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Dezbaterea privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP)
este una dintre cele mai importante dezbateri curente, cu un potențial uriaș pentru
refacerea economiei europene. Este și una
dintre cele mai controversate dezbateri,
pentru că s-a acumulat o masă critică de
interese, dar și manipulări, împotriva tratatului.

Contextul negocierilor
Un spațiu comercial comun UE – SUA ar reprezenta
un jucător cu greutate enormă în economia mondială
actuală: UE produce un sfert din PIB-ul global, iar America 21%. Cele două blocuri produc aproape jumătate din
PIB-ul global, deși au 12% din populația planetei. Estimarea curentă a Comisiei spune că TTIP ar adăuga, odată
intrat în vigoare, o creștere de 0,5% la PIB-ul european,
adică 120 de miliarde de euro. Calculele făcute de Cernat & Lakatos arată că în cazul României vorbim de o
creștere de 0,25% din PIB, respectiv aproape o jumătate
de miliard de dolari adăugați la PIB și o creștere a exporturilor situată între 800 de milioane și un miliard de
dolari.

Acest raport vine să contribuie la dezbatere făcînd legătura între cele mai importante teme și realitatea din România.
Centrul Român de Politici Europene
(CRPE) publică în același timp prima
analiză1 de impact a TTIP asupra economiei
românești. Lucian Cernat și Csilla Lakatos
au folosit metodologia prin care Comisia
Europeană a evaluat impactul TTIP asupra
economiei europene și au refăcut calculele
pentru cazul românesc. CRPE urmează
astfel trendul început de think-tankuri
europene și de guverne naționale de a calcula impactul TTIP asupra unor economii
naționale.

Dincolo de prognozele de impact, vorbim despre un
proiect de viziune strategică. Ideea unui spațiu economic
comun Europa – SUA este veche și a pornit încă din anii
1960, ca instrument de consolidare a unui bloc anti-UR-

1. Lucian Cernat, Csilla Lakatos, ”Impactul economic al Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții asupra României”, CRPE
Policy Memo no. 63, Mai 2015.
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SS. A fost reluată în 19952, apoi în 2007, iar în 2011 a fost
creat un grup de lucru pentru a pune bazele propunerii.
Prin Tratatul de la Lisabona, domeniul acordurilor comerciale și protecției investițiilor a fost comunitarizat,
punînd deci Comisia Europeană în postura de a putea
începe discuții concrete cu partea americană.
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cunoscătorii domeniului. Comisia Europeană a publicat mandatele primite din partea statelor membre,
pozițiile de negociere și documentele explicative pentru
adoptarea acestor poziții. Membrii Parlamentului European au acces la cea mai mare parte din documentație,
iar membrii Comisiei de Comerț Internațional la toate
documentele, fiind organizate întîlniri in camera lunare
cu negociatorii.

Pentru că vorbim atît de mult de creșterea Restului, nu
ne dăm seama ce forță economică colosală are încă Vestul
și cît de importante sînt cele două blocuri economice
– SUA și UE – una pentru cealaltă. Europa furnizează
60% din investițiile în SUA, iar SUA 56% din totalul
investițiilor externe în UE. Deși se crede îndeobște că
America este în primul rînd o sursă de investiții, de fapt
în 2006 investițiile europene în America le-au depășit
pe cele americane în Europa3.

De fapt, aceste negocieri ridică întrebări serioase despre ce mai înseamnă secretul de negociere în lumea
de astăzi, dominată de comunicații rapide și vulnerabile. Tradițional, într-o negociere, partenerul nu trebuie
să știe ce poți să oferi și pînă unde poți să cedezi, altfel
nu ar mai fi o negociere, ci doar o expunere de poziții.
Unii dintre cei cu care am vorbit pentru culegerea de
informații au afirmat că europenii pot fi prejudiciați
pentru că americanii pot deduce din mandatele publicate marja de negociere pe fiecare subiect. De fapt, mandatele lasă loc de interpretare, iar teoretic marja de interpretare e un secret la care au acces statele membre în
Consiliu și europarlamentarii. Vorbim deci de o dublă
supraveghere democratică din partea guvernelor și din
partea europarlamentarilor.

Europa are mai multă nevoie de acest acord decît are
America. Sentimentul de declin civilizațional e mai
acut în Europa. În vreme ce America negociază tratate
privind spații comerciale comune peste Pacific, cu aliații
săi tradiționali de acolo, Europa e un continent înconjurat de probleme: o lume subdezvoltată economic la sud,
iar în est marele vecin rus care este pe picior de război
(rece). Europa are nevoie de deschidere spre America
pentru a fi la masa de joc cînd se fac regulile comerciale
mondiale. Experții vorbesc de o tentativă a Europei de a
”lega” America de standardele, regulile și modelele sale4.
Dacă America va merge mai departe fără Europa, UE
va trebui mai tîrziu să importe acele standarde pentru
a avea acces la noua piață. E preferabilă o construcție
comună de standarde euro-americane, la care restul lumii va trebui să se adapteze, dată fiind greutatea acestui
spațiu economic comun euro-american.

Un fost diplomat român care a participat la negocieri comerciale spune că s-a mirat de noile limite de
transparență: ”cînd negociam noi, România, tratate
comerciale, înainte de aderare, primeam mandatul în
servietă pe comunicațiile secretizate, nu ne întreba nimeni ce negociem, anunțam la final”.

Cine exportă în America și cine cîștigă?
O altă temă care bruiază dezbaterea este acuzația că
doar marile multinaționale ar cîștiga din TTIP. Fondul
acestei acuzații este unul visceral anti-american și anticapitalist, deci această tabără este puțin permeabilă la o
discuție cu argumentele pe masă – cine crede că America
este un fel de iad capitalist unde angajații ard în focurile
gazelor de șist și sînt hrăniți forțat cu alimente modificate genetic, tinde să creadă că TTIP e o parte dintr-o
conspirație de a aduce toate acestea în Europa. Adevărul
e că TTIP nu e despre aceste teme, ci despre bariere comerciale. Barierele tarifare (taxele vamale) sînt deja mici
între UE și SUA (medie 5%, dar cu diferențe de la sector la sector). Impactul cel mai important al TTIP ar fi
asupra barierelor non-tarifare, de genul standarde diferite de testare a calității, proceduri de verificare diferite,
proceduri vamale îndelungate și costisitoare etc. În mod
logic, cu cît o firmă este mai mare, cu atît amortizarea

Transparența negocierilor
Dezbaterea publică în jurul TTIP capătă, din păcate, tot
mai multe accente conspiraționiste, genul de discuție
în care se vorbește nu pe meritele în sine ale unui proiect, ci pe presupuse interese ascunse. O temă centrală
este transparența negocierilor curente. De fapt, nivelul
de transparență din jurul negocierilor TTIP miră pe
2. Antonia Colibășanu și Victor Grigorescu, ”The Transatlantic Trade
and Investment Partnership – A challenge for the European Union?”
Romanian Journal of European Affairs, (în curs de publicare).
3. Idem
4. Vezi Sebastian Dullien, Adriana Garcia și Josef Janning, ”A fresh
start for TTIP, European Council on Foreing Relations, Februarie
2015 și Patrick Messerlin, ”The Transatlantic trade and investment
partnership: The service dimension”, Center for European Policy
Studies, Mai 2015
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“

costurilor suplimentare generate de asemenea bariere e
mai facilă. Cu alte cuvinte, aceste bariere reprezintă o
povară mai mare pentru firmele mici decît pentru cele
mari. Un producător mic de brîzeturi din Europa care e
deja certificat în UE trebuie să treacă printr-un proces de
certificare similar, dar diferit, și în SUA. Pentru firmele
mari e mai ușor decît pentru cele mici. Există acum în
jur de 150000 de firme mici și mijlocii europene care
exportă în SUA, adică 88% din totalul firmelor exportatoare în America, cu 28% din totalul volumului exportat.
În cazul României sînt 600 de exportatori din categoria
IMM care exportă 24% din volum5.

Eliminarea barierelor
non-tarifare îi ajută cel mai
mult pe exportatorii mici.

Protecția investițiilor – călcîiul lui Ahile
pentru TTIP?

Un sondaj făcut de Comisia Europeană pe 869 de exportatori spre SUA (43 de respondenți din România) a identificat 326 de asemenea bariere numai în sectorul agricol și alimentar6, acesta fiind un număr record, dar și la
celelalte sectoare economice situația e similară. Modul în
care le afectează barierele non-tarifare e uneori absurd.
Stridiile europene nu pot fi exportate în SUA pentru că
standardul american testează apa în care cresc, pe cînd
cel european testează direct stridiile – ambele sînt acceptate științific, dar sînt diferite. Etichetările sînt diferite pe cele două parți ale oceanului, deci producătorii de
textile sau apă minerală de pildă trebuie să aibă proceduri separate – pentru cei mici costurile sînt deja prea
mari. Producătorii de textile se plîng că trebuie să testeze produsele pentru rezistența la foc în mod diferit
în SUA, deși tehnic vorbind scopul testelor e același. În
SUA sînt cerințe la nivel de stat (în Texas, berea de peste
5% trebuie să fie vîndută sub altă denumire), iar 33%
dintre regulile care afectează importurile europene sînt
stabilite la nivel de stat, nu la nivel federal, deci diferă
de la un stat la altul. Acestea sînt doar cîteva exemple pe
care le-am selectat din sondajul pe exportatori făcut de
Comisia Europeană.

Poate cel mai contestat punct de negociere este intenția
de a include în TTIP o clauză de protecție reciprocă a
investițiilor și de rezolvare a disputelor stat – investitor
(Investor-state dispute settlement – ISDS). Acesta este
un mecanism prin care statele și investitorii se pun de
acord ca în cazul unui conflict să apeleze la o curte de arbitraj. De obicei acestea sînt formate din cîte un arbitru
numit de investitor, unul numit de stat și un președinte
agreat în comun.
Există mai multe curți arbitrale, cea mai cunoscută (și
unde sînt pornite cele mai multe dispute) este International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID), de pe lîngă Banca Mondială. ISDS a pornit,
în mod ironic, ca o idee a vest-europenilor care doreau
să își protejeze investitorii de abuzuri comise de țările
din Asia și Africa. La rîndul lor, aceste țări au acceptat
mecanismul pentru a convinge investitorii de buna lor
credință.
Mecanismul este controversat pentru că se ridică problema suveranității naționale și a lipsei de încredere în
justiția statelor care primesc investiții. E adevărat și că
au existat abuzuri în pornirea unor procese, diverși investitori amenințînd cu pornirea unor cazuri la curțile
de arbitraj pentru a intimida guvernele naționale (cum
a fost cazul cu investitorul de la Roșia Montană în
România). Dar numai guvernele slabe sau neprofesioniste se lasă intimidate. Fapt e că investitorul cîștigă rar
la curțile arbitrale, numai în cazuri de abuz flagrant și
oricum sume mai mici decît cele solicitate.

Europarlamentarul român social-democrat Sorin Moisă
a declanșat recent o campanie națională de consultare
unde va invita 900 de firme românești exportatoare
sau potențial exportatoare în America să completeze un
chestionar. Ar fi o bună oportunitate pentru a cunoaște
mai exact barierele de care se lovesc exportatorii români
în afara UE.

Deși există 1400 de tratate bilaterale cu o clauză ISDS,
numărul de cazuri nu sînt foarte multe dacă ne gîndim că
există cîteva zeci de ani de practică: 568 de cazuri, dintre
care 53% au fost pornite de companii din UE și 22% de

5. ”Small and Medium Sised Entreprises and the Transatlantic trade
and Investment Partnrship”, Comisia Europeană, 2015
6. Idem
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companii americane7. Interesant e că doar nouă cazuri
au fost pornite de companii americane contra unor țări
din UE, pe cînd există 59 de cazuri intra-UE (investitori
europeni contra unor state membre UE)8. Departamentul de Comerț al Statelor Unite se mîndrește pe site-ul
propriu că SUA nu au pierdut nici un caz dintre cele pornite de investitori străini în America (din cele 17 judecate), aceasta fiind, spune textul oficial, o dovadă că SUA
sînt un stat de drept și că un mecanism ISDS nu poate
prejudicia un stat care chiar respectă regulile.
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pentru a impune aceste condiții ca normă pentru alte
blocuri economice.
Din martie 2014, Comisia a înghețat negocierile pe
ISDS cu SUA pentru a permite cristalizarea unor concluzii în dezbaterea internă europeană. În paralel, a inclus condiții substanțiale pentru apelul la ISDS în acordul comercial cu Canada (CETA). Acest acord conține
următoarele condiții suplimentare:
1) Prevede dreptul statului de reglementa în interesul cetățenilor fără ca aceasta să fie considerată o
motivație pentru pornirea unui caz de către un investitor;

Statele membre UE au mandatat Comisia Europeană
să negocieze un mecanism de protecție a investițiilor în
TTIP. Însă de atunci și pînă acum, au existat declarații
de răzgîndire, mai ales din partea unor oficiali germani
și francezi. Deci susținerea politică pentru ISDS în TTIP
slăbește.

2) Definește restrictiv motivele pentru care investitorii se pot adresa unei curți de arbitraj;
3) Împiedicarea așa numitului treaty shoping, cazurile în care companiile se înregistrează în anumite
jurisdicții doar pentru a beneficia de ISDS. O companie trebuie să aibă activitate consistentă într-o
țară pentru a se califica ca fiind investitori din țara
respectivă;

SUA și UE pun bazele unui nou sistem
de drept al investițiilor?
De fapt, discuția a pornit pe picior greșit – oamenii
au tins să se raporteze la ISDS așa cum exista acest
mecanism tradițional. Însă în ultimii ani s-au făcut pași
importanți din partea statelor pentru a condiționa accesul investitorilor la cazuri de arbitraj. Administrația
Obama a adoptat în 2012 un set de criterii standard pentru clauze ISDS negociate de SUA. Aceste condiții afirmă
dreptul statelor de a reglementa în interesul cetățenilor
(cu alte cuvinte, o reglementare care afectează un investitor nu poate fi pretext pentru începerea unui caz). Mai
mult, condițiile administrației americane afirmă că tratatele comerciale semnate de SUA vor ”cere partenerilor
noștri să aplice în mod efectiv legislația privind mediul
și condițiile de muncă”.

4) Transparentizarea cazurilor și propune un cod de
conduită pentru arbitri;
5) Investitorii care pornesc cazuri nefondate vor plăti
costurile de judecată, pentru a descuraja pornirea de
cazuri frivole sau simpla amenințare cu arbitraj pentru a intimida guvernele.
De fapt, sub CETA un investitor poate apela împotriva
unui stat doar dacă i se neagă accesul la justiție, dacă
există o discriminare manifestă împotriva sa, dacă
este hărțuit sau constrîns de stat. De remarcat că dacă
condițiile negociate de Comisie cu Canada ar fi existat
în tratate bilaterale semnat deja de România și aflate
în vigoare, nici Dinu Patriciu nu ar fi putut acționa în
judecată statul român pentru că Rompetrol ar fi fost
investiție olandeză (nu are activitate consistentă în
Olanda), nici frații Micula nu ar fi putut trece drept investitori suedezi, iar amenințările cu procese ale RMGC
sau ale companiei austriece Holzindustrie Schweighofer
ar fi fost ridicole (nu că ar avea șanse să cîștige cazurile
chiar și în actualele condiții).

În paralel, Comisia Europeană a răspuns îngrijorării
publice privind ISDS stabilind o serie de noi condiții.
Asistăm de facto la o reglementare euro-americană a
clauzelor ISDS, care vor deveni standard la nivel mondial, odată ce TTIP ar intra în vigoare. E ironic că un
tratat care e acuzat că dă mînă liberă investitorilor să
hărțuiască statele, de fapt e pe cale să reglementeze strict
dreptul investitorilor de a porni proceduri arbitrale – și
doar un tratat transatlantic ar avea greutatea necesară
7. Maya Rostowska, ”Storm in a TTIP-Cup? The EU Debate on ISDS”,
Polish Institute of International Affairs, nr. 124 (719), 24 octombrie
2014

În plus față de CETA, la începutul lunii mai 2015, Comisia a publicat și a susținut în Parlamentul European un
concept paper9 prin care vine cu clarificări și adăugiri

8. Antonia Colibășanu și Victor Grigorescu, ”The Transatlantic Trade
and Investment Partnership – A challenge for the European Union?”,
Romanian Journal of European Affairs, (în curs de publicare)

9. ”Investment in TTIP and beyond – the path for reform. Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration
towards an Investment Court”, Comisia Europeană, 5 mai 2015.
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pentru TTIP. În esență, suplimentat față de condițiile
din CETA, pentru TTIP Comisia propune ca:
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Astfel, mari companii care nu sînt olandeze la origine au
investit aici prin filiale din Olanda: Megaimage, Lukoil,
Auchan, Coca-Cola sau Ford fiind cazuri contraintuitive.
Cum am menționat deja, Rompetrol este înregistrată
ca firmă olandeză, iar Dinu Patriciu a pornit un caz împotriva statului român în calitate de investitor olandez.
Interesant este că și Ford, companie americană, a investit în România tot prin intermediul Olandei. Dat fiind că
Belgia (de unde provine Megaimage) sau SUA au la rîndul lor tratate de protecție a investitțiilor cu România,
e evident că atractivitatea deosebită a Olandei e dată
nu atît de această clauză cît de facilitățile fiscale oferite, predictibilitatea fiscalizării profiturilor repatriate și
o politică foarte inteligentă de transformare a țării în
platformă pentru investiții.

- arbitrii care judecă cazurile să fie poată fi aleși numai
dintr-o listă închisă de nume agreată în prealabil de
statele semnatare;
- ar trebui să existe o Curte de Apel permanentă la care
statele să poată face apel față de decizia arbitrilor, o
curte cu cîte doi membri numiți de SUA și UE și cu
trei non-naționali. Acesta ar fi în viziunea Comisiei
un prim pas pentru organizarea unei Curți comerciale
permanente euro-americane care să judece cazurile
investitori contra state.
Acest concept paper va fi acceptat și se va adopta un
TTIP cu asemenea condiții, practic UE pune bazele unui
sistem de drept internațional public în acest domeniu
care ar trebui să înlocuiască pe termen lung actualul
sistem de curți ad-hoc și non-publice. Oponenții ISDS
care se tem de limitatea suveranității statelor ar trebui
să aplaude această evoluție.

România are un track record pozitiv în litigiile sale
internaționale. La Curtea ICSID, au fost înregistrate 10
cazuri împotriva României, dintre care statul a cîștigat
opt12. De cealaltă parte, avem dovezi că tot mai multe
companii mari care au investit în România preferă să
se adreseze instanțelor românești deși ar putea apela la
ISDS. Companii energetice mari au cîștigat cazuri împotriva Agenției de Reglementare în Energie, de pildă.
E o dovadă de încredere, dar și o decizie pragmatică,
per total costurile sînt mai mici și durează mai puțin în
România decît la curtea de arbitraj (costul mediu al unui
caz pentru investitor e de 4,5 milioane dolari, iar durat
medie de 3 ani și opt luni)13.

România vs investitori: 8 – 2 la pauză
România a ratificat încă din 1975 convenția
internațională privind protecția investițiilor și a devenit parte a International Center for the Setlement of
Investment Disputes, instituție creată pe lîngă Banca
Mondială și care gestionează cele mai multe dintre cazurile de arbitraj. De asemenea, e semnatară a Energy
Chart Treaty, tratat multilateral care stabilește că în caz
de dispută investitorii în domeniul energiei se pot adresa
curții arbitrale de la Stockholm. România a încheiat 82
de tratate bilaterale de protecție a investițiilor, unele
dintre ele semnate înainte de revoluție cu țări exotice,
precum Cuba, Coreea de Nord sau Bangladesh10. Un nou
val de tratate au fost semnate la începutul anilor `90,
cînd țara dorea să atragă investitori din Occident, atunci
fiind semnate și cele cu SUA, Suedia sau Olanda. În prezent, România are semnate tratate bilaterale cu clauză
ISDS cu 20 de țări membre ale UE11.

De ce criticii ISDS din România ar
trebui să susțină TTIP
România a semnat cu SUA un acord bilateral de protejare a investiții în 1992, al treilea semnat de Washington în regiune după căderea comunismului, după cele
cu Polonia (1990) și cu Cehoslovacia (1991). Tratatul
cuprinde multe clauze care se aplicau acelui moment,
cînd economia României era controlată încă de stat,
moneda neconvertibilă, iar transferul de capital strict
controlat. Termenul de ”investiție” este definit larg, dar
România a cerut și a primit excepții în multe arii industriale considerate de guvernul român atunci ”strategice”
și nedeschise investițiilor străine (excepții care ulterior,
din fericire, nu au fost aplicate). Adevărul e că nivelul

Olanda este cel mai mare investitor străin din România.
10. Crenguța Leaua, ”Arbitration of foreign investments and Romania”, revista ”Curentul Juridic”, link activ în arhiva electronică, fără
dată precizată.

12. Conform avocatului specializat Cornel Popa, citat de Hotnews.
ro, ”Cornel Popa , specialist in arbitraje comerciale al Tuca Zbarcea si
Asociatii: Pentru Romania, discutia legata de ISDS nu are prea mare
relevanta pentru ca noi avem deja acceptate clauze de acest tip”, 28
noiembrie 2014.

11. Am extras din lista completă citată în articolul de la nota
precedentă cele 20 de țări membre UE: Austria, Belgia-Luxemburg,
Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Ungaria , Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie.

13. Allen & Overy, ”Investment Treaty Arbitration: How much does it
cost? How long does it take?”, 14 februarie 2014.
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investițiilor americane în România e sub media în Europa, de unde putem deduce că doar protecția formală
a investițiilor nu înseamnă automat un declanșator, în
condițiile în care există probleme structurale mai serioase. Așa se explică că Estul Europei nu a recuperat în
cei peste 20 de ani nivelul atins de investițiile americane în Europa Occidentală, în zecile ani de cooperare
din timpul războiului rece. Și nu este doar o problemă
românească.
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port16 al Polish Institute of International Affairs (PISM)
remarcă faptul că prin clauza ISDS din TTIP, Polonia ar
fi putea fi chemată în judecată numai pentru chestiuni ce
decurg din legislația națională, nu și din cea europeană
cum se întîmplă cu acordul bilateral cu SUA. De remarcat că unul dintre cele două cazuri pierdute de România
– împotriva fraților Micula – a plecat de la faptul că
facilitățile fiscale acordate înainte de aderare au devenit
incompatibile cu legislația europeană și au fost retrase
din această cauză.

Un raport al European Policy Center14 remarcă faptul că
negocierile pentru ISDS în TTIP găsesc statele europene
în situații foarte diferite. Pentru statele din Vest ar crea
un nou mecanism de protecție a investitorilor, în timp
ce pentru nouă state est-europene care au deja tratate
bilaterale de protecție a investițiilor cu SUA ar însemna
noi garanții în fața investitorilor. Aceste nouă state sînt:
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

De aceea, plierea unor organizații din România la
pozițiile exprimate de rețelele europene anti-TTIP e greu
de susținut. Blocul Național Sindical afirmă în poziția17
sa că ”există temeri întemeiate că sistemul de protecție a
investitorilor străini prevăzut în cadrul tratatului ar pune
în pericol suveranitatea statelor semnatare, permițînd
unui cerc restrîns de experți juridici ai unei instanțe de
arbitraj străine să aibă o putere fără precedent de a interpreta și a eluda legislația statelor semnatare”. După
cum am arătat, în cazul României status-quo-ul permite
deja acest lucru, pe cînd clauza ISDS din TTIP ar îngusta
semnificativ marja de acțiune a investitorilor împotriva
statului român.

Cele mai multe cazuri pornite împotriva acestor state
sînt declanșate de investitori din alte state europene, nu
de cei americani. Nu e clar ce se va întîmpla cu acordurile
bilaterale europene în cazul adoptării TTIP cu clauză
ISDS, dar situația ridică problema ipocriziei statelor din
Vestul Europei care insistă asupra menținerii protecției
bilaterale a propriilor investitori în Estul Europei, dar
se opun din pricipiu aceluiași instrument pentru investitorii extra-UE în toată Uniunea. Comisia a avertizat că
acordurile bileterale intra-UE încalcă principiul pieței
unice și e de așteptat declanșarea unor proceduri împotriva acestor acorduri odată ce protecția investitorilor
a fost comunitarizată prin Tratatul de la Lisabona.

Pentru a fi clar, poziția exprimată aici e următoarea:
ISDS e un instrument util pentru oferi investitorilor
garanții suplimentare. E drept că se comit abuzuri, mai
degrabă la nivel de discurs, atunci cînd unii investitori
încearcă să influențeze dezbaterile publice șantajînd cu
un apel la o curte de arbitraj. De aceea, condițiile suplimentare stabilite de administrația americană în 2012,
de Comisia Europeană în textul CETA negociat cu Canada sînt binevenite. Concept Paperul din 5 mai propus de
Comisia Europeană are potențial de a schimba complet
datele problemei, aducînd soluționarea acestor cazuri
în domeniului dreptului internațional public, pe termen
lung. În același timp, a te plînge ca est-european de TTIP
pentru că ar avantaja investitorii, cînd de fapt face exact
invers față de starea de fapt, este eronat.

Evident, ar fi preferabil ca odată cu TTIP domeniul
protecției investițiilor să fie adus la același nivel, iar
condițiile propuse de Comisie pentru tratatul transatlantic să devină regulă și pentru acordurile dintre statele
europene (pot fi înlocuite aceste acorduri printr-o aplicare directă a TTIP și pentru relațiile din cadrul UE?).
Polonia a adoptat deja o asemenea poziție. Ministrul
polonez la Economiei a declarat15 că adoptarea TTIP cu
o asemnea clauză va proteja suplimentar statul polonez
față de deschiderea unor litigii (iar declarația e făcută
anul trecut, deci înainte de noul pachet de condiții
propus de Comisie în mai 2015). De asemenea, un ra-

16. Idem

14. Romain Pardo, ”ISDS and TTIP - A miracle cure for a systemic
challenge?”, European Policy Center, Policy Brief, 14 iulie 2014.

17. Punctul de vedere al BNS pentru masa rotundă “Acordul de
liber schimb UE-SUA (TTIP). Posibile efecte asupra economiei şi
priorităţile României, organizată de Hotnews.ro la 4 decembrie 2014,
publicat pe site-ul www.bns.ro, accesat la 15 mai 2015.

15. Maya Rostowska, ”Storm in a TTIP-Cup? The EU Debate on
ISDS”, PISM, 24 octombrie, no. 124 (719)
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comerciale UE – SUA
I România și negocierile
- schiță pentru o poziție de țară -

Alte interese specifice pentru România
în TTIP

studiul de impact global făcut de Cernat & Lakatos cu
unele sectoriale pentru a fundamenta eventuale cereri
de compensații.

Așa cum am arătat deja, România este una dintre
cele nouă state din UE care au deja un tratat special
de protecție a investițiilor cu SUA. În același timp,
investițiile americane în România sînt sub media UE.
Factori structurali mai importanți eclipsează importanța
de facto a unui asemenea tratat. Lucian Cernat remarcă
în analiza de impact a TTIP asupra economiei românești
faptul că România este mai puțin integrată în lanțurile
de producție (global value chains) decît media europeană
și asta explică în mare parte ponderea mai mică a
comerțului transatlantic în total comerț exterior în cazul
României.

O discuție care urmează să capete consistență este cea
privind introducerea unui capitol despre energie. UE
este în plin proces de creare a Uniunii Energetice, iar
securitatea energetică este un subiect fierbinte în contextul agresiunii rusești în Ucraina. De cealaltă parte a
oceanului, America a trecut printr-o revoluție energetică
provocată de dezvoltarea tehnologiei de fracturare.
Oponenții TTIP acuză că tratatul ar obliga UE să accepte
această tehnologie. Dar nu există o poziție unitară nici în
SUA, nici în UE pe acest subiect, iar legea fundamentală
a UE oricum afirmă că mixul energetic e un atribut al
statului național. Din moment ce în SUA decizia este
luată la nivel de stat, iar în UE fiecare țară decide singură,
negocierile dintre guvernul federal american și Comisia
Europeană nu pot afecta statutul legal al exploatării prin
fracturare. Dar revoluția tehnologică din SUA a schimbat geografia energetică a planetei. Efectul asupra Europei a fost indirect: prin ieșirea de pe piață a celui mai
mare importator, prețurile au scăzut dramatic. Totuși,
restricții la exportul de petrol și gaze brute, adoptate în
perioadele de crize energetice, rămîn în vigoare în SUA.
Pentru UE există un interes major ca aceste restricții
să fie ridicate. Desigur, e un subiect delicat pentru consumatorul american și tentant pentru politicienii americani să intervină cu un discurs populist (de ce să dăm
europenilor din resursele noastre?), de aceea UE trebuie
să fie pregătită să ofere ceva consistent în negocieri19.
Poate o deschidere agresivă a companiilor de energie
pentru investiții americane este o idee. Moda europeană
a campionilor energetici naționali este depășită odată
cu integrarea piețelor de energie. Tendința Gazprom
de a cumpăra companii în UE este un pericol pentru
ideea de securitate energetică, pe care chiar Gazprom o
amenință, în calitatea sa de instrument politic al Moscovei. De aceea, alianțe strategice între companii europene și giganți energetici americani pot fi răspunsul
potrivit. Un deal în TTIP de genul importuri energetice
contra investiții strategice ar reprezenta o situație winwin și ar face din zona energetică un pilon al noului
spațiu economic comun.

Acest aspect are legătură directă cu natura investițiilor
în România. Cea mai mare parte dintre aceste sînt de
primă generație – companii mari occidentale vin în
România pentru a produce pentru piața locală. A doua
generație de investiții ar trebui să includă producția în
România într-un lanț valoric de import / creștere valoare
/ reexport. Cazul citat frecvent este Ikea, datorită căreia
România a redevenit un exportator mare de mobilă,
tocmai pentru că a fost inclusă de compania suedeză în
lanțul său de producție. Creșterea valorii adăugate pe
lanțuri de producție pentru re-export trebuie să fie ținta
de industrializare a României. Eliminarea barierelor din
comerțul transatlantic ar oferi în primul rînd un energizant comerțului intra-companie (import-export între filialele aceleași companii multinaționale reprezintă 50%
din comerțul transatlantic). Așa se creează lanțurile
de creștere a valorii și e principala miză a României în
TTIP.
România a ajuns un mare producător de textile în Europa, iar calculele Cernat & Lakatos arată un potențial de
creștere important pentru acest sector prin TTIP (70%
creștere a exportului). Există și voci18 care afirmă că dacă
barierele tarifare vor dispărea, producătorii români vor
avea de înfruntat concurența americană pentru piața
vestică (mai ales Germania). În același timp, există un
consens că industria europeană de automobile va avea
de cîștigat, iar aici România e un jucător important, tot
datorită unor investiții străine. Atît în SUA cît și în unele țări europene se discută despre compensații pentru
sectoarele industriale care ar putea fi afectate, România
ar trebui să urmărească această dezbatere și să continue

19. Idei similare în Colibășanu și Grigorescu, vezi nota 2.

Răspunderea pentru opiniile exprimate îmi aparține, dar țin
să mulțumesc unor persoane care m-au ajutat cu informații,
sfaturi și idei: Victor Grigorescu, George Teodorescu, Sorin
Moisă, Lucian Cernat, Ștefan Deaconu. Colegul meu Alexan-

18. Sebastian Dullien, Adriana Garcia și Josef Janning, ”A fresh start
for TTIP, European Council on Foreing Relations, Februarie 2015.

dru Damian și interna CRPE Diana Arghirescu m-au ajutat
în documentare.
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