcyjne, niż to jest 
w przypadku USA, unijne regulacje odnoszące się do organizmów genetycznie 
modyfikowanych. Amerykańscy kongresmeni podkreślają, że sukces umowy 
transatlantyckiej zależy właśnie od otwarcia europejskich rynków dla wszyst¬
kich amerykańskich produktów rolnych 3 1. Europejczycy zaś postulują lepszą 
ochronę znaków towarów rolniczych (na przykład sera feta) czy zniesienia 
ograniczeń w eksporcie drobiu do Stanów. Inne obszary są również „konflikto¬
genne" - chodzi między innymi o regulacje odnoszące się do rynku cyfrowe¬
go, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego, tzw. cloud computing czy spółek 
on-line (takich jak popularne Google czy Facebook). Ostatnio bowiem euro¬
pejska opinia publiczna bardzo intensywnie debatuje na temat prywatności 
w sieci i zasad ochrony danych osobowych. Unia stoi na stanowisku, że Stany 
w niewystarczającym stopniu chronią dane wrażliwe, i że zbyt łatwo są one 
dostępne dla komercyjnych spółek. Temat ten jest wysoce upolityczniony, 
co dodatkowo może utrudniać stronom dojście do kompromisu. Po trzecie, 
istotne są rozbieżności w kwestii regulacji rynków finansowych. Dzień po tym, 
jak Obama ogłosił rozpoczęcie negocjacji TTIP, Komisja Europejska przed¬
stawiła propozycję dyrektywy dotyczącej wprowadzenia podatku od transak¬
cji finansowych. Oznaczałoby to dodatkowe koszty funkcjonowania banków 
na europejskim rynku. Z drugiej strony Amerykanie stawiają instytucjom 
bankowym liczne ograniczenia w transakcjach finansowych (na mocy tzw. za¬
sady Volckera). Amerykanie chcieliby wyłączyć rozmowy na temat regulacji 
w sektorze bankowym z rozmów dotyczących T T I P i prowadzić je na innych 
forach. Po czwarte, co już było wcześniej zasygnalizowane, w trakcie rozmów 
wypłyną zapewne „narodowe partykularyzmy" i chęć ochrony przez poszcze¬
gólne państwa członkowskie UE, ale także USA własnych interesów, tak jak 
to jest w przypadku francuskiego stanowiska odnośnie do sektora audiowizu¬
alnego czy amerykańskiej niechęci do liberalizowania przemysłu lotniczego 
i dopuszczenia europejskich przedsiębiorców do przetargów rządowych. 

4.4.3. Korzyści ekonomiczne 

We wstępnej ocenie skutków umowy handlowej UE-USA - tzw. impact as-
sessment - Komisja Europejska szacuje, że PKB Unii Europejskiej wzrośnie 

R. Niblett, Transatlantic Trade-Offs, Project Syndicate, 25 lutego 2013, http://www.project-syn- 
dicate.org/commentary/managing-expectations-for-transatlantic-trade-and-investment-part- 
nership-negotiations-by-robin-niblett-fc5e320246f86f740ed21207 [dostęp 17 sierpnia 2013]. 
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w skali roku o 0,48% (czyli 86,5 mld euro), PKB Stanów Zjednoczonych zaś 
0 0,39%, co przyniesie dodatkowe 65 mld euro. Te wyliczenia dotyczą ambit
nego scenariusza „maksimum", który zakłada szeroki zakres liberalizacji, czyli 
redukcję taryf celnych, barier pozataryfowych, liberalizację w obszarze usług 
1 zamówień publicznych3 2. 

W innych, mniej ambitnych scenariuszach, zyski dla gospodarek amerykań¬
skiej i unijnej będą o wiele bardziej umiarkowane. Podpisanie porozumienia 
„zachowawczego" przyczyni się do wzrostu PKB Unii Europejskiej o 0,27% 
(co oznacza w wartościach absolutnych 48 mld euro) i o 0,21% w przypadku 
USA (33 mld euro). Najbardziej „minimalistyczny" scenariusz, a więc układ 
dotyczący wyłącznie zamówień publicznych, zakłada wzrost PKB Unii jedynie 
o 0,02% rocznie, PKB Stanów Zjednoczonych zaś o 0,01%. W przypadku poro¬
zumienia zakładającego redukcję wyłącznie taryf celnych unijny PKB wzrósł¬
by o 0,10%, amerykański zaś o 0,04%. Umowa obejmująca wyłącznie usługi 
przyniosłaby minimalne zyski dla obu stron (nieco większe dla USA) 3 3. 

We wstępnych analizach skutków przyszłej umowy wskazuje się, że w per¬
spektywie 2027 roku nastąpi wzrost PKB UE w skali roku o 119,2 mld euro, 
a USA o 94,9 mld euro w przypadku realizacji ambitnego scenariusza, który 
uwzględnia szeroki zakres liberalizacji (taryfy celne, N T B , usługi, zamówienia 
publiczne)3 4. 

T T I P nie pozostanie bez wpływu na wzrost gospodarczy pozostałych pod¬
miotów. Komisja Europejska zakłada, że porozumienie pogłębione o wolnym 
handlu wpłynie korzystnie na PKB każdego z uczestników globalnej wymia¬
ny, szczególnie państw ASEAN (wzrost o 0,89%), Europy Wschodniej (wzrost 
o 0,33%) i krajów najbiedniejszych (wzrost o 0,2%). Wzrosną także dochody 
narodowe Chin (9,058 mld euro). Z podejściem tym zgadzają się analitycy 
(CEPR), wskazujący, że globalny dochód wzrośnie na skutek T T I P o prawie 
100 mld euro (0,14% światowego PKB) 3 5 . 

Wbrew powyższym optymistycznym wyliczeniom szacunki Fundacji 
Bertlesmanna pokazują, że w wyniku podpisania transatlantyckiej umowy 
o wolnym handlu (zakładając zarówno redukcję ceł, jak i ograniczeń pozata¬
ryfowych), choć globalny dochód na głowę wzrośnie o niebagatelne 3,27%, to 

3 2 Dla porównania szacuje się, że niedawno podpisana umowa o wolnym handlu pomiędzy 
Unią Europejską a Koreą Południową, choć postrzegana jako bardzo ambitna, przyniesie UE 
korzyści w wysokości 0,08% PKB, a umowa amerykańsko-koreańska (zakładając pełne wyze
rowanie ceł w handlu USA-Korea) jedynie 0,01% w przypadku Ameryki. Dane te pokazują 
również zależność, wedle której, w przypadku dużej różnicy potencjałów stron zawierają¬
cych umowę o wolnym handlu, silniejsza strona nie odnosi znaczących korzyści. F. Erixon, 
L . Brandt, Ideas for New..., s. 3. 

3 3 Impact Assessment... 
3 4 Reducing Transatlantic Barriers to Trade andInvestments. An Economic Assessment, final project 

report, Centre for Economic Polity Research, London, marzec 2013. 
3 5 Tamże . 
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straty poniosą dotychczasowi bliscy partnerzy zarówno USA, jak i UE. Chodzi 
między innymi o Australię, Kanadę, Chile, Meksyk czy Norwegię, w mniej¬
szym stopniu Rosję. Natomiast USA zyskałyby aż 13,4% wzrostu PKB per ca-
pita, Unia Europejska zaś 5%36. 

T T I P będzie miał także zróżnicowany wpływ na gospodarki państw człon¬
kowskich. Wedle prognoz Fundacji Bertelsmanna, w przypadku znaczącej li¬
beralizacji handlu, największe korzyści odniosą Brytyjczycy, którzy odnotują 
wzrost dochodu per capita o 9,7%. Dochód Niemców wzrośnie o 4,68%, Fran¬
cuzów o 2,64%, Włochów o 4,9%, Hiszpanów o 6,55%, a Polaków o 3,73%. 

4.4.4. Implikacje geopolityczne 

Błędem było postrzeganie potencjalnych skutków T T I P wyłącznie w katego¬
riach ekonomicznych. W dobie, kiedy, jak już wspomniano na początku roz¬
ważań, „niezachodnie" państwa w coraz większym stopniu zaczynają kształto¬
wać globalną agendę i wpływać na procesy politycznego i gospodarczego global 
governance, ewentualne zawarcie ambitnej umowy o transatlantyckim wolnym 
handlu ma również istotny wymiar geopolityczny. Jak zauważa bowiem ame¬
rykański ekonomista Irwin Stelzer, handel to polityka i wojna, tylko że prowa¬
dzona innymi metodami3 7. 

Sukces negocjacji unijno-amerykańskich mógłby przywrócić tandemo¬
wi transatlantyckiemu „normatywną siłę" i dominującą rolę w kształtowaniu 
międzynarodowych regulacji, nie tylko w zakresie handlu, ale w całej sferze 
światowej gospodarki, a tym samym również polityki. Współpraca amerykań-
sko-europejska jest niezwykle istotna w tym zakresie - w dobie wyłaniania 
się „świata postzachodniego", potencjał samodzielnego tworzenia reguł świa¬
towych - czy to przez Stany Zjednoczone, czy to przez Unię Europejską - bę¬
dzie coraz mniejszy. Ustanowienie przez USA i UE, w ramach przyszłego po¬
rozumienia, wspólnych reguł w handlu sprawi, że to te reguły, a nie standardy 
innych „nowych" potęg, staną się globalnymi standardami. To niewątpliwie 
wzmocni przewagę konkurencyjną Stanów Zjednoczonych i Unii Europejski¬
mi nad innymi pretendentami do miana globalnych potęg. 

Z drugiej jednak strony, tak dramatyczne przewartościowanie reguł w świa¬
towym handlu może się spotkać z negatywną reakcją innych podmiotów glo¬
balnej gry. Niewątpliwie T T I P będzie postrzegane jako projekt wymierzo¬
ny w Chiny: jako „defensywne posunięcie świata zachodniego, próbującego 

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Who Benefits from a Free Trade Deal?, 
GED/BertelsmanStiftung, www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017Jun  
e%202013.pdf [dostęp 1 września 2013]. 
I . Stelzer, American Account: Trade - It's Only Politics and War by OtherMeans, „Sunday Times", 
19 maja 2013. 
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powstrzymać wzrost Państwa Środka", jak pisał jeden z ekspertów. Świadczy 
o tym między innymi fakt, że Unia Europejska niedawno odrzuciła chiń¬
ską propozycję podpisania umowy o wolnym handlu, domagając się od Chin 
wpierw podpisania umowy inwestycyjnej. Odrzucenie chińskiej propozycji 
było poniekąd również związane ze sceptycyzmem Pekinu wobec negocjacji 
rundy z Doha oraz restrykcjami, jakie nakłada na europejskie oraz amerykań¬
skie firmy. Wcześniej jednak, jak pisze Richard Rosecrance, to Pekin scep¬
tycznie odniósł się do amerykańskiej koncepcji utworzenia „bilateralnego blo¬
ku G2" 3 8. 

Dziś Chiny mogą się obawiać, że znajdą się w izolacji odnośnie do przy¬
szłych reguł i standardów w handlu. Zwłaszcza że z wielu umów handlo¬
wych obecnie negocjowanych, Chiny są wyłączone. Timothy Garton Ash na¬
zywa to zjawisko EBC (Everyone but China) - wszyscy poza Chinami 3 9. Z punk¬
tu widzenia Pekinu jest to trend bardzo niebezpieczny, a bliższa współpraca 
gospodarcza Chin z takimi państwami jak Birma czy Zimbabwe z oczywistych 
względów nie będzie stanowić realnej przeciwwagi dla partnerstwa Zachodu. 

Również inne państwa mogą poczuć się wykluczone i stratne (co jest uza¬
sadnione, wziąwszy pod uwagę cytowane wcześniej dane dotyczące tego, kto 
straci, a kto zyska na partnerstwie transatlantyckim). Chodzi zresztą nie tylko 
o państwa azjatyckie, ale również Meksyk, Kanadę czy europejskich sąsiadów 
Unii - Szwajcarię, Norwegię, a także Turcję. Ten ostatni przykład jest bardzo 
symptomatyczny - Ankara domaga się wręcz renegocjacji zasad turecko-unij-
nej unii celnej i podpisania nowej umowy o wolnym handlu, podobne postu¬
laty wysuwa również w rozmowach z partnerem amerykańskim. A wszyst¬
ko dlatego, że straty, jakie Turcja poniesie w wyniku zawarcia TTIP, mogą 
wynieść nawet 20 mld dolarów 4 0. T y m samym, unia celna, która miała być 
„przedostatnim" krokiem do akcesji, staje się w obecnym kontekście geopoli¬
tycznym istotnym obciążeniem gospodarczym. T T I P może prowadzić do dal¬
szego „wyobcowania" Turcji z partnerstwa transatlantyckiego i popchnąć ten 
kraj do bliższej współpracy z państwami autorytarnymi, odrzucającymi liberal¬
ne rozwiązania wolnorynkowe i prowadzącymi politykę protekcjonistyczną 4 1, 
co nie leży w interesie Zachodu. 

R. Rosecrance, Want WorldDomination? Size Matters, „New York Times", 23 lipca 2013. 
T.G. Ash, Welcome to the Geopolitics of Trade, Where Dr. Pangloss Meets Machiavelli, „Guardian", 
19 lipca 2013. 
K. Kirigęi, Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Boosting the Model Part-
nership with the United States, „Turkey Project Policy Paper", wrzesień 2013, nr 2, http://www. 
brookings.edu/research/papers/2013/09/turkey-transatlantic-trade-and-investment-partner- 
ship-kirisci [dostęp 23 września 2013] 
Szerzej na temat takiej perspektywy zob. Z. Oni§, M . Kutlay, Rising Powers in a Changing Glo
bal Order: The Political Economy of Turkey in the Age of BRICs, „Third World Quarterly" 2013, 
t. 34, nr 8. 

123 

http://www
http://brookings.edu/research/papers/2013/09/turkey-transatlantic-trade-and-investment-partner-


T y m samym, jak zauważył Ulrich Speck, T T I P stanie się sukcesem tylko 
wtedy, kiedy będzie zaprojektowane jako pierwszy krok ku szerszemu i zinte
growanemu globalnie rynkowi. „Celem winna być nie budowa bloku, ale ra
czej szerszych ram, otwartych dla innych państw chcących do nich dołączyć" 4 2. 
Postulaty te należy jednak uznać za zbyt idealistyczne, jeśli bowiem występu
ją znaczne rozbieżności między USA i Unią Europejską, mogące przeszkodzić 
liberalizacji handlu transatlantyckiego, czy można wierzyć, że realna jest per¬
spektywa dołączenia do tej umowy również Chin czy Indii, które miałyby się 
dostosować do reguł ustanowionych przez Zachód? W dobie, kiedy za poło
wą światowego handlu stoją już dziś gospodarki wschodzące, ta „transatlanty
cka solidarność jest nostalgicznym spojrzeniem na »zaginiony świat«, w któ
rym Zachód, piszący globalne reguły, zawsze miał ostatnie słowo" 4 3 . Tak było 
w połowie lat 90., kiedy powstawała Światowa Organizacja Handlu i nowe re¬
guły światowego handlu, postrzegane przez wiele państw rozwijających jako 
zbyt daleko idące i służące interesom rozwiniętych państw Zachodu. 

Zachodni politycy liczą dziś na to, że postępujące negocjacje T T I P zdy¬
namizują również rozmowy w ramach rundy z Doha - inne państwa mogą 
bowiem zostać „przyparte do muru" liberalizacyjnymi i deregulacyjnymi 
zapisami umowy transatlantyckiej. Wysoki urzędnik Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) David O'Sullivan mówił o możliwości stop¬
niowej „multilateralizacji" dwustronnych umów handlowych, w tym TTIP, 
i o pespektywie dołączania do niego kolejnych państw 4 4 . Efekt bliższej, ame-
rykańsko-unijnej współpracy dwustronnej w obszarze handlu może przynieść 
jednak również odwrotne skutki. Chiny i inne rosnące w siłę państwa mogą 
jeszcze bardziej wycofać się z wielostronnych rozmów handlowych i próbować 
podpisywać własne umowy dwustronne. Wydaje się, że tak właśnie będzie, 
wziąwszy pod uwagę rosnącą liczbę FTA, o czym była już mowa. To z kolei 
oznacza „fragmentację" systemu światowego i wyłonienie się wielu, bardzo 
luźno ze sobą powiązanych czy wręcz rywalizujących gospodarczo podsyste
mów, z kilkoma dominującymi graczami. Oznaczałoby to de facto deglobaliza-
cję. Kończący swoją misję w 2013 roku dyrektor generalny Światowej Organi
zacji Handlu Pascal Lamy skrytykował zarówno transatlantyckie rozmowy, jak 
i inne regionalne inicjatywy USA w zakresie polityki handlowej, kwestionując 
ich wkład w „globalne wysiłki liberalizacyjne"45. 

U. Speck, Towarda New Transatlantic... 
A. Berger, C. Brandi, The Transatlantic Free Trade Agreement: Think of the Consequences!, D I E , 
4 marca 2013, http://www.die-gdi.de/CMS-Homepage/openwebcms3_e.nsf/(ynDK_conten-
tByKey)/MRUR-95GB7W?Open [dostęp 19 lipca 2013]. 
B. Beary, Top EU Diplomat Defends Bilateral Route, Europolitics, 13 września 2013, http://  
www.europolitics.info/external-policies/top-eu-diplomat-defends-bilateral-route-art354605-
46.html [dostęp 22 września 2013]. 
S. Donna, WTO Chief Takes Swipe at Regional and Bilateral Talks, „Financial Times", 19 lipca 
2013. 
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4.5. Zakończenie 

najbliższych dwóch latach lejtmotywem relacji transatlantyckich będą 
negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwesty¬

cji. Tyson Barker pisał na łamach „Foreign Affairs", że żadna wspólna, trans¬
atlantycka sprawa, może oprócz rozszerzenia N A T O i Unii Europejskiej 
0 państwa postkomunistyczne, nie pobudziła wyobraźni przywódców USA 
1 Europy w takim stopniu, jak uczyniła to perspektywa zawarcia przez part¬
nerów transatlantyckich umowy o wolnym handlu. Gospodarki USA i Unii 
łącznie stanowią dziś 50% globalnego PKB, a wzajemne obroty handlowe 
i inwestycje wynoszą rocznie 5 bln dolarów. T T I P byłoby najszerszą umową 
o wolnym handlu w historii stosunków bilateralnych, regionalnych i wielo¬
stronnych oraz przyniosłoby znaczące korzyści gospodarcze. 

W poprzednich dwóch dekadach USA i UE niejednokrotnie podejmowały 
próbę bliższej współpracy handlowej i gospodarczej. Jednak w tamtych „za¬
mierzchłych" z punktu widzenia globalnego układu sił czasach zarówno Ame¬
ryka, jak i Europa mogły pozwolić sobie na odkładanie strategicznej i wymaga¬
jącej kompromisów decyzji - ich prymat w światowej gospodarce był bowiem 
niekwestionowany. Wystarczy wspomnieć, że w drugiej połowie lat 90., kiedy 
na agendzie relacji transatlantyckich stanęła kwestia umowy o wolnym han¬
dlu, potencjał gospodarczy Chin równy był potencjałowi Turcji; w 2007 roku, 
kiedy po raz ostatni podjęto próbę negocjowania porozumienia handlowego, 
Chiny wielkością swojej gospodarki dorównały Niemcom. 

Dziś zaś, w erze kryzysu finansowego, który dotknął przede wszystkim 
państwa Zachodu, podjęcie ważkiej decyzji o umowie o transatlantyckim 
wolnym handlu staje się imperatywem. W dużej mierze bowiem od sukcesu 
negocjacji szeroko zakrojonego Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Han¬
dlu i Inwestycji zależy utrzymanie przez Zachód „przewagi konkurencyjnej" 
nie tylko w światowej gospodarce, ale również w globalnej polityce. T T I P bo¬
wiem na równi z wymiarem ekonomicznym niesie istotne skutki geopolityczne. 


