
 

 

Najväčšia obchodná dohoda súčasnosti 
čelí vážnym prekážkam 

Brusel, február 2014 

V júli uplynie presne rok od oficiálneho spustenia rokovaní medzi EÚ a USA o Transatlantickom partnerstve 
v oblasti obchodu a investícií, známom pod skratkou TTIP. Ako to už býva, obe strany ešte pred vlastným 
štartom rokovaní najmä prostredníctvom šéfov vyjednávacích tímov – komisára EÚ pre obchod Karla de 
Guchta a obchodného zástupcu USA Michaela Fromana, veľmi presvedčivo prezentovali ambiciózny plán 
úspešne ukončiť formálne rokovania o najväčšej obchodnej dohode súčasnosti do roku 2015. Na prvý pohľad 
sa mohlo zdať, že dvom najväčším ekonomikám sveta nestojí prakticky nič v ceste. Práve naopak, bohatá 
tradícia vzájomných historických, kultúrnych, politických a ekonomických prepojení medzi EÚ a USA mala 
byť garanciou bezproblémového a najmä rýchleho priebehu negociácií.  
 
Táto odhodlanosť bola podporená i ekonomickou realitou. Každý jeden deň predstavuje hodnota 
vzájomného obchodu tovarov a služieb medzi EÚ a USA približne 2 miliardy eur. V roku 2011 bola EÚ 
najväčším investorom v USA. V roku 2012 bola druhou najčastejšou destináciou pre export amerických 
tovarov a v roku 2010 pre export služieb. Do kariet negociačným tímom hrali aj predpokladané ekonomické 
dopady TTIP. Pokým USA si podľa viacerých odhadov majú prilepšiť o viac než 90 miliárd eur, EÚ by zóna 
voľného obchodu mohla priniesť až 120 miliárd eur, čo predstavuje približne 0,5 % HDP celej EÚ. Príjemne 
pôsobí prepočet na jednotlivé domácnosti – podľa neho si každá rodina v EÚ polepší o približne 545 eur.    
 
Už dnes je jasné, že pôvodný plán prijať zmluvu do dvoch, maximálne troch rokov bol prehnane 
optimistický. Čiastočné zastavenie financovania výdavkov americkej vlády z októbra 2013, ktoré dosť výrazne 
posunulo termín konania druhého kola rokovaní, či očakávané voľby do Európskeho parlamentu a následná 
výmena Európskej komisie (máj až október 2014), ktoré prerušia rokovania na politickej, nie však technickej 
úrovni, pritom rozhodne nepatria medzi najdôležitejšie dôvody spomalenia celého procesu. Hlavnou 
príčinou zabrzdenia rokovaní je predovšetkým komplikovanosť a komplexnosť obsahu navrhovanej zmluvy. 
Inými slovami, úspešné napredovanie rokovaní brzdí obrovské množstvo potenciálnych problémov a úskalí 
prameniacich zo snahy o harmonizáciu dvoch značne odlišných regulačných systémov. Práve z tohto dôvodu 
sa 17. a 18. februára konalo stretnutie de Guchta s Fromanom, ktoré malo opätovne definovať obsah TTIP.  
 
Na prvý pohľad sa zdá, že každé jedno z troch dosiaľ uskutočnených kôl bolo poznačené sporom o to, či 
konkrétna kontroverzná oblasť má alebo nemá byť zahrnutá do rokovaní o TTIP. Nadšenie zo začiatku 
rokovaní utlmila žiadosť Francúzka o vylúčenie audiovizuálnych služieb z rokovaní, na čo Američania 
reagovali rovnakou požiadavkou v oblasti služieb námornej dopravy, možno vnímať ako začiatok obávaného 
efektu snehovej gule. Paradoxne pritom vyznie skutočnosť, že neúspešný predchodca TTIP – dohoda Nový 
transatlantický trh, ktorú iniciovala Európska komisia, stroskotala v roku 1998 práve pre obavu Francúzska 
o svoj audiovizuálny priemysel. Druhé a tretie kolo sprevádzali vášnivé diskusie o problematike geneticky 
modifikovaných organizmov a ochrane osobných údajov. No a štvrté kolo už stihlo byť presunuté z polovice 
februára na 10. až 14. marec práve pre už spomínané stretnutie šéfov negociačných tímov, ktoré má, okrem 
iných sporných oblastí, riešiť problematiku začlenenia mechanizmu urovnávania sporov medzi štátom 
a investormi (v angličtine známe pod skratkou ISDS – Investor to State Dispute Settlement) do rokovaní 
o TTIP. 
 
Táto téma, predovšetkým jej nešťastná interpretácia, vzbudila taký rozruch, že sa Európska komisia koncom 
januára 2014 rozhodla na čas prerušiť oficiálne rokovania o TTIP a iniciovala verejnú konzultáciu s cieľom 
posilniť legitimitu celého procesu a vysvetliť základné princípy uvedeného mechanizmu. Inštitút ISDS 
pritom treba vnímať v prvom rade ako dôležitý nástroj na ochranu investorov v zahraničí. Skutočnosť, že 
krajina má funkčný právny systém totiž ešte negarantuje, že zahraniční investori budú rovnako chránení ako 
domáci. Vláda môže vyvlastniť investora alebo prijať zákony a opatrenia (napr. zákaz zisku), ktoré 
v konečnom dôsledku úplne zlikvidujú danú investíciu.  
 



 

 
 
Situácia sa nejaví o nič lepšie ani na druhom brehu Atlantiku. Na jasne formulovanú požiadavku EÚ zahrnúť 
do rokovaní aj reguláciu finančných služieb reagovalo Americké ministerstvo financií (US Treasury) 
odmietavo. EÚ v zapätí argumentovala tým, že prípadné úmyselné vynechanie nastavenia jasných pravidiel 
pre banky by predstavovalo veľké riziko pre globálnu finančnú stabilitu a znamenalo absolútne ignorovanie 
lekcie z krízy z roku 2008. Snaha EÚ využiť TTIP na uľahčenie dovozu lacnejších energetických surovín 
z USA, a tak aspoň čiastočne profitovať z cenovej revolúcie spôsobenej ťažbou bridlicového plynu naráža na 
rastúci nezáujem Američanov, ktorí si rýchlo uvedomili, čo by masívny export znamenal pre domácu cenovú 
hladinu. 
 
Ďalšou ranou pre TTIP v USA je rastúca kritika nedávno predstavenej spoločnej novely zákona na podporu 
obchodu (TPA – Trade Promotion Authority). Zmyslom tohto ustanovenia je od roku 2002 uľahčiť 
dojednávanie medzinárodných zmlúv tým, že Kongres môže predložený návrh zmluvy buď schváliť alebo 
odmietnuť, nemôže ho však meniť, blokovať a ani umelo predlžovať (známy filibuster), čo v minulosti viedlo 
k neúspechu viacerých zložito vyjednaných medzinárodných zmlúv. Paradoxne pritom vyznieva skutočnosť, 
že hoci bol návrh prezentovaný ako spoločný, teda oficiálne podporený oboma stranami, kritika zaznieva 
najmä z radov Demokratov, ktorí cítia poslednú šancu pred nadchádzajúcimi voľbami v novembri zastať sa 
zdecimovaného a nekonkurencieschopného amerického automobilového priemyslu a jeho zamestnancov. 
 
Čoraz viac preto zaznievajú hlasy, ktoré tvrdia, že obchodnú dohodu sa len ťažko podarí prijať v pôvodne 
zamýšľanej forme. Viacerí experti na oboch stranách sa prikláňajú k názoru, že TTIP by sa postupne mala 
zmeniť na určitý typ „žijúcej zmluvy“ (living agreement), ktorá by poskytla potrebný priestor na kontinuálnu 
spoluprácu regulačných orgánov z EÚ a USA. Pomaly sa tak napĺňa scenár, pred ktorým varoval Daniel 
Ikenson z amerického Cato Institute, keď uviedol, že ak chcú byť EÚ a USA úspešné, musia v rámci rokovaní 
o obsahu plánovanej zmluvy v plnej vážnosti uplatniť princíp bližšie visiaceho jablka. To znamená 
koncentrovať všetko úsilie na reálne dosiahnuteľné ciele. 
 
V prípade úspešného prijatia TTIP nepochybne prinesie hospodársky rast, tvorbu nových pracovných miest, 
nižšie ceny, väčší objem zahraničných investícií a zvýšenie životnej úrovne občanov EÚ a USA. Ostáva preto 
dúfať, že táto jedinečná príležitosť 21. storočia, ako sa táto dohoda často zvykne označovať, nepadne za obeť 
krátkozrakým a dočasným politickým víťazstvám na oboch brehoch Atlantiku. 


