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El TTIP

La democràcia es troba en perill a Europa, a causa, principalment, 
de les creixents desigualtats i de l’augment de la pobresa. El Tractat 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) afavoreix aquest perill i, 
a més, comporta l’amenaça de retornar a un sistema internacional 
bipolar, ara entre els interessos ciutadans i els interessos de les 
corporacions. Les negociacions del TTIP tenen lloc amb un grup d’alt 
nivell específi c creat per la Comissió Europea, i són negociacions de 
caràcter tancat i poc transparents.

Els efectes del TTIP

1 Manca de transparència i democràcia: les 
negociacions es realitzen a portes tancades, 
cosa que impossibilita el seu control. Manca 
de legitimitat de la Comissió Europea. 

2 Eliminació de les regulacions laborals 
bàsiques relatives al món laboral, 
alimentari, mediambiental, fi nancer 
i de la propietat intel·lectual. 

3 Amenaça sobre les millores 
laborals: els estats es troben amb 
difi cultats per portar-les a terme. 

4 Afavoreix el comerç d’aliments processats 
i genèticament modifi cats sense el 
coneixement dels consumidors. 

5 Vulneració de la privacitat: 
es possibilita la utilització de les  dades 
personals amb fi nalitats comercials. 

6 Mancança de legitimitat democràtica en la 
resolució de confl ictes: les empreses poden 
evitar passar pels tribunals nacionals. 

7 Crisi d’identitat de la Unió Europea: es posa 
en relleu la manca de lideratge geopolític. Es 
posa també en perill la construcció europea. 

El TTIP declara l’objectiu de regular els aranzels per facilitar el lliure comerç internacional, 
però té un rerefons que pretén eliminar les normatives relatives al món laboral, alimentari, 
mediambiental, � nancer i sobre la propietat intel·lectual. Per tant, ens trobem davant d’un 
tractat desregulador amb el qual, sota el pretext del lliure comerç i de l’e� ciència econòmica, 
s’amaga la pretensió d’eliminar algunes regulacions bàsiques

Segons el Global Model Policy (Model de Política Mundial) de Nacions Unides, el TTIP tindrà 
impacte en els salaris de manera que provocaria una reducció de la participació de les rendes 
de treball en el PIB i seguidament la reducció de la demanda agregada i la pèrdua de capacitat 
adquisitiva dels assalariats.

Els resultats del model de Nacions Unides es relacionen amb els resultats obtinguts en altres 
experiències com la del NAFTA (Tractat nord-americà de lliure comerç); és a dir, amb el NAFTA 
els Estats Units van perdre � ns a un milió de llocs de treball i van suportar la disminució dels 
salaris. A Mèxic, va generar la pèrdua de llocs de treball agrícoles com a conseqüència de 
l’augment de la producció manufacturada.

No obstant això, aquests tipus de tractats sí que compten amb resultats positius, però només 
sobre els bene� cis comercials i sobre les corporacions. Per aquest motiu, aquestes negociacions 
comercials han de ser transparents i és contraproduent el caràcter secret amb el qual operen. 
Aquesta opacitat di� culta el control democràtic per tal de minimitzar els efectes negatius 
d’aquests acords. D’altra banda, situar les normatives laborals com a problemàtiques per al 
comerç internacional pot generar di� cultats per part dels estats a l’hora d’introduir millores 
laborals. Això és a causa del risc que corren d’afrontar demandes per part de les corporacions. 

La Comissió Europea és còmplice d’aquesta poca transparència, perquè des de l’inici va � xar les 
negociacions amb caràcter exclusiu i con� dencial. Com a resultat d’això, l’accés als documents 
emesos de les negociacions és gairebé impossible i per accedir-hi cal passar per un control 
de seguretat màxima.

Un dels objectius més controvertits del TTIP és l’eliminació de la normativa relativa a la garantia, 
per part dels productors, sobre el consum d’un producte. Amb això el que es generaria seria 
l’obertura a un comerç d’aliments processats i genèticament modi� cats, entre d’altres, que 
posa en perill la salut de les persones consumidores.

El TTIP amenaça també els serveis públics tot i la previsió d’una clàusula que garanteix la 
seguretat dels serveis públics bàsics proporcionats per l’Estat. La privacitat es troba també 
amenaçada per la possible utilització de la informació personal amb � nalitats comercials.

El TTIP genera mancances en la legitimitat democràtica pel que fa a la resolució de con� ictes. 
Això és degut al fet que les empreses, a l’hora de presentar demandes davant de tribunals 
internacionals d’arbitratge, poden evitar passar pels tribunals nacionals. El mecanisme 
contemplat com ISDS (Investor-State Dispute Settlement) és l’encarregat d’aquesta tasca de 
mediació de con� ictes entre inversors i estats. 

Aquest mecanisme equipara la condició jurídica de l’Estat a la del capital transnacional i 
qüestiona les decisions sobiranes preses per la ciutadania, tot convertint-les en objecte 
d’indemnitzacions. 

Amb tot, el TTIP amenaça el projecte europeu concebut � ns ara. Les desregulacions i les 
privatitzacions que comporta aquest tractat portarien, a més d’una crisi social i econòmica, 
una crisi d’identitat de la Unió Europea. 

Tractat transatlàntic de comerç i inversió

"El TTIP es la 
mayor osadía 

del gran capital”
Carlos Taibo


