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aranzels mitjans ponderats entre els Estats Units i Europa són del 3,5%. No és una qüestió 

de duanes ni de controls a les fronteres. Estem parlant de normatives de reconeixement 

mutu, de temes de salut, d'estàndards de tota classe, de drets i deures dels inversors 

davant la legislació d'un país, de normativa de la propietat intel·lectual en la societat i 

l'economia del coneixement... O sigui, de temes transcendents. "De lo que realment 

importa a los ciudadanos", segons he sentit dir a algú darrerament. Potser fins i tot de 

sobirania... 

 

L'experiència d'altres tractats com el NAFTA (Estats Units, Canadà i Mèxic) és que els 

beneficis se sobrevaloren, que sempre duen a processos de concentració empresarial i 

que sectors sencers en solen pagar la factura, a part que les "harmonitzacions" de 

normatives sempre són a la baixa. En aquest sentit, i aquesta vegada més per pressions 

europees que americanes, la normativa bancària tendirà a afluixar (als Estats Units i com a 

fruit de la crisi és més estricta) i podria haver-hi més concentració bancària global. Com a 

mostra, mirem què ha passat aquí només en cinc anys. Un altre exemple de potencial 

normativa a la baixa és el REACH que afecta al ram químic, o les de l'agroalimentari, 

també als permisos d'emisió de CO2 i la seva repercussió en els preus de l'energia, a les 

prospeccions de gas de pissarra, i un molt llarg etcètera. Per no parlar de les relacions 

entre estats i grans empreses inversores. El que surti d'aquest tractat... si surt, afectarà a 

les taules de negociació de projectes com els que han sortit als diaris darrerament (Castor, 

Eurovegas...). 

 

I com afecta això a un territori que segons el darrer estudi de dinamisme empresarial 

de la Cambra té 10.700 unitats empresarials amb una mitjana de grandària de 4,6 ocupats 

per empresa? L'estructura empresarial del sud d'Europa (i nosaltres som el Sud) no està 

preparada per gaires xocs. Els elements de diferenciació que ha perseguit per exemple la 

indústria alimentària amb les etiquetes d'ecològica i d'origen poden ser no suficients per 

afrontar una indústria agroalimentària de l'altre cantó de l'Atlàntic molt més potent. Això en 

un moment en què la participació de la massa salarial va a la baixa i tothom mira la pela. I 

així sector per sector incloent els proveïdors de diners, els bancs. 

 

Faríem bé de parlar-ne i argumentar sobre aquesta veritable "constitució" econòmica. No 

sigui que se'ns escapi el tren. 
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