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El final del TLC causarà
pèrdues de llocs de treball
El tractat entre els EUA,Mèxic i el Canadà, en via morta

PIERGIORGIOM. SANDRI
Barcelona

De vegades el remei pot ser pitjor
que lamalaltia. La renegociació del
tractatdeLliureComerçentreMè
xic, els Estats Units i el Canadà
(TLC o, en les sigles en anglès,
Nafta),undelsobjectiusdelapresi
dència deDonaldTrumpperprivi
legiar elmade in America (o l’Ame
rica first), pot causarefecteseconò
mics perjudicials en lloc dels seus
suposats beneficis. És el que soste
nen diversos estudis, que advertei
xende les conseqüències negatives
de la introducció de barreres co
mercials entre aquests països, que
aquesta setmana van acabar la
quarta rondaper revisar l’acord.
Donald Trump va insistir que “si

volem millorar el TLC cal can
cel∙larlo. És el millor per al treba
llador dels Estats Units”. El tractat
és vigent des de fa 23 anys. Bloom
berg Intelligence i Moody’s Analy
tics prediuen que elmés perjudicat
seriaMèxic, el que més se n’ha be
neficiat aquests anys gràcies als
seus salarismés competitius. Sense
el TLC, perdria gairebé 1 milió de
llocs de treball de baixa qualifica
ció. Però també els EUA perdrien
més de 250.000 i al Canadà,
125.000, segons la consultora Im
pactEcon.

RetirarsedelTLCnoels sortiria
baratalsnordamericans,encontra
delaversióoficialdelaCasaBlanca.
Mèxic taxaria les importacions des
delsEUAambun7%.Unaanàliside
Scotiabank considera que això tin
dria un impacte del 0,7% en el PIB
nordamericà, l’equivalent d’1 bilió
d’euros l’any, a més de disparar el
dèficit comercialun7%.
“És improbable que el final del

TLC generi molta ocupació als
EUA”, vadirMichaelMcDonough,

de Bloomberg Intelligence. “Les
empreses probablement transferi
rien les pujades de preus al consu
midor en comptes de gastar milers
demilionsper tornar aportar la ca
pacitat alsEUA”,vaafegir.
JordiBacaria,directordelCidob,

considera que Trump pretén en
realitatatemptarcontraelmodelde
comerç internacional. “Només hi
ha una lògica, que és la protec
cionista, per obstruir totes les pos
sibilitats d’entrada d’importaci
ons”, assegura. Així mateix, amb
l’abolició del TLC el sistema mun
dial de cadenes de valor es veuria
afectat, des del transport marítim
fins a, per exemple, la indústria
europea, del Japó i Corea de com
ponentsd’automòbils.
Les condicions imposades pels

EUA per a la renovació del TLC,
comaugmentar laproducció regio
nal dels components del 62% al
85%, són inacceptables per a Mè
xic, que fins i tot prefereix un ‘no
acord’. Bacaria recorda que “molts
dels conflictes comercials que es
derivessinde la fi delTLCespodri
en resoldre enelmarcde l’Organit
zacióMundial del Comerç (OMC),
però els atacs de Trump indiquen
que estaria buscant acabar la rela
ció amb l’organitzaciómultilateral,
la qual cosa tancaria l’última porta
endefensadel lliurecomerç”.c

EL COMERÇ ENTRE MÈXIC,
EL CANADÀ I ELS EUA
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En bilions de dòlars El bitcoin supera
els 6.000 dòlars i
bat un altre rècord

Les ITVhauran de posarmésmitjans
per controlar les emissions dels vehicles

Gairebé 50.000 empreses ja utilitzen el
sistema instantani d’informació de l’IVA

El bitcoin, pels núvols

wEl reial decret aprovat ahir pel Govern sobre la inspecció
tècnica de vehicles (ITV), que flexibilitza alguns aspectes en
aplicació de la normativa europea, també exigeix mésmitjans
per controlar fraus en les emissions de gasos. Després del die
selgate, s’obliga, per primera vegada, les estacions a disposar
d’eines de diagnòstic electrònic que es connectin amb els ordi
nadors de bord dels vehicles. / Efe

wPropde50.000empreses jaapliquenelnousistemadesubminis
trament immediatd’informacióde l’IVA(SII),posatenmarxa
al juliol.Aixòsuposamésdel90%de lescompanyiesobligadesa
ferho, segonsva informarahirelMinisterid’Hisenda.Finsaprin
cipisd’octubre, lesempreseshaviencomunicata l’AgènciaTribu
tàriamésde700milionsde facturesemeses i rebudes, ambun
importquesuperaels630milionsd’euros. /Redacció

wElbitcoinvasuperarahirels
6.000dòlarsperprimeravega
da.Larevaloritzaciódesde
començamentd’any ja superael
500%.L’augmentesvaproduir
només tresdiesdesprésque la
criptodivisapatís la sevacaigu
dadiàriamésgranenunmes i
mig, arrande lacreixentpreo
cupacióqueels reguladors
volen intervenir sobre lamone
davirtual.Enelsúltimsdosdies
elbitcoinhasumat500dòlars
al seuvalor. /Redacció
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Gaudeix de La Vanguardia cada dia per 38 €/mes
i del Club Vanguardia amb esdeveniments exclusius,
entrades de teatre, descomptes en gastronomia...

Ah! I pel·lícules a la gran pantalla 2x1.

Subscriu-te ara al
933 444 800

Subscripció a La Vanguardia edició impresa i digital de dilluns a diumenge per només
38 €/mes. Oferta vàlida per a noves subscripcions a La Vanguardia o subscripcions
addicionals. És condició necessària que l’adreça i/o el subscriptor no hagin tingut una
subscripció els darrers 90 dies. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2017.
Consulta la resta de condicions trucant al 933 444 800.

Ets una persona afortunada

38€
al mes

Si ets subscriptor de La Vanguardia, també tens
accés a les més de 1.000 propostes exclusives

del Club Vanguardia, com aquesta.
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