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L
a Comissió Europea té
un altre maldecap a
l’agenda. I es diu TTIP.
Aquesta sigla en anglès
vol dir Associació Tran-

satlàntica per al Comerç i la In-
versió, i és un acord de lliure co-
merç que la Unió Europea i els
Estats Units estan negociant
des del 2011.Mentre que aEspa-
nya és pràcticament undescone-
gut, diversos països de laUE cri-
tiquen el secretisme en les nego-
ciacions, la manca de participa-
ció ciutadana i la por de perdre
garanties legals.

Els objectius del TTIP són in-
tegrar les dues economies i pro-
moure el creixement econòmic.
Per aconseguir-ho, la UE i els
EUAvolen suprimir barreres co-
mercials i harmonitzar normati-
ves en aquells àmbits on les du-
es potències divergeixen. Els
sectors que es veurienmés afec-
tats són els serveis públics, les in-
versions financeres i els estàn-
dards tècnics i sanitaris. Segons
Frederico Steinberg, investiga-
dor d’Economia del Reial Insti-
tut Elcano, el TTIP també és
“una estratègia geopolítica dels
EUA i laUEper consolidarOcci-
dent davant el creixement de les
potències emergents”. Si s’apro-
vés, l’acord crearia l’àrea de lliu-
re comerç i inversions més gran
del món, perquè inclouria el
40% del PIB mundial, un terç
dels fluxos comercials i el 60%
de les inversions mundials.
La Comissió Europea, l’en-

carregada de representar els in-
teressos de la UE en el tractat,
es basa en un estudi indepen-
dent del Center for Economic
Policy Research del Regne
Unit per defensar l’implemen-
tació del TTIP. Considera que
el tractat afavoreix el creixe-
ment econòmic de les dues regi-
ons a través de la creació de
nous llocs de treball i la baixa-
da dels preus. En xifres, la Co-
missió sosté que la UE obtin-
dria 119 bilions d’euros més a
l’any, i això significa que a cada
família de la UE li tocarien 545
euros més anuals.
En aquesta línia, Jordi Baca-

ria, director del Centre d’Afers
Internacionals deBarcelona (Ci-
dob) i catedràtic d’Economia
Aplicada de la UAB, assenyala
que el tractat és una oportunitat
que “ni la UE ni els EUA poden
deixar escapar, perquè tots dos
millorarien la seva competitivi-
tat al món”. Segons Bacaria,
l’economia espanyola i catalana
també se’n beneficiaria: “El
TTIP significarà un creixement
del PIB europeu, atesa l’estruc-
tura industrial i exportadora en
la indústria de l’automòbil, la
química o la farmacèutica”.
Aquesta opinió també la com-

parteix el director de Comerç de
la Pimec, AlejandroGoñi, que pre-
veu que “les petites imitjanes em-
preses catalanes s’adaptaran al
noumarc econòmic”. Tot i així, la
Pimec posa demanifest que l’opa-
citat de les negociacions no li per-
met tenir una opinió ferma sobre
el TTIP. De fet, fins aquest gener,
la UE no havia fet públics docu-
ments sobre el TTIP. Ara, alguns
es poden trobar al web de la Co-
missió Europea.

El secretisme de les negociaci-
ons no és l’únic aspecte que preo-
cupa els sectors crítics del TTIP.
Un estudi de la Universitat de
Tufts de Massachussets (EUA),
apunta que la UE perdria ingres-
sos i que el PIB europeu, a la llar-
ga, disminuiria. La plataforma eu-
ropea No al TTIP –que impulsa
una iniciativa ciutadana europea
en contra del tractat– alerta, a
més a més, d’altres problemes.
Àlex Guillamón, membre de la
campanya NO al TTIP a Catalu-
nya, explica que en acords de lliu-
re comerç “les parts apliquen les
normes de l’estat que tingui la re-
gulació més laxa i permissiva”.
Així doncs, si el TTIP s’apro-

vés, la UE s’adaptaria al model
econòmicdels EUAperquè la nor-
mativa europea és més restrictiva
i garantista que la seva. Per exem-
ple, d’acord amb la posició deGui-
llamón, es generaria una dinàmi-
ca desreguladora que comporta-
ria “la pèrdua de drets laborals,
l’obertura del mercat europeu a
productes transgènics avui prohi-
bits, la pèrdua de la denominació
d’origen i un creixent accés de les

multinacionals a la gestió de ser-
veis bàsics sanitaris, energètics i
educatius”. Davant aquestes preo-
cupacions, la CE ha respòs que el
TTIP no eliminarà les garanties
actuals i que, en tot cas, els estats
de la UE decidiran sobre aquests
aspectes.
Però la controvèrsia del TTIP

no s’acaba aquí. L’aspecte més
conflictiu de l’acord que ja ha por-
tat als governs de França, Alema-
nya i Països Baixos a prometre la

seva revisió, és la clàusula ISDS,
que preveu aplicar l’arbitatge, un
sistema privat de resolució de
conflictes entre empreses i entre
aquestes últimes i els estats.
Lamanca de participació ciuta-

dana en les negociacions és un al-
tre motiu de polèmica. El tractat
es negocia a través de 30 funciona-
ris de la Comissió de Comerç de
la UE i de 30 membres de l’Ofici-
na del Representant Comercial
dels EUA, òrgan de la Casa Blan-
ca. Per tant, ni el Parlament Euro-
peu ni el Congrés dels EUA po-
den incidir en les negociacions,
exceptuant-ne la votació final del
tractat, que s’aprovarà per unani-
mitat d’ambdues cambres i serà
ratificat per cada estat de la UE.
El contingut del TTIP encara

és incert i, pel que sembla, caldrà
esperar fins al 2016 per saber les
repercussions econòmiques i le-
gals que comportaria. De mo-
ment, per alguns el TTIP és una
oportunitat de creixement en
temps de crisi i austeritat, i per
d’altres, una amenaça al que
queda de sistema de benestar
europeu.
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Unaltremaldecapper aEuropa
Un nou tractat de lliure comerç vol apropar les economies de la Unió Europea i els Estats Units


