
Čo je TTIP? 
 

TTIP je prebiehajúca dohoda o voľnom obchode 

medzi EÚ a USA. Jej cieľom je spojiť najväčšie 

ekonomiky sveta, ktoré predstavujú takmer polovicu 

svetovej ekonomiky – najväčší a najbohatší trh na 

svete, ktorý tvorí  viac ako tri štvrtiny svetového 

finančného trhu a viac ako polovicu svetového 

obchodu
1
. TTIP si za cieľ kladie pokryť odvetvia, 

vrátane:  

(prioritný sektor Automobilový priemysel 

v SR), by profitoval nielen znížením ciel, 

ale hlavne harmonizáciou technických 

noriem. 

, ktorý vďaka TTIP Farmaceutický sektor

zníži duplicitu v reguláciách EÚ a USA, čo 

predstavuje takmer 60% vývoja liekov 

a liečiv vo svete. 

, ktorý vďaka TTIP Energetický sektor

umožní prístup k nerastným surovinám 

USA (ropa, zemný plyn). SR zároveň 

podporuje vytvorenie samostatnej kapitoly 

v rámci TTIP. 

. V súčasnosti je iba Verejné obstarávanie

32% trhu verejného obstarávania USA 

otvorených  spoločnostiam z EÚ. Európske 

spoločnosti sa vďaka budú môcť uchádzať 

o verejné zákazky v USA, ale aj naopak. 

Stanovenie súťažných podmienok pri 

verejnom obstarávaní naďalej zostane 

v kompetencii verejných orgánov. 
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 Zdroj: http://www.ttip-slovakia.sk/a/analyticka-studia-

dopadov-ttip-na-ekonomiku-sr-37  

Čo to znamená pre 

Slovensko? 

 
 Dohoda TTIP je vhodná pre podniky 

všetkých veľkostí a zamerania: na základe 

súčasných nariadení je pre malé a stredné 

podniky veľmi náročné znášať náklady na 

plnenie duplicitných požiadaviek. 

 Menej byrokracie: zníženie, či harmonizácia 

regulačných rozdielov pomôže podnikom SR 

s exportom do USA. 

 Zníženie nákladov obchodnej výmeny pri 

vstupe na americký trh. 

 Zvýšenie obratu firiem povedie k vyššej 

stabilite pracovných miest. 

 Zachovanie štandardov: EÚ a USA často 

sledujú pri tvorbe štandardov a noriem tie isté 

ciele (bezpečné produkty, čisté životné 

prostredie), ale volia odlišné metódy 

a spôsoby na ich dosiahnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste? 

 

 Prínosom pre európske firmy má byť aj 

umožnenie účasti na verejnom obstarávaní 

v USA. 

 Dohoda umožní zvýšiť inovačnú výkonnosť 

spoločností na oboch stranách Atlantiku, a to 

dvomi spôsobmi: 

 inovatívne spoločnosti budú mať možnosť 

realizovať svoju inováciu na podstatne 

väčšom trhu; 

 spoločné vypracovanie štandardov pre 

technológie budúcnosti zjednoduší 

umiestňovanie inovácií na trhu obchodného 

partnera na druhej strane Atlantiku. 

 Tretie krajiny môžu profitovať zo zvýšenej 

ekonomickej aktivity v EÚ a USA 

prostredníctvom obchodu, napr. ako dodávatelia. 

Tretie krajiny budú tiež profitovať z rastu 

vzájomného obchodu medzi EÚ a USA, keďže 

sú zapojené do globálnych hodnotových 

reťazcov, v ktorých pôsobia európske a americké 

firmy. 

 TTIP môže vytvoriť impulz pre globálnu 

harmonizáciu technických noriem a štandardov. 

 TTIP vytvorí priestor s vysokou úrovňou 

ochrany životného prostredia, zamestnancov 

a spotrebiteľov. Konečná dohoda bude 

obsahovať osobitnú kapitolu o udržateľnosti. 

Hospodársky rast, úspora nákladov a rozvoj 

obchodu a investícií sa nebudú realizovať na 

úkor pracovných, sociálnych 

a environmentálnych štandardov. 
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3 kľúčové prínosy

 

Zdroj: http://www.ttip-slovakia.sk/a/analyticka-studia-dopadov-

ttip-na-ekonomiku-sr-37 

 

Ďalšie fakty 

Vývoj exportu, importu a obchodnej bilancie  

 SR a USA za r. 2009 až 2013 (mil. €)
2

  2009 2010 2011 2012 2013 

Vývoz zo 

SR do USA  
426 729 897 1 169 1 163 

Dovoz do 

SR z USA  
436 433 512 521 531 

Saldo  -10 296 385 648 632 

Obrat  862 1 162 1 409 1 690 1 694 

 

Vývoj exportu, importu a obchodnej bilancie  

 SR a EÚ za r. 2009 až 2013 (mil. €)
3

  2009 2010 2011 2012 2013 

Vývoz zo 

SR do EÚ 
34040 40652 48072 51989 53049 

Dovoz do 

SR z EÚ  
26486 30887 35950 37261 37504 

Saldo  7554 9765 12122 14728 15545 

Obrat  60526 71539 84022 89250 90553 

Info: 

http://www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip 

http://www.euractiv.sk/ttip 

http://ttip-slovakia.sk 

http://www.mhsr.sk 

Máte otázky? Napíšte nám: 

ttip@mhsr.sk 
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Transatlantické 

obchodné a investičné 
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medzi EÚ a USA 

(TTIP) 

 

 
 

Kľúčové fakty 

 

 

 

© Informačná brožúra MH SR 

Rast HDP na úrovni 
približne 3,96 až 

4,22% 

Nárast tržieb 
podnikov o 2,57%; 

zamestnanosti o 
1,19% 

Prínos pre 
slovenskú 

ekonomiku až 
3,6miliardy eur 
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