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Kapita  kontratakuje. Dlaczego nale y zablokowa  TTIP  
Michel Husson, 2015-03-16 
 
 
Rokowania w sprawie TTIP [1] trwaj  od ponad roku. Artyku  ten ukazuje si  po wielu 
innych artyku ach na ten temat [2]. K adzie si  w nim nacisk na pewne aspekty analizy; 
chodzi o to, aby przyczyni  si  zarówno do debat, jak i do mobilizacji przeciwko TTIP. 
 
11 lutego 2013 r. “grupa robocza na wysokim szczeblu” (sic) utworzona w tym celu wspólnie 
przez Stany Zjednoczone i Uni  Europejsk  zaleci a [3] swoim przywódcom politycznym 
podj cie rokowa  na temat “pe nego i ambitnego” porozumienia, które obejmowa oby szeroki 
wachlarz spraw dotycz cych dwustronnego handlu i inwestycji – w tym równie  spraw 
zwi zanych z regulacjami w tych dziedzinach – i przyczyni oby si  do wypracowania regu  
wiatowych. Nazajutrz, w przemówieniu “o stanie Unii” (tzn. Stanów Zjednoczonych), 

Barack Obama zapowiedzia  “podj cie rokowa  z Uni  Europejsk  na temat rozleg ego 
transatlantyckiego partnerstwa handlowego”, poniewa , “wolny i sprawiedliwy handel 
prowadzony przez Atlantyk stwarza miliony dobrze wynagradzanych miejsc pracy”. Ta 
dobrze skoordynowana operacja, polegaj ca na wylansowaniu projektu porozumienia, 
wie czy a dwa dziesi ciolecia intensywnego lobbingu przez rozmaite organizacje i instytucje 
reprezentuj ce interesy firm ponadnarodowych z obu stron Atlantyku.  
 
Projekt nie zrodzi  si  zatem ostatnio [4]: w 1995 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej i 
ameryka skiego Departamentu Handlu zorganizowano Transatlantyki Dialog Gospodarczy 
(TABD). To “superlobby” skupia przedstawicieli 70 firm ponadnarodowych, których celem 
jest wyeliminowanie trade irritants, zadra nie  handlowych i podniesienie konwergencji 
regulacyjnej do rangi zasady pod has em: Approved once and accepted everywhere (Raz 
zaaprobowane i wsz dzie akceptowane). Ju  wtedy Komisja Europejska [5] podkre la a, e 
“jedn  z najcz ciej cytowanych przez przedsi biorstwa po obu stronach Atlantyku przeszkód 
dla handlu jest brak wzajemnego uznania norm, certyfikatów itd.” i wyznawa a zasad  

osz , e “ wiat biznesu powinien by  zaanga owany w identyfikacj  tych dziedzin, w 
których nale y dzia ”. 
 
Komisja Europejska wyst pi a natychmiast z argumentacj  [6] na rzecz przyst pienia do 
rokowa . Przedstawi a w niej wyniki studium wp ywu zamówionego w Centrum Bada  
Polityki Gospodarczej (CEPR), które specjalizuje si  w ledzeniu europejskiej deregulacji. 
Dokument ten jest interesuj cy dlatego, e bardzo jasno wyk ada si  w nim neoliberaln  
filozofi  ekonomiczn , która le y u podstaw tego procesu. Jego zasadniczy postulat jest 
nast puj cy: “handel jest motorem rozkwitu”, a wszelki hamulec wyst puj cy w sferze 
handlu i inwestycji prowadzi do ubytków w dobrobycie. Handel pozwala bowiem “oferowa  
konsumentom i przedsi biorcom wi ksz  ró norodno  towarów i us ug, nieraz po ni szych 
cenach”. P ace maj  natomiast wszystko do stracenia z powodu stagnacji w dwustronnym 
handlu, prowadz cej do spadku konkurencyjno ci przedsi biorstw, a w ko cu do obni ki 

ac. 
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Szturm na “bariery nietaryfowe” 
 
Takiej postawie, typowej dla neoliberalnego dogmatyzmu, towarzyszy  równie  zasadniczy 
zwrot. G ówna nowo  projektu polega na tym, e nie chodzi ju  o klasyczne porozumienie o 
wolnym handlu, które przede wszystkim zmierza do obni enia ce  czy do zniesienia kwot 
importowych. Posuni cia te, nazywane barierami taryfowymi, s  ju  (przeci tnie) 
zredukowane w stosunkach mi dzy dwoma partnerami do niewielu rzeczy: c a przeci tnie 
stanowi  tylko 2,2% warto ci produktów europejskich importowanych do Stanów 
Zjednoczonych i 3,3% warto ci produktów ameryka skich importowanych do Europy. Na 
celowniku TTIP znajduj  si  zatem tzw. non tariff measures bariery nietaryfowe 
(pozataryfowe, NTM), które, je li wierzy  Komisji Europejskiej, bezprawnie podnosz  koszty 

 do 73,3% w przypadku eksportu europejskiego na rynek ameryka ski do 56,8% w 
przypadku eksportu ameryka skiego na rynek europejski. 
 
Niezwykle szeroka definicja posuni  nietaryfowych obejmuje ogó  regulacji prawnych, 
ksi gowych, finansowych, ekologicznych, sanitarnych, fitosanitarnych, technicznych czy 
chroni cych w asno  intelektualn  (marki i patenty). Zatem nie chodzi jedynie o normy 
techniczne, ale o prawdziwe opcje na rzecz takiego, a nie innego typu spo ecze stwa – o 
otwarcie us ug i rynków publicznych dla inwestycji prywatnych czy o zakaz wo owiny z 
hormonami, ograniczenie organizmów genetycznie modyfikowanych czy zakaz eksploatacji 
gazu upkowego. Jedynym wy czonym z rokowa  sektorem nie jest kultura, lecz sektor 
audiowizualny. Natomiast, po raz pierwszy na tak  skal , rokowaniami obj to rolnictwo, jak 
równie  finanse. 
 
A przecie  te dwie strefy ekonomiczne s  ju  w du ej mierze zintegrowane: przypada na nie 
prawie po owa wiatowego PKB i 1/3 handlu wiatowego. Stany Zjednoczone s  pierwszym 
adresatem eksportu europejskiego zarówno je li chodzi o towary (292 mld euro w 2012 r.), 
jak i o us ugi (157 mld). Powa ne s  te  inwestycje krzy uj ce si : Stany Zjednoczone s  

ównym adresatem inwestycji europejskich ( cznie 1,3 bln euro) i na odwrót (1,4 bln). 
 
Trzy g ówne powody sprawiaj , e taki projekt, od dawna forsowany przez lobbies 
kapitalistów, ujrza  w ko cu wiat o dzienne. Pierwszy to spowolnienie wzrostu handlu 
wiatowego, który, wed ug wiatowej Organizacji Handlu (WTO), wyniós  w 2013 r. tylko 

2,2% – natomiast w latach 1990-2008 przeci tnie wynosi  6%. Dla WTO gospodarka 
wiatowa nie funkcjonuje ju  “normalnie”: “drugi rok z kolei handel wiatowy wzrós  w 

takim samym tempie jak wiatowy PKB, a nie dwukrotnie szybciej, jak to normalnie 
wygl da” [8]. 
 
Drugi powód to wyczerpanie si , a nawet kryzys wielostronnych rokowa  prowadzonych w 
ramach WTO. Zreszt  od dawna porozumienia dwustronne pozwalaj  obchodzi  t  
przeszkod  zarówno na Pó nocy, jak na Po udniu. Jednocze nie z TTIP negocjuje si  TiSA 
[9], CETA [10] czy Porozumienia o Partnerstwie Gospodarczym mi dzy Uni  Europejsk  a 
Afryk  [11]. 
 
Trzeci powód, zwi zany z drugim, polega na tym, e projekt TTIP wyra nie wykoncypowano 
jako narz dzie maj ce na celu powstrzymanie wzlotu krajów wschodz cych. Jest to nawet 
wypowiedzenie im wojny handlowej. W ród czynników hamuj cych transatlantyckie 
przep ywy finansowe Komisja Europejska wyra nie wymienia szybki wzrost gospodarczy 
krajów wschodz cych, szybki rozwój cuchów zaopatrzenia z Azj  Wschodni , mno enie 
si  porozumie  o wolnym handlu, w których centrum znajduje si  Azja, fakt, e dla Unii 
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Europejskiej Chiny i Korea sta y si  wa nymi partnerami handlowymi, podobnie jak Rosja i 
Turcja. W projekcie tym chodzi o odzyskanie udzia ów w rynku utraconych na rzecz nowych 
krajów-konkurentów i o potwierdzenie wspólnej dominacji dwóch g ównych mocarstw 
gospodarczych. 
 
To wszystko nie obywa si  bez sprzeczno ci. Np. rozwój globalnych cuchów warto ci jest, 
rzecz jasna, dzie em firm ponadnarodowych, które chc  produkowa  i montowa  swoje 
towary w krajach, w których p ace s  niskie, i oczywi cie nie chodzi o rezygnacj  z tego 
znakomitego narz dzia przechwytywania warto ci w skali mi dzynarodowej. Niektóre bariery 
nietaryfowe maj  na celu ochron  przemys ów narodowych przed konkurencj wiatow  i nie 
jest tak, e firmy, których one dotycz , z góry zainteresowane s  ich redukcj , a tym bardziej 
ich zniesieniem. 
 
 
Oceny TTIP 
 
W zamówionym przez Komisj  Europejsk  studium skutków [12] przewiduje si , e w 
przypadku najdalej id cej liberalizacji korzy ci wynikaj ce z TTIP dla Unii Europejskiej 
przek ada yby si  na sum  119 mld euro, a dla Stanów Zjednoczonych na 95 mld. wiczenie 
to przeprowadzono jednak na horyzoncie 2027 r., przyjmuj c, e PKB by by wówczas 
wy szy w Europie o 0,48% i w Stanach Zjednoczonych wy szy o 0,39% ni  wtedy, gdyby nie 
by o  TTIP.  Zak adaj c,  e  TTIP  wszed by  w  ycie  w  2015  r.,  wynika  z  tego,  e  nadwy ka  
wzrostu, osi gni ta dzi ki istnieniu TTIP, by aby nieznaczna: wynosi aby 0,04% w Europie i 
0,03% w Stanach Zjednoczonych. Po to, aby prezentacja ta by a atrakcyjniejsza, we 
wspomnianym studium trzeba by o prze  powy sze rezultaty na nadwy  dochodu, 
która dla przeci tnej rodziny mia aby wynosi  w Europie 545 euro, a w Stanach 
Zjednoczonych 655 euro. Absolutnym k amstwem jest jednak twierdzenie, e tyle wynosi aby 
ona “co roku”; z pobie nej nawet kalkulacji wynika, e to nieprawda – e takie liczby s  
bardzo zawy one, poniewa  implikuj  co najmniej dwukrotnie wi kszy wzrost dochodu 
gospodarstw domowych ni  PKB. Krytyka, której nale y podda  tego rodzaju wiczenia, nie 
ma jedynie technicznego charakteru, lecz pozwala równie  wyeksponowa  neoliberalny 
optymizm, który paso ytuje na takich studiach, i wskaza  le cy u ich podstaw dogmat 
towarowy: wszelk  regulacj  uwa a si  za koszt (który mo na skwantyfikowa ), w ogóle nie 
bior c pod uwag  jego skutków dla stabilno ci gospodarczej i dobrobytu spo ecznego. 
 
Na tym jednak nie koniec. Jak widzieli my, w studiach nad TTIP zak ada si  jego minimalny 
wp yw na wzrost gospodarczy. Przewiduje si  natomiast powa ne wzmo enie wymiany 
handlowej. Wed ug CEPR eksport europejski do Stanów Zjednoczonych wzro nie o 28%, a 
eksport ameryka ski do Europy o 37%. W innej ocenie, pochodz cej z CEPII [13] i stosuj cej 
tego samego rodzaju metodologi  co CEPR, dochodzi si  do jeszcze wyrazistszego wyniku – 
handel dwustronny wzro nie o po ow , a mianowicie, odpowiednio, o 49 i 53%, przy prawie 
zerowej, bo wynosz cej jedynie 0,3%, nadwy ce wzrostu PKB. 
 
To bardzo wa ny punkt, gdy  ambicj  TTIP, w najbardziej nawet pochlebnych prezentacjach, 
nie jest zapewnienie wzrostu PKB (ani, rzecz jasna, dobrobytu spo ecze stw), lecz 
przyspieszenie globalizacji poprzez zwi kszenie stopnia otwarcia obj tych nim gospodarek na 
rynek wiatowy. Skutkowa oby to poddaniem tych gospodarek jeszcze wi kszej kontroli ze 
strony firm ponadnarodowych i nara enie coraz szerszych rodowisk spo ecznych na wymogi 
konkurencji. 
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Zagro enia ze strony TTIP 
 
Projekt TTIP zmierza do zakwestionowania wszelkich regulacji, które maj  na celu uj cie 
funkcjonowania  kapitalizmu  w  pewne  karby,  i  zrównanie  ich  w  dó .  Ma  to  na  celu  
rozszerzenie w skali transatlantyckiej zasady konkurencyjno ci norm, która zawiadywa a 
konstrukcj  europejsk . Potencjalnie nic nie le y poza zasi giem TTIP – ani prawo do pracy, 
ani rozbudowa us ug publicznych, ani normy ekologiczne, ani ochrona zdrowia. Jednocze nie 
ambicj  jest obej cie instytucji reprezentuj cych (a w ka dym razie maj cych reprezentowa ) 
demokratyczne suwerenno ci. Skupimy si  tu na rolnictwie i finansach [14]. 
 
Jedna z nowo ci TTIP polega w nie na tym, e porozumienie to obejmuje równie  
rolnictwo. Wprowadzenie rolnictwa do porz dku dziennego rokowa  g ównie wynika z tego, 
e po enie Stanów Zjednoczonych na tym polu pogorszy o si  w stosunku do po enia 

Unii Europejskiej, jak równie  krajów wschodz cych, a zw aszcza Brazylii, która w 2012 r. 
sta a si  trzecim eksporterem wiatowym [15]. Je li chodzi o produkty rolne, to w pewnej 
liczbie sektorów klasyczne os ony celne odgrywaj  jeszcze istotn  rol  na rzecz Stanów 
Zjednoczonych [16]. Taka sama asymetria istnieje w dziedzinie norm fitosanitarnych, które w 
Stanach Zjednoczonych s  o wiele mniej restrykcyjne – mamy tam do czynienia z takimi 

nymi praktykami, jak k panie drobiu w chlorze czy hodowanie byd a na hormonach [17]. 
Liberalizacja handlu produktami rolnymi mia aby zatem bardzo gro ne skutki, gdy  
podda aby Uni  Europejsk  – a rykoszetem równie  reszt wiata – konkurencji ze strony 
ultraproduktywistycznego (i po rednio dotowanego przez pa stwo) rolnictwa 
ameryka skiego, co poci ga oby za sob  utrat  suwerenno ci ywno ciowej oraz 
wyrugowanie form rolnictwa ekologicznego czy tradycyjnego. 
 
Finanse oferuj  odwrotny wizerunek, w takiej mierze, w jakiej to w Stanach Zjednoczonych, 
po uchwaleniu w 2010 r. ustawy Dodda-Franka, regulacja bankowa jest bardziej restrykcyjna. 
Inicjatywa w tej sprawie nale y do wielkich banków europejskich (Barclays, Deutsche Bank, 
BNP itd.) i do Komisji Europejskiej, która po raz kolejny s y za rzecznika ich interesów. 
Poparcia udzielaj  im, rzecz jasna, banki ameryka skie, które równie  s  zainteresowane 
odryglowaniem tej regulacji. W tej sprawie, podobnie jak w wielu innych, “wyciek ” pewien 
dokument Komisji Europejskiej [18] i zasila on uzasadnione niepokoje, poniewa  proponuje 
si  w nim “mechanizmy, które mog yby zarówno zminimalizowa  obowi zuj ce regulacje, 
jak równie  uniemo liwi  wszelk  now  regulacj  pozostaj  w sprzeczno ci z interesami 
wielkich grup finansowych po obu stronach Atlantyku” [19]. 
 
 
Regulacja sporów 
 
Jedn  z wielkich stawek, o które toczy si  gra zwana TTIP, jest lansowany przez firmy 
wielonarodowe projekt stworzenia mechanizmu Investor-State Dispute Settlement, regulacji 
sporów mi dzy inwestorami a pa stwami (ISDS). Business Europe, lobby przedsi biorców 
europejskich, wyja nia bez ogródek, czego oczekuje od takiego mechanizmu. “Dobrze poj ta 
ISDS gwarantuje odpowiedni  ochron  inwestycji firm zagranicznych i zapewnia im 
odszkodowania w przypadku bezpo redniego czy po redniego wyw aszczenia czy braku 
sprawiedliwego potraktowania. Mechanizm ten pozwala inwestorom na podejmowanie 
dzia  prawnych na neutralnym gruncie i nie licz c si  z politycznie wra liwymi wzgl dami, 
je li pa stwo narusza okre lone w porozumieniu regu y.” Wypada tu sprecyzowa , e w 
rozumieniu przedsi biorców termin “wyw aszczenie po rednie” oznacza wszelkie posuni cie 
ograniczaj ce zyski przedsi biorstwa. 



 5 

Po to, aby wszystko by o jeszcze ja niejsze, Business Europe podaje nast puj cy przyk ad: 
“Je li po wej ciu TTIP w ycie w Stanach Zjednoczonych uchwali si  jak  ustaw , a jej tre  

dzie pogwa ceniem porozumienia, to b dzie ona mog a by  uznana przez s dy krajowe za 
zgodn  z konstytucj . Zatem jedyna mo liwo  zapewnienia sobie odpowiedniej ochrony, 
jaka pozostaje inwestorowi, to zaskar enie takiej ustawy do arbitra u mi dzynarodowego.” 
[20] Takie mechanizmy regulacji sporów ju  istniej  w ramach rozmaitych porozumie  
handlowych i inwestycyjnych. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 
(UNCTAD), rejestruj ca takie odwo ania si  do arbitra u mi dzynarodowego, stwierdza, e 
ich liczba szybko ro nie (by o ich 57 w 2013 r.) i e dotycz  one szerokiego wachlarza spraw: 
“domniemanych czy rzeczywistych wyw aszcze , cofni cia patentów czy zezwole , regulacji 
energii itd.” [21] W jednym ze studiów praktyk s dów arbitra owych wskazuje si  ponadto, 
e “arbitrzy faworyzuj : 1. Stanowisko powodów w porównaniu ze stanowiskiem 

zaskar anych pa stw oraz 2. Stanowisko powodów z wielkich krajów-eksporterów 
zachodnich kapita ów w porównaniu ze stanowiskiem powodów pochodz cych z innych 
krajów” [22]. W pozwach kwestionuje si  posuni cia podejmowane w obliczu kryzysu 
finansowego (Argentyna czy Grecja) lub w dziedzinie ochrony zdrowia czy ochrony 
rodowiska. Spo ród wielu innych przyk adów [23] mo na tu przytoczy  pozew Philip Morris 

przeciwko Urugwajowi i Australii, wniesiony pod pretekstem, e wygl d paczek papierosów 
w tych krajach spowodowa  utrat  przez ten koncern udzia u w rynku [24]. 
 
Rokowania tocz  si  w jak najwi kszej tajemnicy, ale wydaje si , e jedn  z przeszkód 
stoj cych na ich drodze s  opory wobec wprowadzenia do porozumienia s dów 
arbitra owych. Do niedawna opiera y si  Niemcy, a przede wszystkim Francja [25]. Cho  
niew tpliwie nie jest to przeszkoda niemo liwa do pokonania, nale y chwyta  si  takich 

nie sprzeczno ci po to, aby z tej kluczowej przecie  sprawy uczyni  jeden z celów 
mobilizacji spo ecznej przeciwko TTIP. 
 
 
Nieko cz cy si  proces, który nale y zablokowa  
 
Projekt TTIP to ofensywa na ca ej linii przeciwko temu wszystkiemu, co wyznacza ramy 
funkcjonowania kapitalizmu, a zw aszcza firm wielonarodowych. Zagra a ogó owi norm 
socjalnych i ekologicznych, ale równie  demokratycznych, poniewa  stara si  obej  
instytucje przedstawicielskie i prawne, które pozwalaj  sprawowa  demokratyczn  
suwerenno . Wprowadzenie tego projektu w ycie oznacza oby wielki regres pod wzgl dem 
mo liwo ci trzymania finansjery w jakichkolwiek ryzach i odwrócenie si  plecami do 
wszelkiego projektu transformacji ekologicznej. Monstrualn  wr cz bezczelno ci  jest 
bowiem twierdzenie, e TTIP doprowadzi by do olbrzymiego wzrostu wymiany handlowej, a 
jednocze nie twierdzenie, e skutki dla spo ycia energii by yby nieznaczne – tak, jakby 
kontenery mia y p yn  przez Atlantyk na aglowcach! Tymczasem Komisja Europejska 
pozwala sobie bez enady na tak  w nie bezczelno . “Zgodnie z analiz  skutków, 
przeprowadzona przez Komisj  Europejsk , ekologiczne skutki partnerstwa 
transatlantyckiego powinny by  globalnie umiarkowane. Nawet przyjmuj c hipotez  silnej 
liberalizacji, w studium tym przewiduje si  tylko bardzo niski wzrost generalnej emisji CO2. 
Ponadto wynika z niego to, e inne ewentualne drugorz dne skutki ujemne partnerstwa 
transatlantyckiego (wzrost odpadów, spadek bioró norodno ci i wzmo one wykorzystanie 
zasobów naturalnych) powinny by  w du ej mierze zrównowa one przez korzy ci p yn ce ze 
wzmo enia wymiany towarów i us ug ekologicznych.” [26] 
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Wej cie TTIP w ycie nie jest przes dzone, o czym np. wiadczy nast puj ca, pe na 
niepokoju konstatacja Business Europe, w której sygnalizuje si , e projekt znajduje si  “pod 
coraz wi kszym ostrza em populistycznym. Niebezpieczna mieszanka fa szywych twierdze , 
kampanii zastraszania i k amstw wywiera presj  na zwolenników tego megaprojektu. Chodzi 
bowiem rzeczywi cie o megaprojekt: bardziej ni  handel, stawk  s  zwyczaje i normy” [27]. 
Dlatego Business Europe i Izba Handlowa Stanów Zjednoczonych przygotowuj  ju  plan B, 
w którym przewiduje si  utworzenie Rady Wspó pracy Regulacyjnej. Mia aby ona prawo 
wgl du w normy [28]. Projekt ten równie  ma poparcie Komisji Europejskiej, co znalaz o 
wyraz w nocie, która “przeciek a” w grudniu 2013 r. [29] Chodzi wi c faktycznie o 
nieko cz cy si  proces, który ma zosta  narzucony ca emu wiatu. Ameryka ska Izba 
Handlowa k adzie na to nacisk stwierdzaj c, e “rozdzia  pt. TTIP w sprawie inwestycji 
powinien z biegiem czasu sta  si  swojego rodzaju standardem z ota dla innych porozumie  
w sprawie inwestycji” [30]. 
 
Rokowania na temat TTIP wpisuj  si  w d ugi proces liberalizacji i deregulacji gospodarki 
wiatowej, ale ich osobliwo  polega na tym, e prowadz  je dwa wielkie mocarstwa 

kapitalistyczne, których celem jest przywrócenie swojego panowania. “Uwa amy, e 
potencjalne skutki TTIP wychodz  daleko poza handel i inwestycje. Jest to strategiczny 
zak ad o nasz  wspóln  przysz . By a sekretarz stanu Hilary Clinton mówi a o tym jako o 
gospodarczym NATO. Podobnie jak NATO, TTIP to postawienie sobie zasadniczego dla 
naszych czasów pytania: jaka jest g ówna misja Zachodu w dzisiejszym wiecie? TTIP to 
strategiczna wizja zrewitalizowanego Zachodu, pocz tek renesansu transatlantyckiego, z 
którego skorzysta ca y wiat [i który] utoruje drog  przysz ym porozumieniom z innymi 
partnerami handlowymi.” [31] Karel De Gucht, europejski komisarz handlu i naczelny 
negocjator TTIP (mówi c nawiasem, oskar any o oszustwo podatkowe [32]), nie mówi nic 
innego: dla niego stawk  w TTIP jest “waga wolnego wiata zachodniego w wiatowych 
sprawach gospodarczych i politycznych” [33]. 
 
Chodzi wi c zatem o logik  dzia  wymierzonych w kraje wschodz ce, o czym Komisja 
Europejska mówi wprost w zwi zku z TiSA: “W przeciwie stwie do rokowa  prowadzonych 
w ramach cyklu Doha, mo liwe przysz e porozumienie na razie nie przewiduje uczestnictwa 
pewnych g ównych gospodarek wschodz cych, a zw aszcza Brazylii, Chin, Indii i krajów 
ASEAN. Nie jest zatem rzecz  po dan , aby wszystkie te kraje wyci ga y korzy ci z 
przysz ego porozumienia nie wnosz c do niego swojego wk adu i nie stosuj c si  do jego 
regu ” [34]. W projekcie chodzi w nie o doj cie do dwustronnego porozumienia, o 
potwierdzenie wspólnego panowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a nast pnie 
o narzucenie tych nowych regu  reszcie wiata i przezwyci enie w ten sposób sytuacji, w 
której wielostronne rokowania prowadzone w ramach WTO s  zablokowane. 
 
Je li pozostawi si  na boku regulacj  finansow  i rynki publiczne w Stanach Zjednoczonych, 
to mo e wydawa  si , e rokowania w sprawie TTIP s  niezrównowa one i e Stany 
Zjednoczone maj  w nich do zyskania wi cej ni  Europa. Prowadzi to zreszt  do 
rozd wi ków w onie Unii Europejskiej. W rokowaniach tych chodzi jednak równie  o 
przeniesienie na wy szy szczebel logiki, która cechowa a konstrukcj  europejsk , a 
mianowicie o stworzenie mechanizmu sprz enia zwrotnego w sferze posuni  
wymuszaj cych na szczeblu europejskim deregulacje i prywatyzacje w poszczególnych 
pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej. W imi  TTIP przywódcy europejscy b  mogli 
podj  dodatkowe kroki na drodze do dalszej deregulacji ycia gospodarczego w skali 
mi dzynarodowej. 
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Jest to jednak d uga droga, usiana okazjami do spowodowania krachu tego zgubnego 
projektu. Pierwsza z nich to “efekt Draculi” polegaj cy na ujawnianiu i demaskowaniu tego, o 
co chodzi w tocz cych si  rokowaniach i do czego one zmierzaj , a wi c tego wszystkiego, co 
ma by ci le tajne lub poufne. Odnotowano ju  pierwsze sukcesy na tym polu, gdy  dosz o 
do “przecieków” tajnych dokumentów, a szczególnie mandatu udzielonego negocjatorom 
europejskim [35]. Pozwoli o to wszcz  kampanie informacyjne i przeprowadzi  pierwsze 
mobilizacje. W ostateczno ci b dzie mo liwe sprzeciwienie si  ratyfikacji TTIP. 
 
Nale y uczyni  wszystko, co w naszej mocy, przeciwko tej próbie wzmocnienia wiatowego 
adu neoliberalnego. 
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