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Międzynarodowe traktaty wolnego handlu – NAFTA, TTIP, 
ASEAN 

Streszczenie

W wyniku starannej analizy zachowań wielu państw dążących do stałego wzrostu wymiany han-
dlowej w skali międzynarodowej zasadne staje się zaprezentowanie Czytelnikom niniejszej publika-
cji zawierającej kilka przykładów aktualnych problemów rozwoju stref wolnego handlu. Jak wynika 
z historycznego punktu widzenia, zarówno układy GATT, a później WTO nie wystarczają do ustano-
wienia aktualnych regulacji i standardów w zakresie współczesnych potrzeb współpracy międzynaro-
dowej. Na powyższym tle zaprezentowano trzy układy stref wolnego handlu, jakimi są niewątpliwie 
NAFTA oraz ASEAN, a także aktualnie tworzony układ TTIP. W publikacji opisano zarówno zalety, 
jak i wady tworzenia oraz działania tego typu układów, starano się przedstawić przeszkody w realiza-
cji współcześnie tworzonych międzynarodowych układów handlowych. Warto podkreślić, iż obecnie 
tworzona jest nowa strefa wolnego handlu – Rosja-Białoruś-Kazachstan, co wskazuje, że międzyna-
rodowe strefy wolnego handlu są nie tylko zasadne, ale i potrzebne jako próba przeciwdziałania kry-
zysowi. Odnosi się wrażenie, że zaproponowana wspólna waluta Autyn ma przeciwdziałać dalszemu 
osłabianiu się wartości rubla. Nie bez znaczenia jest także przeciwdziałanie stref wolnego handlu 
postępującej globalizacji, a to z uwagi na szanse dla handlu międzynarodowego. Oczywiście, niektóre 
próby utworzenia stref wolnego handlu nie powiodły się, jednak głównie z powodów politycznych, 
np. Afrykańska Strefa Wolnego Handlu zainicjowana przez Libię. Nie ulega wątpliwości, że efek-
tywne utworzenie układu TTIP pozwoli na dokonanie wyraźnego postępu na drodze do utworzeniu 
najsilniejszej strefy tego typu na świecie. Stanie się to prawdopodobnie podczas tworzenia się układu 
BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz RPA). Należy jednak pamiętać, że zbiór tych państw nie 
tworzy obecnie żadnego formalnego związku handlowego, jednak Chiny podejmują próby utworze-
nia banku inwestycyjnego, który zapewne stanowić będzie próbę tworzenia formalnych łam dla przy-
szłej (lub przyszłych) stref wolnego handlu złożonych z krajów BRICS na wzór banku dla ASEAN. 

Słowa kluczowe: NAFTA – North American Free Trade Agreement, TTIP – Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, ASEAN – Association of Southeast Asia Nations.

Kody JEL: F50

NAFTA – North American Free Trade Agreement

W najbliższych latach trudno będzie zbudować podstawy Republiki Federalnej Europy, 
a w dalszych latach Stanów Zjednoczonych Europy, tak w wyniku opóźnień w budowie 
Europejskiej Unii Politycznej, jak i kryzysu gospodarczego. Jak obecnie twierdzi się, obec-
ny kryzys potrwać może do roku 2017, niektórzy zaś naukowcy uważają jednak, że aż do 
roku 2027. W tym sensie powstałaby luka rozwojowa zarówno przed USA, jak i przed Unią 
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Europejską, zwłaszcza jeśli weźmie się po uwagę tendencje to tworzenia nowych stref wol-
nego handlu. W tym kontekście podjęto próbę zaprezentowania Czytelnikom nowej strefy 
wolnego handlu łączącej Unię Europejską ze strefą wolnego handlu, znaną początkowo jako 
TAFTA – Transatlantic Free Trade Area, zaś od 2013 roku jako TTIP – Transatlantic Trade 
and Investment Partnership. Sens takiego traktatu uzasadniony jest faktem, iż 49% inwesty-
cji zagranicznych USA zawieranych jest w ramach Unii Europejskiej, natomiast inwestycje 
Unii Europejskiej w USA to 1,29 bln euro, co stanowi 35,2% wszystkich zagranicznych 
inwestycji Unii. Oczywiste jest, że trudno w aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej 
będzie sugerować konkretne daty powstania takiego związku państw, jednak wielu polity-
ków i naukowców podtrzymuje, że taki układ byłby dla obu stron korzystny. W konfrontacji 
z grupą państw BRICS, silna i innowacyjna grupa państw o dużym potencjale ekonomicz-
nym będzie ważnym ogniwem rozwoju gospodarki globalnej. Związek państw pod nazwą 
TAFTA, a teraz TTIP pomóc może w odbudowie poziomu innowacyjności Unii Europejskiej. 
Nie bez powodu o Unii Europejskiej mówiono, że cierpi na schorzenie zwane „euro skle-
rozą” i to nie tylko z uwagi na starzenie się społeczeństw Unii, ale głównie z powodu luki 
innowacyjnej. Wystarczy zapytać, gdzie produkuje się nowoczesne roboty przemysłowe, 
a jest ich dzisiaj ponad dwa miliony. Równocześnie układ ASEAN i LAFTA dążą stopniowo 
i systematycznie do zacieśniania więzów gospodarczych i rozszerzania swojego wpływu na 
sąsiednie kraje. W powyższej sytuacji inicjatywa efektywnego utworzenia układu TTIP jest 
nieunikniona – oczywiście, jeżeli zależy nam na utworzeniu silnego związku państw starej 
Europy i nowoczesnym zgrupowaniu państw Ameryki Północnej. 

Historycznie rzecz ujmując, w latach 40. i 50. XX wieku USA były sponsorem integracji 
europejskiej i politycznej Europy Zachodniej, pojmowanej przez USA jako partner gospo-
darczy. Już wtedy Eisenhower twierdził, że „tylko silny może współpracować”. Wówczas 
sprawy polityczne omawiano z poszczególnymi państwami, a sprawy gospodarcze podlega-
ły regulacjom GATT i GATTS, a później WTO. W 1962 roku powstał projekt Grand Design 
Johna F. Kennedy’ego, który miał na celu sformalizowanie współpracy transatlantyckiej. 
Jednak, tak jak idea Nowej Karty Atlantyckiej Henry’ego Kissingera w 1973 roku, nie nada-
wał się do realizacji w wymiarze dwustronnym. W praktyce, w tamtych latach wizja glo-
balnej liberalizacji handlu stała się przeszkodą w zawarciu umowy z Europą. Zdecydowanie 
korzystniejszym posunięciem było uchwalenie przez Kongres USA w 1992 roku ustawy 
Trade Expansion Act, która dopuściła obniżenie amerykańskich ceł importowych o 50% 
pod warunkiem uzyskania zbliżonych zniżek po stronie europejskiej. W owym czasie, a na-
wet w latach 60. i 70. Ameryka Północna postrzegała Europę jako blok handlowy reali-
zujący nieco odmienne cele w skali globalnej. Europę traktowano w tym okresie bardziej 
jako rywala, a nie sojusznika. Jednak w latach 80. pojawiły się pierwsze oznaki dyskusji, 
w szczególności w Europie, na temat dwustronnego uregulowania handlu transatlantyckie-
go z USA, w celu ułatwienia współpracy dla obu stron. W 1990 roku podpisano Deklarację 
Transatlantycką, która zainicjowała organizowanie spotkań na szczycie. Z tych inicjatyw 
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zrodziły się inicjatywy utworzenia NAFTA oraz przyszłego traktatu TTIP. Warto nieco bliżej 
zapoznać Czytelnika z traktatem NAFTA. Na wstępie trzeba zauważyć, że północnoame-
rykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) nie jest tak rozwiniętym układem współpracy 
jak Unia Europejska. Rozumieć go należy jako układ dość wszechstronny, lecz nie typo-
wo handlowy, ani też polityczny. Układ NAFTA – North Atlantic Free Trade Area dziś już 
można zaliczyć do trwałego związku Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. NAFTA 
nie zakładał w swych początkowych projektach wprowadzenia wspólnej unii celnej, ani 
walutowej, a państwa nie miały tworzyć wspólnej unii społecznej, ani gospodarczej. Co 
więcej, nie zakładano też wyrównywania poziomu rozwoju między państwami, które do 
tego traktatu przystąpiły. Najprościej rzecz ujmując – założono jedynie utworzenie strefy 
wolnego handlu w rejonie Ameryki Północnej. W efekcie traktat NAFTA obejmuje handel 
towarami i usługami, inwestycje, zamówienia państwowe, politykę konkurencji, monopolu 
i przedsiębiorstw państwowych. W skład struktur NAFTA wchodzi również polityka stan-
dardów oraz niektóre problemy ułatwień w ruchu osobowym, ochrona praw własności in-
telektualnej oraz podstawy i zasady rozwiązywania sporów. Innymi słowy traktat NAFTA 
ma swoje ograniczenia i nie jest tak daleko idący w swych strukturach organizacyjnych, sys-
temowych oraz powiązaniach decyzyjnych i prawnych jak Unia Europejska. Historycznie 
ujmując NAFTA to względnie młody traktat zainaugurowany dnia 17 grudnia 1992 roku, 
kiedy dokumenty założycielskie podpisali George Bush z USA, Carlos Salinas de Gortari 
z Meksyku oraz Brian Multoney z Kanady. Traktat wszedł w życie po ratyfikacji parlamen-
tów krajów-sygnatariuszy dnia 1 stycznia 1994 roku. Co ciekawe, inicjatorem negocjacji był 
Meksyk, który w pierwszym okresie dążył do utworzenia strefy wolnego handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi. USA już dnia 2 stycznia 1988 roku zawarły umowę z Kanadą tworząc strefę 
wolnego handlu z tym krajem pod nazwą FTA – Free Trade Association. W czasie tworze-
nia układu NAFTA brano pod uwagę nie tylko wspólne interesy w relacjach USA, Kanady 
i Meksyku, ale i konkurencję ze strony Unii Europejskiej i Japonii oraz zablokowanie impor-
tu z Chin dostarczającego ogromne ilości towarów niskiej jakości. Nie ukrywano też nadziei 
na przewodnictwo krajów strefy NAFTA w strefie kontynentu amerykańskiego. Motywem 
przystąpienia Meksyku do NAFTA była przede wszystkim chęć modernizacji gospodarki, 
zaś motywy USA i Kanady polegały na lokowaniu inwestycji zagranicznych w Meksyku. 
Oczywiście Meksyk również liczył na ułatwienia dostępu do rynku amerykańskiego oraz 
na perspektywy wzrostu gospodarczego, ponieważ Kanada i USA handlując między sobą 
działały na zasadach GATT. Układ NAFTA od początku swego istnienia zakładał stopniowe 
znoszenie ceł, kwot importowych oraz wielu licznych ograniczeń w handlu. W celu uła-
twienia przemieszczania się kapitału inwestycyjnego układ NAFTA zawarł wiele rozwiązań 
w zakresie standardów technicznych, jakości oraz ochrony środowiska. Po wejściu w życie 
układu NAFTA zniesiono niemal połowę ceł i prawie wszystkie ograniczenia ilościowe. 
Udało się również wprowadzenie w życie likwidacji uprzedzeń w traktowaniu towarów 
i usług nie gorzej niż towarów pochodzących z pozostałych krajów wchodzących w skład 
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państw NAFTA. Ten niejako mentalnościowy aspekt handlu przełożył się pozytywnie na 
sterowanie handlem światowym poprzez szersze otwieranie rynków wewnętrznych. Fakt 
ten miał pozytywne konsekwencje w procesach stowarzyszania się układu NAFTA z Unią 
Europejską. Do głównych celów układu NAFTA zalicza się: eliminację barier handlowych, 
ułatwienie handlu zagranicznego towarami i usługami między krajami członkowskimi, 
wspieranie warunków dla zdrowej konkurencji w strefie wolnego handlu, rozszerzenie moż-
liwości inwestowania na terytorium trzech krajów, zapewnienie odpowiedniej i efektywnej 
protekcji dla własności intelektualnej, wypracowanie efektywnych procedur dla stosowania 
porozumienia oraz wspólne administrowanie i rozwiązywanie sporów, stworzenie możli-
wości rozszerzenia układu NAFTA bez wprowadzania ograniczeń geograficznych, zwięk-
szenie konkurencyjności północnoamerykańskich firm, uszczelnienie granic. W założeniach 
porozumienie NAFTA miało być konkurencyjne wobec Europy i Japonii zapewniając USA 
przewodnictwo w sferze gospodarczej, choć, jak wiadomo, w początkowym okresie USA 
i Kanada miały wyraźną przewagę nad Meksykiem. W początkowym okresie działania 
NAFTA towary zostały podzielone na trzy grupy: towary przemysłowe (z wyłączeniem tek-
styliów), wyroby rolno-spożywcze oraz tekstylia (w tym ubrania). Dla każdej z tych grup 
opracowano plany stopniowego znoszenia stawek taryfowych. Założono, że stanie się to 
w okresie pięciu, dziesięciu do piętnastu lat, ponieważ niektóre sektory gospodarek były 
bardzo czułe na import z innych krajów członkowskich. Stawki celne i inne ograniczenia 
taryfowe zostały całkowicie zniesione w momencie wejścia umowy NAFTA w życie. Co 
ciekawe, państwa wchodzące w skład NAFTA zniosły wymagania stosowane wcześniej 
w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych inwestujących w sektorach gospodarki, któ-
rych działalność była w poważnym stopniu reglamentowana przez poszczególne państwa. 
Obecna, staranna analiza skutków działania układu NAFTA dowodzi, że wszystkie pań-
stwa odnotowały wyraźny wzrost inwestycji bezpośrednich. Natomiast w Meksyku swoje 
inwestycje lokują kraje spoza układu NAFTA licząc na to, że jest to właściwa, dobra droga 
wejścia na rynki pozostałych dwu członków NAFTA. 

Najważniejszym celem układu NAFTA było i jest przyczynianie się do wzrostu go-
spodarczego i zwiększanie zatrudnienia w państwach sygnatariuszy. Efekt ten osiąga się 
przez ułatwienia w procesach rozwoju przedsiębiorstw i poprawie ich konkurencyjności. 
Nie ustalono żadnych ograniczeń geograficznych, co sprzyja obecnym rozmowom z Unią 
Europejską, uszczelnianiu granic, tworzeniu struktur do rozwoju trójstronnej, regionalnej 
i wielostronnej współpracy i rozwoju korzyści wynikających z istoty umowy. 

Główną instytucją NAFTA jest Komisja Handlowa składająca się z ministrów handlu 
trzech krajów. Spotkania mają miejsce co roku, zaś bieżące prace są realizowane przez 
komitety robocze, tj. urzędników wyznaczonych przez każdą ze stron układu. Komisja 
Handlowa prowadzi panele arbitrażowe obsługiwane przez Sekretariat. W przypadku spo-
rów, właściwe rządy podejmują procedury konsultacyjne. W przypadku braku rozwiązania 
sporu, każde z państw może zażądać zwołania posiedzenia Komisji, a w konsekwencji po-
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wołania panelu arbitrażowego. Ważną funkcją układu NAFTA jest inicjowanie inwestycji, 
a w konsekwencji takich działań, jak ograniczanie restrykcji państwowych wobec inwe-
storów zagranicznych. Innymi słowy oznacza to, że żadne z państw członków NAFTA nie 
może traktować inwestorów z pozostałych krajów członkowskich gorzej niż inwestorów 
krajowych (jako równoważnych partnerów). Należy podkreślić, że przez inwestycje zagra-
niczne traktat NAFTA rozumie: aktywa przedsiębiorstw, papiery wartościowe o charakte-
rze udziałowym lub dłużnym (z wyłączeniem skarbowych), pożyczki dla przedsiębiorstw 
(o trzyletnim okresie zapadalności, co najmniej trzy lata) lub udzielone podmiotom zależ-
nym, udziały w przedsiębiorstwie, które uprawniają do części zysków lub przychodów, jak 
również nieruchomości wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Strony porozumienia wprowadziły też pewne ograniczenia. Przykładowo Meksyk wprowa-
dził ograniczenia dla inwestorów zagranicznych w sektorze petrochemicznym, energetycz-
nym i pocztowym, USA – w transporcie, telekomunikacji, lotnictwie i energetyce atomowej, 
natomiast Kanada – w wydobyciu uranu, sektorze petrochemicznym i gazowym, rybołów-
stwie, lotnictwie i przemyśle samochodowym. Istotne jest tu jednak ustalenie, że żadne 
państwo nie może w sposób bezpośredni ani pośredni znacjonalizować lub wywłaszczyć 
przedsiębiorstwa należącego do inwestora z innego kraju układu NAFTA. Podobne ogra-
niczenie dotyczy przedsiębiorstw działających w ochronie środowiska. W zasadzie uznaje 
się, że układ NAFTA nie wprowadził żadnych ograniczeń co do rozwoju systemów ochro-
ny środowiska. Kraje NAFTA podpisały także trzy umowy dodatkowe dotyczące kwestii 
zatrudnienia i prawa pracy. W ramach traktatu NAFTA powołano Komisję ds. Współpracy 
w dziedzinie zatrudnienia. Zalecenia tej Komisji sprowadzają się do rozwiązywania poprzez 
wspomniane już panele arbitrażowe. Komisja także może nakładać kary, sankcje handlowe, 
takie jak np. przywrócenie ceł itd. Traktat NAFTA obejmuje 364 miliony ludzi i stanowi 
największy obszar wolnego handlu na świecie. Dziś poza procesem tworzenia układu TTIP, 
NAFTA podejmuje próby poszerzenia o kolejne kraje Ameryki Łacińskiej. W dalszej per-
spektywie oznaczać to może nawiązanie współpracy NAFTA z układem LAFTA.

Porozumienie handlowe TTIP – Transatlanitic Trade and Investment 
Partnership 

Jak już wspomniano, na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia Europę postrzegano 
jako blok handlowy realizujący odmienne niż amerykańskie interesy gospodarcze. Były one 
na tyle różne, że USA traktowało Europę bardziej jak rywala/konkurenta, nie sojusznika. 
W latach 80. zapoczątkowano dyskusję w Europie, a potem w USA na temat dwustron-
nego uregulowania handlu transatlantyckiego z USA. W dekadzie lat 80. USA aktywnie 
tworzyły układ NAFTA. W 1990 roku podpisano Deklarację Transatlantycką, która była 
wynikiem wielu procesów negocjacyjnych na szczytach władz USA. W efekcie od poło-
wy lat 90. USA nie tylko stworzyły układ NAFTA, ale i rozpoczęły starania o liberaliza-
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cję relacji z Unią Europejską, która w tym czasie aktywnie negocjowała z państwami ba-
senu Morza Śródziemnego i z wybranymi krajami Ameryki Łacińskiej. Znaleziono nawet 
określenie TAFTA-Południe. Na ten okres przypadły też szersze badania, a potem działania 
zmierzające do utworzenia strefy wolnego handlu USA-Unia Europejska. Temat utworzenia 
układu TAFTA, nagłośniony tuż przed Szczytem Madryckim w 1995 roku, wzbudził głębo-
kie kontrowersje wśród państw Unii Europejskiej. W szczególności, takie kraje jak: Belgia, 
Portugalia, Austria i Hiszpania wniosły zastrzeżenia do ambitnej próby liberalizacji handlu 
po rundzie urugwajskiej – podczas 41. sesji GATT. Państwa północne Unii Europejskiej 
rozpoczęły opracowywanie Studium Wykonalności – Opportunity Study – dla projektu 
TAFTA. Po stronie amerykańskiej zarysowały się odmienne poglądy. Główne zastrzeżenia 
zaprezentowało Biuro Przedstawiciela Handlowego – US Trade w odniesieniu do stano-
wiska Departamentu Stanu. Rewelacyjna okazała się analiza Josepha Francois i Richarda 
Baldwina z 1997 roku, która wskazała, że stworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej 
wpłynie na wzrost PKB tak w Unii Europejskiej, jak i w USA o około 16-19%. Co więcej, 
z analizy tej wynikało, iż w przypadku podpisania takiego porozumienia w skali global-
nej, wzrost PKB w USA wyniósłby 90%, a w przypadku Unii Europejskiej nawet 200%. 
Ale dziś wydaje się, zwłaszcza wobec konfliktu z Rosją, założeniem prawie utopijnym. 
Jednak w skali porozumienia TAFTA, efekt wpływu na handel towarami nie byłby znaczny 
ze względu na niski poziom ceł. Przykładowo, w odniesieniu do rolnictwa wzrost wyniósłby 
4%, a pełne zniesienie wsparcia eksportu produktów rolnych przez Unię Europejską ozna-
czałoby wzrost eksportu amerykańskiego do Unii Europejskiej o około 4-5 mld dolarów. 
Równocześnie oszacowano, że wzrost importu z Unii Europejskiej mógłby wynieść około  
2 mld dolarów. Zauważono, że niektóre propozycje TAFTA nie byłyby zgodne z ustaleniami 
WTO, zaś proponowane rozwiązania mogłyby kolidować ze Wspólną Polityką Rolną Unii 
Europejskiej.

W efekcie na Szczycie Londyńskim w 1998 roku powołano prostszą strukturę pod nazwą 
TPG – Transatlantic Economic Partnership. Dokument ten nawiązywał do redukcji i elimi-
nacji barier handlowych oraz do wielu zaniedbanych wcześniej regulacji między USA i Unią 
Europejską. Było to jednak rozwiązanie zbyt skromne, co spowodowało, że jesienią 1998 
roku strony przyjęły oddzielny plan działania nazwany TEP Action Plan. Dotyczył on kon-
kretnych przedsięwzięć liberalizacyjnych, a w szczególności wzajemnego uznawania stan-
dardów w usługach, regulacji i harmonizacji. Planowano też dalsze redukcje ceł, zniesienie 
ograniczeń w przepływie kapitału, redukcje barier technicznych, ułatwianie dostępu przed-
siębiorstw amerykańskich i europejskich rynku zamówień publicznych oraz wspólnych dzia-
łań w zakresie przestrzegania praw własności intelektualnej. Rozpoczęła się też współpraca 
w zakresie inwestycji, konkurencji, handlu i ochrony środowiska także w ramach WTO. Te 
wszystkie problemy wymagały pewnej oceny i sterowania. Tym zadaniem zajęła się jednost-
ka pod nazwą TEP Steering Group. Jej działalność wspomagały grupy robocze zajmujące 
się szczegółowymi dziedzinami, np. biotechnologią, ochroną środowiska, bezpieczeństwa 
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żywności itp. Natłok spraw i pogłębiającej się skali współpracy spowodował że w 2013 
roku USA i Unia Europejska ogłosiły początek negocjacji utworzenia organizacji regulują-
cej transatlantyckie stosunki handlowo-inwestycyjne pod nazwą TTIP – Transatlantic Trade 
and Investment Partnership. Istotnym impulsem był globalny kryzys finansowy, który po-
trwać może przecież wiele lat. W opiniach naukowców z obu stron Atlantyku kryzys zaczął 
się w 2007 roku i potrwać może nawet do roku 2027. W chwilo obecnej nikt nie podjął wia-
rygodnych badań i ocen tego stanu rzeczy oraz konsekwencji do roku 2020, nikt także nie 
oszacował wpływu zapaści Rosji na gospodarkę światową. Jednak już dziś można stwier-
dzić, że dzięki zmniejszeniu barier handlowych PKB Unii Europejskiej może zwiększyć 
się o 0,5% rocznie, a USA o 0,4% rocznie i to do roku 2027. Mimo to pamiętać należy, że 
stawki celne USA należą do najniższych na świecie. Średnia stawka w 2011 roku wynosiła 
3,5% na towary rolne, 4,5% na towary przemysłowe, a w roku 2011 import do USA odbywał 
się na zasadach bezcłowych. W praktycznym oglądzie eksportu USA do Unii Europejskiej 
stwierdzić można, że USA zainteresowane są zwiększeniem eksportu pszenicy i soi, mięsa 
wołowego i wieprzowego oraz drobiu. Natomiast eksport unijny do USA stanowią towary 
o wyższej wartości dodanej, takie jak wino, piwo, wysokoprocentowe alkohole, przetwory 
żywnościowe, jak sery, szynka, czekolada itd. Pamiętać jednak należy, że towary unijne, 
takie jak jabłka, sery itd. nie mają dostępu do rynku USA, a wiele z nich obłożonych jest wy-
sokim cłem, np. mięso – 30% cła, napoje – 22-23% cła, nabiał – 139% cła itd. Delikatnym 
problemem jest ochrona przed importem żywnościowych produktów zwierzęcych uzyski-
wanych przy zastosowaniu w żywieniu hormonów, stymulatorów wzrostu – ze szczególnym 
wyróżnieniem antybiotyków. Dyskusyjne są również produkty GMO – zarówno roślinne, 
jak i zwierzęce, choć jak wiadomo w USA technologie GMO są stosowane na ogromną ska-
lę. Unia Europejska już 1997 roku wprowadziła odkażanie mięsa drobiowego substancjami 
bakteriobójczymi oraz zakaz stosowania tych substancji do dezynfekcji tuszek drobiowych 
w całym procesie produkcyjnym, a w 2010 roku – zakaz importu z USA owoców morza 
(skorupiaków i przegrzebek). Ważnym składnikiem jest oczywiście mleko według norm 
Unii Europejskiej. Istotna w surowym mleku jest liczba komórek somatycznych – LKS, 
gdyż jest to składnik stanu zdrowotnego zwierząt, od których pozyskano surowiec, a we-
dług USA ten element nie powinien stanowić kryterium w ochronie zdrowia publicznego. 
Odrębne ustalenia dotyczą produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów 
przetworzonych. Jak z tego widać, restrykcji jest wiele, a nawet zbyt wiele. Podobnie jest 
z barierami w eksporcie unijnym do Stanów Zjednoczonych. USA wydały zakaz przywozu 
bydła (BSE) ze wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z Wielkiej Brytanii. 
Podobny zakaz dotyczy importu wieprzowiny i wołowiny z uwagi na klasyczny pomór 
świń. Odrębne, ale nie mniej dotkliwe i przewlekłe procedury dotyczą przywozu owoców 
i warzyw, środków sanitarnych i fitosanitarnych, zwłaszcza w odniesieniu do jabłek, gru-
szek, papryki itd. Niezwykle trudne staje się pozyskiwanie certyfikatu, a w odniesieniu do 
jogurtów i innych przetworów mlecznych ww. procedury utrudniają dostęp do rynku amery-
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kańskiego. Nie rozwijając nadmiernie problemu restrykcji odnotować należy problem zaka-
zu importu nasienia oraz embrionów przeżuwaczy z krajów Unii Europejskiej. 

Kluczowym elementem są porozumienia Unii Europejskiej z USA w dziedzinie energe-
tyki. W tym dziale gospodarki USA postrzegane są jako konsument, a nie jako potencjalny 
dostawca surowców. W ostatnich latach, wobec wzrostu produkcji ropy naftowej i gazu, 
w USA pojęcie to uległo odwróceniu. W 2012 roku zauważył tę przemianę Parlament 
Europejski, co odwróciło kierunki przepływu w energetyce. Należy tu zwrócić uwagę 
na fakt, że współpraca UE z USA realizowana jest w ramach Transatlantyckiej Rady 
Gospodarczej – Transatlantic Economic Council oraz Rady ds. Energii UE – US Energy 
Council. Istotą działań obydwu tych organów jest opracowywanie wspólnych norm, 
stawek celnych na paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji, które w Unii 
Europejskiej są relatywnie niskie, natomiast zerowe stawki dotyczą węgla, koksu, surowej 
ropy naftowej. Równocześnie cła na oleje i pozostałe produkty destylacji smoły węglowej 
kształtują się na poziomie 0-3%, oleje z ropy naftowej, benzynę, oleje napędowe itd. mają 
stawkę 3,4-4,7%, gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory – 0,7% (w tym mieści 
się gaz skroplony i w stanie gazowym). Propan stosowany jako paliwo napędowe oraz do 
ogrzewania ma najwyższą stawkę – 8%. Należy podkreślić, że w USA pozycje obciążone 
cłem mają odmienne od unijnych stawki wyrażane zwykle w centach za baryłkę. Innymi 
słowy, poza nielicznymi wyjątkami cłom podlegają ropa naftowa i kondensaty gazu oraz 
oleje ropy naftowej niesurowe, benzyna, nafta, oleje napędowe, opałowe. Stawki te nie są 
jednak wysokie. W 2012 roku średni poziom stawek celnych wyniósł 1,9%, w praktyce 
w przedziale 0,002-7,89%. Towary pochodzące z krajów, z którymi USA mają podpisa-
ną umowę o wolnym handlu są importowane na warunkach bezcłowych. Stawki zerowe 
obowiązują także w odniesieniu do węgla kamiennego, koksu i gazu ziemnego. Z kolei 
w Unii Europejskiej nie występują żadne istotne ograniczenia w eksporcie do USA paliw 
i olejów mineralnych oraz produktów ich destylacji W sytuacji odwrotnej istnieje koniecz-
ność uzyskania licencji przez importera gazu ziemnego. Oczywiście te kraje, które mają 
umowę z USA o wolnym handlu nie otrzymują takiej licencji na podstawie Natural Gas 
Act z 1938 roku. Podsumowując powyższe rozważania skonstatować należy że zniesienie 
barier na LNG z USA byłoby korzystne zwłaszcza dzisiaj tak ze względów politycznych, 
jak i ekonomicznych. Poprawiłoby to też pozycję negocjacyjną w rozmowach z Rosją, 
a sama dywersyfikacja kierunków importu ustabilizowałoby region i jego bezpieczeństwo. 
Podobnie korzystne byłoby zniesienie ograniczeń w eksporcie ropy naftowej z USA, po-
nieważ Unia Europejska zależy jeszcze bardziej od importu tego surowca. Pamiętać jed-
nak należy, że eksport ropy naftowej z USA jest praktycznie zakazany na mocy Energy 
Policy and Conservation Act – EPCA z 1975 roku. 

Na zakończenie rozważań na temat traktatu TTIP i UE zasadne wydaje się zaprezento-
wanie szans i przeszkód w efektywnej realizacji tego porozumienia. Warto wymienić szanse 
zarówno dla USA, jak i UE. Przez szanse dla USA należy rozumieć: liberalizację barier tary-
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fowych, lepszy dostęp do europejskiego rynku mięsa i wyrobów mięsnych i do europejskie-
go rynku wina, farmaceutyków, przemysłu chemicznego i kosmetycznego, zdecydowanie 
większy wpływ na stanowienie norm w Unii Europejskiej, poprawę możliwości inwestycyj-
nych i lepsze transfery zysków z filii firm USA zlokalizowanych w Europie, zabezpieczenie 
interesów USA w regulacjach dotyczących mediów cyfrowych i różnych technologii typu 
convergence products, złagodzenie europejskiej ochrony nazw geograficznych produktów 
regionalnych, np. parmezan, feta itd. Do szans dla Unii Europejskiej zalicza się: pełną libe-
ralizację barier taryfowych, lepszy dostęp do amerykańskiego rynku zamówień publicznych, 
lepszą ochronę oznaczeń geograficznych, zdecydowanie lepszy dostęp do amerykańskiego 
rynku usług finansowych, transportu lotniczego i morskiego, chemicznego i kosmetycznego, 
zniesienie przez USA ograniczeń w eksporcie ropy naftowej i gazu skroplonego NLG, przy-
jęcie zobowiązań wiążących wszystkie władze rządowe USA w zakresie inwestycji, gwa-
rancje ochrony przed wywłaszczeniem, zasadę swobodnego przepływu środków, sprawie-
dliwego i równego traktowania oraz równych szans dla przedsiębiorstw z UE inwestujących 
w USA, ochronę inwestycji, w tym rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem, 
otwarcie dostępu do rynków zamówień publicznych, zniesienie ograniczeń dla europejskich 
przedsiębiorstw w USA, wyeliminowanie wymogów dotyczących wkładu lokalnego oraz 
zwiększenie przejrzystości w procedurach przetargów.

Ważne jest wyliczenie kilku istotnych przeszkód we wzajemnej współpracy. Zaliczyć do 
nich należy po stronie USA: utrzymanie ograniczeń w eksporcie ropy naftowej, utrzymanie 
własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności, stosowanie pestycydów, oznako-
wania GMO, zapewnienie prawa do stosowania nazw tradycyjnych uznawanych w USA za 
rodzajowe. Po stronie Unii Europejskiej wymienić należy: ochronę przed GMO, utrzymanie 
dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia konsumentów, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, środowiska, zachowania wsparcia usług audiowizualnych, zapewnienie 
skutecznego poziomu ochrony inwestycji i inwestorów (klauzula parasolowa). Jak wynika 
z analizy przytoczonych tu przeszkód, zarówno po stronie USA, jak i Unii Europejskiej nie 
są one poważne, a co najważniejsze, jest ich znacznie mniej niż się wydaje. Sądzić należy, że 
traktat TTIP ma szanse stać się realnym bytem w 2015 roku, a najdalej w 2016 roku. Obecne 
problemy z Rosją proces ten mogą przyspieszyć, a nawet lekko zmodyfikować. Liczyć się 
tu będą na pewno wieloletnie doświadczenia Unii Europejskiej i układu NAFTA, gdyż ini-
cjalne prace nad układem TTIP rozpoczęły się przecież już w roku 1998.

ASEAN – Association of Southeast Asia Nations 

Prezentacja stref wolnego handlu pozwoli Czytelnikowi zorientować się w ogólno-
światowych tendencjach co do tworzenia i zasad działania takich stref oraz kierunku ich 
rozwoju. Zwrócić należy także uwagę na szanse działania takich stref oraz na przeszkody 
w ich tworzeniu, zwłaszcza w wyniku kryzysu gospodarczego. Już w starożytności region 
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Azji Południowo-Wschodniej był doskonale znany sąsiednim cywilizacjom. Chińczycy na-
zywali go Ziemią Południową, a dla Indii była to złota ziemia- Suvarnabhumi. Wynikało 
to oczywiście z faktu, że zauważono walory bogactwa tego regionu i położenie geogra-
ficzne. Właściwie tak wtedy, jak i dziś kraje tego regionu uznano za pomost między Azją 
Wschodnią, Chinami, Japonią i Koreą a Azją Zachodnią i Morzem Śródziemnym. Zasadne 
wydaje się przypomnienie, że praktycznie w XIX wieku Azja Południowo-Wschodnia nie 
była uznawana za odrębny region, tak pod względem geograficznym, politycznym, jak 
i historycznym oraz gospodarczym. Znaczenie tego regionu wyraźnie jednak wzrosło po  
II wojnie światowej. Po kryzysie w 1997 roku i w obecnym kryzysie globalnym 2007-2017 
obserwujemy ogromną dynamikę rozwojową. Powoduje to zwiększenie roli i pozycji tego 
regionu na arenie międzynarodowej. Geograficzne obszar Azji Południowo-Wschodniej 
liczy ponad 4,3 mln km2. Obejmuje on wiele wysp i półwyspów oraz archipelagi leżące 
między zwrotnikami Raka i Koziorożca, z drugiej zaś strony między Pacyfikiem północ-
nym i południowym oraz Oceanem Indyjskim. Innymi słowy, geograficznie jest to obszar 
wyjątkowo strategiczny. Można zaryzykować twierdzenie, że obszar ten już od XVI wieku 
był w centrum zainteresowania mocarstw światowych. Dzieli się on na dwa wyraźne subre-
giony – część lądowa to Półwysep Indochiński z deltami Mekongu, Chao Phraya i Irawadi, 
a część archipelagowa to Archipelag Malajski bogaty w powulkaniczne góry i lasy tropikal-
ne. W efekcie występują tu dwa rodzaje gleb – mady rzeczne na półwyspie oraz gleby powulka-
niczne na archipelagu. Wart podkreślenia jest również typ klimatu, który ma charakter równiko-
wy i zwrotnikowy. Można zaryzykować twierdzenie, że jest to teren o najwyższej wilgotności na 
świecie. Całkowita długość linii brzegowej regionu wynosi 105 070 km, w tym tylko Indonezja 
posiada 54 716 km, a to oznacza drugie miejsce na świecie po Kanadzie. Z punku widzenia 
gospodarczego Azja Południowo-Wschodnia posiada spore złoża ropy naftowej, gazu, wę-
gla kamiennego, drewna, owoce morza oraz takie uprawy, jak: kauczuk, ryż, kawa, kakao, 
palmy oleiste. Azja Południowo-Wschodnia reprezentowana jest przez 10 państw: Filipiny, 
Malezję, Brunei, Indonezję, Singapur (Archipelag Malajski) oraz Tajlandię, Myanmar, 
Kambodżę, Laos i Wietnam (Półwysep Indochiński). Zwrócić należy niewątpliwie uwagę 
na fakt, że kraje te do niedawna w ogóle nie współpracowały ze sobą. Brunei, Malezja, 
Myanmar i Singapur są byłymi koloniami angielskimi, zaś Indonezja – byłą kolonią holen-
derską. Filipiny to z kolei była kolonia hiszpańska (później amerykańska), Kambodża, Laos 
i Wietnam to byłe kolonie francuskie. Właściwe tylko Tajlandia zachowała formalną niepod-
ległość. W tym miejscu zasadne wydaje się podkreślenie, że procesy wyzwoleńcze trwały 
kilkadziesiąt lat, kończąc się w roku 1984 w sułtanacie Brunei. Niektóre wojny wyzwo-
leńcze były bardzo burzliwe, jak w przypadku Kambodży i Wietnamu. Z punktu widzenia 
wzrostu demograficznego przyrosty liczby ludności były i są znaczne. W efekcie populacja 
tego regionu liczy 550 mln ludzi, w tym w samej Indonezji żyje 195 mln ludzi, co oznacza 
czwarte miejsce na świecie po Chinach, Indiach i USA. Najmniejszym krajem jest Brunei 
(jedynie 350 tys. mieszkańców). Największą gęstość zaludnienia obserwuje się w dolinach 
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rzek i delt Iriwadi, Chao, Phraya, Mekongu i Rzeki Czerwonej. Nie wchodząc w szczegó-
ły charakterystyk geograficznych zwrócić należy uwagę na dwa ważne aspekty. Pierwszy 
z nich to wielkie skupiska ludności, drugi to ogromne zróżnicowanie kultur, języków i reli-
gii. Oczywiście dominującymi religiami są buddyzm, islam i chrześcijaństwo. Ogromnym 
problemem ASEAN jest znaczące zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego. Na 
najwyższym poziomie rozwoju znajduje się Tajwan, Hongkong i Korea Południowa. Kraje 
te określa się „tygrysami azjatyckimi”. Cechami charakterystycznymi rozwoju tych państw 
jest: liberalne otwarcie rynku, przejście z rolnictwa do przemysłu i usług, orientacja eks-
portowa, wysoka stopa bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wysoka stopa oszczęd-
ności (około 30% PKB) oraz tania siła robocza. Kraje te wykazują pewne zróżnicowania. 
W Singapurze na przykład udział rolnictwa to 0% – jest to jednak kraj o bardzo malej po-
wierzchni. Są w grupie ASEAN kraje, w których udział rolnictwa stale rośnie, jak na przy-
kład Myanmar. W Brunei znaczną rolę odgrywa wydobycie ropy naftowej. Łącznie kraje 
te osiągnęły sukces gospodarczy dzięki wzrostowi inwestycji i eksportu. Nieco mniejsze 
wskaźniki wzrostu dotyczą, wśród krajów ASEAN, Malezji, Filipin i Tajlandii. Kraje te 
w ostatnich 30 latach osiągnęły wzrost 10-procentowy. Stało się to dzięki wspomnianej 
już taniej sile roboczej i wymianie handlowej. Natomiast w takich krajach, jak Wietnam, 
Kambodża, Laos, Myanmar rolnictwo zatrudnia nadal 3/4 siły roboczej, a w takich krajach, 
jak Tajlandia, Indonezja i Filipiny rolnictwo stanowi ważny element eksportu. W tym kon-
tekście warto zauważyć, że Tajlandia i Wietnam to dwaj najwięksi eksporterzy ryżu, nato-
miast Tajlandia, Indonezja i Malezja eksportują najwięcej kauczuku na świecie. Produkcja ta 
jest pracochłonna i mało efektywna w przeciwieństwie do produkcji kawy i kakao. Sytuacja 
jednak powoli się zmienia i kraje ASEAN niejako przestawiają eksport z produktów rol-
nych na produkty przemysłowe, artykuły domowe oraz sprzęt elektroniczny. Spojrzenie na 
relacje wewnętrzne w grupie państw ASEAN pozwala wyraźnie dostrzec dominującą po-
zycję Singapuru i Korei Południowej. Wewnętrzne porównania pozwalają jednoznacznie 
stwierdzić wyraźne zróżnicowania poziomów rozwoju. Sukcesowi gospodarczemu kilku 
krajów towarzyszy wyraźny niedorozwój innych państw, a co za tym idzie znaczący dystans 
rozwojowy, a w niektórych krajach wręcz bieda. ASEAN przeciwstawia tym zjawiskom 
konieczność zwiększenia wymiany handlowej i rozwój współpracy regionalnej. Rosnącymi 
problemami są także dylematy ochrony środowiska, przeludnienie, a także rozwój społecz-
ny. Takich problemów zarówno w układzie państw NAFTA, jak i w Unii Europejskiej nie 
ma. Połowa ludności z państw ASEAN w roku 2000 uzyskiwała przeciętny dochód mniejszy 
niż 2 dolary dziennie. W roku 2015 sytuacja ta uległa poprawie, ale nadal nie przekroczyła 
3,5-4 dolary dziennie. ASEAN zauważa, że u 20% ludności globu dochód ten wynosi mniej 
niż 1 dolar dziennie. Z tej ogromnej liczby ludności 900 mln ludzi mieszka właśnie w Azji. 
Podkreślając zróżnicowanie dochodów w grupie państw ASEAN, zasadne jest podkreślenie, 
że dochód mieszkańca Singapuru jest osiemnastokrotnie wyższy niż dochód mieszkańca 
Kambodży czy Myanmaru. 
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Kolejny wielki problem Azji Południowo-Wschodniej to wspomniane wyżej dylema-
ty przeludnienia i oczywiście migracji. Tempo wzrostu liczby ludności w strefie ASEAN 
jest wyższe niż przeciętne tempo światowe. Znaczące przeludnienia ma Indonezja, średnie 
Wietnam, Tajlandia i Filipiny, Myanmar, Malezja i Kambodża. Za mały wzrost demogra-
ficzny odnotowują Singapur i Brunei. Ciekawostką na skalę światową jest Singapur, któ-
ry uważany jest za najbardziej przeludnione państwo świata. Gęstość zaludnienia osiąga 
tu 6,5 tys. osób na 1 km2. Nie omawiając dylematów związanych np. z nierównomiernym 
rozmieszczeniem ludności oraz zjawiska metropolizacji, odnotować jednak należy fakt, że 
przykładem tej nierównomierności jest Indonezja w relacji zaludnienia Jawy (900 osób na  
1 km2) w stosunku do Borneo i Irianu, na których zagęszczenie jest znacznie mniejsze  
(19 osób na 1 km2). Wobec znacznego spadku udziału rolnictwa na korzyść wzrostu produk-
cji przemysłowej, w państwach ASEAN widać ogromną migrację ludności ze wsi do miast. 
Takim przykładem zmian jest Bangkok. W mieście tym w 1958 roku było 1,6 mln mieszkań-
ców, a w 1996 roku już 7,6 mln. Zapewne według najnowszych danych ludność tego miasta 
liczą 10 mln mieszkańców, co stanowi 1/6 ludności Tajlandii. Na tym tle ASEAN rozważa 
problemy ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście dylematów industrializacji, moto-
ryzacji, zanieczyszczenia powietrza i wód w pobliżu Bangkoku, Manili, Dżakarty. Do nich 
zaliczyć należy problemy wypalania lasów. Przykładowo, powierzchnia lasów w Tajlandii 
zmniejszyła się z 50% do 15%, w Wietnamie – z 43% do 28%, w Indonezji i w Tajlandii ob-
szar lasów zmniejsza się o 1 mln hektarów rocznie. Tempo odlesiania w wielu krajach ukła-
du ASEAN to 5-8% rocznie. Na skutek tych procesów powiększają się obszary zagrożone 
suszami i powodziami. Większość nabrzeży ma już wyczerpane zasoby ryb morskich i słod-
kowodnych na skutek znaczących zanieczyszczeń. Jako przykład należy podać Tajlandię, 
która rocznie przesyła do rzek i kanałów Hoa 600 tys. ton odpadów chemicznych. Analizując 
problemy społeczne układu ASEAN należy niewątpliwie zauważyć ogromne zasoby ludz-
kie. Wzrost tych zasobów nie jest kontrolowany, co powoduje bezrobocie i obniżenie jakości 
życia, edukacji i systemu ochrony zdrowia. W efekcie tych procesów poziom edukacji na 
wsiach jest dużo niższy niż w miastach. Odsetek pracowników z wyższym wykształceniem 
w Korei Południowej wynosi 50%, w Hongkongu – 40%, a w Singapurze – 22%. W po-
zostałych krajach układu ASEAN nie przekracza 5%. Podobne parametry dotyczą opieki 
społecznej, co oznacza, że koszty leczenia są bardzo wysokie. W zakresie konfliktów etnicz-
nych celem ASEAN jest bezpieczeństwo i ochrona przed socjalizmem z Wietnamu. Problem 
ten współgra z ogólnoświatowym problemem zagrożenia terroryzmem. Nakładają się na 
to oczywiście problemy związane z konfliktami etnicznymi i religijnymi. W tym miejscu 
wypada zauważyć, że np. Malezja ma 17 tysięcy wysepek i 250 grup etnicznych, a jest to 
zarazem największe państwo muzułmańskie, choć odłączyć od tego zbioru trzeba katolicki 
Timor Wschodni. Zauważyć należy, że z powyższego powodu Indonezji grozi rozpad na 
5-7 niezależnych republik. Odwrotna sytuacja dotyczy Filipin, w których mniejszość mu-
zułmańska Mindanao walczy o swoją niepodległość w państwie o dominacji katolickiej. 
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Konflikty mają miejsce również w Tajlandii, która jest uwikłana w spór z Malezją i Brunei 
o wyspę Limbag. Pominąć tu należy spór z Chinami o Wyspy Paracelskie i Spratly na Morzu 
Południowochińskim, ponieważ Chiny i Wietnam toczą od dawna wojnę podjazdową praw-
dopodobnie o zasoby ropy na tym morzu. Poważnym problemem jest mniejszość chińska. Ta 
diaspora liczy 20 mln mieszkańców i stale rośnie. Chińczycy stanowią na obszarze państw 
ASEAN już 30% ludności, kontrolując prawie cały sektor handlowy. Jednak ten stan rzeczy 
może być groźny. Sytuacja konfliktowa z roku 1969 może się powtórzyć. Przeciętny dochód 
rodziny malajskiej jest o 65% niższy niż dochód rodziny chińskiej. 

Dopiero na tle tej skrótowej charakterystyki zróżnicowań krajów Azji Południowo-
Wschodniej można opisać inicjatywę i proces powstawania Stowarzyszenia państw ASEAN. 
Pierwszym etapem były tu lata 1967-1976, jako czas wzajemnego poznawania się i uzgod-
nień podstaw działań na zasadzie równości i dialogu oraz nie angażowania się w sprawy 
wewnętrzne państw tego regionu. W tym okresie nie nawiązano żadnej konkretnej współ-
pracy gospodarczej. Etap drugi to lata 1977-1990. W okresie tym uznano, że najważniejsze 
są bezpieczeństwo i pokój w regionie. To były lata, w których wystąpiła realna groźba ko-
munizmu w Wietnamie (od 1978 roku), inwazja wietnamska w Kambodży oraz konflikt na 
granicy wietnamsko-chińskiej. Ponadto wtedy właśnie powstał spór o Archipelag Paracelski 
i Spratly na Morzu Południowochińskim. Do tego należy dodać problemy z uchodźcami 
wietnamskimi oraz sprawę Kambodży, w które to problemy i ich rozwiązanie zaangażował 
się ASEAN. Po 1991 roku zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy integracji społeczno-
-gospodarczej. W 1994 roku Wietnam, a w 1997 roku Laos i Birma przystąpiły do układu 
ASEAN, zaś w 1999 roku Kambodża. Można zaryzykować stwierdzenie, iż rok 1999 zaini-
cjował realny rozwój współpracy, choć już w roku 1997 podpisano Umowę Preferencyjną 
Handlu – PTA. W wyniku tego aktu stawkami preferencyjnymi objęto ponad 18 tys. produk-
tów. Stało się to w 1984 roku. W dalszej kolejności pojawił się Projekt Przemysłu ASEAN, 
a następnie Program Uzupełnienia Przemysłu. Akt ten spowodował uruchomienie produk-
cji samochodów oraz tworzenie spółek joint venture – AIJV w celu zwiększenia inwesty-
cji wewnątrz regionu. W konsekwencji w już w 1997 roku handel wewnętrzny ASEAN 
stanowił 21,3% ogólnej wymiany handlowej krajów tego regionu. Jest to jednak znacznie 
mniej niż np. w Unii Europejskiej, w której wskaźnik ten wynosi ponad 60%. Po 1990 roku 
gwałtowny rozwój Chin zmienił jednak optykę kierunków rozwoju układu ASEAN, zwłasz-
cza w kwestii intensyfikacji inwestycji. Już w 1992 roku utworzono Strefę Wolnego han-
dlu ASEAN-AFTA podpisując Traktat w Wspólnej Efektywnej Taryfie Celnej – Common 
Effective Preferential Tariff, którego końcowym efektem miało być zniesienie wszelkich ba-
rier taryfowych. Zakończenie tego procesu miało nastąpić w 2008 roku. W praktyce tak się 
właśnie stało (z niewielkimi opóźnieniami). Utworzono też Strefę Inwestycji ASEAN-AIA. 
Ciekawą inicjatywą krajów ASEAN było podjęcie inicjatyw w sferze integracji politycz-
nej. W tym celu powołano Forum Bezpieczeństwa Regionalnego w 1994 roku z udziałem 
mocarstw: Rosji, Indii i Chin, Japonii, Unii Europejskiej i USA. Spotkanie to poświęcono 
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zapobieganiu kryzysom gospodarczym. Wprawdzie – jak wiadomo – kryzysowi z lat 2007-
2017 nie zapobiegło, to jednak zainicjowało działania w trzech dziedzinach. Pierwsza z nich 
to rozwiązanie konfliktów na Morzu Południowochińskim, druga to walka z żywiołami, 
trzecia to walka z terrorystami. Wyznaczono też nowe role w relacji Euroazji z grupą trans-
atlantycką G-7 i transpacyficzną APEC. W tym kontekście zasadne jest podkreślenie współ-
pracy ASEAN z Chinami, Japonią i Koreą Południową. Właściwie już od początku XXI 
wieku dyskutuje się problemy kooperacji ASEAN z tymi krajami, nie wykluczając projektu 
wprowadzenia wspólnej waluty i nowej wspólnej unii gospodarczej. Na przeszkodzie sto-
ją ogromne rozbieżności rozwojowe krajów tego regionu. W celu dokonania zmian w tym 
zakresie podjęto inicjatywę zbudowania trybu specyficznej współpracy międzynarodowej 
opartej na obszarach transgranicznych obejmujących terytoria co najmniej trzech państw. 
Podjęto próbę stworzenia parków przemysłowych, sieci turystycznych, centrów handlo-
wych, węzłów transportowych, ośrodków edukacyjnych. Dziś istnieją cztery takie obsza-
ry. Ze statystyk wynika, że są one efektywne i rzeczywiście przyczyniają się zmniejszania 
dystansu między poszczególnymi krajami. W ASEAN istnieje też grupa czterech państw 
– Indonezji, Malezji, Brunei i Filipin. Ich współpraca obejmuje jednak również turystykę, 
infrastrukturę, transport i telekomunikację. 

Podejmując próbę podsumowania perspektyw rozwoju regionu ASEAN należy zwrócić 
uwagę na główne kierunki rozwoju. Wynikają one z prób rozwiązania głównych problemów. 
Zalicza się do nich niwelowanie różnic nierównomiernego rozwoju. Z jednej strony, mamy 
nierówno rozłożone bogactwa naturalne, produkty spożywcze przy dużym udziale inwe-
stycji zagranicznych i wysoki udział, również nierównomierny, zadłużenia zagranicznego, 
z drugiej zaś ogromne naciski Chin, które pragną wpływać na politykę ASEAN. Pamiętajmy, 
że Chiny to 1,3 mld obywateli, a ASEAN to 560 mln osób i dużo miejsca na osadnictwo 
(zdaniem Chin oczywiście). W efekcie na grupę państw ASEAN wpływa silnie otoczenie 
zewnętrzne. Dobrym przykładem takiej koincydencji jest kryzys azjatycki w 1997 roku. 
Ta bolesna lekcja wymusiła potrzebę większej integracji gospodarczej. Trend wzrostowy 
po latach 1997-1999 potwierdził potrzebę wzrostu zrównoważonego. Wyraźnym bodźcem 
do harmonijnego wzrostu gospodarczego stała się sprawiedliwość społeczna. Kontekstem 
tych zmian były możliwości technologiczne. Pozwoliło to wprowadzić nowoczesne syste-
my edukacyjne. To zaś z kolei pozwoliło zwiększyć świadomość potrzeby ochrony środo-
wiska naturalnego. Przez zrównoważony rozwój rozumiano potrzeby w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. W konsekwencji uświadomiono sobie również potrzeby w zakresie 
relokacji inwestycji. Przykładowo, Malezja dokonała ogromnego postępu w zakresie roz-
woju infrastruktury telekomunikacyjnej na wschodzie kraju oraz w przemyśle naftowym. 
Ważnym elementem wpływu postanowień państw grupy ASEAN była i jest demokratyzacja 
życia społecznego, zwłaszcza w kontekście konfliktów etnicznych i religijnych. Spory grup 
mniejszościowych z władzą centralną są realnym zagrożeniem dla otwartych konfliktów. 
Takim przykładem było odłączenie się Timoru Wschodniego od Republiki Indonezyjskiej. 
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Na proces demokratyzacji ogromny wpływ ma zróżnicowanie poziomów rozwoju państw, 
np. Brunei, Korei Południowej i Singapuru w porównaniu z Malezją, Wietnamem, Laosem 
i Kambodżą. Równocześnie na kraje grupy ASEAN coraz silnej wpływają Japonia, Chiny 
i Tajwan. Właściwie można zaryzykować twierdzenie, że dalsza integracja z tymi właśnie 
państwami jest procesem nieodwracalnym. Stworzy to zupełnie nową Unię, nową Strefą 
Wolnego Handlu AFTA. Co więcej, znaczącą rolę w tym procesie odegrają na pewno Chiny. 
Wreszcie należy pamiętać, że ASEAN w 2030 roku liczyć będzie ponad 720 mln ludzi, 
a to wyraźny wzrost liczby ludności w porównaniu z Unią Europejską, choć w porównaniu 
z Chinami to zaledwie 50%.

Podsumowanie

Strefy wolnego handlu tworzone są obecnie dzięki wcześniej powstającym ban-
kom, które mają ułatwiać zainicjowanie wewnątrzstrefowych procesów inwestycyj-
nych. Przykładem niech tu będzie tworzony ostatnio Azjatycki Infrastrukturalny Bank 
Inwestycyjny – AIIB Asian Infrastrukture Investment Bank. Tworzą go Chiny dedyku-
jąc jego działanie regionowi Azji Południowowschodniej. Inicjatywa ta jest w pewnym 
sensie konkurencją dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. 
Chiny próbują wyeliminować z Azji wpływy USA oraz wpływy Banku ADB – Asian 
Development Bank pragną podporządkować sobie Azję. Stąd też w pierwszej części tej 
publikacji opisano proces tworzenia się TTIP, który obecnie został przestawiony na part-
nerstwo inwestycyjne. Powodem tej zmiany jest reakcja na próbę zinstytucjonalizowania 
grupy państw tworzących BRICS. Oczywiście jest to jak na razie hipoteza, lecz widać wy-
raźnie zainicjowanie procesu tworzenia się struktur organizacyjnych BRICS przez utwo-
rzenie zalążków banku inwestycyjnego. W tej sytuacji zasadne staje się przyspieszenie 
procesów tworzenia realnych struktur TTIP, ponieważ Chiny wykorzystają każdą okazję 
„wbicia się” między USA a Unię Europejską.
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International Free Trade Agreements - NAFTA, TTIP, ASEAN

Summary

In result of a careful analysis of behaviours of many states aiming at a constant growth of trade 
exchange in the international scale, it is reasonable to present the Reader with this publication con-
taining a few examples of the topic problems of development of free-trade zones. As it results from 
the historical point of view, both the GATT agreements, then the WTO, do not suffice to set up topic 
regulations and standards as regards the contemporary needs of international cooperation. Against 
that background, there are presented three free-trade zones which are, undoubtedly, NAFTA and 
ASEAN, as well as the currently created TTIP system. In his publication, the author described both 
advantages and disadvantages of setting up and operation of such treaties; he was trying to present the 
obstacles in implementation of the contemporarily created international trade agreements. It is worth-
while emphasising that there is currently created a new free-trade zone: Russia-Belarus-Kazakhstan, 
what indicates that international free-trade zones are not only reasonable but also needed as an at-
tempt to countercheck the crisis. It seems that the proposed common currency, autyn, is to counteract 
the further weakening the rouble value. It is also not without importance the fact of counteracting by 
the free-trade zones the ongoing globalisation because of the opportunities for international trade. 
Of course, some attempts to set up free-trade zones have failed, though mainly for political reasons, 
for example, the African Free Trade Zone initiated by Libya. There is no doubt that the effective set-
ting up of the TTIP agreement will allow for making a clear progress on the way to create the most 
powerful zone of this type in the world. It will have probably happened during the formation of the 
BRICS treaty (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). However, it must be remembered that 
the set of these states does not form at present any formal trade association, though China undertakes 
attempts to set up an investment bank which will certainly be an attempt to set up formal schemes for 
future free-trade zone(s) comprised of the BRICS countries in imitation of the bank for the ASEAN. 

Key words: NAFTA – North American Free Trade Agreement, TTIP - Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership, ASEAN – Association of Southeast Asia Nations.
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