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El TTIP és un tractat de comerç internacional 
l’objectiu del qual és augmentar les relacions 
comercials i les inversions entre la UE i els EUA a 
través de la reducció de les barreres al comerç no 
aranzelàries que regulen les importacions en cada 
país. Aquest tractat regularà normes de seguretat 
alimentaria, de salut, mediambientals, medicaments, 
etc. que actualment són molt més estrictes a la UE 
que als EUA. En última instancia l’objectiu del 
tractat és rebaixar o eliminar les normatives en 
la comercialització. L’acord podria devastar els 
serveis públics de tots els estats membres de la UE 
començant per l’educació i la salut.

Contràriament, els defensors diuen que el TTIP 
millorarà el creixement econòmic i el benestar 
social. Aquestes prediccions es basen en models 
que han demostrat ser ineficients. Els precedents 
acords de lliure comerç entre els EUA, Canadà 
i Mèxic demostren com aquests tractats afecten 
negativament l’ocupació i augmenten les 
desigualtats. Realment aquestes mesures tenen uns 
objectius amagats, pretenen l’afavoriment de les 
grans multinacionals del capital industrial i financer.

Per altra banda, els sectors productius de les 
economies menys desenvolupades es veuran 
afectats negativament. Aquest tipus de tractats 
desequilibren les economies més febles augmentant 
l’atur i la concentració empresarial. El sud 
d’Europa s’enfrontarà a un augment bestial de la 
competència amb la incorporació al mercat de les 
grans i competitives empreses nord-americanes. 
Les condicions de treball es veuran reduïdes ja que 

els drets laborals nord-americans generalment són 
pitjors que els europeus. A més a més, l’agricultura 
europea es veurà molt afectada ja que no podrà 
competir amb les enormes finques americanes de 
cultius subvencionats. Això pot tenir conseqüències 
molt greus sobre unes economies que precisament 
necessiten iniciar un procés de reindustrialització 
propi i sostenible. Per altra banda, el TTIP també 
afectarà les famílies ja que s’introduiran aliments 
modificats genèticament i medicaments que fins ara 
la UE no havia permès ja que existia el risc que no 
fossin saludables.

Malgrat que s’han filtrat alguns dels punts més 
importants de l’acord, aquest tractat s’ha negociat 
absolutament a esquenes de la població. Un dels 
aspectes més importants del TTIP consisteix en la 
protecció de les empreses inversores a través de 
la creació de tribunals internacionals de caràcter 
privat. Aquests permetran als inversors demandar 
els estats si no els satisfà alguna de les seves 
decisions i requerir que canviïn la llei. Aquest tipus 
de tribunals fa temps que existeix en altres tractats i 
ja tenim experiències sobre sentències que obliguen 
els estats a indemnitzar empreses. 

En conclusió, aquest tractat és un pas més en la 
progressiva globalització neoliberal que afebleix
els nostres drets en favor de les grans corporacions 
internacionals i que ens ha dut fins a aquesta crisi 
en què vivim.
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