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TTIP: un tractat negociat
a l’ombra
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L

a Unió Europea i els Estats Units estan pactant en secret i des de fa anys
un acord de lliure comerç. Malgrat
que en cas que finalment s’acabi aprovant tindrà conseqüències molt directes
per a la ciutadania europea i nord-americana, de moment se’n coneixen pocs detalls.

Què és el TTIP?
L’Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès) és un tractat de lliure comerç que
s’està negociant entre els Estats Units
(EUA) i la Unió Europea (UE). El principal
objectiu de l’acord és eliminar aranzels i
simplificar les relacions comercials entre
els dos territoris.
Segons la Comissió Europea, l’acord eliminaria “els obstacles comercials en una
àmplia gamma de sectors econòmics per
facilitar la compravenda de béns i serveis”. La majoria de governs europeus i
el nord-americà insisteixen que amb la
supressió de barreres en l’àmbit duaner
s’eliminarien “pèrdues innecessàries de
temps i de diners” i es crearien “dos milions de llocs de treball”.
Les veus crítiques, al seu torn, afirmen
que l’acord augmentaria el poder em-

presarial i faria més difícil que els governs poguessin regular els mercats per
al benefici públic. Un dels arguments que
esgrimeixen és que el TTIP privatitzaria
la justícia, ja que tots els conflictes sobre
inversions exteriors es resoldrien amb
procediments arbitrals privats. “Això permetria que els inversors demandessin els
governs dels estats”, explica Juan García,
advocat i economista i membre d’ATTAC
(Associació per la Taxació de les Transaccions i per l’Ajuda als Ciutadans). “A més,
els arbitratges representen un gran negoci per als àrbitres, el que constituiria un
incentiu total per afavorir els inversors en
perjudici de la ciutadania”, afegeix.

Qui el promou?
Oficialment l’estan negociant la Comissió Europea en nom dels estats membres de la UE i l’Oficina del Representant
dels EUA. Algunes organitzacions, però,
denuncien que diferents lobbies de les
multinacionals estan intervenint en les
negociacions. “El tractat també l’estan
promovent els 70 màxims executius de
les 70 majors empreses dels EUA i la
UE, la Taula Rodona Europea d’Industrials (ERT), els 50 màxims executius dels
majors oligopolis industrials i els partits
polítics conservadors, liberals i socialdemòcrates, entre d’altres”, assegura
García.

Com i quan s’aprovarà?
El document que surti de les negociacions
haurà de ser aprovat pel Parlament Europeu, per cadascun dels estats membres i
també pel Congrés dels Estats Units. Quant
a la possibilitat que se sotmeti a referèndum, en el cas espanyol PP, PSOE, CiU, PNV
i UPyD van votar-hi en contra el maig de
l’any passat al Congrés dels Diputats. Per
la seva part, el ministre per a la reforma administrativa de Grècia, Georgios Katrougkalos, ha afirmat que un Parlament en el qual
Syriza tingui la majoria (l’actual situació)
mai ratificarà aquest tractat, el que significa
que no podria aprovar-se.
Pel que fa als terminis, encara no se sap
quan s’acabaran les negociacions ni
quan començarà la ronda de votacions.

Quins beneficis pot aportar?
Els partidaris del TTIP asseguren que el
tractat podria fer créixer el PIB europeu
en un 0,5% i que crearia milers de llocs
de treball. Un informe del Centre d’Investigació de Política Econòmica (CEPR)
encarregat per la UE, a més, indica que
l’economia del continent podria obtenir
uns beneficis de 119.000 milions d’euros
anuals, el que són uns 545 euros per família. Segons García, però, aquest estudi
“parteix de premisses poc realistes, com
la plena ocupació”. “Un altre estudi de

la Universitat de Tufts, molt més realista,
preveu 600.000 llocs de feina menys i una
caiguda mitjana dels salaris de 3.000 euros anuals”, comenta l’economista.

Com ens afecta?
El secretisme amb el qual s’està duent a
terme la negociació i el fet que aquesta
encara estigui en marxa fa que sigui difícil
saber com ens afectarà el tractat. Alguns
experts, però, han fet previsions d’acord
amb la informació disponible. Així, una
de les possibles conseqüències per als
ciutadans europeus seria la pèrdua de
drets laborals i la possibilitat d’una rebaixa salarial. A més, les veus contràries
també alerten que el TTIP afavoriria la
privatització dels serveis públics perquè
les corporacions americanes poguessin
competir amb les europees per la seva
prestació. En matèria alimentària, es
tem que el tractat s’adapti a la legislació
americana, molt més laxa. “Si s’aprova,
podrem trobar-nos carn amb hormones
de creixement al supermercat”, assegura
el membre d’ATTAC Catalunya.
D’altra banda, entre els efectes que pot
tenir l’acord per als ciutadans nord-americans hi ha l’eliminació de les normes sobre els mercats financers, que als EUA
són més restrictives que a la UE. “Els
bancs europeus volen eliminar els controls americans”, diu García.

