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PRZEHANDLOWANIE DEMOKRACJI
J AK ZASADY OCHRONY INWESTORÓW ZAWARTE W UMOWIE
CETA ZAGRAZ• AJA˛ DOBRU PUBLICZNEMU W KANADZIE I EU

Podsumowanie
26 września 2014 roku Kanada i Unia Europejska
ogłosiły zawarcie daleko ida˛cego mechanizmu integracji
gospodarczej, Kompleksowego porozumienia gospodarczo-handlowego (CETA). W umowie zawarto mechanizm
rozstrzygania sporów mie˛dzy inwestorami a państwami
(ISDS), który może spowodować eksplozje˛ liczby pozwów
korporacji przeciwko Kanadzie, UE i poszczególnym
państwom UE i tym samym poważnie zagrozić staraniom
administracji rza˛dowych dotycza˛cym ochrony ich obywateli
i środowiska.
Mechanizm ISDS umożliwia zagranicznym korporacjom
bezpośrednie pozywanie państw przed prywatnymi trybunałami mie˛dzynarodowymi o odszkodowania z tytułu wprowadzenia krajowych środków bezpieczeństwa w zakresie
zdrowia, ochrony środowiska, finansów i innych, jeśli zdaniem korporacji zagrażaja˛ one ich prawom. Tego rodzaju

Główne wnioski:
1. Doświadczenia Kanady płyna˛ce z umowy NAFTA
(North American Free Trade Agreement) stanowia˛
ilustracje˛ zagrożeń wynikaja˛cych z arbitrażu inwestycyjnego. Po wejściu w życiu tej umowy Kanada została
pozwana 35 razy, z czego w 6 poste˛powaniach wydano
orzeczenie dla niej niekorzystne lub prowadza˛ce do ugody,
a odszkodowania wypłacone inwestorom zagranicznym
wyniosły ła˛cznie ponad 171,5 mln dolarów. Obecne
roszczenia inwestorów kwestionuja˛ szeroka˛ game˛ stosowanych przez rza˛dy środków, które rzekomo umniejszaja˛
wartość inwestycji zagranicznych – od moratorium na
szczelinowanie hydrauliczne (fracking) oraz zwia˛zane
z tym cofnie˛cie koncesji na wiercenia do decyzji sa˛dów
kanadyjskich unieważniaja˛cych patenty medyczne, które
nie cechowały sie˛ wystarczaja˛co wysokim stopniem
innowacyjności lub przydatności. Inwestorzy zagraniczni
dochodza˛ obecnie od rza˛du kanadyjskiego odszkodowań
w wysokości kilkunastu miliardów dolarów.

spory mie˛dzy inwestorami a państwami rozpatrywane sa˛
przez prywatnych, komercyjnych arbitrów opłacanych od
rozstrzygnie˛tej sprawy, maja˛cych wyraźna˛ tendencje˛ do
interpretowania prawa na korzyść inwestorów.
ISDS może uniemożliwić rza˛dom działanie w interesie
publicznym, zarówno w sposób bezpośredni, gdy dane
państwo zostanie pozwane przez korporacje˛, jak i pośredni, powoduja˛c zablokowanie rozwia˛zań ustawodawczych
w obawie przed sprowokowaniem pozwu. W skali globalnej
inwestorzy kwestionowali już liczne przepisy ochrony
zdrowia publicznego, np. ustawy antynikotynowe, zakazy
stosowania środków toksycznych i prowadzenia prac górniczych, wymagania dotycza˛ce oceny wpływu na środowisko oraz przepisy dotycza˛ce odpadów niebezpiecznych,
rozwia˛zań podatkowych i polityki fiskalnej.

2. Można zatem argumentować, że mechanizm
ochrony inwestorów przewidziany w umowie CETA
przyznałby inwestorom zagranicznym jeszcze wie˛ksze
prawa niż wynikaja˛ce z układu NAFTA, co zwie˛ksza
ryzyko wykorzystania przez nich tej umowy do blokowania przyszłej polityki rza˛du:
a) CETA chroni „uzasadnione oczekiwania” inwestorów
na podstawie tak zwanej „klauzuli równego i sprawiedliwego traktowania”, i tym samym stwarza ryzyko
utrwalenia bardzo rozszerzaja˛cej interpretacji tej
klauzuli, ustanawiaja˛cej „prawo” do stabilnego otoczenia regulacyjnego. Takie rozwia˛zanie dałoby silna˛ broń
do re˛ki inwestorom chca˛cym walczyć ze zmianami
w rozwia˛zaniach regulacyjnych, nawet jeśli sa˛ one
wdrażane w zwia˛zku z nowa˛ wiedza˛ lub demokratycznym wyborem.
b) CETA może przyznać inwestorom zagranicznym
jeszcze szersze możliwości kwestionowania przepisów
finansowych niż NAFTA, gdyż w tamtym przypadku

były one ograniczone głównie do prawa banków (nadal
bardzo szerokiego) do nieograniczonego transferu
środków i ich ochrony przed wywłaszczeniem. CETA
rozszerza prawa inwestorów, stosuja˛c tak wysoce elastyczne koncepcje, jak równe i sprawiedliwe traktowanie,
co grozi ubezwłasnowolnieniem organów regulacyjnych
zobowia˛zanych do ochrony konsumentów i stabilności
systemu finansowego w sytuacjach kryzysowych.
3. Po wejściu w życie umowy CETA ryzyko pozwania
Kanady przez banki, ubezpieczycieli i spółki holdingowe
znacza˛co wzrośnie. Ryzyko to jest oczywiste, gdyż
inwestorzy-spekulanci, wspierani przez specjalizuja˛cych
sie˛ w inwestycjach prawników, coraz cze˛ściej wykorzystuja˛
arbitraż inwestycyjny do wycia˛gania środków od rza˛dów
zmagaja˛cych sie˛ z kryzysem finansowym. Kraje UE
najwie˛ksze inwestycje w Kanadzie ulokowały w sektorze
finansowym, który na mocy CETA zyskałby daleko ida˛ce
prawo do pozywania rza˛du tego kraju.
4. CETA zwie˛kszyłaby również ponoszone przez UE i jej
państwa członkowskie ryzyko zwia˛zane z kwestionowaniem przez inwestorów kanadyjskich rozwia˛zań w sektorach górnictwa oraz wydobycia ropy i gazu. Kanada
posiada w UE znaczące inwestycje w tych sektorach,
a kanadyjskie firmy górnicze już zaangażowały sie˛ w szereg
kontrowersyjnych projektów zagospodarowania zasobów
naturalnych w całej Unii. Specjaliści z branży górniczej
nazywaja˛ CETA umowa˛ „przełomowa˛”, rodza˛ca˛ „poważne
konsekwencje dla spółek górniczych”. Korporacje z branży
naftowej, gazowej i górniczej z całego świata coraz cze˛ściej
uciekaja˛ sie˛ do arbitrażu inwestycyjnego.
5. Możliwość pozywania rza˛dów państw europejskich
na podstawie CETA zyskaja˛ także kanadyjskie podmioty
zależne spółek wielonarodowych z siedziba˛ w USA,
nawet jeśli UE ostatecznie wyła˛czy lub ograniczy rozstrzyganie sporów mie˛dzy inwestorami i państwami w ramach
Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP). Kwestia ta budzi szczególne obawy
Europejczyków, gdyż amerykańskie korporacje zdominowały już gospodarke˛ Kanady. Podmioty zależne spółek
zagranicznych, jeśli maja˛ siedzibe˛ w UE, dysponowałyby
takimi samym uprawnieniami do kwestionowania rozwia˛zań
kanadyjskich.

6. Spółki z krajów UE, USA i Kanady sa˛ już w grupie
podmiotów najcze˛ściej korzystaja˛cych z arbitrażu inwestycyjnego. Należy zatem spodziewać sie˛, że wykorzystaja˛
CETA do ograniczenia środków stosowanych przez rządy
w Kanadzie i Europie. Inwestorzy z UE wszcze˛li 53% (ła˛cznie 299) wszystkich sporów między inwestorami a państwami w skali globalnej. 22% odnotowanych spraw (ła˛cznie
127) wszcze˛li inwestorzy amerykańscy. Z kolei inwestorzy
z Kanady plasuja˛ sie˛ na pia˛tym miejscu wśród podmiotów
korzystaja˛cych z arbitrażu inwestycyjnego.
7. Opozycja wobec zapisów CETA dotycza˛cych relacji
mie˛dzy inwestorami i państwami wzrasta po obu stronach
Atlantyku wśród organizacji obywatelskich, zwia˛zków zawodowych, a nawet państw członkowskich UE. W reakcji na te
wydarzenia Komisja Europejska i rza˛d kanadyjski rozpocze˛ły
myla˛ca˛ kampanie˛ propagandowa˛, której celem jest bagatelizowanie ryzyka arbitrażu inwestycyjnego poprzez odwracanie
uwagi od zasadniczych problemów tego systemu i skupianie
sie˛ na kosmetycznych reformach.
8. Postulowane przez Komisje˛ Europejska˛ i rza˛d kanadyjski „reformy”, maja˛ce rozwiać wa˛tpliwości odnośnie
ISDS, nie zapobiegna˛ nadużywaniu tego mechanizmu
przez inwestorów i arbitrów. Wre˛cz przeciwnie, CETA znacza˛co rozszerzy zakres arbitrażu inwestycyjnego, narażaja˛c
UE, jej państwa członkowskie i Kanade˛ na nieprzewidywalne
i niespotykane dota˛d ryzyko odpowiedzialności.
Tymczasem nie ma w ogóle potrzeby tworzenia specjalnego
reżimu prawnego chroniącego inwestorów zagranicznych,
zwłaszcza w tak stabilnych systemach prawnych jak unijny
i kanadyjski. Współczesne firmy wielonarodowe, wysoce zaawansowane i odnosza˛ce sukcesy na całym świecie, potrafia˛
szacować ryzyko i zwroty z niego. W przypadku gdyby ryzyko
to okazało sie˛ zbyt duże, zawsze moga˛ skorzystać z takich
rozwia˛zań jak sa˛dy powszechne, prywatne ubezpieczenia
oraz rza˛dowe programy gwarancji inwestycyjnych.
Autorzy niniejszego dokumentu apelują do ustawodawców
kanadyjskich i unijnych o odrzucenie zapisów chronia˛cych
inwestycje w CETA i przyszłych tego typu umowach, w tym
również w kontrowersyjnym Transatlantyckim Partnerstwie
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz Partnerstwie
Transpacyficznym (TPP).
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