
 

Krzyżyk na TTIP? 
 

TTIP, mimo kontrowersji jakie wywołuje, jest ostatnią szansą na to, aby Unia Europejska 

pozostała liczącym się graczem w światowym handlu. Czy chcemy postawić krzyżyk na 

naszej dobrej przyszłości? 

  

O rozpoczętych prawie trzy lata temu negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w 

Dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) – mówi 

się ostatnio coraz rzadziej. Kolejne rundy negocjacyjnie nie budzą już takiego zainteresowania 

mediów i opinii publicznej po obu stronach Atlantyku, jak jeszcze kilka miesięcy temu. O 

głośnych protestach przeciwko TTIP, które przelały się przez Europę wiosną zeszłego roku, 

niemal już nikt nie pamięta. Zapanowała cisza, od czasu do czasu przerywana tylko 

„przeciekami” jakiś dokumentów… 

 

Przyczyn obecnego letargu jest co najmniej kilka. Przede wszystkim dyskusja o TTIP niemal 

całkowicie zamarła w Stanach Zjednoczony. Jest tak dlatego, że za kilka miesięcy USA czekają 

wybory prezydenckie, a kwestia międzynarodowych porozumień handlowych z pewnością nie 

należy do najczęściej dyskutowanych tematów kampanii. Jeżeli ktoś w ogóle zdecyduje się 

poruszyć tę kwestię, to raczej wspomni o TPP, czyli Transpacyficznej Umowie Handlowej, 

między Stanami Zjednoczonymi a 11 krajami położonymi nad Pacyfikiem. Negocjacje tego 

porozumienia zakończyły się po 7 latach rozmów pod koniec 2015 r. Teraz w USA rozpoczął 

się trudny proces ratyfikacji TPP przez Kongres, na którym skoncentrowała się cała uwaga. 

Niewielu ma zatem apetyt na podjęcie próby błyskawicznego zakończenie negocjacji w 

sprawie TTIP jeszcze przez administrację prezydenta Baracka Obamy. Do tego zarówno Hilary 

Clinton i Bernie Sanders po jednej stronie, jak i Donald Trump i Ted Cruz po drugiej są 

zdecydowanie mniej przychylni TTIP niż obecny prezydent. Jeśli więc rokowania nie zostaną 

zakończone przed jesiennymi wyborami prezydenckimi, co z każdym dniem staje się bardziej 

prawdopodobne, negocjacje mogą przeciągnąć się nie o miesiące, ale wręcz o lata. 

 

Także wśród europejskich polityków temat TTIP cieszy się słabnącą popularnością. Jest tak, 

między innymi dlatego, że wokół porozumienia narosło wiele mitów i półprawd, a przeciwnicy 

umowy zorganizowali się w silny ruch. Udało się im na przykład w ciągu kilku ostatnich 

miesięcy przekonać ponad 3 miliony Europejczyków do złożenia swojego podpisu pod 

protestem przeciwko TTIP. Symbolem oporu stała się walka z ISDS, czyli mechanizmem 

rozstrzygania sporów między państwem a inwestorem. Mimo, że tego typu klauzule od lat 

powszechnie stosowane są w międzynarodowych umowach inwestycyjnych, przeciwnicy 

TTIP przekonali wielu, że akceptacja ISDS byłaby ustępstwem wobec wielkiego biznesu. 

Miałaby oznaczać także zrzeczenie się przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 

suwerenności w stanowieniu własnych regulacji. Cóż, nie dałoby się tego w Europie 

udowodnić na konkretnych przykładach, ponieważ praktyka pokazała, że te klauzule nie 

ograniczają niczyjej suwerenności. No, ale stereotypy i wielkie oczy strachu często są silniejsze 

od wiedzy i doświadczenia. Zresztą, trzeba pamiętać, iż TTIP nie ustanawia instytucji arbitrażu 

międzynarodowego. Tego typu rozwiązania istnieją niezależnie od projektu tego 

porozumienia. Były zawierane w umowach inwestycyjnych na całym świecie i są stosowane 

przez państwa członkowskie UE od dziesięcioleci. Arbitraż nie jest także wymierzony 

przeciwko demokratycznym i praworządnym państwom, które zresztą wygrywają 

bezwzględną większość procesów wszczętych przez inwestorów. Poza tym, w mandacie 

negocjacyjnym dla Komisji Europejskiej jest wyraźnie zapisane, że Unia zapewnia, iż prawo 

państwa do stanowienia regulacji w interesie publicznym ma charakter absolutny i nie 



ogranicza go żadne prawo inwestora do ochrony swoich inwestycji. Dodatkowo Komisja, w 

odpowiedzi na obawy wyrażone przez część obywateli UE, zgłosiła w negocjacjach kolejne 

propozycje ograniczające możliwość złożenia skargi przez inwestorów do ściśle określonych 

przypadków. 

 

Trzeba przyznać, że podobne mity i przekłamania oraz opór, zwłaszcza organizacji 

antyglobalnych, dotyczą nie tylko TTIP, ale także i innych tego typu porozumień, na przykład 

Umowy o Handlu Usługami (Trade in Services Agreement, TiSA), którą UE obecnie negocjuje 

z 23 gospodarkami świata. Umowa ta nie wiedzieć dlaczego porównywana jest przez 

przeciwników globalizacji do ACTA i jest podobnie demonizowana – jako zamach na prawa 

obywatelskie i wolność Internetu. W rzeczywistości jest odwrotnie. Porozumienie ma na celu 

liberalizację handlu usługami, które to odgrywają coraz istotniejszą rolę w gospodarce 

światowej. Przewiduje się, że dzięki TiSA unijnym firmom łatwiej będzie na przykład 

eksportować usługi do innych krajów, co z kolei przełoży się na wzrost gospodarczy i większe 

zatrudnienie. Natomiast umożliwienie firmom spoza Unii świadczenia usług w Europie 

przyczyni się do zwiększenia wyboru dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz do obniżenia 

cen oferowanych usług. 

 

Na powyższe trudności w USA oraz stanowisko części opinii publicznej w Europie nakłada się 

sytuacja wewnętrzna w samej Unii Europejskiej. Wspólnota chyba od swojego powstania 

jeszcze nigdy nie borykała się jednocześnie z tak wieloma poważnymi wyzwaniami jak 

obecnie. Dość przypomnieć kryzys finansowy i zadłużeniowy, który postawił pod znakiem 

zapytania przyszłość strefy euro i dotkliwie naznaczył europejską gospodarkę. Dodatkowo na 

te problemy nałożył się największy od II wojny światowej kryzys migracyjny, który w części 

krajów Wspólnoty doprowadził do radykalizacji społeczeństw oraz znaczącego wzrostu siły 

partii i środowisk antyeuropejskich. Jeśli do tego dodać realne ryzyko Brexitu, czyli 

opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię, to trudno się dziwić, że kwestia jak najszybszego 

zakończenia negocjacji w sprawie TTIP nie jest chyba priorytetem, ani dla Brukseli, ani dla 

innych europejskich stolic. 

 

Czy zatem czas ostatecznie postawić krzyżyk na TTIP? Zdecydowanie nie. TTIP bowiem to 

nie wybór, ale konieczność. Tak więc czy negocjacje uda się zakończyć jeszcze w tym roku, 

czy dopiero za 2-3 lata, to kwestia drugorzędna. Z uwagi na rosnącą konkurencję ze strony 

takich potęg gospodarczych, jak choćby Chiny i Indie, Meksyk czy Brazylia, pogłębienie 

współpracy transatlantyckiej daje szansę USA i Europie na zabezpieczenie pozycji 

najsilniejszego bloku handlowego na świecie, wytwarzającego wspólnie połowę światowego 

dobrobytu, jedną trzecią globalnej wymiany towarów i 40 proc. handlu usługami. Mimo 

wszystkich dzielących nas różnic, tak bardzo podkreślanych, a nierzadko przejaskrawianych 

przez przeciwników TTIP, o wiele więcej nas łączy. Razem bylibyśmy w stanie lepiej wpływać 

na tworzenie reguł oraz wysokich standardów dla pozostałych graczy, ponieważ inni nie będą 

mogli tak po prostu zlekceważyć obszaru, który generuje połowę dochodu całego świata i 

obejmuje 800 milionów najbogatszych konsumentów. 

 

Jeśli jednak obie strony zdecydowałyby się na przerwanie rozmów, byłoby to jednoznaczne z 

rezygnacją z ponad 100 mld euro dodatkowego przychodu rocznie dla Unii Europejskiej, czyli 

średnio z 500 euro dla każdego gospodarstwa domowego1. Dla Polski mogłaby to być jeszcze 

większa strata. Bowiem to właśnie Polska może być jednym z największych beneficjentów 

TTIP ze względu na trzy główne przewagi naszego kraju: znaczną bazę produkcyjną, profil 

                                                 
1 Wyliczenia przedstawione przez Komisję Europejską,  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152462.pdf, str. 2 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152462.pdf


eksportowy gospodarki i dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest także krajem z 

doskonałym kapitałem ludzkim, szczególnie w sektorze usług, jak i rozwiniętym sektorem 

produkcji rolno-spożywczej, które to gałęzie najszybciej odczuwają korzyści płynące z umów 

o wolnym handlu. Nie oznacza to oczywiście, że TTIP przyniesie europejskiej gospodarce 

jedynie korzyści. Negocjacje pokazują, jak bardzo niekonkurencyjna jest Unia w stosunku do 

USA, chociażby w zakresie cen energii, czy znacznie niższych kosztów produkcji po drugiej 

stronie Atlantyku. Ważne jest zatem, aby sektory wrażliwe, jak na przykład sektor chemiczny, 

zostały w umowie potraktowane szczególnie i właściwie ochronione. 

 
Dlatego warto poświęcić czas na rozmowę między zwolennikami i przeciwnikami tej ważnej 

umowy. Zapewne niebagatelną rolę w tym zadaniu mogłyby odegrać także media. Dobrze 

byłoby krok po kroku rozprawić się z wszelkiego rodzaju mitami, półprawdami i 

przekłamaniami. Choćby ze stwierdzeniami, że TTIP tak na prawdę nie niesie za sobą żadnej 

wartości dodanej, ponieważ cła w relacjach handlowych są już i tak bardzo niskie. Fakt, średnio 

są one na poziomie 5 proc. w UE i 3,5 proc. w USA. Trzeba jednak pamiętać, że są i wyższe 

pułapy, choćby m.in. na odzież, wyroby cukiernicze, tytoniowe, wina, kosmetyki itp. W tych 

przypadkach sięgają one nawet 20 proc. Nie o cła jednak w tym porozumieniu chodzi. 

Fundamentalnym celem TTIP jest przede wszystkim ograniczenie barier pozataryfowych, czyli 

wewnętrznych regulacji dotyczących np. bezpieczeństwa produktów czy norm technicznych 

oraz określenie zasad współpracy regulacyjnej między partnerami po to, aby w znaczący 

sposób obniżyć koszty dla przedsiębiorców prowadzących handel po obu stronach Atlantyku. 

To właśnie różnego rodzaju krajowe normy, standardy, instrukcje oraz wewnętrzne procedury 

i praktyki skutecznie zniechęcają europejskie firmy, w tym i polskie, szczególnie małe i 

średnie, do wchodzenia na amerykański rynek. 

 

Niezależnie więc od tego, czy stronom uda się znaleźć w najbliższych miesiącach 

porozumienie na temat TTIP, czy też będziemy musieli na nie poczekać trochę dłużej, 

negocjacji nie powinno się przerywać. Umowa ta jest bowiem może ostatnią szansą na to, aby 

Unia pozostała liderem i liczącym się graczem w światowym handlu. Stawiając natomiast 

krzyżyk na TTIP, postawilibyśmy krzyżyk na naszej dobrej przyszłości. 
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