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Wstęp
Handel jest jednym z wiodących impulsów pobudzających współpracę międzynarodową. W przeszłości to wymiana towarów stanowiła zaczątek kontaktów politycznych pomiędzy poszczególnymi regionami, przynosząc ich mieszkańcom wymierne korzyści w postaci lepszego zaspokojenia potrzeb oraz zwiększenia dobrobytu. Z biegiem czasu zaczęły
powstawać teorie dotyczące kierunku działania polityki handlowej w celu maksymalizacji
korzyści. Ich rozwój doprowadził do uksztaltowania się dwóch przeciwstawnych nurtów: protekcjonizmu oraz liberalizmu. W obydwu przypadkach istnieje wiele argumentów potwierdzających słuszność każdego z tych podejść. Jednak w sposób naturalny świat, z nielicznymi
wyjątkami, dąży do rozwoju współpracy międzynarodowej.
Narastająca tendencja do liberalizacji obrotów handlowych uwidoczniła się zwłaszcza po II wojnie światowej w związku z przedefiniowaniem ładu światowego. Rosnąca sieć
zależności gospodarczych doprowadziła do podjęcia wspólnych działań na rzecz większej
otwartości gospodarek i nieskrępowanego handlu. Katalizatorem oraz wyznacznikiem kierunku początkowych działań wielostronnych był GATT. Następnie, wraz z wyczerpywaniem się
tematyki, w której osiągnięcie wspólnego stanowiska byłoby możliwe, multilateralizm stopniowo zaczął przekształcać się w coraz to intensywniejszy regionalizm, którego doskonałym
przykładem jest nabierający ostatecznego kształtu projekt powstania Transatlantyckiego Partnerstwa w Inwestycjach i Handlu (TTIP), negocjowany od 2013 r. przez USA i Unię Europejską.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szerokiego spektrum owego porozumienia handlowego, począwszy od samej idei powstania największej na świecie strefy wolnego
handlu, aż do skutków jakie wywoła zliberalizowanie przepływów na linii USA - Unia Europejska w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.
Ze względu na aktualny charakter tego zagadnienia, do tej pory powstało zaledwie
kilka analiz oraz prognoz, w których autorzy podjęliby się oszacowania korzyści i kosztów
potencjalnego porozumienia. W związku z tym jest to obszar tematyczny, który wciąż wymaga dokładnego zbadania, szczególnie wtedy, kiedy ujawniony zostanie ostateczny kształt
umowy wypracowany na najwyższych szczeblach. Zanim jednak do tego dojdzie, warto wykorzystać doświadczenia i obserwacje płynące z istniejących już stref wolnego handlu, w celu
określenia ewentualnych „zwycięzców” oraz „pokonanych” nowego ładu, tak aby maksymalnie ograniczyć negatywne skutki uwolnienia rynków i maksymalnie podnieść konkurencyj3

ność przedsiębiorstw europejskich, realizując ideę wzrostu dobrobytu poprzez liberalizację
handlu.
Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest TTIP wraz z potencjonalnymi konsekwencjami w zakresie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem
na sektor małych i średnich firm (MŚP).
Rozdział I przedstawia charakterystykę stosunków amerykańsko-europejskich wraz
z ich instytucjonalizacją, która stopniowo doprowadziła do rozpoczęcia procesu negocjacyjnego największego do tej pory porozumienia bilateralnego. W sposób syntetyczny przedstawiony został wolumen handlu dobrami i usługami oraz przepływ inwestycji – działy podlegające w przyszłości liberalizacji oraz ujednoliceniu wymagań formalnych.
Rozdział II przybliża charakterystykę barier handlowych obowiązujących obecnie
w handlu transatlantyckim. Szczególnie dużo uwagi poświęcono różnicom o charakterze regulacyjnym, wpływającym najmocniej na wymianę takich produktów jak żywność czy samochody oraz toczonym do tej pory sporom na forum WTO.
W dalszej części pracy przedstawiona została klasyfikacja potencjalnych skutków
TTIP, zarówno tych najbardziej pożądanych, jak i tych negatywnych. Szeroko opisana została
sytuacja MŚP w warunkach zliberalizowanego handlu transatlantyckiego, głównie ze względu
na ich znaczenie dla gospodarki UE oraz miejsca pracy, które generują, przy uznaniu roli jaką
spełniają, będąc najlepszymi barometrami kondycji gospodarki. Analizie poddano również
przyszły kształt stosunków handlowych USA-UE z krajami trzecimi oraz nakreślono siłę oddziaływania nowej strefy wolnego handlu na państwa bezpośrednio w nią niezaangażowane.
Kluczowym z punktu widzenia całości pracy jest Rozdział IV, poruszający tematykę
wpływu TTIP na konkurencyjność gospodarki europejskiej z perspektywy firm funkcjonujących na jej obszarze. Bowiem jako tezę niniejszej pracy przyjęto, iż TTIP stanie się kluczowym czynnikiem pobudzającym innowacyjność przedsiębiorstw ze Starego Kontynentu, podnosząc tym samym atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą całej Unii Europejskiej, w efekcie generując dodatnie saldo liberalizacji obrotów handlowych z USA.
Na ostateczną weryfikację analizy przedstawionej w niniejszej pracy trzeba będzie
jednak poczekać przynajmniej kilkanaście miesięcy, o ile oczywiście obie strony osiągną
ostateczne porozumienie zapowiadane na rok 2015. Wówczas w perspektywie kilku najbliższych lat przekonamy się empirycznie jaki kierunek obiorą zmiany w handlu światowym,
z uwzględnieniem pozycji konkurencyjnej UE.
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ROZDZIAŁ I. STOSUNKI GOSPODARCZE POMIĘDZY UE A USA

1.1. Transatlantyckie stosunki gospodarcze i ich instytucjonalizacja
Forma wzajemnych stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą określana jest w literaturze przedmiotu najczęściej jako system, wspólnota lub partnerstwo transatlantyckie. Pojęcia te, zazwyczaj stosowane zamiennie, obejmują swym znaczeniem zarówno
mechanizm bezpieczeństwa, jakim jest sojusz euroatlantycki, jak również pozostałe elementy
wzajemnej współpracy. W sposób szczególny siła powiązań o charakterze gospodarczym,
handlowym i finansowym została wyeksponowana w następstwie ostatniego kryzysu ekonomicznego, znacznie wykraczając poza wcześniejszy obronno-militarny charakter relacji Europa-Ameryka. O ile w kontekście polityki zagranicznej oba bloki, stojące po jednej stronie
żelaznej kurtyny w XX wieku, prezentują raczej odmienne podejście (np. kwestia wojny
w Iraku), to w aspekcie handlowym wykazują chęć wyraźnego zbliżenia stanowisk.
Podejście neoliberalistyczne podkreśla znaczenie współzależności gospodarczej
USA i UE oraz zaznacza katalizujący wpływ kryzysu na proces euroatlantyckiej integracji.
W konsekwencji, coraz częściej i coraz śmielej, tworzone są projekty dotyczące transatlantyckiej integracji gospodarczej pomiędzy UE i NAFTA poprzez utworzenie strefy wolnego
handlu, a nawet wspólnego rynku do 2025 r.1 Obecnie, USA i UE to najwięksi gracze w gospodarce globalnej, a ich sytuacja gospodarcza ma zasadnicze znaczenie nie tylko w kontekście wewnętrznym, ale przede wszystkim zewnętrznym, kształtując światową koniunkturę
gospodarczą2. Dodatkowo, obie strony posiadają kluczowe zdanie w kwestiach decyzyjnych
i regulacyjnych w instytucjach gospodarczych oraz finansowych o zasięgu międzynarodowym.
Instytucjonalizacja współpracy gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi
a Unią Europejską rozpoczęła się w 27 lutego 1990 r. poprzez przyjęcie Deklaracji Transatlantyckiej, dającej podstawy do prowadzenia regularnego dialogu gospodarczego i politycznego na różnych szczeblach. Ustalono, że cykliczne spotkania przedstawicielstw obu stron
służyć będą wymianie komunikacji, budowaniu sieci kontaktów oraz przede wszystkim redu-

1

P. Świeboda, B. Stokes, The case for renewing transatlantic capitalism, raport końcowy projektu New Atlantic
Capitalism, Warszawa 2012, s. 27-30. <http://www.atlanticcapitalism.eu/raport/>, [dostęp 14.12.2013].
2
A. K. Cianciara, Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 64-65.
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kowaniu wpływu wzajemnych sporów na obraz stosunków transatlantyckich. W Deklaracji
poruszone zostały trzy kluczowe kwestie3:
- współpraca na płaszczyźnie naukowej, edukacyjnej i kulturalnej,
- podjęcie działań skierowanych na zwalczanie terroryzmu, przestępczości międzynarodowej
oraz zapobieganie dalszej degradacji środowiska naturalnego,
- liberalizacja gospodarcza.
Dokument ten nie precyzował jednak, w jaki sposób owe cele mają zostać osiągnięte,
jednak jego znaczenie okazało się być kluczowe dla dalszego rozwoju stosunków po obu
stronach Atlantyku. Jego podpisanie stało się niejako odpowiedzią na konieczność normalizacji poszerzającego się zakresu wspólnych celów po zakończeniu zimnej wojny oraz wyzwania, jakie niósł przyspieszający proces globalizacji4.
Kolejnym krokiem w rozwoju relacji transatlantyckich było przyjęcie 3 grudnia
1995 r. Nowego Programu Transatlantyckiego, w efekcie którego powołano wspólne organy
na szczeblu wysokich przedstawicieli (Senior Level Group) oraz na poziomie eksperckim
(NTA Task Force). Głównym ich celem było precyzyjne koordynowanie oraz wdrażanie planów przyjętych na szczytach UE-USA. W deklaracji przyjętej przez obu partnerów wymieniono następujące priorytety dotyczące rozwoju współpracy5:
- promocja stabilności i pokoju, demokratyzacja i rozwój na świecie (szczególnie w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji, Bliskiego Wschodu),
- proaktywna postawa w kwestiach dotyczących przestępczości międzynarodowej (handel
narkotykami, terroryzm),
- budowanie pogłębionych powiązań na szczeblach przedstawicieli biznesu, naukowców, itp.,
- wkład w ekspansję handlu światowego oraz promocja bliższej współpracy gospodarczej,
zarówno w kontekście bilateralnym, jak i wielostronnym liberalizowaniu inwestycji i handlu.
Dwustronne relacje wzmacniać miał dodatkowo Wspólny Plan Działania (Joint EUUSA Action Plan), który zainicjował współpracę na prawie 150 płaszczyznach, w tym m.in.
w zakresie zniesienie barier w obustronnych inwestycjach i handlu.
W drugiej połowie lat 90. okazało się jednak, że realizacja planu nie będzie możliwa
ze względu na różnice w stanowiskach dotyczące przede wszystkim importu do UE bananów

3

Transatlantic Declaration on EC-US relations, 1990, <http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_declaration_90
_en.pdf>, [dostęp 15.12.2013].
4
M. Grącik, Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2007, s. 54.
5
Pełna treść deklaracji: <http://eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_en.pdf>, [dostęp 14.12.2013].
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czy też wołowiny pochodzącej z hodowli, w których stosowane były hormony wzrostu6.
W obliczu pogłębiającego się kryzysu wzajemnych stosunków gospodarczych, obie strony
podjęły wysiłki w celu powrotu na ścieżkę współpracy oraz dalszej intensyfikacji łączących
ich związków ekonomicznych. Początkowo podjęto próbę powołania tzw. Nowego Rynku
Transatlantyckiego (New Transatlantic Marketplace). Nowy projekt Komisji Europejskiej
zakładał cztery cele7:
- eliminację do 2010 r. wszelkich ceł, jakimi obciążone były produkty przemysłowe, na zasadach KNU,
- utworzenie strefy wolnego handlu w zakresie usług,
- zniesienie barier o charakterze technicznym w handlu towarami poprzez proces harmonizacji lub wzajemnego usuwania,
- postępującą liberalizację w sferze zamówień publicznych, inwestycji, prawa własności intelektualnej.
W obliczu braku szans na realizację tak ambitnych założeń, postanowiono osiągnąć
pewien kompromis. Ostatecznie, na szczycie w Londynie 18 maja 1998 r., opracowano mechanizm Transatlantyckiej Współpracy Gospodarczej (Transatlantic Economic Partnership).
Zawarto w nim następujące priorytety8:
- stymulację przepływu usług,
- likwidację przeszkód w równym dostępie do zamówień rządowych,
- początkowe ograniczenie, a następnie stopniowe znoszenie technicznych barier we wzajemnym handlu (TBT),
- współpracę w dziedzinie biotechnologii,
- kooperację na rzecz przestrzegania prawa konkurencji oraz jego ewentualnego naruszania,
- wypracowanie wspólnego stanowiska w kontekście ochrony własności intelektualnej, środowiska naturalnego oraz w kwestiach bezpośrednio dotykających konsumentów, elektronicznych środków komunikacji oraz masowego przekazu.
Osiągnięcie zakładanych celów miało usprawnić funkcjonowanie przyjętego systemu
wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, które mogłyby w sposób negatywny
odbić się na relacji pomiędzy partnerami oraz systemu regularnego monitorowania i oceny
kondycji tych stosunków. Za stały nadzór odpowiedzialna była TEP Steering Group, wspomagana grupami roboczymi wyspecjalizowanymi w poszczególnych dziedzinach, np. pomocy
6

W. Zysk, P. Gromala, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin
i Rosji, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 99-103.
7
Szerzej: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-98-237_en.htm>, [dostęp 14.12.2013].
8
Szerzej: <http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf>, [dostęp 14.12.2013].
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rozwojowej, nanotechnologii, bezpieczeństwie żywności. Mechanizm TEP wykraczał jednak
swym zasięgiem poza współpracę dwustronną i przewidywał również szereg akcji multilateralnych dotyczących bezpośrednio gospodarki światowej. Obie strony jako wymierne skutki
podjętych działań przywołują jedenaście układów, zawartych od maja 1997 r. do maja
2001 r., poruszających kwestię uznawalności badań weterynaryjnych, bananów, aż po budowę najnowszej generacji teleskopu czy badań nad zastosowaniem energii nuklearnej.9 W Deklaracji z Bonn, która opublikowana została w czerwcu 1999 r. jako wynik szczytu USA-UE,
obie strony przyjęły na siebie zobowiązanie do równego i przede wszystkim pełnego partnerstwa w kwestiach politycznych, bezpieczeństwa, i co istotne – również ekonomicznych. Podejmowane w następstwie działania potwierdzały dalszą chęć rozwoju wzajemnej współpracy
oraz inicjowania akcji wielostronnych.
Kolejną cezurą pogłębiającej się współzależności Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej było przyjęcie 2 maja 2002 r. w Waszyngtonie Ekonomicznego Programu na Rzecz
Rozwoju Stosunków Bilateralnych (PEA). Wzięto w nim również pod uwagę pomijane do tej
pory obszary współpracy, które dawały szansę na osiągnięcie korzyści oraz wymiernych efektów odczuwalnych przez obie strony zarówno w okresie krótkim, jak i w perspektywie
średniookresowej, przez co zyskał on miano nowej mapy drogowej kierunków rozwoju
współpracy. Dwa lata później, na kolejnym szczycie w Dublinie, podjęto się dokonania oceny
efektów PEA. Elementy, którym poświęcono najwięcej uwagi to10:
- zawarcie układu między satelitarnym systemem nawigacji (GPS) a Galileo,
- podpisanie umowy celnej dotyczącej zabezpieczenia kontenerów,
- uregulowanie kwestii certyfikatów zgodności przyznawanych sprzętowi morskiemu,
- przejście do zaawansowanego stopnia negocjacji w sprawie otwartej przestrzeni powietrznej,
- zapoczątkowanie rozmów na temat handlu produktami organicznymi i winem,
- prowadzenie regularnego dialogu poświęconego rynkom finansowym,
- zainicjowanie rozmów w sprawie reformowania systemów emerytalnych.
Z czasem jednak okazało się, iż w większości przypadków osiągnięcie pozytywnych
zmian w owych dziedzinach nie było tak znaczące jak zakładano. Podobnie stało się w przypadku kolejnego porozumienia transatlantyckiego noszącego nazwę Inicjatywy Gospodarczej
podpisanej w czerwcu 2005 r. na szczycie gospodarczym UE-USA. Zgodnie z zapisami,
9

S. Miklaszewski, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005, s. 97-99.
B. Pera, Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi na początku XXI wieku
[w:] Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, K. Budzowski (red.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 69.
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współpraca miał koncentrować się na znoszeniu barier regulacyjnych, m.in. poprzez powołanie specjalnie dedykowanego forum. Rezultaty jego działania nie były jednak zadowalające,
głównie za sprawą silnych nacisków Stanów Zjednoczonych dążących do zabezpieczenia
praw własności intelektualnej oraz zasłanianie się przez Waszyngton rozbieżnościami wynikającymi ze zróżnicowanych rozwiązań prawnych obowiązujących w poszczególnych stanach.
Przełomowym dokumentem intensyfikującym współpracę okazało się być dopiero
podpisane w kwietniu 2007 r. porozumienie noszące nazwę Ramowego Programu Wspierania
Transatlantyckiej Integracji Gospodarczej. Projekt powielał co prawda zapisy poprzednich
deklaracji dotyczących szczególnie zamiaru redukcji i znoszenia barier regulacyjnych w handlu, zawierał jednak listę bardzo precyzyjnych planów wraz z przedziałami czasowymi przewidzianymi na ich realizację. Jego wyjątkowość polegała również na tym, iż bezpośrednio
odnosił się on do spraw dotyczących pracodawców, konsumentów i przedsiębiorców na obu
kontynentach. Program przewidywał powołanie wspólnej instytucji o charakterze stałym Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, której kolegialnie przewodzić mieli członek gabinetu
amerykańskiego prezydenta pełniący funkcję reprezentanta ds. gospodarczych (obecnie Michael Froman) oraz komisarz UE ds. handlu (Karel De Gucht)11. Do jej zadań statutowych
należy przede wszystkim nadzór nad realizacją zobowiązań i ich terminowością oraz stałe
raportowanie postępów w tym zakresie12. Testem wiarygodności Rady okazała się być kwestia importu do UE odkażanego chlorem drobiu. Ówczesny Komisarz UE zobowiązał się do
przekonania Komisji Europejskiej do zniesienia zakazu importu do końca 2008 r., jednak nie
udało mu się tej obietnicy zrealizować, co podważyło nieco wiarygodność tej instytucji, ale
nie odbiło się negatywnie na jej efektywności.
Stopniowa instytucjonalizacja stosunków transatlantyckich została zbiorczo przedstawiona w Tabeli 1.1.

11

Skład personalny na dzień 7.12.2013r.
M. Wojas, Stosunki handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w latach 1995-2007 [w:] Pozycja
Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym dynamika i struktura obrotów konkurencyjność główni partnerzy,
B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 105-106.
12
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Tabela 1.1. Kalendarium umów o współpracy transatlantyckiej
Rok

Porozumienie

Istota

1990

Deklaracja Transatlantycka



liberalizacja gospodarcza

1995

Nowa Agenda Transatlantycka
Wspólny Plan Działania




wsparcie ekspansji handlu światowego
promocja bliższych stosunków o charakterze gospodarczym
WPD przywołuje ideę „nowego rynku transatlantyckiego” opartego o wzmożoną współpracę w zakresie regulacji wzajemnych



wyznaczone zostały trzy nadrzędne cele w stosunkach transatlantyckich:
 dostęp do rynku dla towarów, usług, produktów rolnych
 wielostronna liberalizacja handlu usługami, towarami
oraz kapitałem
 rozszerzenie dialogu na linii organizacji pozarządowych oraz parlamentarnych, ze szczególnym naciskiem
na najwyższy szczebel, czyli rządy
wylicza obszary, w których możliwe jest osiągnięcie w krótkim
2002 Pozytywna Agenda Gospodarcza
czasie pozytywnych wyników:
 handel produktami o pochodzeniu organicznym
 elektroniczne przetargi oraz system celny
 komunikacja rynków finansowych
 współpraca regulacyjna dotycząca ubezpieczeń
 umożliwienie ponownego eksportu amerykańskiego
drobiu do UE oraz hiszpańskich mandarynek do USA
 wejście w życie wytycznych dotyczących współpracy
regulacyjnej oraz przejrzystości
2005 Inicjatywa Gospodarcza UE-USA
 dalszy rozwój współpracy regulacyjnej
2005
 liberalizacja przepływów kapitału, towarów, ludzi oraz
dostępu do zamówień rządowych
 zwiększenie bezpieczeństwa transportu
 transport lotniczy
 wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych
 ochrona praw własności intelektualnej
2007 Ramowy Program Wspierania
 powołanie transatlantyckiej rady gospodarczej
Transatlantyckiej Współpracy
 redukcja przeszkód w handlu, głównie natury regulaGospodarczej
cyjnej dotyczących rolnictwa oraz przepisów fitosanitarnych i bezpieczeństwa
 wyodrębnienie kluczowych z punktu widzenia obu
stron projektów: bezpieczny handel, prawo własności
intelektualnej, rynki finansowe, inwestycje, technologie
i innowacje
Źródło: Opracowanie na podstawie M. Pollack, The political economy of transatlantic partnership, European
University Institute, Florence 2003, s. 9 oraz The Positive Economic Agenda, EU factsheet, tradoc_114066,
s. 1-2; Framework For Advancing Transatlantic Economic Integration Between The European Union And The
United States Of America, Waszyngton, 30.04.2007, tradoc_134654, s. 1-11.; The European Union and the
United States Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth, Bruksela, 20.06.2005,
tradoc_127675, s. 2.
1998

Transatlantyckie Partnerstwo
Gospodarcze
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1.2. Idea transatlantyckiej strefy wolnego handlu
Rozwój wzajemnych stosunków transatlantyckich między USA i UE, ze szczególnym naciskiem na handel i inwestycje, doprowadził do idei stworzenia transatlantyckiej strefy
wolnego handlu. Pomysł ten powstał już na przełomie lat 1994-1995, jednocześnie po obu
stronach Atlantyku, wspierany zarówno przez polityków, jak i przedsiębiorców zrzeszonych
w Transatlantyckim Dialogu Biznesu (TABD), powołanym w 1995 r. z inicjatywy amerykańskiego departamentu handlu i zrzeszającym reprezentantów amerykańskich oraz europejskich
korporacji międzynarodowych. Jedną z przesłanek powołania przedstawicielstwa była chęć
doprowadzenia do większego zaangażowania się społeczeństw obu kontynentów oraz przedsiębiorców, którzy mogliby w sposób naturalny wywierać nacisk na przedstawicieli administracji w celu podjęcia kroków zmierzających do integrowania rynków transatlantyckich. Początkowo nowa instytucja zyskała sceptyczne przyjęcie ze strony UE, jednak z czasem
TABD, jako forum pozarządowe, udowodniło swoją skuteczność w wywieraniu realnego
wpływu na kształt stosunków między UE a USA poprzez proponowanie konkretnych rozwiązań. Głównym więc celem TABD było zwrócenie uwagi administracji europejskiej i amerykańskiej na stopniowe kształtowanie się rynku transatlantyckiego, który jako struktura jeszcze
nieformalna, istniał w praktyce dzięki dynamicznej wymianie handlowo-inwestycyjnej, a jego
sprawne funkcjonowanie zakłócane było poprzez ograniczenia regulacyjne stanowiące poważne bariery. TABD dążył więc do identyfikacji owych przeszkód, stanowiąc punkt odniesienia do tworzenia podwalin strefy wolnego handlu – projektu na ówczesne czasy nieakceptowalnego przez żadnego z partnerów.
Projekt strefy wolnego handlu o zasięgu transatlantyckim był niejako naturalną odpowiedzią na lukę we wzajemnych stosunkach, jaka stworzyła się po zakończeniu okresu
zimnej wojny. Wcześniej zarówno USA, jak i jednocząca się Europa były zainteresowane
głównie stosunkami o charakterze obronnym, udzielając sobie wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Kiedy jednak sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie uległa znaczącej poprawie, konieczne stało się ponowne zdefiniowanie wzajemnych relacji i znalezienie powodów dla dalszej intensywnej współpracy. W sposób naturalny wybór padł na stosunki gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem handlu. Obie strony jednak w sposób zachowawczy
podchodziły do otwartej debaty na temat tworzenia wzajemnych ustępstw. Wiele państw europejskich obawiało się dalekosiężnych skutków dla gospodarki światowej wynikających ze
zbliżenia dwóch gigantycznych organizmów gospodarczych, m.in. Francja podnosząca kwestie rolnictwa. Dodatkowo sprawę tę komplikował fakt, iż sytuacja polityczna w USA była
11

niekorzystna. Budowanie strefy wolnego handlu w latach 90. było niemożliwe również ze
względu na zapis artykułu XXIV GATT, mówiący o tym, iż unia celna/strefa wolnego handlu
powinna objąć swym zasięgiem cały handel, jednak lista sektorów wrażliwych była na tamtą
chwilę zbyt długa. W takiej sytuacji GATT zobowiązywał strony porozumienia do przyznania
KNU i rozszerzenia preferencji na innych członków WTO. Obie strony więc wykorzystały
powyższy argument jako wymówkę, która nie narażała nikogo na oskarżenia o odrzucenie
pomysłu lub niechętne do niego nastawienie. Zdecydowano się więc na rozwiązanie pośrednie – Nową Agendę Transatlantycką.
Mimo istnienia wielu barier taryfowych związanych z sektorami wrażliwymi, obie
strony przyznały, że to środki pozataryfowe stanowią sedno problemu. Ponadto, zarówno
USA, jak i UE zdawały sobie sprawę, że negocjacje dwóch głównych członków WTO mogą
w sposób negatywny wpłynąć na stosunki wielostronne poprzez efekt przesunięcia handlu.
Dodatkowo strefa wolnego handlu, która nie przyznawałaby KNU państwom słabo rozwiniętym i rozwijającym się, sprzeciwiłaby się dotychczasowym wysiłkom na forum międzynarodowym dążącym do przyznania tym krajom wolnego i niedyskryminacyjnego dostępu do
rynków państw „bogatej północy”. Pojawił się jednak pomysł wykluczenia z porządku negocjacji rolnictwa, które ze względu na swoją charakterystykę jest niezwykle problematyczne
dla obu stron (wspólna polityka rolna UE jest stałym przedmiotem krytyki ze strony USA),
a stanowi niewiele ponad 5% wzajemnej wymiany. Ostatecznie do 2007 r. nie było realnych
przesłanek mówiących o tym, iż pomysł stworzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu
(Transatlantic Free Trade Agreement – TAFTA lub zamiennie Transatlantyckie Partnerstwo
w Inwestycjach i Handlu - TTIP) uda się zrealizować.
Przychylne warunki pojawiły się dopiero wraz z przygotowywaniem się Niemiec do
objęcia przewodnictwa w Radzie UE oraz grupie G-8. Kanclerz Angela Merkel podniosła
temat powrotu do rozważania odważnej idei pogłębienia współpracy. Jej zdaniem strefa wolnego handlu, o ile nie doprowadziłaby do stworzenia gospodarczych „fortec”, niosłaby za
sobą wiele dobrego dla obu partnerów, szczególnie w kontekście rosnącej potęgi Chin.
Kolejnym krokiem naprzód była rezolucja Parlamentu Europejskiego z 6 czerwca
2006 r. mówiąca o przyjęciu Porozumienia na temat Transatlantyckiego Partnerstwa (Transatlantic Partnership Agreement). Również strona amerykańska obstawać zaczęła przy stanowisku mówiącym o braku negatywnych konsekwencji dla rokowań wielostronnych13. Chęć znalezienia wspólnych płaszczyzn współpracy uwidoczniła się w 2007 r. kiedy to obie strony
13

M. Grącik-Zajączkowska, Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 123-140.
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doszły do porozumienia w sprawie tzw. „otwartego nieba”. Dokument przyjęty przez partnerów w pełni liberalizował rynek połączeń lotniczych przez Atlantyk, otwierając go dla przewoźników innych niż narodowi giganci, stwarzając tym samym szanse na znaczącą obniżkę
cen i podniesienie poziomu obsługi. Na liniach transatlantyckich lata bowiem co roku ponad
50 mln pasażerów, a wartość tych połączeń to ok. 60% światowego rynku. Według prognoz
wzrost ruchu spowodowany tym posunięciem może w perspektywie kilkuletniej wygenerować potrzebę stworzenia ok. 80 tys. nowych miejsc pracy14. Wobec takich argumentów trudno byłoby nie podjąć wysiłków na rzecz dalszej liberalizacji. Wypracowanie rozwiązań,
szczególnie na poziomie sektorów wrażliwych, stanowić będzie również podstawę do powielenia wzorca w kontekście rozmów multilateralnych na forum WTO, które znajdują się
w kryzysie od czasu fiaska Rundy z Doha. Wszystkie te przesłanki zdają się potwierdzać wagę procesu tworzenia TTIP dla wszystkich podmiotów gospodarki światowej, który zapewne
w najbliższej perspektywie zdominuje światową opinię publiczną. Obaj partnerzy w sposób
otwarty deklarują chęć finalizacji tego projektu, a prace nad jego realizacją znacząco przyspieszyły w ostatnim czasie.
Główne jednak przesłanki do liberalizacji handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA
mają charakter zdecydowanie ekonomiczny. Oba bloki odpowiadają bowiem za wytwarzanie
ponad 40% światowego PKB, ok. 47% globalnego handlu towarami i ok. 57% obrotu usługami15. TTIP, jeśli wejdzie w życie, wykreuje nowe miejsca pracy po obu stronach Atlantyku,
przyspieszy wzrost gospodarczy i pozwoli zarówno Europie, jak i Ameryce dźwignąć się
z kryzysu. Według niezależnych wyliczeń Centre for Economic Policy Research w Londynie,
kompleksowy i ambitny scenariusz realizacji strefy wolnego handlu może przynieść Unii Europejskiej roczne korzyści rzędu 119 mld EUR, a USA odpowiednio 95 mld EUR16. Wobec
tak wymiernych, perspektywicznych materialnych zysków przedstawiciele żadnej ze stron nie
mogą pozostać obojętni, mimo iż stosunki polityczne na linii Waszyngton-Bruksela bywają
napięte w przekroju ostatnich lat.

14

M. A. Kolka, Czy rywalizacja między Unią Europejską i USA ma szansę zakończyć się pogłębieniem współpracy, <http://globaleconomy.pl/content/view/2149/>, [dostęp 14.12.2013].
15
M. Wojas, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 93.
16
Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment, J. Francois (red.), Centre for Economic Policy
Research, London 2013, s. 2. <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf>, [dostęp
14.12.2013].
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1.3. Proces negocjacyjny TTIP
Oficjalnie zielone światło do rozpoczęcia procesu negocjacyjnego strefy wolnego
handlu pojawiło się w listopadzie 2011 r. wraz z powołaniem do życia grupy roboczej, która
w opublikowanym na początku 2013 r. raporcie stwierdziła brak istnienia jakichkolwiek przeszkód formalnych do zainicjowania negocjacji.
Pierwsza zapowiedź przystąpienia do rozmów płynąca z najwyższych szczebli władzy pojawiła się jednak wraz z wypowiedzią przewodniczącego Komisji Europejskiej –
Jose Manuela Barroso w lutym 2013 r. Deklaracja ta zbiegła się niemalże idealnie w czasie
z orędziem o stanie państwa wygłoszonym przez Baracka Obamę. Przywódcy obu bloków
zgodnie potwierdzili, iż przyszłe porozumienie, do którego intensywnie będą dążyć zainteresowane strony, stanie się wkrótce punktem zwrotnym w gospodarce światowej. W tym samym miesiącu amerykański prezydent wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej, Hermanem van Rompuyem, opublikowali wspólne oświadczenie informujące o zainicjowaniu wewnętrznych procedur, koniecznych do rozpoczęcia negocjacji.
Oficjalne rokowania związane z wypracowaniem ostatecznego kształtu transatlantyckiej strefy wolnego handlu rozpoczęły się 8 lipca 2013 r. w Waszyngtonie. Tajne obrady
przedstawicielstw trwały pięć dni, a ich zwieńczeniem była wspólna konferencja prasowa.
16 lipca 2013 r. zorganizowano również dodatkowe spotkanie w Brukseli, aby przybliżyć
Europejczykom osiągnięte stanowisko. Już na kilka miesięcy wcześniej europejski komisarz
ds. handlu ogłosił, iż prowadzenie przejrzystych rozmów nie będzie możliwe w obawie o nasilenie się nacisków zewnętrznych. Na trzy dni przed rozpoczęciem negocjacji, przedstawiciel
Unii Europejskiej wystosował nawet w tej sprawie specjalny list skierowany do strony amerykańskiej, w całości poświęcony dyskrecji prowadzonych rozmów i rokowań, informujący
o szkodliwym działaniu na rzecz wspólnego zaufania wszelkich przecieków informacji.
W dokumencie wymienione zostały kroki, jakie podejmie strona europejska w zabezpieczeniu
dostępu do dokumentów. Wyrażono w nim również nadzieję, iż USA wykaże się w tej kwestii zrozumieniem oraz równym zaangażowaniem. Ponadto, Komisja Europejska opublikowała specjalny dokument w formie elektronicznej mówiący szczegółowo o przejrzystym procesie negocjacji, podkreślającym wagę uprzednich konsultacji społecznych na forum europejskim, a następnie o poufnym charakterze rokowań, zabezpieczając tym samym interesy
Wspólnoty17.
17

Factsheet, Transparency in EU trade negotiations, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/june/ tradoc_151381.pdf>, dostęp [14.12.2013].
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Pierwsza runda negocjacji przebiegła jednak w cieniu afery związanej z amerykańskimi podsłuchami w instytucjach unijnych. Za sprawą Francji - zgłaszającej głośny sprzeciw
- oraz niektórych frakcji w Parlamencie Europejskim, mogło do niej w ogóle nie dojść. Francuzi domagali się upublicznienia mandatu dla Komisji Europejskiej upoważniającego do
prowadzenia negocjacji, które z reguły nigdy nie są publikowane. Negatywnym następstwem
takiego działania byłoby osłabienie pozycji UE, która ujawniłaby Waszyngtonowi swoje
ograniczenia, z drugiej jednak strony udałoby się uniknąć przecieków, które niestety nie są
rzadkością. Podobna sytuacja miała miejsce także w tym przypadku. W trakcie toczących się
rozmów grupa obywatelska La Quadrature du Net18 ujawniła dokument, który rzekomo miał
pochodzić od negocjatorów. Dotyczył on sektora tele-informatycznego oraz handlu elektronicznego. Jego treść stwarzała poważne obawy, iż do tajnych negocjacji dodane zostaną te
same zapisy, które upadły wraz z ACTA. Odnosiły się one m.in. do cenzurowania i filtrowania treści w Internecie. Obaj partnerzy jednak znacząco zaprzeczyli, iż TTIP ma stanowić
w przyszłości furtkę dla przyjęcia odrzuconych w atmosferze skandalu regulacji.
Wymiernym efektem rozmów prowadzonych w Waszyngtonie w 13 grupach tematycznych było wypracowanie kalendarza procesu negocjacji. Podzielono go początkowo na
sześć rund, zaplanowanych na przestrzeni dwóch lat. W związku z tym, że lista pozycji,
w których obaj partnerzy prezentują odmienne stanowiska jest długa, wiadomo, iż proces ulegnie wydłużeniu19. Poza szczegółami o charakterze organizacyjnym, podczas pierwszej rundy
ustalono wyjściowe stanowiska reprezentowane przez zainteresowane strony. Negocjatorzy
unijni przedstawili swój mandat negocjacyjny, którego wypracowanie, m.in. za sprawą Francji, nie było łatwe. Francuzom udało się wcześniej w ramach negocjacji wewnątrzunijnych
uzyskać m.in. wyłączenie z mandatu problematykę rynku medialnego. Paryż swoje stanowisko uzasadniał obawami o negatywne skutki ekspansji amerykańskiej branży filmowej i muzycznej na kultury narodowe państw Unii20.
Europejski mandat, aprobowany przez Komisję Europejską 12 marca 2013 r., prezentuje również stanowisko dotyczące dostępu do surowców oraz sektora energetycznego.
Kwestia ta bezpośrednio dotyczy chociażby Polski, gdyż porusza kwestię zniesienia restrykcji, jakimi obciążony jest eksport surowców energetycznych. Liberalizacja tej sfery otworzyłaby możliwość importu do Europy amerykańskiego gazu łupkowego, którego cena w USA
18

Szerzej: <http://www.laquadrature.net/en/ACTA>, [dostęp 20.12.2013].
13-18 lipca 2014 r. miała miejsce w Brukseli szósta runda negocjacyjna, która nie przyniosła ostatecznego
zakończenia negocjacji.
20
Szerzej: <http://www.france24.com/en/20130615-eu-deal-french-cultural-exception-usa-trade/>,
[dostęp 21.12.2014].
19
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jest trzykrotnie niższa niż w Europie. Dałoby to szanse wielu krajom regionu na uniezależnienie się od dostaw gazu rosyjskiego oraz pozwoliłoby na przewartościowanie i zrównoważenie
relacji z Federacją Rosyjską.
Runda zakończyła się jednak optymistycznie, gdyż przygotowano solidny grunt do
prowadzenia bardziej szczegółowych rozmów. Wśród 20 głównych obszarów zainteresowania zidentyfikowano te, w których konwergencja stanowisk będzie najłatwiejsza do osiągnięcia. W przypadku kwestii spornych wyrażono chęć do szukania płaszczyzn porozumienia.
Obie strony założyły, iż wypracowanie ostatecznego kompromisu powinno nastąpić do końca
2014 r. Główni negocjatorzy obu stron, Daniel Mullaney (USA) oraz Ignacio Garcia Becero
(UE), zgodnie potwierdzili, iż celem jest osiągnięcie rozwiązania „win-win”, a nie tempo,
w jakim zostanie osiągnięte. Podczas obrad uniknięto jednak poruszania tematów drażliwych,
m.in. ujawnionych nieco wcześniej amerykańskich inwigilacji internetowych czy też rzekomych podsłuchów prowadzonych w instytucjach unijnych. Kwestie będące przedmiotem dyskusji przedstawione zostały szczegółowo w Tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Przebieg pierwszej rundy negocjacji transatlantyckiej strefy wolnego handlu, Waszyngton,
8-11 lipca 2013 r.
Data

Tematyka poruszana w ramach grup negocjacyjnych
inwestycje, zamówienia rządowe, usługi, tekstylia, reguły pochodzenia, energia, surowce,
8 lipca 2013
regulacje
środki sanitarne i fitosanitarne, dostęp do rynku, dobra przemysłowe, zamówienia rządowe,
9 lipca 2013
usługi, inwestycje, energia, surowce, środowisko, siła robocza
regulacje, handel elektroniczny, telekomunikacja, prawa własności intelektualnej, inwesty10 lipca 2013
cje, siła robocza, małe i średnie przedsiębiorstwa
dostęp do rynku rolnego, rozstrzyganie sporów, środki sanitarne i fitosanitarne, inwestycje,
środowisko, usługi finansowe, konkurencja, siła robocza, liberalizacja ceł/handlu, przedsię11 lipca 2013
biorstwa państwowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych publikowanych przez Komisję Europejską na
<http://trade.ec.europa.eu>, [dostęp 13.12.2013].

Optymizm nie trwał jednak długo, gdyż niespełna trzy miesiące po zakończonej sukcesem pierwszej rundzie, 4 października 2013 r. pojawiło się oświadczenie europejskiego
komisarza ds. handlu, Karela De Guchta, informujące o odwołaniu drugiej rundy negocjacji21.
Jako główny powód dla zawieszenia rozmów podano paraliż amerykańskiego rządu (government shutdown) spowodowany nie przyjęciem ustawy budżetowej. Przysłowiowej „oliwy do
ognia” dolało ujawnienie kolejnej afery szpiegowskiej z USA w roli głównej. Tym razem
system PRISM, którego ofiarą padła m.in. przychylna projektowi TTIP kanclerz Niemiec –

21

Pełna treść oświadczenia opublikowana na <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=971>, [dostęp 14.12.2013].
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Angela Merkel, spowodował pierwsze opóźnienie w będącym w początkowej fazie procesie
negocjacyjnym. W Europie pojawiły się opinie, iż PRISM stosowany miał być jako celowy
wywiad gospodarczy skierowany przeciwko UE.
Planowane początkowo na 7-11 października rozmowy, ostatecznie miały miejsce
w Brukseli w dniach 11-15 listopada 2013 r. Obie strony wykazały przy tym, iż pomimo nadszarpniętego zaufania są w stanie kontynuować pertraktacje, a ich determinacja ma doprowadzić do tego, iż pod koniec 2014 r. strefa mogłaby rozpocząć funkcjonowanie. Druga runda
pokazała więc, iż we wzajemnych stosunkach udało się zażegnać kryzys, a dzięki zaangażowaniu około 50 negocjatorów obie strony wykazują wolę przyspieszenia procesu. Podobnie
jak podczas pierwszej rundy, tak i w czasie trwania drugiej, obie strony nie odniosły się do
tematu inwigilowania.
Przedmiotem rozmów toczących się w stolicy Belgii były przede wszystkim usługi,
inwestycje, energia, surowce oraz kwestie regulacyjne oraz polityki sektorowe. Rozważano
możliwość harmonizacji zapisów dotyczących produktów chemicznych, kosmetyków, leków,
przemysłu samochodowego oraz wyrobów medycznych. Obie strony podkreśliły, iż w procesie harmonizacji ich wysiłki skupią się na zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa
produktów, jak to ma miejsce obecnie, a nie na łagodzeniu przepisów. Zorganizowano również kilka wideokonferencji, podczas których poruszono tematykę m.in. z zakresu małych
i średnich przedsiębiorstw. Bazując na osiągnięciach pierwszej rundy, udało się przejść do
kolejnego etapu procesu, identyfikując przy tym wiele obszarów zgodności i przygotowując
się do kodyfikowania w kolejnych rundach szczegółowych ustaleń. Druga runda, podobnie
jak pierwsza, zakończyła się spotkaniem głównych negocjatorów z ok. 350 przedstawicielami
świata nauki, organizacji pozarządowych, grup konsumenckich, związków zawodowych
i organizacji biznesowych w celu uzyskania zewnętrznej opinii na temat treści prowadzonych
rozmów i kierunku, w którym zmierzają obie strony22.
Pomimo opóźnienia jakie nastąpiło w październiku 2013 r., proces negocjacyjny podążał do tej pory według wyznaczonych pierwotnie ram czasowych. Kolejne tury rozmów
w dalszym ciągu dotyczyły kluczowych kwestii liberalizacji obrotu towarowego, wzajemnych
inwestycji, otwarcia rynku usług oraz surowcowego w oparciu o tworzenie bardziej kompatybilnych rozwiązań poprzez promowanie wzajemnej współpracy odpowiednich agencji regulacyjnych po obu stronach Atlantyku. W debacie pojawił się również temat większej dostępności do zamówień rządowych dla firm spoza danego kontynentu. Od czwartej rundy negocjato22

Szerzej o każdej z rund negocjacyjnych: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/>, [dostęp
14.09.2014].
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rzy dążą do wypracowania konkretnych zapisów, głównie o charakterze technicznym23. Pierwotnie, cały proces negocjacyjny miał obejmować sześć rund i skończyć się przez 2015 r.
Obecnie (wrzesień 2014 r.), miały miejsce już wszystkie zaplanowane spotkania, aczkolwiek
obaj partnerzy nie są w stanie określić dokładnej daty osiągnięcia ostatecznego porozumienia.
Być może konieczne będzie zorganizowanie kolejnych spotkań.
Na Wykresie 1.1. przedstawiona została chronologia wypracowywania założeń,
w oparciu o które ma powstać największa na świecie strefa wolnego handlu.
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Wykres 1.1. Kalendarium procesu negocjacyjnego TTIP

*prognoza
Źródło: Opracowanie własne.

1.4. Charakterystyka transatlantyckiej wymiany handlowej w latach 2003-2012
1.4.1. Przepływ towarów
Wymiana towarowa pomiędzy USA a UE stanowi obecnie największe bilateralne
powiązanie handlowe na świecie. Za taki stan rzeczy odpowiada zapewne niski średni poziom
taryfy celnej, który wynosi mniej niż 3%. W 2012 r. Unia Europejska, mimo dzielącej odległości, była głównym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając w tej
klasyfikacji sąsiednią Kanadę, z którą USA prowadzi intensywną wymianę w ramach NAFTA. Również z perspektywy europejskiej, to Ameryka jest najpotężniejszym partnerem handlowym, przed Chinami i Rosją. W 2012 r. UE była drugim co do wielkości rynkiem eksportowym i importowym USA (po Kanadzie i w drugim przypadku po Chinach). Z perspektywy

23

Komisja Europejska, EU-US trade talks - third round to start in Washington D.C. on Monday 16 December,
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1000>, [dostęp 14.12.2013].
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europejskiej, Stany Zjednoczone to największy rynek zbytu i trzeci dostawca (po Chinach
i Rosji) 24.
Wykres 1.2. Obroty towarowe UE z USA w latach 2003-2012 w mld EUR
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Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, European Union, Trade in goods with USA
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf>, [dostęp 14.12.2013].

Tendencją, która uwidoczniła się od połowy lat 90. jest stopniowy wzrost obrotów
towarowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście na saldo
obrotów negatywnie wpłynął światowy kryzys gospodarczy (rok 2009), jednak już w późniejszych latach zaobserwowano powrót na ścieżkę wzrostu wartości wolumenu wymiany.
W porównaniu z 1995 r., w ciągu zaledwie 12 lat, podwojeniu uległa wartość wzajemnej wymiany. Faktem jest, iż wartość europejskiego eksportu rosła szybciej niż wartość importu towarów sprowadzanych do Europy. W związku z tym na początku XXI w. Stany Zjednoczone
stanęły w obliczu poważnego problemu, jakim był lawinowo rosnący deficyt bilansu handlowego z UE. Sytuacja uległa poprawie w latach 2006-2009 wraz ze znaczącą obniżką wartości
amerykańskiej waluty w porównaniu do euro i funta brytyjskiego. W tym czasie też stopniowo zmniejszeniu uległ wpływ UE na deficyt handlowy USA25. Jednak w ostatnich 3-4 latach
obserwuje się ponowne odwrócenie się tej tendencji.
W 2012 r. wartość handlu towarami pomiędzy UE i USA wyniosła niemalże 500 mld
EUR (Wykres 1.2.). W porównaniu z załamaniem, które miało miejsce w 2009 r., w ciągu
24
25

<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/>, [dostęp 14.12.2013].
M. Wojas, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 95-97.
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zaledwie trzech lat wolumen dóbr podlegających obrotowi wzrósł aż o 40%, a dynamika zachodzących zmian jest znacznie szybsza niż jeszcze kilka lat wcześniej.
Struktura towarowa wymiany między USA a UE charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia. Handlowi podlegają z reguły dobra produkcyjne o znacznej wartości,
charakteryzujące się wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz innowacyjnością (maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektryczny). W dalszej kolejności są to produkty chemiczne
oraz ich pochodne, które podlegają finalnej obróbce w kraju odbiorcy. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się surowce i żywność oraz tekstylia (Wykres 1.3.).
Wykres 1.3. Towarowa struktura handlu UE-USA w 2012 r. w mld EUR według nomenklatury SITC
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Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, USA <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
september/tradoc_111704.pdf>, [dostęp 14.12.2013].

W analizowanym okresie czasu, Unia Europejska osiągała corocznie dodatni wynik
bilansu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Na podstawie Wykresu 1.3. można dostrzec,
iż główne źródła nadwyżki pochodzą z sektora maszyn oraz urządzeń transportowych oraz
chemicznego. Pozornie świadczyć to może o rosnącej konkurencyjności towarów europejskich, jednak trzeba pamiętać o tym, iż dobra importowane z USA zazwyczaj wytwarzane są
w nowoczesnych gałęziach przemysłu26, np. flota lotnicza.
Głównymi europejskimi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych są Niemcy,
Wielka Brytania, Francja, Holandia i Włochy. Znaczny oraz zbliżony udział tych samych
grup towarowych w imporcie i eksporcie pomiędzy stronami potwierdza tezę o rosnącym
udziale handlu wewnątrzgałęziowego pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi.
26

B. Pera, Współpraca gospodarcza…, op. cit., s. 71.
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1.4.2. Przepływ usług
W przeciwieństwie do wymiany towarowej z USA, w sferze handlu usługami Unia
Europejska osiąga ujemne saldo. Pozwala to stronie amerykańskiej nieco równoważyć niekorzystny bilans handlowy, jeśli chodzi o przepływ towarów. Główne grupy usług, które podlegają obrotowi między blokami to transport, podróże zagraniczne i usługi biznesowe oraz opłaty związane z ochroną praw autorskich. UE jest również dostarczycielem znacznej ilości
usług finansowych, informatycznych oraz informacyjnych. Według wyliczeń WTO, USA są
największym na świecie eksporterem usług, głównie o charakterze komercyjnym. Natomiast
kraje członkowskie stanowią wspólnie głównego ich odbiorcę na rynku globalnym. Generalnie, USA i UE uzupełniają się, jeśli chodzi o handel usługami i przepływ kapitału (komplementarność). Impulsem dla znacznego wzrostu eksportu usług europejskich było rozszerzenie
Wspólnoty w 2004 r., dzięki któremu odnotowano znaczące zwiększenie wartości strumienia
usług płynących do Ameryki o ponad 30%.27
Wartość przepływających usług pomiędzy UE i USA w latach 2003-2012 przedstawiona została na Wykresie 1.4. Wolumen wzajemnej wymiany charakteryzuje się tendencją
rosnącą, jedynie w 2009 r. odnotowano spadek wartości badanego zjawiska. W tym samym
roku, wyjątkowo, Unia Europejska osiągnęła nadwyżkę w stosunku do USA.
Wykres 1.4. Handel usługami pomiędzy UE a USA w latach 2003-2012 w mld EUR
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Źródło: EUROSTAT, International trade in services, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/>, [dostęp
15.12.2013].

27

W. Zysk, P. Gromala, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 132.
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Wartość usług, które w 2012 r. przepłynęły pomiędzy UE a USA przekroczyła 300
mld EUR. Ich struktura rodzajowa przedstawiona została na Wykresie 1.5. Największe znaczenie w 2012 r. miały usługi biznesowe (m.in. prawne, księgowe, PR, badania i rozwój) stanowiące ok. 37% wartości ogółu zarejestrowanych usług. Na drugim miejscu uplasował się
transport (morski, lotniczy oraz inny) – odpowiednio 18%. Istotne znaczenia miały również
przepływy związane z tantiemami oraz licencjami -12%- (zawierające m.in. opłaty franchisingowe), podróże (prywatne i biznesowe – 11%) oraz usługi finansowe (9%).
Wykres 1.5. Struktura handlu usługami pomiędzy UE a USA w 2012r. w mld EUR
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Źródło: EUROSTAT, International trade in services, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/>, [dostęp
15.12.2013].

1.4.3. Przepływ kapitału
Kluczowe dla postępującej integracji gospodarczej USA i UE są wzajemne inwestycje zagraniczne. Stany Zjednoczone to największy zewnętrzny dostarczyciel kapitału w krajach UE-27, głównie w sektorach ubezpieczeniowym, finansowym i produkcyjnym. Najchętniej wybierane przez Amerykanów kraje europejskie to Holandia, Wielka Brytania oraz Irlandia, które wykazują się zbliżoną kulturą organizacyjną oraz brakiem problemów związanych
z komunikacją językową, co znacznie ułatwia choćby interpretację prawa lokalnego. Również dla UE, Stany Zjednoczone stanowią głównego odbiorcę BIZ.
22

W porównaniu z przepływem towarów i usług, w latach 2003-2012 kapitał charakteryzował się najmniejszym stopniem stabilności, ze względu na postępującą integrację atlantyckich rynków finansowych i giełd. Znaczący spadek wartości przepływu kapitału odnotowano na skutek ostatniego kryzysu finansowego, aczkolwiek z roku na rok obserwuje się
stopniowe odbicie poziomu inwestycji. Zniesienie oraz harmonizacja regulacji jakie zawierać
będzie w sobie TTIP zdecydowanie zwiększy mobilność kapitału, co jednak może przynieść
zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Podczas kryzysu bowiem filie amerykańskich korporacji zlokalizowane w krajach UE transferowały swoje dochody do „spółek
matek”, co negatywne odbijało się na ich europejskiej działalności.
Wykres 1.6. Przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE-USA w latach 2003-2012 w mld EUR
373

400

274

300
206

180

200

166
137

105

114

104

100
27
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-100
-200
import

eksport

import+eksport

bilans

Źródło: EUROSTAT, EU direct investment inward flows by extra EU investing country, EU direct investment
outward flows by extra EU investing country, <
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/>, [dostęp 15.12.2013].

Na Wykresie 1.6. przedstawione zostały przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w przekroju ostatnich lat. UE
generalnie notuje ujemne saldo na rachunku BIZ w stosunku do USA. Wyjątkiem był jednak
m.in. rok 2008, w którym wybuchł kryzys. Spowodował on zamrożenie strumienia inwestycji
płynących na kontynent europejski, w konsekwencji czego wartość inwestycji państw Unii za
oceanem była relatywnie znacznie wyższa. Pewną anomalię zaobserwowano również w roku
największego rozszerzenia Wspólnoty, czyli w 2004 r., kiedy wartość BIZ pomiędzy partne-
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rami wyniosła zaledwie 27 mld EUR, stanowiąc mniej niż 10% wartości zanotowanej
w rekordowym pod tym względem roku 2007.
Stany Zjednoczone i Unia Europejska to dwa potężne bloki, które obecnie są ze sobą
niezwykle silnie powiązane za sprawą handlu towarami i usługami (ok. 30% handlu światowego), którego codzienny strumień przepływu wart jest ok. 2 mld EUR28. Ich relacje w sferze
inwestycji są jeszcze silniejsze, ze względu na dużą mobilność kapitału. Nie ma wątpliwości,
że obaj partnerzy mają decydujący wpływ na kształt gospodarki światowej, za sprawą siły ich
głosu w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, oraz ze względu na potencjał obu
organizmów gospodarczych, ich innowacyjność i wykwalifikowaną siłę roboczą oraz bogactwa pozostałych zasobów produkcyjnych. Z tym większym napięciem cały świat śledzi realizację śmiałego przedsięwzięcia, jakim będzie powstanie największej na świecie strefy wolnego handlu. Już w tym momencie oba bloki wiodą prym w gospodarce światowej, jednak już
w najbliższej przyszłości ich pozycja może się tylko wzmocnić, gdyż po obu stronach Atlantyku jest silna akceptacja dla podjęcia pogłębionej współpracy jako alternatywy dla wzajemnego konkurowania.

28

Raport końcowy High Level Working Group on Jobs and Growth, 2013, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/february/tradoc_150519.pdf>, [dostęp 14.12.2013].
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ROZDZIAŁ II. BARIERY I KWESTIE SPORNE
2.1. Ogólny zarys barier występujących we wzajemnej wymianie handlowej
Od momentu utworzenia Unii Europejskiej duży nacisk położono na stopniowe eliminowanie przeszkód stojących na drodze rozwijania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
W kontekście przedłużającego się kryzysu i niepewnej przyszłości, kwestia ta nabiera zupełnie nowego wymiaru. Handel staje się być kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy oraz ogniwem generującym nowe miejsca pracy. Jednocześnie jednak w warunkach kryzysu rośnie zagrożenie nasilenia się protekcjonizmu wywołane naturalnymi mechanizmami obronnymi poszczególnych gospodarek narodowych oraz stojących na ich czele decydentów politycznych. W interesie całej UE jest więc wspieranie tworzenia się otwartego systemu handlowego na forach wielostronnych oraz dwustronnych, zwłaszcza z tak strategicznym partnerem jakim są Stany Zjednoczone. Mimo podjęcia przez obie strony licznych prób
dalszej liberalizacji, nie zawsze jednak zakończonych pomyślnie, lista obszarów spornych
nadal pozostaje długa.
Mimo iż UE i USA tworzą najbardziej rozległą zintegrowaną sieć stosunków o charakterze gospodarczym, to jej potencjał nie jest nadal w pełni wykorzystany i uwolniony. Przy
niskiej średniej taryfie celnej, kształtującej się poniżej 3%, kluczowe dla wydobycia owych
uwięzionych zasobów jest zwalczanie barier o charakterze pozataryfowym. Z perspektywy
obu partnerów, najbardziej problematyczne okazują się być rozbieżności w normach i przepisach. Wyeliminowanie zaledwie połowy z tych barier i różnic prawnych, mogłoby poskutkować wzrostem unijnego PKB o ok. 122 mln euro rocznie29.
Najważniejsze ograniczenia wprowadzane są poprzez zastosowanie złożonych mechanizmów ochronnych, np. ceł, barier pozataryfowych, ograniczeń ilościowych oraz regulacji prawnych (oznakowanie, rodzaj opakowania, certyfikaty bezpieczeństwa, atesty środowiskowe). Najczęściej mają one zastosowanie do kilku grup eksportowych, m.in. żywności,
tekstyliów, produkcji rolnej, wyrobów skórzanych, pojazdów szynowych, a także niektórych
towarów przemysłowych. Zazwyczaj ograniczenia w tych konkretnych grupach produktów są
efektem skutecznego lobbingu poszczególnych elit, reprezentujących nie tylko podaż, ale
także konsumentów czy instytucje powołane do regulowania danego rynku. Ponadto, w przypadku UE mamy do czynienia z 28 państwami, które znacząco się od siebie różnią pod wie29

W. Zysk, P. Gromala, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 104-105.
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loma względami, należy więc uwzględnić także kontekst lobbingu narodowego. Choć za
sprawą Rundy Urugwajskiej wprowadzono znaczną redukcję, czy wręcz całkowitą eliminację
taryf, to USA nadal zachowały wiele ze starych ceł oraz zdecydowały się na wprowadzenie
nowych ograniczeń nakładanych na towary importowane, np. na te, które wcześniej objęte
były zerową stawką z premedytacją nakładano podatki wahające się w przedziale od 3,2% do
nawet 8%30.
Ważnym jednak pozytywnym przełomem we wzajemnych stosunkach było uznanie
przez USA koncepcji tzw. „upoważnionego podmiotu gospodarczego”, który ułatwi wejście
nowym firmom na rynek amerykański. Osiągnięto także co prawda nieco ograniczone postępy w zakresie zniesienia regulacji „Buy American”31. Przepisy te zostały wprowadzone jako
element polityki protekcjonistycznej państwa amerykańskiego mierzącego się z kryzysem
finansowym w 2009 r., jednak ich zastosowanie wygasło we wrześniu 2011 r. wraz z brakiem
formalnego przedłużenia.
Z amerykańskiej perspektywy najdotkliwsze bariery w handlu dotyczą przede
wszystkim bezpieczeństwa żywości dopuszczonej do obrotu, zwłaszcza zakazu importu do
UE produktów genetycznie modyfikowanych, wytwarzanych w oparciu o hormony i środki
sterydowe. Oś wzajemnego konfliktu obraca się bowiem głównie wobec tej kwestii i stanowi
trwające nieustannie zarzewie konfliktu. UE jest znacznie bardziej powściągliwa w zakresie
istnienia długofalowych skutków ubocznych związanych z GMO, argumentując swe stanowisko brakiem wiarygodnych badań obalających tę tezę. Nawet gdyby produkty modyfikowane
zostały dopuszczone na rynek europejski, zapewne nałożona na nie zostałaby wysoka taryfa
celna. Problemem jednak mogłoby okazać się opracowanie formuły, która pozwoliłaby odróżnić produkty ekologiczne od tych poddawanych sztucznym zabiegom, tak aby na te drugie
- bardziej przetworzone - miała zastosowanie określona stawka celna. Kontrowersje pojawiają
się również w sektorze farmaceutycznym. Przedmiotem konfliktu jest brak jednolitych wymogów dotyczących oznakowania oraz jednoznacznych zasad umieszczania produktów farmakologicznych na listach leków podlegających refundacji32.

30

Bariery w handlu z USA, „Biuletyn Euro Info”, 2009, <http://www.een.org.pl/index.php/handel-zagraniczny--spis/page/16/articles/bariery-w-handlu-z-usa.html>, [dostęp 9.03.2014].
31
Buy American odnosi się do ustawy przyjętej przez Kongres i podpisanej przez prezydenta Obamę w lutym
2009 r. (The American Recovery and Reinvestment Act) jako element pakietu stymulującego gospodarkę USA.
Głównym jej celem było natychmiastowe zapewnienie miejsc pracy dla zwalnianych pracowników poprzez
zwiększenie wydatków rządowych związanych z projektami infrastrukturalnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi,
energetycznymi oraz rozszerzeniem pakietu świadczeń socjalnych. W lutym 2014 r. Biały Dom wydał komunikat, w którym poinformowano o tym, iż dzięki tej ustawie, w latach 2009-2012 w USA zachowano lub stworzono ok. 1,6 mln miejsc pracy.
32
W. Zysk, P. Gromala, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 105-106.
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Obok kwestii stricte ekonomicznych, odmienne podejście obserwowane jest również
w stosunku do ekologii, zmian klimatu, emisji gazów cieplarnianych, itd. USA w sposób
sceptyczny odniosły się chociażby do Protokołu z Kioto. Ponadto, Stany Zjednoczone nie
należą do krajów proekologicznych, ze względów praktycznych, kosztowych oraz kulturowych (elementem tzw. „American dream” jest posiadanie przez rodziny samochodów wyposażonych w silniki spalinowe o dużej pojemności).
Problemem jest też sposób, w jaki traktowana jest Unia Europejska. W niektórych
kwestiach zasiada się do rozmów z całą Wspólnotą, a w innych – wyłącznie z wybranymi
państwami. W konsekwencji, istotne znaczenie dla przebiegu procesu negocjacyjnego
TTIP będzie mieć też to, iż USA definiują swoje kroki poprzez działanie na rzecz interesu
narodowego, nie zaś - jak to ma miejsce w przypadku UE – jako wynik złożonego wewnętrznego procesu negocjacyjnego, dążącego do uzyskania konsensusu i borykającego się z pewnymi nieporozumieniami. Ponadto przeszkodą są także wzajemne stereotypy istniejące od
dawna w społeczeństwach europejskich i w USA, np. popularny we Francji antyamerykanizm, dodatkowo wzmocniony kwestią konfliktu w Iraku33.
Mimo, iż Unia niejako współzawodniczy z USA i Japonią o gospodarczy prymat, to
jest to rywalizacja korzystna pod względem bilansu handlowego, gdyż eksport za Ocean jest
o ok. 20% wyższy niż import. Nie da się jednak ukryć, iż UE odstaje od USA pod względem
technicznej i społecznej wydajności pracy o ok. 20-30% oraz w innowacyjności i wdrażaniu
nowych technologii w całej gospodarce. Różnice wynikają też ze sposobów i metod organizacji pracy oraz zarządzania, które są słabiej wykorzystywane na kontynencie europejskim34.
Przedmiotem najgłośniejszej kontestacji USA jest jednak Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej jako całość koncepcyjna, która hamuje proces liberalizacji. Z jej zasad
wyłączony jest obrót artykułami rolnymi oraz produktami i dziełami przemysłu audiowizualnego35 oraz wymienione już wcześniej odzież, tekstylia czy samochody. Nie tylko Stany
Zjednoczone, ale również inni partnerzy Wspólnoty narzekają na rosnącą sieć różnego rodzaju umów dwustronnych, np. układy stowarzyszeniowe z poszczególnymi krajami, różnicujące
warunki wymiany z innymi państwami. Unia Europejska korzysta również często z możliwo33

J. Raubo, Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska – partnerstwo i rywalizacja na początku XXI wieku,
[w:] Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, M. Rewizorski (red.), Difin, Warszawa 2011, s. 202204.
34
K. Bajan, Polityka handlowa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 90.
35
Jako przyczynę należy tutaj upatrywać przeciwstawianie się globalizacji, czyli w dużej mierze amerykanizacji
kultury masowej. Z powódek kulturowo-politycznych, wiele państw członkowskich, na czele z Francją, dba
o rozwój rodzimego przemysłu filmowego, telewizyjnego oraz muzycznego, nie chcąc paść ofiarą daleko idącej
„macdonaldyzacji” i homogenizacji dominującej kultury oraz wzorców.
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ści, jakie daje jej wypowiadanie sporów handlowych, głównie na gruncie procesów antydumpingowych. Jej „nadgorliwość’ w tym zakresie jest niekorzystnie postrzegana za granicą jako
element protekcjonizmu, co prawda dozwolonego. Faktem jest, iż Unia Europejska postrzegana jest jako biurokratyczna struktura, stawiająca innym wysokie wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz środowiska naturalnego. Nie jest to jednak
zawsze zgodne z prawdą, gdyż w wielu przypadkach regulacje europejskie nie odbiegają znacząco od wymogów stosowanych w innych krajach. Obraz UE jako ekonomicznohandlowego aktora gospodarki światowej charakteryzującego się wysokim poziomem protekcjonizmu często kreują same Stany Zjednoczone, postrzegane jako jeden z największych zwolenników wolnego handlu. Rzeczywistość jest jednak czasem wręcz odwrotna, gdyż w historii
odnotowano już przypadki protekcji stosowanych przez Amerykę, które finalnie doprowadziły do „wojen handlowych’ z UE36.
W takiej sytuacji rodzi się więc pytanie, czy obie strony dążą do wzajemnej konfrontacji czy bliżej im jednak do osiągnięcia wspólnego stanowiska. Dynamiczny przebieg procesu negocjacyjnego TTIP zdaje się przybliżać do teorii drugiej. Jednak, aby ostateczny sukces
mógł stać się faktem, obie strony muszą podjąć znaczące wysiłki w celu eliminacji lub rozwiązania istniejących przeszkód, barier oraz konfliktów, które nieco szerzej zostaną przedstawione w tym rozdziale. Po okresie pewnej naturalnej rywalizacji (doskonałym przykładem
są dwaj producenci samolotów pasażerskich – amerykański Boeing oraz europejski Airbus),
która negatywnie odbijała się na wzajemnych relacjach, w końcu cała siła nacisku została
przesunięta na współpracę, która potencjalnie ma szansę okazać się korzystna nie tylko dla
umawiających się stron, ale również dla niezaangażowanych, a powiązanych bądź to z USA,
bądź to z UE silnymi więziami handlowymi, państwami trzecimi np. byłymi posiadłościami
kolonialnymi37.

2.2. Przeszkody natury regulacyjnej
Wszystkie rodzaje regulacji o charakterze technicznym i sanitarnym dotyczące bezpieczeństwa stanowią nieodłączny element prawodawstwa wewnętrznego każdego kraju i są
zwykle motywowane koniecznością ochrony zdrowia obywateli oraz mają za zadanie podniesienie jakości i standardów życia. O ile celowość stosowania norm służących ochronie środo36

D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 231-232.
37
Szerzej: Stosunki transatlantyckie; rywalizacja czy współpraca?, [w:] D. Milczarek, Unia Europejska we
współczesnym świecie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 84-96.
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wiska nie jest zbyt kontestowana na forum międzynarodowym, to stosowanie innych norm,
które mogą pociągać za sobą znaczne konsekwencje ekonomiczne - już tak. Według klauzuli
narodowej GATT wszystkie normy powinny być egzekwowane z identyczną rygorystycznością wobec produktów krajowych, jak i zagranicznych. W związku z tym, iż podnoszą one
w efekcie koszty dokonywanych transakcji międzynarodowych, na forum wielostronnym dąży się do stworzenia jednolitej polityki handlowej w tym zakresie38.
Generalnie stosowanie odmiennych standardów, czy to technicznych czy sanitarnych, prowadzi do tego, iż dostępne produkty o różnym pochodzeniu nie są dla siebie doskonałymi substytutami. Obowiązkowe stosowanie się do odmiennych standardów wywołuje
dodatkowe obciążenia z punktu widzenia eksportera, który przenosi je na cenę zagraniczną
oferowanego dobra, wpływając na zmniejszenie popytu w kraju odbiorcy, i w efekcie na
wzrost średniej ceny, zniekształcając tym samym strumień handlu oraz niekorzystnie odbijając się na konsumentach. Nieco inaczej wygląda to w przypadku organizmu jakim jest Unia
Europejska. W ramach jej wspólnej polityki wszystkie normy są z reguły efektem rozsądnego
kompromisu pomiędzy krajami członkowskimi. Drogą negocjacji osiąga się wspólną średnią
normę, obowiązującą we wszystkich państwach. Dzięki więc istnieniu UE wraz z jej jednolitymi i spójnymi wewnętrznie przepisami dotyczącymi wspólnego rynku, koszty handlowe dla
wszystkich członków spadły według szacunków o ok. 2,5%, a za sprawą rozszerzenia o kraje
Europy Środkowej - koszty handlowe obniżyły się liniowo nawet o 10%39. Proces harmonizacji standardów można niejako porównać w swym oddziaływaniu do obniżania taryf o średnio
10-15%, więc w przypadku już i tak niskich ceł, jest to rozwiązanie optymalne w kontekście
negocjowania umowy TTIP.
Różnice w standardach są wykorzystywane dla tworzenia protekcjonistycznych barier skierowanych przeciwko produktom zagranicznym i chroniących interesy rodzimych producentów. Według orientacyjnych szacunków, towary szczególnie podatne na tego rodzaju
bariery to ok. 1/3 obrotów międzynarodowych. Dążąc do pokonania tych barier, szczególnie
producenci sprzętu elektronicznego, wypuszczają na rynek modyfikacje produktu zasadniczego, opracowywane podczas procesu proliferacji40. Poprzez konieczność dostosowywania się
do rożnych regulacji, rozwijają się jednak standardy o zasięgu międzynarodowym, np. kompatybilne od niedawna ładowarki do telefonów komórkowych oraz tabletów. Oszczędności,
38

Szerzej: A. Milczarczyk-Woźniak, P. Hanclich, P. Witkowski, Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej – na przykładzie Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2011, s. 57-66.
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J. Michałek, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 325-328.
40
Proliferacja jako proces opracowywania i wypuszczania na rynek wielu odmian tego samego produktu, różniących się od siebie nieznacznie drobnymi szczegółami, nie mającymi wpływu na zasadnicze zastosowanie.
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jakie osiągają z tego tytuły producenci oraz konsumenci dziesięciokrotnie przewyższają koszty wynikające z wysiłków podjętych na rzecz standaryzacji. Szczególną zasługę w tym zakresie można przypisać korporacjom transnarodowym, których produkcja i przepływ usług oparte są na kooperacji zlokalizowanych w wielu krajach świata filii oraz podwykonawców.
Różne podejście w odniesieniu do stosowanych regulacji prezentowane przez UE
i Stany Zjednoczone wynika z faktu, iż UE w dużej mierze dąży do tworzenia zachodnioeuropejskich standardów przemysłowych opartych najczęściej na zasadach regionalnych, utrudniając w ten sposób dostęp do swoich rynków dostawcom amerykańskim, japońskim i innym,
szczególnie po roku 1992 r., kiedy w życie weszły zapisy o jednolitym rynku wewnętrznym.
Rozwój standaryzacji w wydaniu europejskim jest krytykowany przez USA na forum Międzynarodowej Organizacji do spraw Standaryzacji (MOS) jako prowadzący do wprowadzania
nowych barier skierowanych przeciwko państwo nie będącym uczestnikami ugrupowania. UE
w odpowiedzi na zarzuty stawiane przez stronę amerykańską tłumaczy swe postępowanie
koniecznością tworzenia regionalnych standardów, niezbędnych dla uzupełnienia lub zmiany
standardów międzynarodowych41.
W wielu przypadkach, głównym hamulcem dla rozwoju wymiany gospodarczej są
przepisy dotyczące charakterystyki i cech szczegółowych produktów. Regulacje te zazwyczaj
różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami, które w dużym zakresie posiadają
dowolność, jeśli chodzi o sposób i zakres ich ustanawiania oraz egzekwowania. W wielu
przypadkach, producenci starający się o dopuszczenie na rynek zagraniczny swoich towarów
muszą przejść skomplikowaną procedurę certyfikacji. Zazwyczaj jest ona czasochłonna i pociąga za sobą szereg kosztów, związanych m. in. z testami oraz uzyskaniem niezbędnych licencji.
ECORYS przeprowadził szczegółowe badania ekonometryczne dotyczące barier pozataryfowych występujących w handlu pomiędzy USA a UE oraz ich wpływu na handel oraz
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczegółowe wywiady, jakie zostały przeprowadzone
z firmami, w oparciu o modele grawitacyjne, pozwoliły na skonstruowanie indeksu, za pomocą którego porównać można stopień i siłę wpływu środków pozataryfowych. Jednym
z głównych wniosków wysnutych po ukończeniu badania, jest teza, iż indeks ten przyjmuje
wyższą wartość dla towarów niż usług, które przepływają przez Atlantyk, a różnice wahają
się w przedziale od 20 do 56%. Jeśli chodzi o dobra eksportowane do USA, to najwięcej barier pozataryfowych napotykają na swej drodze maszyny, a najmniej środki farmaceutyczne.
41

Z. W. Puślecki, System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001, s. 157-159.
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W przypadku przepływu dóbr opuszczających USA, są to odpowiednio w największym stopniu chemikalia, kosmetyki oraz produkty biotechnologioczne, a w najmniejszym - elektronika, żelazo, stal oraz inne produkty metalowe. Przedstawiony poniżej ranking (Tabela 2.1.)
obrazuje subiektywny stopień otwartości poszczególnych rynków mierzony liniowym indeksem. Największym obciążeniem według badania są bariery pozataryfowe odnoszące się do
żywności oraz napojów importowanych z USA do UE. Według prognoz zlikwidowanie zaledwie połowy barier o charakterze pozataryfowym dla handlu z USA, przyczyniłoby się do
wzrostu unijnego PKB o ok. 0,5% rocznie.42

Tabela 2.1. Indeks postrzegania barier pozataryfowych (w skali od 0 do 100)
Sektor

Eksport z UE do USA

Eksport z USA do UE

Podróże

35,6

17,6

Transport

39,9

26,3

Finanse

29,7

21,3

ICT

20,0

19,3

Ubezpieczenia

29,5

39,3

Komunikacja

44,6

27,0

Budownictwo

45,0

37,3

Inne usługi biznesowe

42,2

20,0

Chemikalia

45,8

53,2

Farmaceutyki

23,8

44,7

Kosmetyki

48,3

52,2

Biotechnologia

46,1

50,2

Maszyny

50,9

36,5

Elektronika

30,8

20,0

Sprzęt biurowy oraz teleinformatyczny

37,9

32,3

Urządzenia medyczne, pomiarowe i testowe

49,3

44,5

Motoryzacja

34,8

31,6

Kosmonautyka

56,0

55,1

Żywność i napoje

45,5

33,6

Żelazo, stal oraz metale

35,5

24,0

Tekstylia, odzież i obuwie

35,6

48,9

Usługi

Towary

Drewno, papier i produkty papiernicze
30,0
47,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECORYS, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/
tradoc_150737.pdf [dostęp 30.03.2014].
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A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej i unii celnej,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 130-131.

31

Rynek motoryzacyjny jest prawdopodobnie tym, który najbardziej cierpi poprzez
krajowe (wspólnotowe w przypadku UE) regulacje dotyczące norm dopuszczenia, dlatego też
tak mało europejskich aut porusza się po amerykańskich drogach i odwrotnie. Przepisy unijne
szczegółowo precyzują mnóstwo detali fabrycznych aut, np. kolor i ustawienie świateł
(dla przykładu w USA kierunkowskazy są głównie czerwone, na terenie państw UE dozwolone są tylko żarówki pomarańczowe). Krajowym regulatorom wielokrotnie zarzuca się manipulację i działanie wyłącznie na rzecz producentów rodzimych. Czasem wręcz oskarża się ich
o stosowanie podwójnych standardów, np. eksploatacja aut produkowanych na rynek brytyjski, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, jest nadal łatwiejsza we Francji czy Czechach, niż aut produkowanych w USA. W tym przypadku, główna przeszkoda dla rozwoju
wzajemnego eksportu nie leży po stronie, jakby się mogło wydawać, wysokich kosztów
transportu oraz drogiej sieci dystrybucji, ale właśnie po stronie drobnych i szczegółowych
niezbędnych przeróbek43. W przypadku kapitałochłonnych produktów, jakimi bez wątpienia
są pojazdy samochodowe, wycofanie ich z rynku zagranicznego pod pretekstem nie spełniania choćby jednego z obowiązujących wymogów, generowałoby ogromne straty dla producenta/dealera.
Występowanie odmiennych standardów dotyczących bezpieczeństwa godzi przede
wszystkim w producentów z krajów trzecich, np. Japonii, którzy zmuszeni są poddać się podwójnemu dyktatowi regulacyjnemu, jeśli chcą zaistnieć na więcej niż jednym rynku zagranicznym. Dzięki TTIP dostęp do rynku nowej strefy wolnego handlu będzie o wiele łatwiejszy i może przynieść państwom postronnym roczne zyski wynoszące ponad 130 mld USD.
Problem jednak leży w tym, iż amerykańskie związki zawodowe działające w branży motoryzacyjnej postrzegają to jako potencjalne zagrożenie ze strony bardziej konkurencyjnych producentów europejskich i azjatyckich - szczególnie japońskich i koreańskich.
2.2.1. Żywność
Strefa wolnego handlu pomiędzy UE a USA pojawiała się w rozważaniach ekonomistów już od dłuższego czasu, jednak do tej pory zawsze istniały przeszkody, które uniemożliwiały nawet wstępną fazę planowania rozmów na najwyższych szczeblach. Brakowało woli
politycznej po obu stronach Atlantyku, gdyż obie strony skoncentrowały się na swoich własnych wyzwaniach – USA na nowym zdefiniowaniu swojej polityki zagranicznej po 11 wrze43

<http://www.forbes.pl/transatlantycka-nadzieja-co-da-strefa-wolnego-handlu-ueusa,artykuly,158414,1,2.html>,
[dostęp 2.03.2014].
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śnia 2001 r., a Unia Europejska odpowiednio na kolejnych rozszerzeniach swych struktur.
Paradoksalnie okazało się, iż to ostatni kryzys finansowy, z którego następstwami nadal walczy gospodarka światowa, stał się punktem zwrotnym w dążeniu do utopijnego do tej pory
porozumienia handlowego. Nie da się jednak ukryć, ani tym bardziej uniknąć, wielu kwestii,
w odniesieniu do których, obaj partnerzy prezentują zupełnie inny punkt widzenia. Główna
sfera konfliktu to kategorycznie inne podejście do żywności i sposobu jej produkcji. Amerykańscy konsumenci oraz władze przychylnie patrzą na żywność modyfikowaną genetycznie,
produkowaną na wielkich farmach oraz dostarczaną przez monopolistyczne przedsiębiorstwa,
jak np. Monsanto44, których siła lobbingu w Waszyngtonie jest znaczna. Europa z kolei stawia na rolnictwo ekologiczne, uprawiane przez wielu mniejszych producentów. Mieszkańcy
Europy są konserwatywni w swym podejściu do produktów spożywczych i mimo, iż przychodzi im płacić za nie relatywnie znacznie wyższą cenę, to są gotowi to robić nadal, dostrzegając zagrożenie, jakie niesie za sobą GMO, lub brak pewności o jej nieszkodliwym oddziaływaniu w dłuższej perspektywie. Podobny wyraźny podział stanowisk dotyczy stosowania
hormonów i antybiotyków wykorzystywanych w hodowli bydła, które zdaniem UE są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Przedstawiając argumenty za jego ochroną, uniemożliwia się tym
samym import amerykańskiej wołowiny45.
Przykład żywności jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, gdyż podobnych sporów jest znacznie więcej. Bez wątpienia producenci amerykańscy dostrzegają zagrożenie płynące z regulacji europejskich, uważając je niejako za zbędną i zbyt restrykcyjną biurokrację,
skierowaną przeciw dostawcom innym niż europejscy. Z perspektywy Unii jednak, niedopuszczalne jest stosowanie wyjątków od procedur, których przestrzegają rodzimi farmerzy.
Jednym z proponowanych rozwiązań wyjścia z patowej sytuacji jest konkretny sposób oznakowania produktów - np. znaczek „Made in the USA” wraz z zastrzeżeniem o braku komplementarności ze standardami unijnymi. Umożliwiłoby to konsumentowi podjęcie świadomej
decyzji oraz subiektywne dokonanie wyboru pomiędzy ceną danego produktu a jego charakterystyką jakościową. Zupełne wyłączenie spod negocjacji TTIP pewnych towarów mogłoby

44

Monsanto to międzynarodowy koncern wyspecjalizowany w biotechnologii w zakresie rolnictwa – produkuje
zarówno chemiczne środki używane w uprawie zbóż, jak i modyfikowane genetycznie ziarna siewne oraz hormony wzrostu bydła domowego, kontrolując ponad 70% rynku. Firma produkuje też m.in. dodatek spożywczy
aspartam używany jako substancja słodząca czy owadobójczy środek DDT. Monsanto jest głównym adresatem
ataków antyglobalistów i ekologów jako sztandarowy przykład tzw. terroryzmu korporacyjnego.
45
Z. W. Puślecki, J. Skrzypczyńska, Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 145.
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prowadzić do nieuzasadnionego przesunięcia się ciężaru negocjacyjnego na tworzenie listy
towarów nie objętych liberalizacją, niż samej faktycznej stymulacji przepływów46.

2.2.2. Rolnictwo
Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone znacząco różnią się w swym podejściu do
barier technicznych w handlu oraz zasadności i rygorowi stosowanych środków sanitarnych
i fitosanitarnych. Podczas trwania Rundy Urugwajskiej szczególna różnica stanowisk dotyczyła jednak przede wszystkim sektora rolnego. Artykuł XX(b) GATT zezwala na używanie
środków koniecznych dla ochrony zdrowia i życia ludzi, roślin i zwierząt, dlatego też większość krajów stosuje skomplikowane i liczne normy fitosanitarne o odmiennym zakresie
obowiązywania. Stąd od dawna wynika największy problem negocjacji na forum WTO i jeden

z głównych problemów, które przyczyniły się do niepowodzenia Rundy z Doha. Unia

Europejska pod względem norm sanitarnych reprezentuje stanowisko konserwatywne i protekcjonistyczne. W toku negocjacji Wspólnota nie zgodziła się na zaakceptowanie obniżonych w stosunku do jej własnych standardów. Z kolei Stany Zjednoczone reprezentują bardziej umiarkowane poglądy, twierdząc, iż wszystkie normy powinny mieć mocne uzasadnienie naukowe oraz porównywalne odpowiedniki w innych krajach47.
Ponadto szereg przesłanek natury ekonomicznej i politycznej warunkuje prowadzenie odmiennej polityki handlowej w przypadku rolnictwa. Sektor ten jest bodajże jedynym,
w którym dopuszczalny poziom protekcjonizmu jest wyraźnie większy poprzez zezwolenie na
używanie dodatkowych, zróżnicowanych instrumentów.
Wspólna Polityka Rolna (WPR) od dawna stanowi cel ataku Stanów Zjednoczonych
oraz biedniejszych krajów „Południa” – rolnictwo w krajach OECD odpowiada za generowanie zaledwie 3% łącznego PKB i 6% zatrudnienia, a tak rozbudowana i wielopłaszczyznowa
WPR48 jest istotną barierą w liberalizacji globalnego handlu rolnego – szczególnie dla krajów,
w których wskaźniki te wynoszą odpowiednio 27% i ok 60%49. Wewnętrzny lobbing europejskich farmerów jest bardzo skuteczny. Dążą oni do tego, aby poprzez szczeble centralne
pośrednio wpływać na wzrost cen produkcji rolnej na rynku wewnętrznym, realizując tym
samym redystrybucję dochodów na rzecz rolników. Elementami polityki handlowej, skiero46

<http://www.forbes.pl/transatlantycka-nadzieja-co-da-strefa-wolnego-handlu-ue-usaartykuly,158414,1,2.html>,
[dostęp 2.03.2014].
47
J. Michałek, Polityka handlowa…, op. cit., s. 328-330.
48
Szerzej: K. Bajan, Polityka handlowa Unii Europejskiej.., op. cit.., s. 109-119.
49
J. Kaczurba, Dylematy obecnej polityki handlowej UE, referat na konferencję naukową SGH 19 czerwca 2007,
s. 4.
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wanej na ochronę rodzimych producentów jest stosowanie ceł importowych, skupów interwencyjnych, dopłat eksportowych czy też stosowanie wysokich standardów omówionych
wcześniej. Prowadzenie takiej polityki jest szczególnie kosztowne oraz bardzo nieefektywne,
gdyż prowadzi do dużych strat w dobrobycie i przerzucenia kosztów finansowania na konsumentów i odbiorców finalnych50. Wspólnotowa polityka rolna w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych pochłaniała prawie 80% unijnego budżetu, dlatego też od początku lat
osiemdziesiątych Europa dąży do obniżenia tego odsetku i umiarkowanego zniesienia interwencjonizmu, m.in. stopniowe ograniczenie cen poprzez stosowanie tzw. kwot produkcyjnych gwarantujących wyższe ceny i umożliwiających sprzedaż całej nadwyżki poniżej ceny
rynkowej, odciążając też jednocześnie budżet wspólnotowy51.
Samo powstanie EWG w 1957 r. na mocy traktatów rzymskich spotkało się z politycznym poparciem Stanów Zjednoczonych, ale też z ekonomiczną obawą. Podstawową kwestią była utrata strefy wpływów oraz kluczowych rynków zbytu na skutek pogłębionej integracji europejskiej. W związku z tym GATT musiała najpierw zweryfikować legalność formowanego się nowego bloku integracyjnego. Stany Zjednoczone poddały w wątpliwość sposób ustalenia wspólnej zewnętrznej stawki celnej jako średniej arytmetycznej członków oraz
przede wszystkim idei stosowania Wspólnej Polityki Rolnej. WPR oparta została o trzy kluczowe filary – organizację wspólnego dla państw-członków rynku produktów rolnych podporządkowanych jednolitym zasadom interwencji oraz swobody obrotu (likwidacja ceł narodowych wewnątrz ugrupowania), wprowadzenie wspólnych cen oraz standaryzację reguł konkurowania i przepisów fitosanitarnych oraz weterynaryjnych. Przyjęto także wspólne stanowisko wobec państw trzecich. Przyznano preferencje pierwszeństwa sprzedaży produktów europejskich oraz solidarność finansową w kontekście finansowania interwencji na rynku rolnym.
USA głośno krytykowała WPR, gdyż początkowo rolnictwo wyłączone było z obszarów liberalizacji GATT. Podstawowym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy była obawa
USA o utratę rynków zbytu, gdyż Ameryka sama w tym czasie prowadziła politykę rolną
chroniącą własnych farmerów oraz zgadzała się na wyłączenie rolnictwa spod negocjacji multilateralnych. Ponadto Stany Zjednoczone już na początku zapewniły swojej polityce rolnej
kilka znaczących wyłączeń spod reguł GATT. Dodatkowo USA zarzuciły EWG stosowanie
jednostronnych preferencji handlowych wobec krajów stowarzyszonych oraz terytoriów zamorskich, co miało zaprzeczać Klauzuli Największego Uprzywilejowania. W obliczu groźby
50

Szerzej: M. Wojas, Problemy w liberalizacji międzynarodowego handlu artykułami rolnymi, [w:] Rola Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych,
A. Pawłowska (red.), Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 63-81.
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wycofania się z GATT sześciu wiodących gospodarek europejskich, udało się wypracować
kompromis – przeprowadzono rokowania kompensacyjne52.
Na forum międzynarodowym, m.in. podczas Rundy z Doha, UE wyraziła chęć do
daleko idących ustępstw w kwestii swojej WPR, aczkolwiek chciała jednocześnie zachować
jak najwięcej z jej obecnego, podlegającego reformie wewnętrznej, kształtu. Wsparcie dla
europejskiego stanowiska wyraziły takie kraje jak Norwegia, Szwajcaria, Japonia czy Korea
Południowa oraz pewna liczba krajów rozwijających się, z którymi Unia przyjęła wspólną
klauzulę o ewentualnych szkodliwych skutkach liberalizacji obrotu międzynarodowego produktami rolnymi dla ich niestabilnych gospodarek rolnych. Po stronie przeciwnej opowiedziały się Stany Zjednoczone wraz z Grupą Cairns – 18 państwami-eksporterami produktów rolnych, stosujących naciski na dalszą liberalizację53.

2.3. Brak wzajemnego zaufania oraz przeszkody natury politycznej
Paradoksalnie czynnikiem, który okazał się mieć znaczny wpływ na wystąpienie
opóźnień czasowych w procesie negocjacyjnym, i w pewnym sensie mógł doprowadzić do ich
zawieszenia lub zaprzestania, jest powściągliwość we wzajemnych stosunkach politycznych.
Współczesna ekonomia jest nierozłącznie związana z polityką, a oddzielenie obu tych sfer jest
niemożliwe, gdyż to w głównej mierze decydenci polityczni trzymają stery gospodarek narodowych.
O ile stosowanie wywiadu gospodarczego jest dozwolone w określonych ramach,
o tyle szpiegostwo i inwigilacja o charakterze politycznym już nie. Każda ze stron układających się zakłada dobrą wolę i równą pozycję partnera, z którym zasiada do stołu negocjacyjnego. Najgłośniejszą aferą szpiegowską, która poważnie zagroziła przyszłości TTIP była
sprawa PRISM54 oraz osoba Edward Snowdena, który ujawnił kompromitujące stronę amerykańską informacje w czerwcu 2013 r., dotyczące podsłuchiwania rozmów prowadzonych
w siedzibie Delegacji UE w Waszyngtonie. Wielu europosłów otwarcie domagało się zawieszenia rozmów na czas wyjaśnienia sprawy. Poza skandalem politycznym, afera PRISM pokazała też, jak odmienne poglądy na kwestię ochrony danych prezentują obie strony.
52
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Poznań 2010, s. 20-26.
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Jose Manuel Barroso skomentował skandal stwierdzeniem, iż „Unia Europejska oczekuje
przejrzystości od sojuszników”55. Bez wątpienia był to jeden z najgłośniejszych skandali politycznych ostatnich lat, którego echa nadal pojawiają się w mediach za sprawą kolejnych wypowiedzi Edward Snowdena, byłego pracownika CIA.
Europa bardzo ceni sobie ochronę danych osobowych, a jeśli nawet agencje wywiadowcze zbierają jakieś informacje, to robią to bardzo dyskretnie. Po ujawnieniu afery PRISM
Parlament Europejski postawił USA twarde warunki – zaprzestanie masowej inwigilacji, albo
umowa o wolnym handlu pozostanie nadal wyłącznie projektem. Postęp negocjacji uzależniono od zawarcia przez USA umowy zobowiązującej do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych Europejczyków według reguł przyjętych w UE. Przyjęto nawet specjalną
rezolucję w tej sprawie w marcu 2014 r., co tylko podkreśliło znaczenie afery PRISM i stopień, w jaki nadszarpnięte zostało zaufanie Europejczyków wobec Ameryki. Pokreślono
w niej prawo obywateli Unii do prywatności, odrzucając argument przedkładania nad nią
bezpieczeństwa. Parlament potępił nieuzasadnione gromadzenie danych niewinnych osób,
twierdząc, iż prywatność nie powinna być postrzegana jako luksus, ale jako podstawa wolnego i demokratycznego społeczeństwa. Niewątpliwie Europa zyskała w ten sposób bardzo
ważną kartę przetargową, aczkolwiek utrata zaufania przez stronę amerykańską, zniechęca
polityków europejskich do dążenia do osiągnięcia porozumienia w sprawach handlowych.
Ponadto, Stany Zjednoczone prowadzą obecnie ożywione rozmowy na temat Partnerstwa Trans-Pacyficznego, wschodniego odpowiednika TTIP. Do rozmów w 2010 r. zaproszeni zostali przedstawiciele Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Singapuru, Malezji, Brunei,
Wietnamu, Chile, Kanady, Meksyku oraz Peru. Sedno problemu tkwi w braku poparcia Senatu amerykańskiego dla inicjatyw dotyczących nawiązywania tak ścisłej współpracy handlowej
z sojusznikami. Amerykańscy deputowani, chcący się przypodobać swoim wyborcom, bardziej podzielają obawy przedstawicieli wpływowych związków zawodowych oraz korporacji
niż przeciętnych konsumentów amerykańskich, których zdaje się reprezentować strona rządowa. Kolejną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia na linii Europa – Ameryka jest więc
brak silnego mandatu zaufania, z jakim strona amerykańska uczestniczyłaby w pertraktacjach.
W warunkach, kiedy toczy się rozmowy na temat dwóch tak śmiałych projektów, brak poparcia w Kongresie może okazać się przyczyną ich fiaska. Ponadto, większość deputowanych
zdaje się przypisywać priorytetowe znaczenie stosunkom z państwami obszaru Pacyfiku niż
Unią Europejską.
55
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Szanse osiągnięcia ostatecznego porozumienia może przekreślić sam kalendarz negocjacji, który jest niezwykle napięty. Osiągnięcie ostatecznego porozumienia do końca
2014 r. wydaje się nierealne, głównie za sprawą kalendarza wyborczego w Europie. W maju
2014 r. odbywają wybory do Parlamentu Europejskiego, a jesienią 2014 r. upływa obecna
kadencja Komisji Europejskiej. Można się więc spodziewać, iż ostatnie, kluczowe rundy negocjacji, nie będą stanowiły głównego problemu polityków europejskich. Następnie, w niewielkim odstępie czasu, amerykańscy wyborcy będą wybierać swoich przedstawicieli do Izby
Reprezentantów oraz Senatu. Jeśli nastąpi przetasowanie, i to Republikanie zdobędą większość, przyszłość umowy może stanąć pod znakiem zapytania. W kuluarach słychać opinię, iż
nawet rok 2015 nie musi oznaczać podpisania umowy, ze względu na wybory prezydenckie
w USA w 2016 r. Dostrzega się jednak konieczność osiągnięcia ostatecznego porozumienie
jeszcze podczas prezydentury Obamy, więc jako najbardziej realistyczny termin komentatorzy polityczni podają przełom 2015 i 2016 r.
Oczywiście przeszkody natury politycznej, jakie leżą na drodze do osiągnięcia porozumienia mają o wiele głębszy wymiar. Prawdziwe bariery, z jakimi trzeba się zmierzyć dotyczą bowiem kwestii kulturowych – innych wzorców konsumowania, poglądów na kwestię
ochrony konsumenta – które stanowią nie tylko wyzwanie dla regulatorów czy ustawodawców, ale przede wszystkim dla polityków zaangażowanych w proces wypracowywania porozumienia.

2.4. Spory na forum WTO
Do tej pory obie strony wielokrotnie korzystały z pośrednictwa Organu Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (Dispute Settlement Body) w celu rozwiązania
problematycznych kwestii związanych z obrotem handlowym. Zarówno USA, jak i UE należą
do stron, które najczęściej uczestniczą w sporach, zarówno jako powód oraz jako strona pozwana. W latach 1995-2008 przynajmniej jedno z nich było zaangażowane w ok. 38% spraw,
którymi zajmował się owy organ rozjemczy – Stany Zjednoczone w 106 sprawach jako strona
skarżąca i w 121 jako oskarżony, UE w odpowiednio 90 i 77 (Rysunek 2.1.). Samych sporów
wzajemnych w latach 1995-2013 było 51 – 32 rozpoczęte zostały z inicjatywy Wspólnoty
i 19 ze strony USA (Wykres 2.1.), nie licząc sporów zgłaszanych wyłącznie wobec poszczególnych państw UE, np. Francji, Holandii, Grecji, Belgii czy Irlandii. Z reguły nie miały one
dużego znaczenia liczonego wartością wzajemnego handlu objętego postępowaniem, aczkolwiek samo ich występowanie pogarszało klimat wzajemnych stosunków oraz pośrednio nega38

tywnie odbijało się na państwach trzecich56. Dla porównania, drugie co do ilości sporów Indie
były pozywane prze UE tylko 10 razy. Na tym tle, wzajemne zaangażowanie się UE i USA
w system rozstrzygania sporów jest imponujące i wyraźnie odbiega od średniej dla innych
państw, dla których spory były raczej pojedynczymi ewenementami57.
Rysunek 2.1. Unia Europejska jako strona sporów handlowych na forum WTO

Źródło:
WTO,
Dispute
settlement:
The
disputes,<http://www.wto.org/english/tratop_e
/dispu_e/dispu_maps_e.htm?country_selected=EEC&sense=e>, [dostęp: 29.03.2014].

Warto jednak odnotować fakt, iż w XXI w. notuje się spadek ilości sporów wnoszonych na forum WTO, w porównaniu z okresem lat 90. XX w., który obfitował m.in. w głośny
konflikt o banany o charakterze tradycyjnego sporu handlowego. W wielu przypadkach okazało się jednak, iż zgłaszane spory miały pobudki natury politycznej, np. wprowadzenie ceł
nakładanych na stal importowaną do USA, które miało zapewnić zwycięstwo w wyborach
prezydenckich Georgowi Bushowi Jr. Dodatkowo był to zabieg stricte propagandowy – to
organizacja nakazała ograniczenie protekcjonizmu, a nie władze federalne. Dodatkowo kilkunastomiesięczny okres zwłoki, jaki upłynął do uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia
pozwolił zyskać na czasie producentom rodzimym w USA.

56
57

M. Wojas, Stosunki handlowe…, op. cit., s. 109-111.
Z. W. Puślecki, J. Skrzypczyńska, Unia Europejska…, op. cit., s. 177-179.
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Wykres 2.1. Liczba wzajemnych sporów zgłaszanych na forum WTO przez USA i UE w latach 1995-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie WTO, Chronological list of
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>, [dostęp 30.03.2014].

disputes

cases,

Jednak za sam ilościowy spadek liczby sporów zgłaszanych przez jedną ze stron nie
odpowiada bardziej uregulowany czy też przyjazny sposób dokonywania obrotu, ale głównie
charakter samych sporów (podłoże regulacyjne58), którego rozstrzyganie nie leży w kompetencjach WTO, a jedynie na drodze dwustronnych negocjacji59. W Tabeli 2.2. przestawiona
została typografia sporów handlowych na linii Waszyngton-Bruksela, wskazująca na różnorodne ich podłoże, w którym obok motywów ściśle ekonomicznych widoczne są także kwestie polityczne i społeczne. Najbardziej zacięta walka toczyła się jak do tej pory o dominującą
pozycję w sektorze rolnym oraz w obszarze zaawansowanej technologii i kultury, przy odwołaniu się do względnie efektywnego i zreformowanego podczas Rundy Urugwajskiej sposobu
rozstrzygania sporów, który znacząco skrócił czas oczekiwania na ostateczne orzeczenie.

58

Spory o charakterze regulacyjnym noszą nazwę tzw. sporów nowego typu, które są skutkiem tworzenia nowych regulacji wewnętrznych rozszerzających zakres barier pozataryfowych. W przypadku UE i USA ich specyficzną przyczyną jest zasada eksterytorialności istniejąca w amerykańskim prawie, zezwalająca na nakładanie
różnych sankcji handlowych na kraje, których zagraniczna polityka nie jest zgodna z polityka amerykańską –
high policy disputes. Główne kompetencje WTO w kwestii rozstrzygania dotyczą sporów tradycyjnych, czyli
tych dotyczących stosowania dyskryminacyjnych środków polityki handlowej jak cła, kontyngenty, subsydia,
itp., dlatego też spory regulacyjne mają swój finał podczas bezpośrednich negocjacji stron zainteresowanych,
bez współudziału WTO.
59
Szerzej: M. Górka, Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki – wzajemne relacje w świetle regulacji
prawnych i praktyk, [w:] Pozycja Unii Europejskiej w świecie. Aspekty prawne i polityczne, C. Mika (red.),
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2005, s. 263-269.
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Tabela 2.2. Klasyfikacja sporów handlowych pomiędzy USA i UE
Spory tradycyjne

instrumenty nakładane na granicy

subsydia

Rolnictwo
spór o banany, cła
na ryż, kwoty
taryfowe na kukurydzę glutenową
subsydia eksportowe

Towary przemysłowe
cła portowe, środki
antydumpingowe i
ochronne (spór o
stal)
kredyty eksportowe
(Foreign Sales
Corporations, subsydia stosowane
przez Airbusa)
zamówienia publiczne

Usługi

żywność geneusługi audiowizualtycznie modyfine61, usługi profekowana, stosowasjonalne, telekomunie hormonów w
nikacyjne, ochrona
produkcji zwiedanych osobowych
rzęcej60
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Pollack, The political economy…, op. cit., s. 18.
Spory nowego
typu

bariery regulacyjne

Rywalizacja pomiędzy USA a Wspólnotą widoczna była podczas negocjacji Rundy
Urugwajskiej. Jak w większości przypadków, tak i tym razem spór dotyczył zasad WPR,
a dokładniej przesunięcia wsparcia z przetwórstwa bezpośrednio do europejskich producentów roślin oleistych po przyjęciu do ugrupowania Hiszpanii i Portugalii. USA uznały, że objęcie nowymi zasadami polityki rolnej rynku, w którym to one specjalizowały się jako główny
dostawca, godzi w ich interesy. W odpowiedzi na to strona amerykańska zapowiedziała
zwiększenie subwencji eksportowych dla rodzimych producentów, aby pozwolić im konkurować na rynku światowym. Następnie ogłoszono podwyżkę stawek celnych, sięgającą nawet
200% na wina oraz inne towary luksusowe sprowadzane z Europy do USA. W sytuacji dalszych gróźb zaostrzenia restrykcji przez USA, obie strony doszły do porozumienia w Blair
House62 w listopadzie 1992 r., które formalnie zakończyło spór o rośliny oleiste. Podpisana
ugoda miała niezwykle ważne znaczenie dla prowadzonych rokowań, ponieważ kończyła
jeden z najgłośniejszych sporów transatlantyckich, ale przede wszystkim bezpośrednio wpłynęła na zakończenie negocjacji w grupie rolnej, zamykając tym samym Rundę Urugwajską63.
Inne głośne spory pomiędzy UE a USA w ostatnich dziesięcioleciach dotyczyły m.in.
importu drobiu do państw EWG („wojna kurza”) oraz wsparcia krajowego dla flagowych

60

Szerzej: A. Hajdukiewicz, Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami
Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 639, Kraków 2004, s. 53-63.
61
Szerzej: A. Hajdukiewicz, Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią
Europejską, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 575, Kraków 2002, s. 26-28.
62
Jest to jeden z budynków w okolicy Białego Domu, w którym prowadzone były negocjacje.
63
J. Skrzypczyńska, GATT/WTO…, op. cit., s. 77-81.
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producentów floty lotniczej – Airbusa oraz Boeinga – poprzez subsydia, preferencyjne kredyty, umarzanie należności, itd64.
Sporem nowej generacji, który w zasadzie ciągnie się nadal, nieprzerwanie od
1998 r., jest kwestia GMO. Początkowo UE wprowadziła całkowity zakaz importu. Rozwiązanie to ugodziło w USA – głównego producenta i eksportera. Amerykanie argumentowali
swoje niezadowolenia brakiem naukowych dowodów na szkodliwość GMO oraz jej znaczeniem dla zahamowania epidemii głodu na świecie. Strona amerykańska w 2006 r. mogła oficjalnie cieszyć się z korzystnego dla niej rozstrzygnięcia. Nie rozwiązało to jednak problemu,
gdyż UE w odpowiedzi na taki wyrok obwarowała handel GMO wieloma dodatkowymi warunkami, począwszy od oznakowania65. W toku wielu sporów handlowych efektywność systemu ich rozstrzygania na forum WTO została generalnie udowodniona, aczkolwiek nie zawsze prowadziły one do całkowitego rozwiązania problemu.
2.5. Cła
Według danych WTO średnia stawka celna na eksport europejski i amerykański wynosi zaledwie ok. 2,5%. Bariery taryfowe nadal jednak pozostają istotną przeszkodą we wzajemnej dalekosiężnej liberalizacji przepływów transatlantyckich. Owe instrumenty polityki
handlowej obecnie stosowane są głównie poprzez kraje słabo rozwinięte oraz ich partnerów
zagranicznych w stosunku do nich. Państwa wysoko rozwinięte starają się stosować nieco
inną strategię ograniczania napływu zagranicznych towarów, polegającą głównie na subsydiowaniu krajowych producentów i dostawców. Powszechne są również ograniczenia ze
względów bezpieczeństwa, które narzucają na firmy zagraniczne konieczność podjęcia często
kosztownych działań dostosowawczo-certyfikacyjnych, które zdecydowanie wpływają na
podwyższenie ceny towaru na rynku międzynarodowym. W takiej sytuacji, w zasadzie jedynie w odniesieniu do książek kupowanych w USA można uniknąć całej serii problemów celno-urzędowych, i to nie zawsze66.
Przykładowo, zaledwie ok. 1% obuwia sprzedawanego w USA jest tam produkowane. Cały import objęty jest wysokimi stawkami celnymi, niekiedy wynoszącymi nawet ok.
60%. Stanowi to poważny zastrzyk dla budżetu federalnego, ale też znaczną stratę ponoszoną
przez konsumentów, np. w przypadku butów kosztujących 20 USD, ok 6-8 USD wynoszą
64

Szerzej: M. Grącik-Zajączkowski, Unia Europejska i Stany Zjednoczone …, op. cit., s. 175-212.
Z. W. Puślecki, J. Skrzypczyńska, Unia Europejska w systemie …, op.cit., s. 177-186.
66
<http://www.forbes.pl/transatlantycka-nadzieja-co-da-strefa-wolnego-handlu-ue-usa-,artykuly,158414,1,2
.html>, [dostęp 20.03.2014].
65
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podatki płacone na granicy. Tak więc, niska średnia stawka celna, nie oznacza wcale iż
w zakresie ustalania wysokości taryf osiągnięto już zadowalające rozwiązania. Przykład rynku obuwniczego jest jednym z wielu, które są nadal w stanie generować potencjalne korzyści
po uzyskaniu kompromisu co do obniżenia poziomu ochrony. Na Wykresie 2.2. przedstawiono główne grupy towarów wraz z wysokością importowej taryfy celnej, jaką są objęte.
Wykres 2.2. Średnie taryfy celne na import wybranych grup towarowych w USA i UE (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie WTO, Tariff Profiles, http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariff
PFReporter.aspx?Language=E [dostęp 30.03.2014].

Mimo, iż, średnia stawka celna w handlu pomiędzy UE a USA wynosi niewiele ponad
67

2% , warto zwrócić uwagę na fakt, iż średnia taryfa na eksportowane z USA do UE produkty
rolne wynosi ok. 17%, a w drugą stronę – ok. 7%. Jeśli chodzi o pozostałe dobra, to wskaźni-

67

A. Gradziuk, Projekt TAFTA – perspektywy, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, Biuro
Analiz, nr 8(196), PISM 1.03.2004 r., https://www.pism.pl/index/?id=e995f98d56967d946471af29d7bf99f1
[dostęp 30.03.2014].
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ki te wynoszą odpowiednio 4,4% oraz 3,5%68. Świadczy to więc o tym, iż podczas negocjacji
TTIP nie można marginalizować znaczenia klasycznych ceł oraz ich wysokości na rzecz poświęcenia większej uwagi barierom pozataryfowym. Argumentem podkreślającym konieczność szukania kompromisu również w zakresie obniżania obowiązujących stawek celnych są
prognozy organizacji EUROBUSINESS. Według jej szacunków, wzrost europejskiego eksportu do USA na skutek liberalizacji celnej na poziomie 7-18%, mógłby wykreować w Europie od 200 do 520 tys. miejsc pracy (zachowując te same założenia, w USA odpowiednio od
190 do nawet 400 tys. osób znalazłoby zatrudnienie)69.

68

WTO, Tariff Profiles, http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariff PFReporter.aspx?Language=E [dostęp
30.03.2014].
69
EUROBUSINESS, http://www.businesseurope.eu/DocShareNoFrame/docs/7/AAMCDBKDFHJGBKJIHL
FDIHJPPDWY9DB67Y9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2012-00391-E.pdf [dostęp 30.03.2014].
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ROZDZIAŁ III. SPODZIEWANE NASTĘPSTWA UMOWY TTIP

3.1. Efekty pozytywne
W lipcu 2013 r. UE i USA rozpoczęły się negocjacje rozległego porozumienia, które
w odczuciu opinii publicznej może znacząco przyczynić się do tak potrzebnego, zarówno
Ameryce, jak i Europie, wzrostu gospodarczego pociągającego za sobą tworzenie nowych
miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Warunkiem wstępnym jest jednak wola polityczna
i podejmowane w jej następstwie działania na rzecz znoszenia barier w handlu oraz dążenie
do wspólnego zbliżenia stanowisk w zakresie zasad i regulacji. Jednakże planowane porozumienie rodzi też wiele pytań związanych z konsekwencjami podpisania ostatecznej wersji
umowy o wolnym handlu. Przeprowadzone dotychczas badania i analizy, dotyczące wpływu
TTIP na przyszłość gospodarczą świata, wskazują na potencjalny wzrost dobrobytu poprzez
stymulowanie strumienia handlu. Nie da się jednak dokładnie obliczyć i przewidzieć wszystkich następstw, gdyż obecnie znajdujemy się w zbyt wczesnej fazie rozmów, a do tej pory nie
ustalono jeszcze konkretnych rozwiązań podanych do wiadomości publicznej. Kluczową
przesłanką dla osiągnięcia sukcesu jest podobny stopień rozwoju gospodarczego oraz dobrobytu charakteryzujący obu partnerów. Rozbieżności w stanowiskach dotyczą jednak wielu
szczegółów, które jedynie pozornie wydają się nieznaczące, a w rezultacie wpływają na brak
wyraźnego porozumienia. W tym rozdziale przedstawione zostaną potencjalne konsekwencje
wynikające z TTIP, towarzyszące umowie kontrowersje oraz ich wpływ na państwa trzecie,
które biernie, ale z wielkim zainteresowaniem przyglądają się procesowi negocjacyjnemu.
Korzyści, jakie zakładają osiągnąć obie strony, rodzą wiele dyskusji, zarówno w Europie, jak
i w USA. Bacznie też sytuację obserwują państwa zewnętrzne, szczególnie kraje słabiej rozwinięte, obawiające się, iż liberalizacja przepływów transatlantyckich doprowadzi do spadku
zainteresowania towarami oferowanymi przez dostawców spoza strefy.
Analiza potencjalnych skutków TTIP dokonana w dalszej części tego rozdziału bazuje głównie na ogólnie dostępnych raportach instytutów badawczych oraz niezależnych organizacji, które wieloaspektowo starają się modelować potencjalne następstwa wejścia w życie
strefy wolnego handlu, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Wykorzystane narzędzia mają jednak wiele ograniczeń, a ostateczne wyniki są jedynie ekstrapolacją przyszłości dokonaną
w oparciu o dane historyczne oraz założenia hipotetyczne.
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3.1.1. Ujęcie makroekonomiczne
Badania dotyczące wpływu TTIP na gospodarkę europejską i amerykańską dotyczą
głównie okresu długiego, który zazwyczaj pozwala na obiektywne porównanie danych, przy
wykluczeniu zakłóceń, jakimi są sezonowość oraz cykle koniunkturalne. Przyjęcie dłuższej
perspektywy czasowej jest szczególnie uzasadnione w przypadku tej strefy wolnego handlu,
gdyż przed podpisaniem porozumienia mamy do czynienia z niskim już poziomem stawek
celnych. Wyraźna obniżka taryf momentalnie przekłada się na większy wolumen handlu.
W przypadku jednak porozumienia transatlantyckiego, korzyści jakie osiągać będą strony
pochodzić będą głównie z ograniczania środków pozataryfowych, co zapewne odbywać się
będzie stopniowo i nie rodzić będzie również natychmiastowych skutków, jak ma to miejsce
w przypadku ceł.
Niemniej jednak większość badaczy oraz polityków skłania się do tego, iż utworzenie
strefy wolnego handlu USA-UE pozwoli na wygenerowanie dodatkowych korzyści, które
w tym momencie są nieosiągalne. Mimo iż prognozy różnią się między sobą, jeśli chodzi
o wartości liczbowe, to większość z nich jednak prezentuje tezę o pozytywnym wpływie TTIP
na gospodarkę europejską oraz amerykańską. Oczywiście dostrzega się również ograniczenia
i ujemne następstwa tego porozumienia, aczkolwiek w perspektywie okresu długiego rachunek zysków i strat zdaje się przyjmować wartość dodatnią.
Według analizy przygotowanej przez CEPII70, transatlantycka strefa wolnego handlu,
podobnie jak w teorii, również w praktyce przyczyni się w okresie 10 najbliższych lat do
50% wzrostu wolumenu handlu pomiędzy UE a USA. Główne impulsy takiej zmiany to ograniczenie stawek celnych oraz barier pozataryfowych na produkty rolne, co przełoży się na
150% większe obroty w tym dziale, w obu kierunkach. W przypadku innych towarów, na
które już obecnie obowiązują niskie taryfy (z niewieloma wyjątkami), wzrost pochodzić będzie głównie z ograniczenia regulacji oraz wymogów certyfikacyjnych, jednak w porównaniu
z artykułami rolnymi będzie on nieznaczny. W sposób asymetryczny zwiększy się obrót usługami, ze względu na znaczne różnice w barierach ochronnych jakie występują obecnie. Tak
więc amerykański eksport usług do UE nie wzrośnie tak znacząco, jak przepływ w odwrotną
stronę; inaczej niż w przypadku przepływu dóbr czy eksportu ogółem 71. Jednak różnica po70

CEPII - francuskie centrum badawcze, powstałe w 1978 r., zajmujące się przygotowywaniem badań, zbieraniem danych oraz analizą gospodarki światowej oraz jej ewolucji, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii
międzynarodowej.
71
L. Fontagne, J. Gourdon, S. Jean, Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences?, CEPII 2013, <http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf>, [dostęp 30.06.2014].
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między USA a UE (wskaźnik całkowitego wzrostu eksportu), nie będzie znaczna, zaledwie
3,5 punktów procentowych (Tabela 3.1.).
Tabela 3.1. Długookresowy dodatni wpływ TTIP na wzajemny eksport pomiędzy UE a USA (w %)
Eksporter Importer
USA

UE27

Handel transatlantycki
Ogółem Produkcja rolna
52,50

168,50

Produkcja przemysłowa
66,40

Usługi
14,00

UE27
USA
49,00
149,50
61,80
24,00
Źródło: L. Fontagne, J. Gourdon, S. Jean, Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences?, CEPII 2013, <http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf>, [dostęp 30.06.2014].

W przypadku produktów rolnych, największy wzrost, jeśli chodzi o wolumen eksportu, zarówno z USA, jak i z UE, będzie dotyczył produktów nabiałowych, w mniejszym stopniu roślin włóknistych oraz produktów mięsnych (szczególnie ze Stanów Zjednoczonych).
Amerykański eksport będzie wyraźnie rósł w takich grupach produktów jak zboża, warzywa
i owoce. Generalnie, całkowite zyski USA związane z produktami rolnymi będą ok. 2,5 razy
większe niż te osiągnięte przez europejskich farmerów, głównie za sprawą tego, iż unijne
stawki celne, ale przede wszystkim regulacje, są o wiele bardziej uciążliwe i złożone.
Tak więc na liberalizacji handlu najwięcej mogą zyskać amerykańscy rolnicy oraz
producenci żywności. Jeśli chodzi o dobra przemysłowe, rachunek zysków jest bardziej wyrównany i nie prognozuje się już tak znacznej asymetrii. Po stronie USA, najwięcej zyska
przemysł chemiczny, po stronie UE – producenci maszyn oraz środków transportu, produktów chemicznych oraz sektor elektryczny. Europa ma szansę zdystansować USA wyraźnie
jedynie w przypadku usług, szczególnie ubezpieczeniowych. Wzrost europejskiego eksportu
dokona się pomimo wyraźnych różnic, jakie występują pomiędzy poszczególnymi stanami
amerykańskimi. Ponadto nastąpi większy eksport usług biznesowych oraz finansowych, których świadczenie, pośrednio wpłynie również na wzmożonych ruch powietrzny pomiędzy
USA a Europą.
Według CEPII, obie strony w długim okresie mogą osiągnąć dodatkowy wzrost PKB
rzędu 0,3% oraz wzrost dochodu narodowego o ok. 72 mld EUR (EU) i 49 mld EUR (USA).
W porównaniu z danymi Komisji Europejskiej, opublikowanymi w marcu 2013, są to dane
nieco bardziej konserwatywne72. W związku z tym, iż europejski eksport ma szybciej rosnąć
w zakresie usług oraz dóbr przemysłowych, a wolniej w zakresie produkcji rolnej, spodzie72

Według KE wzrost w UE może osiągnąć 0,5%, a w USA odpowiednio 0,4%.
Impact Assesment Report on the future of EU-USA trade relations, Komisja Europejska 2013,
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150759.pdf>, [dostęp 30.06.2014].
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wane są odpowiednie dostosowanie w gospodarkach państw członkowskich związane z realokacją zasobów produkcyjnych oraz pracowników73.
Druga z przytoczonych w tym rozdziale analiz przygotowana została przez Bertesmann Stiftung74 w oparciu o dwa modele. Jako że w pierwszym raporcie rozpatrywano jedynie zniesienie taryf, dla potrzeb tejże pracy, konieczne jest odwołanie się do modelu głębokiej
liberalizacji, zawierającego w sobie również redukcję barier poza taryfowych oraz efekty
uboczne, wywołane poprzez wzrost bezpośrednich inwestycji lub też zmniejszenie niepewności związanej z polityką ekonomiczną. W przedstawionym scenariuszu państwa Unii Europejskiej mogą zyskać średnio ok. 4,95% realnego dochodu per capita (odchylenie standardowe
na poziomie 1,58%).

Rysunek 3.1. Zmiany w dochodzie realnym per capita w krajach UE27 na skutek TTIP (w %)

Źródło: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Who benefits from a free trade deal?, Bertelsmann Stiftung, <http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf>, [dostęp
30.06.2014].
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Transatlantic Trade: Whither Partnership…, op. cit.
Bertelsmann Stiftung jest to niemiecka fundacja, zajmująca się samodzielnymi badaniami dotyczącymi spraw
bezpośrednio mającymi wpływ na Europę.
74

48

Kraje „starej UE”, które mogą najwięcej zyskać to Finlandia, Grecja, Wielka Brytania
oraz Hiszpania (Rysunek 3.1.). Wyjątkowo niewielkie znaczenie TTIP może mieć jedynie
w przypadku Luksemburgu – wzrost na poziomie 0,3%. Wynika to głównie z rozmiarów tego
państwa oraz jego niezbyt silnych więzi handlowych z USA. Tak nieznaczna poprawa sytuacji będzie miała miejsce za sprawą korzyści, jakie odniosą główni partnerzy handlowi tego
małego księstwa. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż według tej analizy Francja – jedno z kluczowych państw UE - odnieść może relatywnie niskie korzyści w porównaniu chociażby
z sąsiednią Hiszpanią. Tłumaczyć to może niezbyt chętny stosunek strony francuskiej do
osiągnięcia porozumienia handlowego z USA, za którym stoi mimo wszystko mniejszy niż
w przypadku innych gospodarek europejskich wolumen handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
Na strefie zyskać mogą za to europejskie państwa określane jako „peryferyjne”, np. republiki
nadbałtyckie, Grecja czy Portugalia. Według prognoz mają one osiągnąć wzrost powyżej
średniej europejskiej, głównie za sprawą popytu wewnątrz wspólnotowego na zasadzie dostaw i podwykonawstwa dla większych koncernów zlokalizowanych w innych krajach, np.
w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, eksportujących dobra finalne do USA. Model więc
wskazuje na pewną konwergencję, która może nastąpić w Europie w następstwie TTIP. Nie
da się jednak ukryć, iż pozycja niektórych krajów, obecnie wiodących prym w UE, może ulec
wzmocnieniu (np. Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii) kosztem innych (Francji, krajów
Europy Środkowej).
Jedną z pierwszych ogólnie dostępnych analiz dotyczących TTIP był raport opublikowany przez ECORYS75 w 2009 r.

Ukazany w nim został generalny trend, jaki pojawi się

zarówno w gospodarce europejskiej, jak i amerykańskiej, jeśli umowa o wolnym handlu stałaby się faktem. Obecnie nie można już odwoływać się do zaprezentowanych w nim danych,
ze względu na wydarzenia, jakie miały miejsce od momentu jego wydania, a które nie zostały
włączone do modelu ekonometrycznego, leżącego u podstaw dokładniejszych estymacji skutków TTIP. Niemniej jednak wnioski przedstawione w dokumencie są zgodne z tezami, jakie
później zaprezentowała większość pozostałych instytutów oraz firm badawczych rozpatrujących fenomen transatlantyckiej strefy wolnego handlu. Według ECORYS w perspektywie
dziesięcioletniej, europejskie PKB wzrosnąć może o dodatkowe 0,7%, czyli rocznie o ok. 122
mld EUR. W przypadku USA wzrost może być nieco mniejszy – 0,3% jeśli chodzi o PKB, co
przełożyłoby się corocznie na dodatkowe korzyści rzędu 41 mld EUR. Główne kanały, poprzez które oba bloki gospodarcze mają szansę osiągnąć korzyści to przede wszystkim tańszy
75

ECORYS to jedna z najstarszych międzynarodowych firm świadczących usługi konsultingowe oraz badawcze
związane z zagadnieniami ekonomii oraz rozwoju.
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import podnoszący stopę dobrobytu gospodarstw domowych, wzrost produkcji oraz eksportu
konkurencyjnych przedsiębiorstw, niższe koszty produkcji ze względu na zniesienie barier
pozataryfowych oraz większy napływ inwestycji dzięki zharmonizowanym przepisom. Autorzy zwracają też uwagę na wzrost płac, zarówno mniej, jak i bardziej wykwalifikowanej siły
roboczej, na skutek podniesienia produktywności poprzez zniesienie środków parataryfowych
i dążenia do podziału pracy oraz specjalizacji sektorowej. Będzie to kolejny czynnik zwiększający moc nabywczą konsumentów. ECORYS, podobnie jak CEPII stwierdza, iż wzrost
eksportu będzie odczuwalny po obu stronach Atlantyku, z niewielkim wskazaniem na USA76.
Najczęściej jednak przywoływaną analizą dotyczącą transatlantyckiej strefy wolnego
handlu jest praca opublikowana przez CEPR77, której fragmenty zostały już przytoczone we
wcześniejszych rozdziałach niniejszej pracy. W badaniu tym przedstawiono szacunkowe dane
dotyczące stopy wzrostu PKB na poziomie 0,5% (UE) oraz 0,4% (USA) do 2027 r., co oznacza, że oba bloki mogą urosnąć odpowiednio o dodatkowe 120 mld EUR i 95 mld EUR,
z czego aż 80% pochodzić ma z redukcji środków pozataryfowych, głównie eliminacji szkodliwych biurokratycznych procedur. Przełoży się to bezpośrednio na gospodarstwa domowe
na obu kontynentach. Roczny rozporządzalny dochód czteroosobowej europejskiej rodziny
wzrośnie o ok. 545 EUR na skutek niższych cen oraz wzrostu płac.
Ogólnie, europejski eksport do USA wzrosnąć może w krótkim okresie o ok. 6%,
a jeśli chodzi o odwrotny przepływ – to odpowiednio o ok. 8%. Prawie wszystkie sektory
gospodarki odczują to ożywienie, ze szczególnym naciskiem na takie działy jak produkcja
metalowa, przetwórstwo żywności, chemikalia, dobra produkcyjne oraz pojazdy transportowe
– głównie samochody. W związku ze zwiększonym popytem te oto dobra, poszczególne sektory zaczną zgłaszać dodatkowe zapotrzebowanie na siłę roboczą, powodując realokację
z mniej konkurencyjnych przedsiębiorstw. Oferowane płace będą musiały być nieco wyższe,
aby przyciągnąć niezbędnych i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, powodując
w następstwie średni wzrost płac o ok. 0,5%, zarówno wśród mniej, jak i bardziej doświadczonych pracowników. Ponadto, znaczna część miejsc pracy w Europie będzie powiązana
z działalnością eksportową firm, które będą musiały sięgać po innowacje oraz inwestować
w badania i rozwój, aby utrzymać swą pozycję konkurencyjną78.
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Non-tariff measures in EU-US trade and investment – an economic analysis, ECORYS 2009,
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf>, [dostęp 29.06.2014].
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CEPR to jeden z najbardziej znaczących europejskich ośrodków, tzw. thinknet. Skupia ok. 800 najwybitniejszych ekonomistów. Celem jego działalności jest dostarczanie decydentom politycznym oraz sektorowi prywatnemu obiektywnych analiz oraz niezależnych opinii.
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J. Francois, Reducing transatlantic barriers to trade and investment, CEPR, Londyn 2013,
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf>, [dostęp 29.06.2014].
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3.1.2. Ujęcie na poziomie MŚP
Obserwując współczesną gospodarkę światową, łatwo ulec złudzeniu, iż jest ona
zdominowana tylko i wyłącznie przez wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa, których
roczne przychody bywają większe niż PKB poszczególnych krajów. Często czytając
o wielomiliardowych przejęciach, planach ekspansji lub głośnych bankructwach i upadkach
zapomina się jednak o tym, iż więcej niż 99% europejskich przedsiębiorstw klasyfikowanych
jest jako małe lub średnie (MŚP). Zatrudniają one 2/3 wszystkich pracowników sektora prywatnego i odpowiadają za tworzenie ponad połowy wartości dodanej. Jako całość, MŚP stanowią trzon europejskiej gospodarki, odpowiadając za wzrost gospodarczy oraz innowacje,
mimo iż 9 na 10 przedsiębiorstw to mikro-firmy, zatrudniające poniżej 10 pracowników
(średnio są to 2 osoby)79.
Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, odsetek małych przedsiębiorstw, czyli tych do 20
pracowników, wzrósł w 2012 r. do 98%, zaś całościowo MŚP w USA to ok. 99,9%
z 28,5 mln zarejestrowanych firm80. Sytuacja na obu kontynentach jest więc zbliżona, jeśli
chodzi o procentowy udział MŚP w strukturze przedsiębiorstw81. Mimo iż tak wiele małych
firm prosperuje na obu kontynentach, to jedynie niewiele ponad 30% z nich angażuje się
w wymianę zagraniczną82. Wynika to głównie z charakterystyki małych przedsiębiorstw, które najczęściej zajmują się produkcją lub dostarczaniem usług na rynek lokalny (usługi fryzjerskie, remontowe, gastronomiczne, prywatne przedszkola itp.). Dostrzegalna jest wyraźna korelacja dodatnia pomiędzy stopniem umiędzynarodowienia a rozmiarem firmy, dlatego też
większy odsetek średnich przedsiębiorstw angażuje się w handel międzynarodowy, niż ma to
miejsce w przypadku przedsiębiorstw mikro. Ponadto najczęściej pierwszym krokiem w kierunku internacjonalizacji jest podjęcie działalności importowej, która w porównaniu z eksportem wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem oraz kosztami związanymi chociażby z roz79

A recovery on the horizon? Annual report on European SMEs 2012/2013, Komisja Europejska 2013,
<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supportingdocuments/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf>, [dostęp 20.06.2014].
80
N. Soroka, U.S. Exporting Companies 2011, <http://www.trade.gov/mas/ian/build/groups/public/@tg_ian/
documents/webcontent/tg_ian_004048.pdf>, [dostęp 21.06.2014].
81
Prawo europejskie zalicza przedsiębiorstwo do grupy MŚP na podstawie spełniania dwóch z trzech kryteriów:
liczba zatrudnionych pracowników nie może przekraczać 250 (warunek konieczny), roczny obrót wynosi poniżej 50 mln EUR lub wartość bilansowa przedsiębiorstwa wynosi do 43 mln EUR. Dokonuje się wewnętrznego
podziału tej grupy na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na podstawie odpowiednich przedziałów przytoczonych wartości liczbowych. W USA natomiast rozróżnienia dokonuje się głównie na podstawie ilości pracowników. Firmy dające pracę poniżej 500 osobom są klasyfikowane jako MŚP. Jak widać jest to znacząca dysproporcja, która utrudnia uproszczoną i obiektywną analizę porównawczą.
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poznaniem rynku. Niemniej jednak import jest bezpośrednio uzależniony od warunków na
jakich dokonywać się może wymiana handlowa pomiędzy państwami, na terenie których oba
podmioty są zarejestrowane. W wyniku tego, sektor MŚP jest szczególnie zainteresowany
rozstrzygnięciami, jakie mają miejsce w Brukseli oraz w Waszyngtonie.
Generalnie, im bardziej dana firma wykracza poza granice swego państwa macierzystego, tym szybsza jest jej ekspansja i wzrost przejawiający się zwiększonym zapotrzebowaniem na kolejnych pracowników oraz tworzeniem możliwości awansu i rozwoju zawodowego
obecnej załodze. Większość MŚP to firmy relatywnie młode, które poprzez wdrażanie nowych technologii oraz podnoszenie innowacyjności oraz efektywności dążą na początku do
utrzymania się na rynku, poprzez utrwalenie swej pozycji aż do fazy zrównoważonego wzrostu. Za sprawą jednak postępujących procesów globalizacyjnych oraz niepodważalnej dźwigni jaką jest e-commerce, wiele nowo powstałych firm pomija poszczególne fazy rozwoju,
przeistaczając się z firmy mikro do przedsiębiorstwa zatrudniającego 200 osób, obecnego na
więcej niż jednym rynku, w nieporównywalnie szybszym czasie niż było to możliwe do niedawna83.
Dużą szansą na rozwój firm z sektora MŚP poprzez ich ekspansję zagraniczną są
strefy wolnego handlu. Małe przedsiębiorstwa, zwiększając wolumen produkcji mogą osiągać
korzyści skali, które przekładają się na spadek jednostkowej ceny produktu, zarówno na rynku krajowym, jak i u potencjalnego odbiorcy. Poprzez eliminację ceł oraz upraszczanie regulacji dotyczących transgranicznego przepływu towarów, przedsiębiorcy nie muszą się martwić o to, iż cena zaoferowana na rynku zagranicznym jest zawyżona w stosunku do ich kosztów oraz marży. Zniesienie ceł wiąże się z brakiem konieczność kompensowania sobie poniesionych sztywnych wydatków, związanych z opłatami oraz podatkami i nie wpływa na przerzucanie tego kosztu na odbiorcę finalnego. Internacjonalizacja działalności, nawet w obrębie
jednego rynku zagranicznego, prowadzi do dywersyfikacji ryzyka oraz możliwości finansowania i łatwiejszego dostępu do tańszego kapitału. Zdecydowanie więc zwiększa wachlarz
potencjalnych możliwości, a poprzez zniesienie zniekształcających rzeczywisty obraz ceł
i regulacji, daje milionom firm równe warunki gry na znacznie większym obszarze.
Różnica w aktywności międzynarodowej pomiędzy MŚP z Europy i USA wynika
głównie z faktu, iż europejskie firmy funkcjonują w warunkach unii gospodarczej 28 państw
członkowskich, zlokalizowanych na tym samym kontynencie. Jeśli ich działalność wewnątrz
ugrupowania uznamy jako międzynarodową, to odsetek firm działających na rynkach zagra-
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Ibidem.
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nicznych jest znacznie wyższy w Europie niż w USA (Wykres 3.1.). Aczkolwiek fakt federacyjnego charakteru Stanów Zjednoczonych, państwa składającego się z 50 odrębnych i rozległych stanów, każe niejako patrzeć na tę statystykę jako nie w pełni oddającą realny stan rzeczy84.
Wykres 3.1. Procentowy udział firm z USA (2002) i UE27 (2006-2008) w eksporcie według ilości pracowników (w %)*
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*Dane dla MŚP powyżej 250 pracowników dostępne tylko dla USA, gdyż według nomenklatury UE są to już
przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże.

Zarówno europejscy, jak i amerykańscy negocjatorzy dążą do zapewnienia MŚP
możliwości pełnego skorzystania z potencjału TTIP. Wyrazem tego są ich starania
o wydzielenie tematu MŚP jako osobnej kwestii podlegającej pertraktacjom. Ustanowienie
wspólnego stanowiska w tej sprawie, pozwoliłoby małym i średnim firmom uczestniczyć
w wymianie transatlantyckiej poprzez stworzenie dedykowanych im mechanizmów oraz
kampanii informacyjnych przybliżających im możliwości płynące ze strefy wolnego handlu.
Podniesienie rangi MŚP w trakcie procesu negocjacyjnego daje w chwili obecnej realne szanse na dalszą owocną współpracę pomiędzy amerykańskim Departamentem Handlu oraz Ko-
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misją Europejską w zakresie większej aktywności mniejszych firm na arenie międzynarodowej.
TTIP ułatwi przekraczanie granic kontynentów poprzez oddziaływanie na wiele
aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w Europie, jak i w USA, począwszy oczywiście od ceł. Niewątpliwie taryfy oraz bariery o charakterze pozataryfowym w zdecydowanie większym stopniu godzą w mniejsze firmy, niż ma to miejsce w przypadku międzynarodowych konglomeratów, które są w stanie rekompensować sobie ponoszone koszty na
innych rynkach i wytrzymać znacznie większą presję niż nie mające takiego zaplecza oraz
dysponujące znacznie mniejszymi zasobami firmy średnich rozmiarów. Jak przedstawiono we
wcześniejszym rozdziale, pomimo postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego, na
linii UE-USA nadal wiele kategorii produktowych obłożonych jest relatywnie wysokimi
stawkami celnymi, stanowiącymi często kilka-kilkanaście procent wartości dobra oferowanego konsumentom. Już w chwili obecnej MŚP, których w Unii jest ponad 20 milionów,
a w USA – odpowiednio ok. 28 milionów85, produkują ok 1/3 towarów, które znajdują nabywców poza krajem pochodzenia. Sprawia to, iż firmy te stanowią potencjalnie największych beneficjentów przyszłego porozumienia, szczególnie w działach towarów, na które nałożone są najwyższe stawki celne. W warunkach konkurencyjnych rynków, nawet niewielka
zmiana

w cenie, przy porównywalnej jakości oraz szeroko dostępnej informacji i reklamie,

prowadzi niemal natychmiast do zmian w koszyku konsumenckim i upodobaniach. W wielu
przypadkach, zniesienie taryf może spowodować, iż producenci europejscy staną się pionierami na rynku amerykańskim i odwrotnie. Dla wielu firm wiązać się to może ze wzrostem
zaangażowania na rynku transatlantyckim, dla innych zaś – z debiutem. Podobne założenie
tyczy się środków pozataryfowych, którym sprostanie jest wyzwaniem dla mniejszych firm –
ograniczonych w zasoby lub nie mogących ich dostatecznie zwiększyć w możliwie jak najkrótszym czasie bez ponoszenie nieproporcjonalnie wysokich kosztów.
Z kolei przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług, np. księgowych, inżynierskich czy teleinformatycznych, które stanowią element łańcucha dostaw większych korporacji, mogą skorzystać na transparentności prowadzonej działalności oraz lepszych zabezpieczeniach ich interesów pochodzących ze wspólnego prawodawstwa. Obecnie UE oraz Stany Zjednoczone są największymi eksporterami usług na świecie – poprzez TTIP ich wzajemna wymiana ulegnie intensyfikacji.
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Kolejnym aspektem strefy wolnego handlu, z którego skorzystać mogą MŚP jest
zwiększona przejrzystość oraz dostępność do realizowania zamówień rządowych. Zarówno
w UE, jak i w USA sektor publiczny korzysta z szerokiego zakresu dóbr i usług dostarczanych przez sektor prywatny. Często są to mniejsi dostawcy specjalizujący się w świadczeniu
bardzo wąskiego zakresu usług, np. consultingowych oraz informatycznych (infrastruktura
teleinformatyczna o określonych parametrach, wysoce zindywidualizowana na potrzeby danego klienta)86.
Zniesienie ceł oznacza przede wszystkim obniżenie kosztów prowadzonej działalności, ale też możliwość uniknięcia nadmiernej biurokracji oraz angażowania zasobów. Wiele
MŚP działających w handlu hurtowym, transporcie czy logistyce z Europy i USA spodziewa
się, że dzięki strefie wolnego handlu udałoby się ograniczyć chociażby czas realizowania dostaw oraz ryzyko zatrzymania towaru na granicy. Prowadzić to będzie do większej przewidywalności w zakresie prowadzenia dostaw, zniesie konieczność dodatkowego ubezpieczania
się na ewentualność problemów i opóźnień. Wymiana dóbr o krótkim okresie przydatności
wzrośnie lub stanie się w ogóle możliwa.
Kolejna korzyść jaką TTIP oferować będzie mniejszym przedsiębiorstwom, to
zwiększony zakres ochrony ich własności intelektualnej oraz tzw. goodwill, czyli wartości ich
marki. Strefa wolnego handlu, poprzez zaangażowanie się obu partnerów, będzie miała na
celu dążenie do osiągnięcia i przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony własności intelektualnej. MŚP często nie są świadome wartości, jaką reprezentują wytworzone
przez nie dobra lub innowacyjne rozwiązania. Firmy niedostatecznie zabezpieczają swoje
interesy poprzez patentowanie swych osiągnięć w obawie o koszty, bagatelizując tym samym
zagrożenie kopiowania i wykorzystywania przeciwko nim ich własnej kreatywności. TTIP
poprzez przyjęte rozwiązania wyposaży obie strony w narzędzia mające na celu zapobieganie
tego typu sytuacjom oraz umożliwi karanie nieuczciwych firm. Z pozycji konsumenta, wiele
MŚP działających w modelu e-biznesowym, będzie w stanie dostarczać drogą elektroniczną
swoje produkty, również w Europie lub USA.
TTIP jest szansą nie tylko na intensyfikację lub rozpoczęcie działalności transatlantyckiej. W sposób pośredni korzyści z jej utworzenia mogą odczuć również firmy, które niekoniecznie muszą się w nią angażować. Wystarczy bowiem, że na skutek większego popytu
przedsiębiorstwa eksportujące/importujące podejmą współpracę z szerszym gronem dostaw-
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ców działających lokalnie. Tak więc strefa wolnego handlu będzie pozytywnie oddziaływać
na małe i średnie firmy po obu stronach Atlantyku, poprzez zróżnicowane kanały, stymulując
ich działalność, bezpośrednio i pośrednio, oraz angażując w podejmowanie nowych przedsięwzięć, których realizacja wymagać będą tworzenia nowych miejsc pracy lub wdrażania
innowacji87.

3.2. Efekty negatywne

Projekt transatlantyckiej strefy wolnego handlu budzi wielkie zainteresowanie zarówno wśród decydentów politycznych, przedsiębiorstw, środowisk konsumenckich, związków zawodowych, jak i publicystów. Generalnie idea ta spotyka się z pozytywnym przyjęciem, nie brakuje jednak sceptyków, którzy negatywnie oceniają forsowaną obecnie wizję. Do
grup przeciwnych TTIP zaliczają się w Europie partie o charakterze silnie socjalistycznym,
obawiające się większego otwarcia rynku europejskiego, pomimo jednoczesnego ułatwienia
dostępu do rynku amerykańskiego. Po wyborach do Europarlamentu, które miały miejsce
w maju 2014 r., partie te zyskały silną reprezentację, w związku z tym wygłaszane przez nie
negatywne komentarze są coraz częściej publikowane w mediach. Głównie chodzi o eurosceptyczne partie – Front Lewicy oraz Zielonych, według których nowa umowa handlowa
doprowadzi do destabilizacji europejskiego przemysłu, rolnictwa oraz kultury poprzez „zalanie” Starego Kontynentu produktami nie spełniającymi norm środowiskowych czy społecznych.
W marcu 2014 r. opublikowany został raport Austrian Foundation for Development
Research (OFSE), przygotowany na zlecenie Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej
Zielonej Lewicy (GUE/NGL) – frakcji w Parlamencie Europejskim zrzeszającej partie komunistyczne, socjalistyczne oraz ekosocjalistyczne. Jego autorzy negatywnie odnoszą się do
czterech wcześniejszych analiz opracowanych przez niezależne ośrodki – ECORYS, CEPR,
CEPII oraz Bertelsmann, głównie na zlecenie Komisji Europejskiej, które zgodnie oceniły
ideę utworzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu jako korzystną dla obu stron.
Dokument przygotowany przez OFSE negatywnie odnosi się do poprzednich badań,
zarzucając im bazowanie na niewłaściwych założeniach oraz stosowanie zbyt wielu uproszczeń, prowadzących ostatecznie do nader optymistycznej oceny skutków, jakie rodzić będzie
TTIP. Głównie zarzuty, w stosunku do raportów, ale przede wszystkim do projektu panatlan-
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tyckiej strefy wolnego handlu jako takiej, to niewielkie korzyści jakie przyniesie jej wdrożenie, dodatkowo w perspektywie czasowej ocenianej na 10-20 lat. Przede wszystkim jednak
według OFSE, ostateczny rachunek zysków i strat osiągnie wartość negatywną.
W przedstawionym scenariuszu zyski, jakie może zrealizować Europa są małe i dość
wątpliwe – szczególnie jeśli chodzi o wzrost PKB, płace realne, czy bezrobocie. Widocznie
zdynamizować może się jedynie wolumen eksportu, oceniany na 5-10%, na koniec kilkunastoletniego okresu przejściowego. Mimo iż największa część potencjalnych zysków pochodzić ma z redukcji środków pozataryfowych, to zmiany regulacyjne pociągać będą za sobą na
początku znaczące koszty. W okresie krótkim będą to obciążenia związane z dostosowaniem
się do nowej legislatywy, w długim zaś – koszty społeczne. W analizie zwraca się uwagę na
sprzeczność celów: z jednej strony deregulacja, a z drugiej cele polityki publicznej, która ma
gwarantować zdrowie konsumentów, zdrowie publiczne czy też bezpieczeństwo środowiska
i zrównoważony rozwój w oparciu o poszanowanie natury oraz otoczenia. W efekcie społeczeństwa mogą doświadczyć spadku dobrobytu, poprzez mniejszy udział jego jakościowych
elementów składowych lub ich dotkliwą dewaluację. Przesłanką świadczącą o tym jest fakt, iż
większość regulacji, o których zniesieniu lub zmodyfikowaniu myślą negocjatorzy, dotyczy
sektorów wrażliwych – odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konsumentów (przemysł farmaceutyczny, samochodowy, etc.) oraz mających wpływ na znakomitą większość mieszkańców
Europy i USA88.
TTIP zdecydowanie przyczyni się też do większej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami po obu stronach Atlantyku. Szczególnie dotyczyć to będzie rynków silnie chronionych, na których nowi gracze zza oceanu będą chcieli zaistnieć, obniżając ceny. O ile jest
to bezsprzecznie korzystne z punktu widzenia konsumenta, o tyle wiele firm korzystających
obecnie z pewnych przywilejów będzie musiało stawić czoła koniecznej restrukturyzacji oraz
szukaniu oszczędności. Często niestety odbywać się to będzie kosztem pracowników. Niektóre firmy być może znikną w ogóle z rynku, a także nie wszystkim pracownikom uda się znaleźć nową pracę. Pojawić się może problem bezrobocia strukturalnego, a w krótkim okresie
czasu nowi bezrobotni stanowić będą ciężar dla swoich państw, pobierając zasiłki, uczestnicząc w programach aktywizacyjnych, płacąc niższe podatki, itp. Ponadto państwa nie będą
mogły już dłużej liczyć na przychody z ceł, które zostaną stopniowo ograniczone. W ciągu
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pierwszych 10 lat, państwa UE mogą stracić na tym ok. 20 mld EUR89, ponieważ wpływy
z taryf spadną natychmiast, a potencjalne korzyści z większych obrotów handlowych oraz
wpływów pośrednich będą rozkładać się w czasie. Na TTIP ucierpieć może również wolumen
wewnątrzwspólnotowych dostaw, zastępowanych tańszym importem pochodzącym z USA
lub krajów trzecich.
Jednak zmiany, jakie będzie niosła za sobą transatlantycka strefa wolnego handlu należy rozpatrywać w szerszym kontekście, niż jedynie handel. Każdemu strumieniowi towarów
towarzyszy bowiem przepływ pieniędzy i kapitału. Po zniesieniu ceł, po obu stronach Atlantyku mogą pojawić się problemy z nieproporcjonalnie większym wzrostem importu w porównaniu z eksportem, co ostatecznie prowadzić będzie do powiększających się jeszcze bardziej
deficytów. Te z kolei będą osłabiać walutę, negatywnie wpływać na poziom cen oraz na krajowe przedsiębiorstwa posiadające zadłużenie w walucie obcej. Intensywny napływ BIZ,
z jednej strony bardzo korzystny i pożądany, prowadzić może do transferowania osiągniętych
zysków za granicę – do spółki matki, odbijając się na stanie rachunku bieżącego państwa
goszczącego. Będzie to szczególne widoczne w krajach, które przyciągają inwestorów głównie za sprawą niskich podatków, np. Irlandia, dlatego też należy temu zjawisku poświęcić
dużo uwagi, aby uchronić mniejsze i nie tak konkurencyjne kraje UE. Liberalizacja pozwoli
też na większą mobilność kapitału krótkoterminowego, zaburzając stabilność systemu i powodując pokusę spekulacyjną wśród inwestorów nastawionych na osiągnięcie i spieniężenie,
w możliwie najkrótszym czasie, jak najwyższych zysków przy ponoszeniu nieproporcjonalnie
wysokiego ryzyka. Wszystko to będzie rzutować na bilans rachunku bieżącego oraz kapitałowego, nie tyle całej Unii Europejskiej, ale poszczególnych jej członków.
Niewątpliwie powstanie strefy wolnego handlu o zasięgu transatlantyckim może
spowodować utratę miejsc pracy w branżach wrażliwych na konkurencję ze strony towarów
oraz usług importowanych zza granicy, np. w branży motoryzacyjnej oraz u jej dostawców
dających pracę tysiącom ludzi, zarówno w Europie, jak i w USA. Szacunki mówią o tym, iż
od 430 tys. do 1,1 mln90 pracowników może utracić pracę na skutek wzrostu konkurencji.
Założenie, mówiące o tym, iż niemal natychmiast znajdą oni inną pracę, np. w dziale, który
zyska na otwarciu rynku jest mało realistyczne. W takiej sytuacji, mało uprzywilejowane grupy, jakimi są starsi i mniej wykształceni pracownicy, poniosą nieproporcjonalnie większe
koszty związane z transformacją strukturalną. Wielu z nich bowiem stanie w obliczu bezrobocia oraz nikłych szans na znalezienie innej pracy możliwie szybko i dodatkowo w obrębie
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swojego zamieszkania. Początkowo mogą oni osiągać niższe zarobki w nowym miejscu pracy, szczególnie najmniej wykwalifikowani pracownicy bazujący w dużej mierze na swym
doświadczeniu. Obsługa osób bezrobotnych, wypłata zasiłków, aktywizacja, opłacanie ubezpieczenia – to koszty jakie będą oni generować dla budżetów, nie wnosząc tym samym wkładu, jakim są podatki potrącane z pensji (Tabela 3.2.).
Tabela 3.2. Makroekonomiczne koszty dostosowawcze (w USA i w UE łącznie) – kalkulacja w mln EUR,
poziom cen 2012 r.
Utrata dochodów publicznych
Roczna utrata wpływów z ceł (mld)
Margines dostosowawczy* (10%)
Suma

2.600,00

Dolna granica
(10 lat skumulowane)
26.000,00

Górna
granica
(rocznie)
4.000,000

Górna granica
(10 lat skumulowane)
40.000,00

260,00

2.600,00

400,000

4.000,00

2.340,00

23.400,0

3.600,000

36.000,00

681,12

681,12
1.742,40

1.742,40

1.082,40

4.329,60

Dolna granica
(rocznie)

Koszt bezrobocia
Zasiłki
43 tys. bezrobotnych długoterm. (rok 1)
110 tys. bezrobotnych długoterm. (rok 1)
43 tys. bezrobotnych długoterm. (lata 2-5)

423,12

1.692,48

110 tys. bezrobotnych długoterm. (lata 2-5)
387 tys. bezrobotnych krótkoterm. (6 mies.)

3.065,04

990 tys. bezrobotnych krótkoterm. (6 mies.)

7.840,80

Suma

5.438,64

Utracony dochód publiczny z podatków oraz
składek na ubezpiczenie społeczne
43 tys. bezrobotnych dłuterm. (lata 1-5)

2.039,71

111 tys. bezrobotnych dłuterm. (lata 1-5)
387 tys. bezrobotnych krótkoterm. (6 mies.)

5.217,85
1.835,73

990 tys. bezrobotnych krótkoterm. (6 mies.)
Suma

13.912,80

4.696,07
3.875,44

9.913,92

Skumulowane koszty dostosowawcze
32.714,08
59.826,72
*10% margines dla okresu wycofywania ochrony produktów wrażliwych (szacunek na podstawie założeń szerzej opisanych w źródłach cytowanych, str.58).
Źródło: Assess_TTIP: Assessing the claimed benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP). Final Report, W. Raza (red.), OFSE, Wiedeń 2014, <http://guengl.eu/uploads/plenary-focuspdf/ASSESS_TTIP.pdf>, [dostęp 21.06.2014].

Koszty tego typu będą szczególnie widoczne w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego, czyli dokładnie w tym momencie, w jakim obecnie znajdują się obaj partnerzy.
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Stopa bezrobocia nadal nie powróciła do stanu sprzed roku 2008 r., a ożywienie nie przekłada
się jeszcze na całą gospodarkę. Dodatkowo, w Europie pojawia się problem mniejszej mobilności pracowników, niż ma to miejsce w USA. Ponadto niepełne zatrudnienie wiąże się
z występowaniem niezaangażowanego w pracę czynnika jakim jest zasób pracowników niezainteresowanych podjęciem pracy. Obniża to trajektorię wzrostu gospodarczego znacznie
odbiegając od ścieżki potencjalnego PKB. Również po okresie permanentnego bezrobocia
posiadane umiejętności ulegają zatraceniu lub stają się niepotrzebne na skutek dokonującego
się postępu.
Kolejnym raportem, który w negatywnym świetle stawia TTIP jest dokument opublikowany w październiku 2013 r. przez europejską sieć skupiającą organizacje, które zajmują
się takimi kwestiami jak problemy związane ze środowiskiem, rozwojem, prawami człowieka, równym statusem kobiet i mężczyzn oraz związki zawodowe i ruchy społeczne - S2B,
czyli Seattle to Brussels Network- Taking Action Against Corporate Globalisation. Jej przedstawiciele otwarcie i w sposób krytyczny odnieśli się do pomysłu stworzenia strefy wolnego
handlu pomiędzy UE i USA. Głównym argumentem podniesionym w raporcie jest podporządkowanie przyszłej strefy wolnego handlu interesom wielkich korporacji, które najbardziej
skorzystają na porozumieniu kosztem społeczeństw oraz otoczenia, w jakim funkcjonują.
Zdaniem przedstawicieli S2B, konieczna harmonizacja przepisów doprowadzi do znacznego
obniżenia się standardów oraz poziomu stosowanych kontroli i zabezpieczeń w sektorach tak
kluczowych jak produkcja żywności, ale też chociażby finanse, otwierając tym samym furtkę
do nadużyć oraz chęci osiągania niebezpiecznie wysokich zysków poprzez natychmiastowe
sterowanie i przesuwanie kapitału z jednego kraju do drugiego.
Amerykańskie regulacje finansowe, obecnie bardziej rygorystyczne i wymagające
niż europejskie, mogą zostać podważone przez wielkie banki, które zmagać się muszą z piętnem kryzysu, za który odpowiadają. Ich prezesi upatrują w TTIP możliwość na odwrócenie
tendencji, która zmierza w stronę mnożenia kolejnych przepisów prawnych oraz środków
dyscyplinujących, a która forsowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz
Bank Światowy jako zabezpieczenie przed destabilizującymi przepływami kapitału spekulacyjnego91. Główne założenie TTIP, jakim jest szerokorozumiana liberalizacja usług, ma doty-
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download/attachment>, [dostęp 5.07.2014].
*SOMO – Centre for Research on Multinational Corporations to niezależna organizacja badawcza analizująca
społeczne, ekologiczne i ekonomiczne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.
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czyć również sektora finansowego, stąd wiele środowisk używa tego argumentu jako jednego
z zarzutów stawianych projektowi zupełnie swobodnego handlu transatlantyckiego.
Ważnym problemem, który przywołuje raport jest również kwestia silnego lobbingu,
jaki towarzyszy kolejnym rundom negocjacji. Autorzy prezentują subiektywną opinię mówiącą o tym, iż to biznes najsilniej nalega na osiągnięcie porozumienia, poprzez wpływanie na
negocjujące strony. W związku z tym, głównym argumentem za osiągnięciem wspólnego
stanowiska nie są kwestie polityczne, ale raczej strategiczne alianse największych korporacji
oraz przedsiębiorstw. Potencjalnie najbardziej zainteresowana strona, czyli konsumenci, nie
wykazuje wielkiego zaangażowania jak do tej pory. Tak więc polityczni negocjatorzy zdają
się reprezentować nie tyle obywateli, ale biznes, dlatego brak jest gwarancji na to, iż ostateczny kształt umowy będzie faktycznie miał na celu podniesienie dobrobytu mieszkańców, czy
jedynie redystrybucję w stronę najpotężniejszych korporacji92.
Przed przystąpieniem do podpisania finalnej formy TTIP należy więc zidentyfikować
dokładnie ryzyko związane z potencjalnymi kosztami dostosowawczymi, które należy włączyć do modelu, tworząc wizję przyszłych stosunków handlowych. Koniecznym jest wskazanie grup „zwycięzców” oraz „pokonanych” w celu podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dysproporcjom w dystrybucji korzyści i kosztów związanych ze strefą wolnego
handlu. Ponadto, potencjalne szoki ekonomiczne mające miejsce w długim okresie dostosowawczym (10-20 lat) mogą dodatkowo zwiększyć koszty adaptacyjne i zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować korzyści wolnego handlu.
3.3. Wpływ na państwa trzecie
Jednym ze spodziewanych efektów wejścia w życie rozległej transatlantyckiej strefy
wolnego handlu jest wzrost handlu nie tylko pomiędzy państwami sygnatariuszami, ale także
w relacjach z państwami trzecimi. Obawę reszty świata budzi jednak możliwy
i prawdopodobny do zrealizowania przypadek, gdy w rezultacie powstania nowej strefy wolnego handlu efekt przesunięcia okaże się silniejszy niż spodziewany i szacowany obecnie.
Głównymi kanałami, poprzez które TTIP oddziaływać będzie na kraje postronne to
skutki, które pojawią się w następstwie obniżenia stawek celnych oraz znacznej redukcji barier pozataryfowych, prowadzących do niewątpliwego wzrostu przepływów pomiędzy UE
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a USA. O ile w średnim okresie można spodziewać się całkowitego zniesienia ceł, o tyle odmiennie wygląda to w przypadku środków pozacelnych, odgrywających największą rolę. Tak
więc negatywny wpływ TTIP związany z przesunięciem się handlu może w średnim okresie
nie okazać się zbyt znaczny. Jednak w długim okresie nowo powstała strefa wolnego handlu
zapewne wpłynie ujemnie na eksport krajów spoza strefy, szczególnie gospodarek krajów
wschodzących oraz słabo rozwiniętych. Dotkliwie uderzyć to może w kraje BRIC, szczególnie Chiny. Pośrednio, TTIP może więc wpłynąć na zmniejszenie nierównowagi płatniczej
w skali świata, związanej z występowaniem gospodarek nadwyżkowych (wschodzące państwa Azji Wschodniej) oraz deficytowych pod względem bilansu handlowego93.
Dynamicznemu z jednej strony wzrostowi gospodarek azjatyckich towarzyszy relatywnie mniejsza aktywność gospodarek rozwiniętych – UE oraz USA, które osiągają rosnące
deficyty bilansu obrotów bieżących jako skutek powiększającego się importu ze wschodu.
Sytuacja ta narasta już od dziesięcioleci, prowadząc w konsekwencji do zaburzenia równowagi płatniczej na arenie międzynarodowej, wiodąc gospodarkę światową w oblicze kryzysu.
Możliwość powrotu do równowagi wiąże się więc ze wzrostem konkurencyjności krajów oraz
bloków państw wysoko rozwiniętych. W tym istotne znaczenie może odegrać TTIP 94.
Efektowi przesunięcia będzie towarzyszyć również kreowanie się nowych strumieni
handlu poprzez zgłaszanie większego popytu przez Europejczyków oraz Amerykanów posiadających wyższy dochód rozporządzalny, przeznaczany na konsumpcję towarów pochodzących również spoza strefy, szczególnie przy tak szybkim rozwoju Internetu oraz możliwości
dokonywania zakupów na odległość. Z kolei większy popyt na dobra europejskie oraz amerykańskie prowadzi do tego, iż ich dostawcy, którzy bardzo często pochodzą z krajów rozwijających się, również odczuwają napędzającą się koniunkturę oraz wzrost zamówień. Ponadto
kraje trzecie, które obecnie muszą dostosowywać swoje produkty oddzielnie na rynek europejski oraz amerykański, będą musiały sprostać ujednoliconym regułom, które przyczynią się
do znacznych oszczędności oraz ułatwią wejście na rynek państw strefy. Przeszkodą pozostanie głównie odległość oraz preferencje konsumentów, gdyż przepisy prawne będą stawać
się stopniowo homogeniczne (bezpośredni efekt rozlania się korzyści na państwa nie uczestniczące w porozumieniu). Ponadto ze względu na znaczenie na arenie międzynarodowej obu
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partnerów, państwa handlujące z nimi mogą dążyć do przejęcia podobnych wzorców, co jest
szczególnie rekomendowane w kontekście multilateralnych rozmów na forum WTO.
Podsumowując, badanie przeprowadzone przez CEPR prognozuje iż dzięki sygnowaniu TTIP, PKB krajów trzecich wzrosnąć może od ok. 0,7% do nawet 1,4%, co odpowiada
wartościom od 46,6 mld EUR do 99,2 mld EUR. Najwięcej na porozumieniu zyskać mogą
państwa ASEAN, grupa krajów o najniższych dochodach oraz państwa Europy
wej95.Wymienia się tutaj Kazachstan, Indonezję i Brazylię, które zaopatrują producentów
amerykańskich i europejskich w surowce.
Odpowiedzi jednak na pytania dotyczące powstania Transatlantyckiego Obszaru Gospodarczego oraz jego wpływu na kierunki i wzrost handlu międzynarodowego będzie można
poznać dopiero wtedy, kiedy znane będą szczegółowe ustalenia pomiędzy stronami. Przeprowadzone do tej pory badania i analizy mają więc charakter niewiążący, aczkolwiek wskazują
na potencjalne korzyści i koszty nowego rozwiązania. Występuje jednak wiele czynników,
których nie da się zawrzeć w modelu ekonometrycznym, dlatego istnieje tak dużo wątpliwości dotyczących tego, jakie skutki odczujemy najpierw – pozytywne czy negatywne, oraz czy
ich bilans będzie dodatni i po jakim czasie, jak będzie wyglądać ich dystrybucja w obrębie
UE. Odpowiedzi na te inne pytania zależeć będą chociażby od elastyczności europejskiego
oraz amerykańskiego rynku pracy oraz od działań państw trzecich podjętych w odpowiedzi na
wejście w życie TTIP.
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ROZDZIAŁ IV. WPŁYW TTIP NA KONKURENCYJNOŚĆ
GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ
4.1. Konkurencyjność UE na rynku światowym w konfrontacji z USA
Kilka lat po wybuchu kryzysu finansowego, Europa nadal zmaga się z brakiem wyraźnego ożywienia oraz wzrostu gospodarczego. Sytuacja jest zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi członkami ugrupowania, gdyż nie w każdym z nich skutki spowolnienia odczuwalne były w równym stopniu. Faktem jednak jest, iż europejski przemysł znajduje się
w fazie załamania. W 2012 r. jego udział w unijnym PKB wyniósł ok. 15%, wobec założeń
Komisji – odpowiednio 20% (Wykres 4.1.). Przekłada się to bezpośrednio na strukturę generowanego PKB, którego struktura w ostatnich latach zmierza w kierunku rozwoju sektora
usługowego.
Wykres 4.1. Udział przemysłu w unijnym PKB w latach 2000-2012 (w %)
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Źródło: European competitiveness report 2013.Towards knowledge driven reindustrialisation, Komisja Europejska 2013, < http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitivenessanalysis/europeancompetitiveness-report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf>, [dostęp 8.09.2014].

Niewątpliwie jednak, rozkwit prężnie rozwijającego się przemysłu jest pożądany
w kontekście skutków, jakie rodzi on dla całej gospodarki. Pomimo jego spadającego udziału
w tworzeniu wartości dodanej państw Unii, jego pozytywny wpływ na inne sektory jest bezsprzeczny. Dodatkowy popyt zgłaszany przez przemysł generuje o ok. połowę większy popyt
w każdym innym sektorze gospodarki. Ponadto, jak w każdym wysoko rozwiniętym kraju
odpowiada on za innowacyjność, co przekłada się na wzrost ogólnej produktywności, prowa64

dząc ostatecznie do wzrostu dochodu realnego. Tak więc każdy organizm gospodarczy powinien dążyć do tego, aby udział przemysłu w tworzeniu PKB był na odpowiednim poziomie,
ponieważ w ten sposób rozwijać się mogą powiązane z nim sektory, jak np. usługi. Spadające
znaczenie sektora wytwórczego sygnalizuje strukturalne problemy, którym trzeba się zmierzyć w celu powrotu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, ale przede wszystkim zachowania
konkurencyjności pozostałej jego części oraz atrakcyjności gospodarki jako całości96.
O słabnącej globalnie pozycji konkurencyjnej UE świadczy spadek jej udziału w światowej produkcji przemysłowej, który dokonuje się w ostatnich kilkunastu latach. Jedyny
wzrost udziału w tym zakresie odnotowany został w trakcie kryzysu, głównie kosztem USA.
Niemniej jednak obaj partnerzy tracą swe znaczenie na arenie międzynarodowej, na której to
Chiny wyrastają na największego gracza, systematycznie dokonując ekspansji w dziedzinie
produkcji przemysłowej (Wykres 4.2.) i zdobywając coraz to nowe rynki, dawniej zarezerwowane wyłącznie dla graczy z krajów wysoko rozwiniętej „Północy”. Sytuacja jest o tyle
poważna, iż USA i UE jednogłośnie mówią o potrzebie budowania wspólnego sojuszu na
rzecz podniesienia konkurencyjności przemysłu obu bloków, systematycznie zalewanych tańszym importem oraz tracących swą dotychczasową pozycję w handlu światowym. TTIP ma
dać silny impuls obu gospodarkom poprzez umocnienie ich globalnej pozycji konkurencyjnej.
Wykres 4.2. Udział głównych gospodarek w światowej produkcji przemysłowej w latach 2003-2011 (w %)
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Głównym powodem, dla którego obecnie towary i usługi pochodzące z Unii Europejskiej są mniej atrakcyjne na rynku światowym jest przede wszystkim mniejsza produktywność, która przekłada się na przedstawione powyżej problemy z produkcją przemysłową
(Wykres 4.3.). Od momentu wybuchu kryzysu finansowego, luka dzieląca USA i UE ulega
powiększeniu. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest słabsza niż w przypadku Stanów Zjednoczonych komercjalizacja badań i wynalazków oraz ich stosowanie na skalę przemysłową.
Powstała w ten sposób luka innowacyjna wpływa negatywnie na konkurencyjność, zatrudnienie oraz potencjalny wzrost w Europie w stosunku do jej największych rywali –

Japonii,

USA, Chin oraz Korei Południowej. Warto podkreślić jednak sam fakt, iż B+R rozwijane na
terenie Unii nie odbiegają niczym światowym standardom, jeśli chodzi o ilość zgłaszanych
patentów oraz intensywność badań. Problemem jest przenoszenie wynalazków oraz rozwiązań poza laboratoria, na otwarty rynek oraz dalsze ich upowszechnianie i dystrybucja w coraz
to nowych krajach. Kwestia ta ma jednak charakter stricte regulacyjny i wymaga zintegrowanych działań politycznych na rzecz umożliwienia transferu innowacji do biznesu przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów osób/firm/instytutów odpowiedzialnych za wynalazczość.
Problem ten jest jednym z tematów negocjacji ostatecznej wersji umowy o transatlantyckiej
strefie wolnego handlu, tak więc wraz z wejściem w życie TTIP możemy spodziewać się nowych rozwiązań w tym zakresie, które mogą przyspieszyć transfer oraz przepływ technologii.
Wykres 4.3. Wahania produkcji przemysłowej oraz zatrudnienia w przemyśle w UE w latach 2000-2013,
(rok 2010=100)
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Europa posiada jednak wyraźną przewagę komparatywną w sektorach przemysłu, które odpowiadają za ok. 75% produkcji i koncentrują się głównie na dobrach złożonych, o wysokiej jakości (Tabela 4.1.). Dzięki temu, UE jest w stanie nadal zachować zdolność do konkurowania na rynku globalnym. W wielu przypadkach stopień zaawansowania technologicznego jest wyższy niż w przypadku dóbr substytucyjnych oferowanych przez dostawców amerykańskich lub azjatyckich. Wyzwaniem jednak na tym polu pozostaje dla Europy konkurowanie ceną, w czym ustępuje ona najgroźniejszym rywalom. Wyższy koszt, jaki muszą ponosić konsumenci, decydując się na dobro europejskie, nie jest związany tylko i wyłącznie
z różnicą w produktywności, ale wynika również z faktu, iż łańcuch produkcyjny firm z UE
jest zdelokalizowany głównie w ramach Wspólnoty, tak więc firmy ze Starego Kontynentu
nie wykorzystują w pełni możliwości związanych z obniżaniem kosztów poprzez globalną
fragmentaryzację produkcji. Ok. 86% europejskiego eksportu powstaje w 100% wewnątrz
Unii, wobec 74% dla Chin, 85% - Japonii, 61% - Korei Południowej i 84% - USA97.
Tabela 4.1. Przewaga komparatywna USA i UE w sektorach o wysokiej intensywności badań oraz
rozwoju
Sektor

UE-27

USA

Aeronautyka i obrona

1,50

1,13

Biotechnologia

0,32

2,20

Sprzęt komputerowy oraz usługi IT

0,08

1,39

Internet

10,12

0,85

Farmaceutyki

1,27

1,16

Półprzewodniki

0,50

1,72

Oprogramowanie

0,51

2,05

Wyposażenie TLC

1,38

1,09

Źródło: European competitiveness report 2013.Towards knowledge driven reindustrialisation, Komisja Europejska 2013, < http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/europeancompetitiveness-report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf>, [dostęp 8.09.2014].

Przede wszystkim jednak, na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia relatywnie słabszej
innowacyjności gospodarki europejskiej, niższe niż np. w Chinach czy Korei Płd. wydatki na
badania rozwojowe wyrażane jako % PKB oraz brak spodziewanej konwergencji zarówno
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Ibidem.
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w strefie euro, jak i całej UE98. Istotną kwestią jest również fakt heterogeniczności Unii Europejskiej jako struktury obejmującej 28 odrębnych podsystemów, które częstokroć bardziej
skupiają się na poprawie swojej relatywnej, europejskiej konkurencyjności, kosztem działań
bardziej przychylnych w kontekście całego ugrupowania. Szczególnie widoczne jest to
w przypadku państw, które nie prowadzą wzmożonej wymiany handlowej z państwami trzecimi lub konkurują z krajami ościennymi w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych,
jak np. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, rywalizujące o uwagę inwestorów z przemysłu
motoryzacyjnego, czy też wielkich centrów outsourcingowych. Wewnętrzne konflikty w ramach Wspólnoty utrudniają budowę prawdziwej, europejskiej konkurencyjności oraz prowadzą do indywidualnego postrzegania każdego z państw UE z perspektywy pozaeuropejskiej.
Wykres 4.4. Wzrost produktywności w UE, USA oraz Japonii w latach 1995-2013, (rok 1995=100)
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Zróżnicowanie krajów europejskich widoczne jest również w kontekście stopy wzrostu produktywności. Na Wykresie 4.4. przedstawiono tempo wzrostu, jakie w tym zakresie
odnotowały Japonia, USA oraz Unia Europejska. Niekwestionowanym liderem światowym
w poprawie tego współczynnika są Stany Zjednoczone, a od niedawna podobne tempo wzrostu odnotowuje również Japonia, pomimo stagnacji gospodarczej. Warto jednak zauważyć, iż
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badane zjawisko charakteryzuje się niższą stopą wzrostu w krajach tzw. „Starej UE”, czyli
ugrupowania złożonego z 15 państw, niż w UE-27. Świadczy to o tym, iż nowi członkowie
Wspólnoty znacznie lepiej radzą sobie z poprawianiem swojej pozycji konkurencyjnej na
świecie, niż wysoko rozwinięte gospodarki zachodnioeuropejskie. Należy jednak zwrócić
uwagę, iż pomimo notowania wyższej stopy wzrostu produktywności, kraje te nadal charakteryzuje relatywnie niższa wartość bazowa, na podstawie której owy wskaźnik jest wyliczany.
Faktem jednak jest, iż w tym przypadku mamy do czynienia z wewnątrzeuropejską konwergencją, aczkolwiek w aspekcie globalnym główni konkurenci są w stanie szybciej poprawiać
swoje wyniki w tym zakresie. Według założeń TTIP, bezcłowy obrót transatlantycki pozwoli
na lepszą alokację zasobów będących w posiadaniu obu bloków, a poprzez stosowanie innowacji oraz transfer „know how” – również na ich efektywniejsze wykorzystanie oraz możliwość osiągania lepszych wyników w produkcji i ograniczenie kosztów.
4.2. Strategia Lizbońska oraz plan EUROPA 2020 jako wyznaczniki rozwoju konkurencyjności europejskiej
Definicja konkurencyjności międzynarodowej jaką posługuje się Komisja Europejska
określa gospodarkę, której społeczeństwo jest w stanie utrzymywać trwały, wysoki oraz rosnący standard życia przy znaczącej stopie zatrudnienia, zrównoważonym bilansie płatniczym
oraz niezagrożonym dobrobycie pokoleń przyszłych. Poprzez standard życia rozumie się
zdolność do sprostania konkretnemu, charakterystycznemu dla europejskiego modelu społecznego, poziomu świadczeń socjalnych oraz solidaryzmu społecznego99.
W 2000 r. przywódcy europejscy postanowili przekształcić Unię Europejską w najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę na świecie, opartą na wiedzy. W celu realizacji tego założenia przyjęto Strategię Lizbońską. Program ten wskazywał obszary, w których
Unia miała stać się światowym liderem. W celu podniesienia konkurencyjności na arenie globalnej państwa strefy miały osiągać ponadprzeciętne wyniki na większości, jeśli nie na
wszystkich polach. Podstawą do budowania wszelkich przewag miało być transformujące się
społeczeństwo europejskie, stające się coraz bardziej zaznajomione z nowinkami technologicznymi, poszerzenie europejskiego obszaru innowacyjności, badań i rozwoju, ostateczne
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M. J. Radło, Wyzwanie konkurencyjności. Strategia lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2003, s. 15-17.
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ukończenie budowania jednolitego rynku oraz podniesienie możliwości ekspansji przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym100.
Konkurencyjność, jako kluczowy czynnik ekonomicznego sukcesu państw oraz ugrupowań integracyjnych, została znacząco wyeksponowana całkiem niedawno za sprawą globalizacji. Dodatkowo jej rola uwidoczniła się po ostatnim kryzysie gospodarczym, którego
skutki dostrzegalne są nadal. Wiele gospodarek, zarówno europejskich jak i innych (np. Japonia), podejmuje od kilku lat kroki w celu ustabilizowania sytuacji oraz powrotu na ścieżkę
rozwoju i ograniczenia bezrobocia. Szczególnie jest to widoczne w UE oraz USA, które to
konsekwentnie dążą do zrestrukturyzowania sektora finansowego oraz skupiają się na kurczącym się sektorze przemysłowym związanym z produkcją dóbr. Konkurencyjność jest kluczowym elementem układanki, która ma na celu osiąganie wysokiego wzrostu i tym samym
zapewnienie obywatelom podnoszącego się dobrobytu, wykraczającego poza wskaźnik PKB,
przyjmującego charakter społeczno-ekonomiczny. W warunkach ograniczonej elastyczności
oraz limitowanych zasobów, bardzo trudno jest w okresie krótkim uzyskać znaczącą poprawę
w tym zakresie. Rozwiązaniem, które może wręcz natychmiastowo przyczynić się do podniesienia pozycji konkurencyjnej poszczególnych krajów, regionów, sektorów czy wybranych
przedsiębiorstw jest powstanie strefy wolnego handlu, która stanie się bardzo silnym bodźcem
na poziomie mikro, prowadząc niemal natychmiast do synergicznych rezultatów w skali makro.
W drugiej połowie lat 90. miały miejsce niekorzystne zmiany w zakresie dynamiki
rozwoju gospodarczego państw Unii, które pogłębiły znacząco różnicę w pozycji konkurencyjnej obu partnerów na korzyść USA. Skłoniło to europejskich decydentów do podjęcia kroków zaradczych, których wyrazem była Strategia Lizbońska. Dziś już wiemy, że jej założenia
były zbyt optymistyczne, a stawiane przed Wspólnotą cele nie zostały osiągnięte w takim
wymiarze, jaki pierwotnie zakładano. Rosnąca konkurencyjność przedsiębiorstw z krajów
BRIC szczególnie negatywnie odbiła się na gospodarkach krajów unijnych, relatywnie mocniej niż miało to miejsce w przypadku USA. Na pogłębiający się dysonans pomiędzy potęgami rzutowała wyższa inflacja oraz deficyt, przy niższej stopie wzrostu PKB w krajach Unii.
Poza tym, USA i UE od dawna różnią się między sobą pod wieloma względami, które rzutują
na ich zdolność konkurowania na arenie międzynarodowej. Do najpoważniejszych rozbieżności zaliczyć należy rozbudowane państwo opiekuńcze jako dominujący model funkcjonujący
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w Europie, który wykształcił społeczeństwa nastawione stricte roszczeniowo wobec państwa.
Przeciwstawiony jest temu model amerykański, znacznie bardziej wydajny ekonomicznie,
w którym to nie funkcjonowały w przeszłości arystokratyczne i uprzywilejowane klany,
a awans społeczny był raczej niczym nieskrępowany („od pucybuta do milionera”). Ponadto,
Europejczycy znacznie bardziej niż Amerykanie cenią sobie czas wolny i na jego rzecz dążą
do ograniczania godzin spędzanych w pracy. Wpływa to na mniejsze wykorzystanie siły roboczej, która nie dość, że pracuje krócej, to ilościowo jest także mniej aktywna zawodowo lub
pozostaje bezrobotna. W konsekwencji, średni dochód Europejczyka stanowi ok. 70% dochodu przykładowego Amerykanina. Przekłada się to chociażby na niższą dzietność na Starym
Kontynencie101 oraz pociąga za sobą daleko idące skutki w innych dziedzinach życia społecznego, jak np. demografia czy wydajność systemu świadczeń socjalnych, a w aspekcie makroekonomicznym – odbija się na popycie zgłaszanym przez gospodarstwa domowe, stanowiącym jedną z głównych składowych PKB. Niższa pozycja konkurencyjna UE w stosunku do
USA wynika również z poziomu systemu edukacji wyższej, który jako finansowany przeważnie ze środków budżetowych, nie jest w stanie dorównać prywatnie fundowanym uniwersytetom amerykańskim, które działają na zasadach zbliżonych do wolnorynkowych i jako takie
muszą walczyć o studentów oraz o środki i uwagę sponsorów. W tym celu najlepszą promocją
jest wysoki poziom oferty akademickiej skierowanej do uczniów oraz ciągły proces implementacji nowych rozwiązań w zakresie technologii, jak i kadry naukowej. Poza tym, nawet
fakt, iż Amerykanie posiadają bardziej pozytywne nastawienie do świata przekłada się na
większą kreatywności i łatwiejszą zdolność adaptacji do nowego środowiska. W efekcie
szybciej i bez większych problemów podejmują decyzje o przemieszczaniu się wewnątrz
USA w poszukiwaniu pracy, tam gdzie występuje zapotrzebowanie na osoby o odpowiadających im kwalifikacjach. Ich skłonność do podejmowania ryzyka jest także większa.
Główne założenia Strategii Lizbońskiej, o charakterze stricte ekonomicznym, jak budowanie gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacja przemysłu sieciowego, wzrost zatrudnienia, poprawa systemu kształcenia oraz przede wszystkim jednak daleko rozumiana deregulacja połączona z ograniczeniem pomocy publicznej, miały przenieść państwa Unii na pole zupełnie nowego poziomu konkurowania102. Po kilku jednak latach okazało się, iż osiągnięcie
zamierzonych rezultatów będzie niewykonalne, przynajmniej w pierwotnie założonym okre101
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sie 10 lat. Z resztą dystans, jaki dzielił gospodarkę amerykańską i europejską zdaje się nadal
powiększać zamiast zmniejszać. Szczególnie po roku 2004 r., kiedy to nastąpiło największe
w historii Wspólnoty rozszerzenie, za sprawą którego w pierwszej fazie pogorszeniu uległo
wiele wskaźników obliczanych dla Unii jako całości. Niektóre państwa członkowskie notują
znaczne opóźnienia we wdrażaniu wspólnych dyrektyw, co negatywnie wpływa na pozycję
konkurencyjną Wspólnoty jako takiej – postrzeganej jako jednolity rynek, który jednak tak
jednolity nie jest. Mimo iż w ostatnich latach nastąpił znaczący progres w realizacji zamierzonych celów, to za sprawą kryzysu gospodarczego Europa, ale również USA, stoją przed
kolejnym wyzwaniem, jakim jest przede

wszystkim uniknięcie stagnacji gospodarczej

w pierwszej kolejności. Podniesienie konkurencyjności na arenie międzynarodowej upatrywane jest jako szansa na pobudzenie aktywności gospodarczej po obu stronach Atlantyku.
W warunkach kiedy możliwość oddziaływania na ekonomię poprzez decyzje polityczne, odnoszące się do gospodarowania zasobami, traci znaczenie lub jest po prostu nierealna, decydenci uciekają się do innych rozwiązań – obecnie tak często wybieranych porozumień bilateralnych.
Handel międzynarodowy jest najlepszym wskaźnikiem, obiektywnie świadczącym
o pozycji konkurencyjnej danego państwa lub ugrupowania integracyjnego na rynku globalnym. W związku z tym, wszystkie działania, zmierzające do podniesienie konkurencyjności
gospodarki europejskiej, muszą w sobie zawierać założenia oparte o przepływy i wymianę
międzynarodową. Polityka handlowa państw UE jest integralnym składnikiem kolejnej agendy, znanej jako EUROPA 2020, która zastąpiła Strategię Lizbońską oraz wytyczyła nową
ścieżkę przed Unią Europejską. Choć nie ma w niej co prawda mowy o transatlantyckiej strefie wolnego handlu, to idea TTIP jest wobec niej doskonale komplementarna. Jej skuteczne
wcielenie w życie przyczyni się w dużej mierze do sukcesu nowej strategii mającej podnieść
atrakcyjność ekonomiczno-biznesową Europy.
W obecnych czasach konkurencyjność kraju lub regionu jest nierozerwalnie związana
z handlem oraz inwestycjami, które przepływają pomiędzy granicami. Konkurencyjność nie
może być więc rozpatrywania wyłącznie z jednego punktu widzenia. W celu dokładnego jej
zbadania konieczne jest przeanalizowanie całego kontekstu wraz z jego złożonością oraz obserwacja wielu nieustannie zmieniających się czynników. Polityka handlowa UE, której elementem jest proces negocjacyjny TTIP, jest kluczową składową, która w najbliższych latach
wpłynie znacząco na pozycję konkurencyjną Unii, nie tylko w aspekcie handlu dobrami
i usługami, przepływu kapitału i ludzi, ale także w kontekście ekologii czy kierunku, w jakim
będzie zmierzał ład światowy. Wypracowanie porozumienia z USA oraz w kolejnym kroku
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również z Kanadą – krajem, z którym UE także zamierza zliberalizować handel, może znacząco przybliżyć Wspólnotę do osiągnięcia celów określonych w nowej strategii.
EUROPA 2020 stanowi ewolucyjne przejście od jej poprzedniczki przyjętej w Lizbonie, łącząc w sobie cele związane z konkurencyjnością ekonomiczną z celami społecznymi
oraz zrównoważonym rozwojem. Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, tak i teraz założono 10-letni okres realizacji, a wyznaczone zadania zdają się być bardziej osiągalne103. Proces
negocjacyjny TTIP ujawnia bowiem na każdym etapie nowe przeszkody, jakie pokonać muszą obaj partnerzy w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. W tym samym czasie sama Europa musi się mierzyć z wewnętrznymi różnicami. Nie można bowiem harmonizować polityki
handlowej z państwem trzecim w warunkach, kiedy to nie wszystkie kraje europejskie są
przekonane o słuszności i dobrym kierunku prowadzenia unijnej polityki w tym zakresie. Tak
więc dążenie do wypracowania rozwiązania na arenie transatlantyckiej, zmusi również Unię
do budowania wewnętrznych kompromisów i szukania jednomyślności w zasadniczych dla
niej sprawach. Kluczowe jest, aby Unia mówiła jednym głosem i prezentowała Stanom Zjednoczonym spójne stanowisko, dając tym samym jednoznaczny sygnał oraz wyrażając chęć do
pokonania problemów, z jakimi muszą zmierzyć się obecnie negocjatorzy porozumienia,
w celu uwolnienia zablokowanego potencjału zlokalizowanego po obu stronach Atlantyku.
Tabela 4.2. EUROPA 2020 – identyfikacja głównych celów
EUROPA 2020
Wskaźnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 20-64 lata na poziomie 75%
3% PKB UE przeznaczane na badania i rozwój (B+R)
„20/20/20” w zakresie energii i klimatu – 20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990
r., wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu do 20%, wzrost efektywności energetycznej do 20%
Spadek odsetka osób kończących zbyt wcześniej edukację do <10%, wzrost do co najmniej 40% odsetka osób
w wieku 30-34 posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne
Redukcja ubóstwa – wydźwignięcie co najmniej 20 mln osób z kręgu wykluczenia społecznego i ubóstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, < http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_ EUROPA 2020.pdf>, [dostęp 29.08.2014].

Cele, jakie zostały przedstawione w projekcie EUROPA 2020 (Tabela 4.2.), nie są
bezpośrednio związane z unijną polityką handlową, gdyż są to dwa odrębnie prowadzone
przez UE obszary kompetencyjne. Nie da się jednak zaprzeczyć związku przyczynowoskutkowego, jaki nastąpi w momencie wejścia w życie transatlantyckiej strefy wolnego han103
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dlu. Założenia strategii są bowiem w dużej mierze kwantyfikowalne oraz bazują na ekonomicznych osiągnięciach Wspólnoty. Poprzez uwolnienie handlu, w następstwie efektu rozlania, zmianie mogą ulec wskaźniki, jakimi dokonuje się pomiaru i weryfikacji postępów
w osiąganiu celów przedstawionych w tabeli. Chodzi jednak nie tyle o sam ilościowy, tym
samym mierzalny, wpływ liberalizacji handlu transatlantyckiego, ale przede wszystkim na
jego jakościowy wpływ na życie Europejczyków. Jeśli TTIP wejdzie w życie, to na Starym
Kontynencie, bez względu na to, jaki będzie się realizował scenariusz (patrz Rozdział III),
każdy z celów strategii EUROPA 2020 będzie w jakiejś części uwzględniał dokonujące się
zmiany. W wariancie najbardziej optymistycznym, realizacja planu podniesienia konkurencyjności globalnej UE oraz TTIP będą na siebie wzajemnie oddziaływać w sposób pozytywny. Dążenie krajów europejskich do zwiększenia odsetka wydatków budżetowych przeznaczanych na badania i rozwój pozwoli rozwinąć się europejskiej technologii, umożliwi jej
sprzedaż lub transfer w ramach strefy i pozwoli czerpać szerokie korzyści – przekładające się
na większe zyski przedsiębiorstw, wzrost płac oraz zatrudnienia w przemyśle zaawansowanych technologii, charakteryzującego się najwyższym wskaźnikiem innowacji i wynalazczości. Synergia jaka potencjalnie zaistnieje, pozwoli UE może nie tyle na stanie się najbardziej
konkurencyjną gospodarką świata, ale zapewne przyczyni się do zmniejszenia różnic i dystansu, jaki dzieli ją od Japonii czy państw BRIC – rozpatrywanych jako państwa trzecie
w tym kontekście. Pozytywne skutki odnotowane zostaną również w związku z tym w USA.
Ostatecznie więc zdolność konkurowania UE na pewno poprawi się w relacji z resztą świata.
Jeśli zaś chodzi o drugą stronę porozumienia TTIP – to dystans jaki dzieli Europę od USA nie
powinien się relatywnie zwiększać lub przynajmniej tempo pogłębiania się różnić powinno
znacznie zwolnić104. Ze względu na wysoki poziom rozwoju gospodarczego możliwe jest
osiągniecie konwergencji

w niektórych sektorach gospodarki, tym bardziej za sprawą po-

wiązań sieciowych między przedsiębiorstwami oraz zanikaniem kolejnych barier w prowadzeniu biznesu na odległość.

104
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4.3. Potencjalny wpływ TTIP na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem MŚP
Unijna polityka handlowa oraz strategia budowania konkurencyjności europejskiej
oddziałują na siebie wzajemnie i w związku z tym wymagają znacznego stopnia koordynacji
w kwestiach zasadniczych, zarówno z jednej, jak i z drugiej perspektywy. Dynamika europejskiego rynku wewnętrznego wymaga od UE coraz to większej konkurencyjności w konfrontacji z resztą świata, dlatego znaczenie wolnego handlu w kontekście wzrostu gospodarczego,
wywołującego efekt wzrostu zatrudnienia, jest obecnie nieporównywalnie większe niż miało
to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Jeśli Europa nie chce wypaść z gry, musi zliberalizować
przepływy zewnętrzne oraz relacje z państwami trzecimi, w tym z tak strategicznymi partnerami jak USA. Ma to niebagatelne znaczenie w sytuacji, gdy dwie trzecie importu docierającego do UE to surowce, komponenty oraz towary pośrednie, podlegające obróbce częściowej
lub finalnej na terenie Wspólnoty, w setkach tysięcy firm – głównie tych mniejszych, świadczących usługi podwykonawstwa, obrotu uszlachetniającego lub pozostających producentem
końcowym. Spadek kosztów stałych związanych z importem, nie związanych stricte z produkcją czy transportem, według teorii ekonomii, odczuwalny byłby w gospodarce w postaci
niższych stałych kosztów produkcji, powodując efekt pozytywnego domina nie tylko w skali
mikro, ale niemal natychmiast także w perspektywie makro. Europejskie firmy mogłyby pozwolić sobie na powalczenie o nowych klientów na innych rynkach oraz wzmocnić swoją
pozycję w ramach Wspólnoty oraz strefy. Elementem walki o nowe rynki zbytu byłaby na
pewnym etapie również obniżka cen lub oferowanie w podobnej cenie towarów lepszej jakości, zastępując obecnie tańszy komponent jego nieco lepszym zamiennikiem, dostępnym
w podobnej cenie.
Według obliczeń Komisji Europejskiej, finalizacja wszystkich toczących się
obecnie rozmów dotyczących wolnego handlu, w których Unia występuje jako strona, może
docelowo zwiększyć unijny PKB o około 2% lub więcej. Dałoby to podobny impuls jak rozszerzenie Wspólnoty o państwa wielkości Danii czy Austrii. Najważniejszym jednak argumentem za TTIP jest możliwość powstania ok. 2 mln nowych miejsc pracy105. Znaczna ich
część wykreuje się w sektorze MŚP, który dodatkowo stymulowany jest poprzez wiele programów prowadzonych poprzez różne agendy unijne, począwszy od zachęt finansowych dla
osób bezrobotnych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Zapotrzebowanie na
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Wolny handel to jedno ze źródeł wzrostu gospodarczego, raport Komisji Europejskiej z cyklu „Handel”, Luksemburg 2014, s. 4-5, <http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/trade_pl.pdf>, [dostęp 4.09.2014].
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pracowników wymusi kolejne dostosowania – zarówno na rynku pracy, jak i w sektorze
szkolnictwa czy też rozmieszczeniu ludności w zależności od lokalizacji przedsiębiorstw.
Skutkiem tego będzie wzrost mobilności siły roboczej, ale również biznesu, który w obecnych
warunkach nie potrzebuje do swojego funkcjonowania jednej stałej siedziby - szczególnie
małe firmy działające w branży e-commerce, których tysiące próbuje zaistnieć na rynku.
Transatlantycka strefa wolnego handlu otworzy przed nimi nie tylko nowe możliwości pozyskiwania kontrahentów oraz zleceniodawców, obniży także koszty ich funkcjonowania,
a w razie niepowodzenia pozwoli pracownikom na stosunkowo szybkie znalezienie nowego
miejsca pracy lub rozpoczęcie kolejnego biznesu. Ponadto, wiele start-upów nie wymaga na
początku znacznego wkładu finansowego, dlatego otwarcie się rynku transatlantyckiego pobudzi przedsiębiorczość jednostek, które do tej pory przed założeniem własnego biznesu
zniechęcały krajowe oraz międzynarodowe bariery regulacyjne.
Zdecydowana większość MŚP działa w sektorze handlu i dystrybucji106 – dwóch
obszarach, na które TTIP wpłynie najbardziej. Charakteryzują się one przede wszystkim największym stopniem rozdrobnienia, a co za tym idzie – znacznym poziomem konkurencji,
który nie sprzyja lub wręcz uniemożliwia powstanie monopolistycznych konglomeratów. Dla
większość małych firm pierwszym stopniem ich internacjonalizacji jest podjęcie działalności
importowo/eksportowej, która nie wymaga od nich zaangażowania dużego kapitału, którego
i tak nie posiadają oraz umożliwia operowanie według strategii JIT107, która dodatkowo obniża koszty, ale wymaga niezwykłej kooperacji oraz stosowania coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań, np. technologii RFID108. Dla wielu z nich, liberalizacja oznacza wypłynięcie na zupełnie szersze rynki oraz możliwość osiągnięcia większej dywersyfikacji osiąganych
przychodów oraz dokonywanej sprzedaży i zaopatrzenia, zabezpieczając się tym samym
przed szeregiem różnych rodzajów ryzyka – począwszy od wypadków losowych, po celowe
działania państw (np. embarga stosowane obecnie wzajemnie przez Rosję) oraz inne niekorzystne zmiany o charakterze ekonomicznym, naturalnym, rynkowym itp. Dla małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa to znaczącą rolę, gdyż nie są one w takim stanie jak duże firmy
zabezpieczyć swoich interesów, często nie są też świadome ryzyka, jakie może zagrażać ich
działalności, ani też nie stać ich na długotrwale ponoszenie z tego tytułu wymiernych kosz106

Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, opracowanie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,<https://www.slaskie.pl/STRATEGIA/strat_L.pdf>,
[dostęp 4.09.2014].
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JIT (JUST-IN-TIME; dokładnie na czas) – strategia zarządzania zapasami zorientowana na optymalizację ich
poziomu w procesie produkcyjno-magazynowym i redukcję związanych z tym kosztów.
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RFID – technika umożliwiająca odczyt etykiet znajdujących się w odległości do kilku metrów w celu identyfikacji przedmiotu.
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tów. Możliwość dywersyfikacji, zarówno jeśli chodzi o dostęp do kapitału, inwestycje oraz
dostawców, pozwoli im elastyczniej dostosowywać się do wahań obserwowanych na rynku
rodzimym lub obcym oraz podejmować stosowne kroki w celu uniknięcia negatywnego
wpływu na całość prowadzonych operacji i ogólny standing finansowy, czyniąc europejskie
MŚP znacznie bardziej konkurencyjnymi. Poprzez ich większą ekspozycję na arenie światowej, podlegać będą one wielu nowym presjom konkurencyjnym - zmuszając podmioty do
nieustannego śledzenia rynku oraz dostosowywania swojej oferty oraz cennika do aktualnej
sytuacji. Będzie to zdecydowanie pozytywnym bodźcem dla przedsiębiorczości oraz innowacyjności w produkcji, zarządzaniu i reklamie, prowadząc przede wszystkim do efektywniejszej alokacji zasobów i pozwalając w efekcie Europie na sukcesywne poprawianie swej konkurencyjności zewnętrznej oraz budowanie trwałych sieci powiązań między firmami.
TTIP może wspomóc europejską konkurencyjność również w kontekście możliwości
osiągania korzyści skali. Szczególnie teza ta wiążąca jest w przypadku sektora MŚP, który ze
względu na swą charakterystykę nie jest w stanie wypracować swego potencjalnego optimum
produktywności. Za sprawą geograficznego rozszerzenia się zliberalizowanego obszaru, firmy
staną przed zupełnie nowymi możliwościami, jeśli chodzi o dostarczanie towarów i usług na
rynkach, na których do tej pory nie były obecne. Wraz ze zniesieniem ceł oraz rozwiązaniem
kwestii spornych w zakresie regulacji, warunki konkurowania staną się dla wszystkich graczy
wspólnego rynku jednakowe. Będzie to swoistym testem dla wielu firm, z których nie każda
wyjdzie obronną ręką. Konkurencja działa bowiem na zasadach podobnych jak naturalna selekcja – pozwala przetrwać najsilniejszym, w efekcie wzmacniając ich. Nieprawdą jest jednak, iż w długim okresie utrzymywanie się tego zjawiska prowadzić może do przekształcania
się MŚP w duże, transnarodowe przedsiębiorstwa uzurpujące sobie pozycję monopolisty rynkowego. Teza ta jest fałszywa głównie za sprawą potencjału, jaki stworzy zliberalizowany
rynek transatlantycki dla powstawaniu coraz to nowych ambitnych przedsiębiorstw, które
poprzez podnoszenie własnej innowacyjności i stawianie na rozwój pracowników będą
w stanie znaleźć swoją własną niszę na rynku, nie dopuszczając do tworzenia się trwałych
monopoli. Nie pozwoli na to przede wszystkim europejska polityka konkurencji, która za
główny cel stawia sobie dobro konsumenta i bacznie śledzi przedsiębiorstwa obsługujące
znaczną część danego rynku, nakładając na nie liczne zobowiązania oraz ograniczenia – m.in.
związane z nabywaniem mniejszych, lokalnych firm.
Bez wątpienia TTIP wyróżniać się będzie na tle obecnie istniejących stref wolnego
handlu pod wieloma względami, głównie za sprawą rangi, jaką na arenie międzynarodowej
dzierżą obie strony. Będzie to jednak zupełnie innego rodzaju porozumienie ze względu na
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geograficzną odległość partnerów. W przypadku wejścia w życie umowy, ze względów
oczywistych nie będziemy mieli możliwości obserwowania ożywienia handlu przygranicznego, na który najczęściej składają się produkty żywnościowe, materiały budowlane, drobne
usługi itp., których obrotem trudnią się najczęściej małe lub lokalne firmy. Dla wielu z nich
możliwość rozszerzenia obszaru zaopatrywania lub sprzedaży w głąb innego państwa jest
czasem bardziej opłacalna niż podobny krok wewnątrz państwa macierzystego. W tym aspekcie europejskie MŚP prosperujące na terenach przygranicznych nie odczują efektów kreacji
lub przesunięcia handlu. Zyskać jednak na takim stanie rzeczy mogą przedsiębiorstwa transportowe oraz logistyczne, zajmujące się dostarczaniem towarów oraz jego rozładunkiem.
Rozwój przedsiębiorczości może nastąpić w okolicy największych miast portowych Europy
oraz lotnisk. Strumień handlu to jednak nie tylko towary, które trzeba przemieścić z punktu
A do B. To również szansa na przepływ usług oraz przede wszystkim kapitału, generującego
nowe miejsca pracy oraz inwestycje charakteryzujące się coraz większym odsetkiem innowacyjności oraz efektywności wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów, w sposób zdalny
lub na zasadach kooperacji.
TTIP oznacza też potencjalną konieczność wewnętrznej konsolidacji rynku europejskiego, jego zdecydowane ujednolicenie – czego zapewne oczekuje zarówno strona amerykańska, ale także wielu przedsiębiorców europejskich. Problem konkurencyjności Europy nie
może być postrzegany jedynie w kontekście globalnym, konieczne jest przeanalizowanie zjawiska również w wymiarze wspólnotowym, na poziomie każdego państwa członkowskiego.
O ile Unia wyznacza ogólny kształt, w którym zmierzać ma budowa jednolitego rynku, to
nadal występują liczne przeszkody, które należy rozwiązać wewnętrznie, aby Europa dążyła
do osiągnięcia wewnętrznej konwergencji. Jedynie w takich warunkach będzie ona w stanie
w pełni wykorzystać potencjał z rozwiązania, jakim jest projekt TTIP. Jednolity rynek europejski, gotowy na otwarcie się w stronę USA, będzie w stanie konkurować i odnieść wymierne korzyści z liberalizacji handlu. Rozwiązania problemu niższej konkurencyjności Europy,
należy więc najpierw poszukać wewnątrz samej Unii, koordynującej poczynania każdego
z krajów, aby w następnym kroku podjąć wyzwanie podniesienia globalnej konkurencyjności
i stopniowej ekspansji europejskiej na świecie. Istotną rolę do odegrania w tym zakresie mają
MŚP, które szybciej reagują i niejednokrotnie lepiej obserwują rynek niż duże przedsiębiorstwa transnarodowe, które najczęściej potrzebują więcej czasu oraz zaangażowania znacznych
zasobów na przeforsowanie zmian lub weryfikację profilu swej działalności. Małe przedsiębiorstwa są naturalnym barometrem gospodarki, który najszybciej reaguje na zmiany w otoczeniu, w którym funkcjonuje. MŚP są swoistymi liderami innowacyjności, gdyż w ramach
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nieskomplikowanej struktury zarządzania nie występują opóźnienia implementacyjne oraz
problemy z przepływem informacji. W warunkach nasyconego rynku są w stanie powalczyć
o nowych odbiorców, szybko dostosowując swoją ofertę do zgłaszanego zapotrzebowania
i zmieniających się gustów, jednak na ich pozycję konkurencyjną rzutują głównie środki regulacyjne, którym muszą sprostać rozszerzając działalność poza rynek pierwotny, częstokroć
bardziej skomplikowane niż zorganizowanie transportu poprzez Atlantyk.
Transatlantycka strefa wolnego handlu to projekt o niespotykanej do tej pory skali.
Różnorodność zagadnień, jakie należy rozwiązać podczas procesu negocjacyjnego zapewne
nie wyczerpuje całej problematyki stosunków Europa-USA. W oparciu o dostępne modele
oraz empiryczne doświadczenia istniejących już stref wolnego handlu można tworzyć symulacyjne scenariusze, jakie mogą zostać zrealizowane po zliberalizowaniu handlu transatlantyckiego. Potencjalne korzyści najczęściej przeważają nad kosztami. Nie znaczy to jednak, iż
można zupełnie pominąć negatywną stronę porozumień bilateralnych. W przypadku znoszenia barier chroniących rynek, należy się liczyć z większym naporem konkurencyjnym firm
zagranicznych, szczególnie w sektorach do tej pory najbardziej chronionych poprzez wysokie
cła lub mnogość środków pozataryfowych. W związku z tym wiele firm, głównie małych
i średnich przedsiębiorstw, musi liczyć się z tym, iż utrzymanie dotychczasowej pozycji lub
w dalszym etapie ekspansja, mogą okazać się niemożliwe. Z reguły jednak upadek małych
przedsiębiorstw nie odbija się tak negatywnie na gospodarce i konkurencyjności regionu, jak
bankructwo największych zakładów przemysłowych, w oparciu o które funkcjonuje lokalna
społeczność. Bezrobocie powstające w wyniku bankructwa mniejszych firm nie działa tak
destrukcyjnie na rynek pracy i nie obciąża kasy państwowej w takim stopniu, jak upadki dużych przedsiębiorstw z nierentownych sektorów, np. energetyki konwencjonalnej czy branży
wydobywczej. W efekcie liberalizowania przepływów na nowym, większym rynku, istniejące
do tej pory podmioty niekoniecznie muszą znaleźć dla siebie miejsce. Grozi to zamknięciem,
szczególnie w perspektywie pierwszych lat, najmniej konkurencyjnych przedsiębiorstw, które
nie są zdolne wytwarzać innowacji lub podejmować współpracy międzynarodowej w celu
ograniczenia kosztów i czerpania korzyści skali. Uwolnione jednak w ten sposób zasoby
można wykorzystać w gospodarce w sposób znacznie bardziej produktywny w innych branżach, gdzie ich efektywność będzie wyższa, przekładając się tym samym na poprawę konkurencyjności ogólnej i odczuwalne w jej wyniku efekty pośrednie.
Mimo, iż TTIP jest projektem, którego rozpoczęcie w dużej mierze zapoczątkowane
zostało pod silnym naciskiem korporacji transnarodowych, to pozornie MŚP mogą na nim
zyskać relatywnie najwięcej. Duże przedsiębiorstwa poradziły sobie dotychczas z przeszko79

dami oraz barierami w handlu transatlantyckim. Obecnie dążą do maksymalizacji swoich zysków poprzez ograniczanie kosztów, jakimi są cła i środki pozataryfowe, w obliczu ograniczonych możliwości poprawy swojego standingu finansowego. Liberalizowanie przepływów
oznacza jednak dla wielu MŚP szansę na łatwiejszy dostęp do kapitału lub podjęcie współpracy ze znacznie większym kooperantem zagranicznym. Często są to partnerstwa strategiczne
i bardzo prestiżowe, pozwalające na uniknięcie ryzyka podejmowania współpracy z nieznanym partnerem zagranicznym oraz poniesienia kosztów rozpoznania obcego rynku. Dla firmy
międzynarodowej, współpraca z lokalnym dostawcą pozwala wkroczyć na nowe, nieznane
rynki przy minimalnym zaangażowaniu środków. Firmy te, zazwyczaj dążące do osiągnięcia
korzyści skali, skupiają sią na standaryzacji oferowanych produktów. Poprzez korzystanie
z usług lokalnych przedsiębiorstw są w stanie zdywersyfikować swoje portfolio i lepiej trafić
w gusta nowych indywidualnych odbiorców, którzy znają i cenią markę krajową109. Podwykonawstwo dla globalnej firmy zabezpiecza z drugiej strony także interesy krajowych dostawców, którzy mogą liczyć na terminowość w dotrzymywaniu zobowiązań oraz na transfer
technologii, wiedzy i stylu zarządzania, eksponując tym samym swoje kluczowe kompetencje,
dające przewagę komparatywną nad konkurentami. Sami też mogą dbać i rywalizować
o względy potencjalnych zleceniodawców, dokonując cyklicznych inwestycji i stawiając na
innowacje. Pozwala to na zmniejszenie luki produktywności, jaka występuje pomiędzy dużymi a małymi przedsiębiorstwami. Konsekwentnie, również państwa odczuwają coraz większą presję w kontekście rozwoju infrastruktury przesyłowej oraz zapewnienia zintegrowanej
sieci transportowej, umożliwiającej przepływ towarów i usług, np. drogą elektroniczną.
W efekcie konkurencyjność krajów oraz firm pochodzących z obrębu nowo powstałej strefy
wolnego handlu ma szansę się umacniać, umożliwiając bardziej skuteczną walkę na rynku
globalnym.

4.4. Podsumowanie
Odnowiona Strategia Lizbońska w postaci planu EUROPA 2020 pozostaje zorientowana na dwa kluczowe cele, jakimi jest wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie, które jednocześnie powinny iść w parze ze wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej gospodarki Unii Europejskiej, postrzeganej jako jednolity rynek na arenie międzynarodowej. Działania podjęte
w ramach realizacji strategii mają na celu wspomóc europejskie przedsiębiorstwa w sprosta109

M. Białasiewicz, Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznym i Zarządzania” nr 17, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 70-73.
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niu presjom, pojawiającym się głównie z kierunku wschodniego, ale również zachodniego –
szczególnie w sektorze dóbr wysoko przetworzonych oraz luksusowych, charakteryzujących
się najwyższym stopniem innowacyjności, zaawansowaną technologią oraz marżą zysku. Dane liczbowe przytoczone w pierwszej części tego rozdziału pozwalają zgodzić się z koniecznością podjęcia wzmożonego wysiłku na rzecz przywrócenia Europie utraconej pozycji
w handlu światowym.
Kwestia konkurencyjności oraz problem dostosowania gospodarki europejskiej do
wymogów współczesności pojawiają się również w debacie dotyczącej toczących się obecnie
negocjacji TTIP. Świadczy to zarówno o złożoności problematyki oraz o jej randze
i wpływie na kształt stosunków transatlantyckich. Skoordynowana polityka ekonomiczna,
której jakże ważnym elementem składowym jest handel, wpływa bezpośrednio na pozycję
konkurencyjną gospodarek i tworzących je podmiotów. W przypadku TTIP oraz
EUROPA 2020 mamy do czynienia ze zbieżnością i przenikaniem się celów. Nie uda się Europie osiągnąć wymiernych korzyści z liberalizacji handlu bez podniesienia atrakcyjności
firm, kapitału i zasobów zlokalizowanych na Starym Kontynencie, zdolnych do rywalizacji na
rynku globalnym. Również realizacja celów założonych w projekcie EUROPA 2020 zależy
w dużej mierze od powodzenia idei wolnego handlu na linii USA-Europa, która wymusi na
przedsiębiorstwach konieczność podjęcia wysiłku na rzecz wprowadzenia bardziej wydajnych
i ekonomicznie optymalnych rozwiązań i wyborów. Negocjowane porozumienie nakreśla
coraz to nowe problemy, z jakimi zmierzyć się muszą obaj partnerzy. Bariery w handlu
transatlantyckim stanowią poważną przeszkodę w budowaniu solidnych podstaw konkurencyjności podmiotów europejskich, dlatego wszelkie działania na rzecz ich zniesienia zmuszą
firmy do stawienia czoła nowym realiom oraz dokonania kluczowych i koniecznych zmian.
TTIP poprzez swój potencjał oraz siłę oddziaływania w skali światowej będzie rozwiązaniem
pionierskim, które wytyczy nowy kierunek rozwoju globalnych stosunków handlowych.
Rozwiązania wynegocjowane przez obie strony zapewne odbiją się na przyszłym kształcie
kontaktów multilateralnych. Przyjęte założenia mogą z czasem stać się powszechnie obowiązującymi zwyczajami ze względu na znaczenie USA i UE w światowej hierarchii, zmuszając
tym samym państwa trzecie do podporządkowania się głównym nurtom w zakresie ochrony
konsumentów, jakości produktów itp., pozwalając gospodarkom krajów wysoko rozwiniętych na konkurowanie z zyskującymi na znaczeniu krajami BRIC.
W okresie krótkim będzie się to wiązać z koniecznością zaciągania zobowiązań
i angażowania znacznych zasobów. Negatywne skutki będą w pewien sposób niwelowane
poprzez środki, jakie Wspólnota przeznacza na realizację programu EUROPA 2020 dla osób
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oraz firm chcących inwestować w innowacje. W przypadku MŚP są to najczęściej nakłady
przeznaczane na szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, podnoszące tym samym wartość i produktywność kapitału ludzkiego – podstawowej składowej konkurencyjności. Tak
więc poprzez integrację celów oraz synchronizację czasu ich realizacji zamierzone efekty
mogą zostać osiągnięte w relatywnie krótszym okresie czasu przy mniejszych kosztach. Budowanie silnej pozycji UE na gospodarczej mapie świata poprzez skupienie się na aspekcie
konkurencyjności, jest działaniem długofalowym, nastawionym na generowanie skumulowanego efektu w długim okresie w postaci osiągnięcia wyższej stopy rozwoju gospodarczego
oraz zapewnienie obywatelom stale poprawiającej się jakości życia.
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Zakończenie
Generalnie, idea TTIP zyskała pozytywne przyjęcie zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w USA. Każdy z podmiotów dostrzega szanse jakie niesie za sobą liberalizacja
i tak już intensywnych transatlantyckich stosunków handlowych. Nie można jednak bagatelizować głosów negatywnych, pochodzących głównie z najbardziej konserwatywnych kręgów
związanych z tradycyjnymi sektorami gospodarki. Argumenty te odnoszą się przeważnie do
zagrożeń w obszarze konkurencyjności, na jakie wystawione zostaną mniej rentowne przedsiębiorstwa europejskie, które poza tym, iż generują znaczną ilość miejsc pracy, nie przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności gospodarki UE, a często obciążają jej budżet poprzez korzystanie z pomocy publicznej. TTIP pozwala spojrzeć na gospodarkę europejską
w kontekście harmonizacji regulacji wewnętrznych oraz identyfikacji słabych i mocnych
punktów, stanowiących odpowiednio o przewadze komparatywnej UE, którą należy wspierać
i eksponować na arenie międzynarodowej.
Przedłużający się proces negocjacyjny potwierdza tezę o złożoności i wieloaspektowości relacji amerykańsko-europejskich. W celu wypracowania jak najlepszego ostatecznego
kształtu umowy, należy wziąć bowiem pod uwagę interesy wielu grup społecznych, narodowościowych i zawodowych, tak aby liberalizacja wpłynęła na większą aktywizację osób oraz
przedsiębiorstw, nie stając się przy tym grą o sumie zerowej, w której występują wygrani
i pokonani. Główną przesłanką podjęcia się budowy nowej strefy wolnego handlu jest konieczność uniknięcia osłabienia pozycji USA i UE w handlu światowym, w którym to ich
znaczenie w ostatnich latach ulega wyraźnej deprecjacji.
Mówiąc o TTIP oraz korzyściach płynących z jej wprowadzenia, należy mieć też na
uwadze interes państw trzecich. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej USA i UE nie może
dokonać się wyłącznie kosztem partnerów zewnętrznych. Źródeł postępu i innowacji należy
upatrywać wewnątrz państw nowej strefy, w uwolnieniu i realokacji nieopłacalnych lub nieefektywnych do tej pory zasobów oraz likwidacji najmniej konkurencyjnych sektorów. Wymaga to jednak znacznego zaangażowania politycznego, społecznego oraz podjęcia działań na
rzecz aktywizacji oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników. Zlikwidowanie nierentownych sektorów będzie wiązało się jednak z dużym kosztem społecznym, szczególnie
w początkowej fazie, ale wymusi na politykach podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku
uzdrowienia filarów gospodarki europejskiej. Bariery, jakie obecnie występują we wzajemnym handlu są wyznacznikami głównych problemów, które negatywnie rzutują na konkuren83

cyjność przedsiębiorstw zachodnich, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając im zaistnienie na
rynku światowym. Trwałe rozwiązanie przynajmniej części z tych kwestii niemal natychmiast
pozwoli firmom europejskim i amerykańskim myśleć o rozwoju i nowych rynkach zaopatrywania i zbytu w kontekście czerpania korzyści skali oraz standaryzacji, prowadząc do większej produktywności posiadanych zasobów oraz ich dywersyfikacji.
Zniesienie istniejących do tej pory przeszkód natury regulacyjnej lub ich harmonizację można również uznać za swoistą innowację - główny cel, wokół którego skoncentrowana
jest strategia EUROPA 2020. Dobitnie ukazuje to konieczność integracji polityki unijnej, nie
tylko w aspekcie handlu i konkurencyjności, ale również w faktycznym wymiarze budowania
jednolitego rynku oraz pokonywania przeszkód, jak nierówne stawki roamingowe czy koszty
spedycji przesyłek. Synchronizacja działań o różnym podłożu pozwoli z większą dozą prawdopodobieństwa zrealizować wymienione w planie cele, dając mocne podstawy do wzrostu
pozycji konkurencyjnej UE, szczególnie w sektorze MŚP, który generuje największy odsetek
innowacji. Cierpi on jednak przy tym najbardziej na zniekształcających handel barierach
i środkach pozataryfowych, które znacznie ograniczają możliwości małych firm, jeśli chodzi
o ekspansję na rynki zagraniczne lub możliwości dostępu do taniego kapitału.
Ponadto zapisy, które znajdą się w TTIP, ze względu na zasięg i znaczenie porozumienia, będą bacznie obserwowane przez resztę świata. Finalnie, mają one szansę stać się
wyznacznikiem nowego kierunku, w którym zmierzać będą rozmowy multilateralne, dając
Europie i USA przewagę związaną z brakiem przymusu dostosowania się do wypracowanych
wcześniej rozwiązań. Skłonienie reszty świata do adaptacji podobnych rozwiązań pozwoli
członkom strefy transatlantyckiej na uzyskanie wyraźnej przewagi konkurencyjnej i wyznaczenie ścieżki, po której zmierzać będzie cała WTO, zachowując przy tym swoją dotychczasową pozycję na arenie międzynarodowej. Unia Europejska jest doskonałym przykładem na
to, jak pozytywne efekty przynosi harmonizacja standardów i jak stymulujący wpływ na rozwój przedsiębiorczości ma unifikacja standardów.
TTIP, przynajmniej w początkowej fazie, to jednak głównie wyzwanie dla Europy
w kontekście jednomyślności prezentowanego stanowiska w negocjacjach. UE musi zdecydować o tym, czy jest bardziej egalitarna i dąży do wyrównania szans wszystkich państw
członkowskich, czy jednak jej działania nakierowane są na osiąganie wymiernych korzyści,
poprzez inwestowanie głównie w ośrodki, które przejawiają największy potencjał, jeśli chodzi
o generowanie nowych technologii. Również USA muszą zgodzić się na pewne ustępstwa.
Póki jednak TTIP nie stanie się faktem, a opinia publiczna nie pozna szczegółowych zapisów
i warunków tworzenia się największej na świecie strefy wolnego handlu, należy nadal ostroż84

nie podchodzić do realizacji tej idei oraz unikać jej idealizowania. Do tej pory obie strony
przygotowały w sumie pięć różnych projektów, a w związku z tym, iż negocjatorzy nie powiedzieli jeszcze ostatecznego słowa, możemy spodziewać się dalszego dynamicznego rozwoju sytuacji.
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