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LA POSICIO COMPETITIVA DEL SISTEMA
CATALA DE PRODUCCIO ANIMAL

DESPRES DE L'ACORD DE LA RONDA
URUGUAI DEL GATT

Albert Massot i Marti

RESUM (Ramaderia, carp, PAC, GATT)

La Polftica Agricola Comuna (PAC) es troba, de nou, sotmesa a revisio, un cop aprovat I'acord
del GATT. Una analisi acurada dels documents de la present reforma de la PAC i de I'acord
multilateral permet comprovar que el seu impacte se centra especialment sobre el sistema
ramader, ates que les principals produccions afectades son les de I'alimentacio animal i les
ramaderes. Cal recordar que aquestes produccions son fortament excedentaries a la Comunitat
i que les mesures de control de l'oferta, aplicades aquests darrers anys en el marc de la PAC, no
han assolit reduir el volum product.
Tenint present que la produccio animal significa el 60% de la produccio final agraria catalana, pot

esperar-se que les consequencies de I'acord del GATT i de la nova reforma de la PAC seran

importants. Per un costat, s'espera una caiguda dels preus i, en parallel, s'espera una reduccio

de la produccio ramadera. Obviament, el resultat final depen de I'efectivitat d'aquestes mesures

i tambe de factors externs com I'evolucio dels mercats mundials o les fluctuacions moneta-

ries.
A la Ilum de l'impacte del GATT sobre la produccio animal, ei sector dels excorxadors i les
industries carnies es troba davant un moment transcendental: la nova reforma de la PAC plante-
ja ales empreses catalanes uns reptes als quals hauran de respondre adequadament si no volen
deixar el mercat domestic a altres operadors.

RESUMEN (Ganaderia, came, PAC, GATT)

La Politica Agricola Comun (PAC) se encuentra, una vez mas, sometida a revision, tras el

acuerdo del GATT. Al analizar detalladamente los documentos de la presente reforma de la PAC

y del acuerdo multilateral se percibe que su impacto se centra en el sistema ganadero, ya que las

principales producciones afectadas se refieren tanto a la alimentacion animal como a los produc-

tos de la ganaderia. Cabe senalar que estas producciones son fuertemente excedentarias en la

Comunidad, y que las medidas de control de la oferta aplicadas en los ultimos anos en el marco

de la PAC no han logrado contener el volumen de produccion.

Teniendo en cuenta que la produccion animal supone un 60% de la produccion final agraria

catalana, puede esperarse que las consecuencias del acuerdo del GATT y la nueva reforma de la

PAC seran considerables. Por un lado, se espera una disminucion de los precios; y, paralelamen-

I. Professor de PAC a I'Institut Unisersitari d'Estudis Europeus (UAB). (Accio Jean Monnet). Cap de Coordinacio

d'Assumptes CE del D.A.R.P. (Generalitat de Cataluna).
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te, se espera una reduccion de la produccion ganadera. Obviamente, el resultado final depende
de la efectividad de estas medidas y tambien de factores externos como la evolucion de los
mercados mundiales o las oscilaciones monetarias.
A la luz del impacto del GATT sobre la produccion animal, el sector de mataderos e industrias
carnicas se halla actualmente en un momento crucial: la nueva reforma de la PAC plantea a las
empresas catalanas unos retos a los que deberan responder adecuadamente si no quieren dejar
el mercado domestico a otros operadores.

ABSTRACT (Livestock, meat, CAP, GATT)

The Common Agricultural Policy (CAP) is once again under revision, after de GATT's agreement.
A detailed analysis of the documents of CAP's reform and the multilateral agreement reveals an
impact concentranting on the livestock system, as the main production affected refer both to
animal nutrition and livestock products. It should be pointed out that there is a large surplus of
these products in the Community and that control measures on offer applied in recent years in
the framework of the CAP have not managed to control the volume of production.
Bearing in mind that animal production represents 60% of final Catalan agricultural production, it
is be expected that the consequences of the GATT's agreement and the new reform of the CAP
will be considerable. On the one hand a decrease in prices is expected; and, at the same time, a
reduction in livestock production is expected. Obviously, the final result depends of the effective-
ness of these measures as well as external factors such as the development of world market
and monetary oscillations.
In the light the GATT's impact over the animal production, the abattoir and meat industries is
going through a critical stage now: the new reform of the CAP raises queries for Catalan enter-
prises which will have to be correctly answered if the Domestic market is not to be left in the
hands of others operators.

INTRODUCCIO: EL REPTE DE
LA COMPETITIVITAT

Es ben conegut que el sistema de produc-
cio animal. que inclou tant les produccions
ramaderes corn la seva transformacio, carac-
teritza d ' una manera primordial tot el sector
agroalimentari de Catalunya i to una singular
importancia , economica i territorial. Des de
l'entrada d ' Espanya a la Comunitat , aquest
sistema s'ha vist obligat a conviure amb unes
noves regles productives i comercials , a tren-
car el seu tradicional proteccionisme exte-
rior, a obrir- se a les Ileis de la demanda dins
un espai amb pautes de consum postindus-
trials , i a competir amb les empreses de la
resta d'estats membres i de paisos tercers. I
quan encara es troba paint aquests canvis se
Ii anuncia una modificacio radical del seu
mare, intern i extern, arran de l'acord del
GATT, d'un ahast en bona part desconegut. I
sorgeixen cis dubtes, dins els ramaders i els
mateixos industrials, si malgrat els esforcos
realitzats i la posicio competitiva assolida,
serem capacos de mantenir aquest ritmc de

liberalitzacio i si la PAC responds adequa-
dament, tenint present els nostres propis pa-
rametres.

Cal dir, d'entrada, que les darreres teories
economiques posen 1'emfasi en el let que la
posicio competitiva d'un sector va mes enlla
de l'analisi estricta de les potencialitats i els
problemes de les seves empreses o la seva es-
tructura interna. De vegades son tant o mes
importants les condicions del seu «entorn»
que donen Iloc als «avantatges nacionals o
regionals>> (amb paraules de M. Porter). A
efectes recordatoris diguem que aquestes
condicions es poden subdividir en quatre
grans apartats:

a) La dotacio dels seus factors: quant a in-
frastructures (xarxa de comunicacions,
energia), capital (sistema financer, tipus
de canvi, cost del diner), ma d'obra (cos-
tos directes, formacio), medi fisic (exten-
sio de les pastures), o tecnologia (abast i
cost).

b) Les condicions lligades a la demanda: ba-
sicament. la segmentacio i evolucio dels
consumidors finals, el seu grau de concen-
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tracio i / o « urbanitzacio » ( l'existencia de
la gran area metropolitana barcelonina es
un factor de primera magnitud a tenir
present ), 1'estructura de la transformacio
(i molt especialment dell escorxadors i la
industria Iletera , en qualitat de deman-
dants dels ramaders), i 1'estructura de la
distribucio ( petit comers o carnisseries,
grans superficies).

c) La situacio dels sectors de suport: on po-

den entrar des dels proveIdors especialit-

zats de la ramaderia (p.e. les fabriques de

pinsos , o els laboratoris ) o de la industria

(els mateixos ramaders , els fabricants

d'envasos ), les institutions de recerca (IR-

TA-INCACARN, universitat ), el sistema

de serveis comercials existent (com ports,

a Barcelona o Tarragona , entitats com

Mercabarna , les Fires , com Expoaviga, o

les Llotges , i empreses de foment de

I'exportacio , com el COPCA o PRODE-

CA), o altres serveis de suport empresarial

( p.e. economic , fiscal o financer).

d) Finalment , el que Porter anomena al'es-

trategia , estructura i rivalitat de les empre-

ses del sector >>. Aquest apartat inclou

condicions estructurals ( dimensio de les

empreses , grau d ' organitzacio) amb altres

que no ho son ( esperit empresarial, clima

laboral , estil de direccio , l'actitud oberta o

tancada davant la internacionalitzacio, o

el nivell de competencia en els mercats),

totes elles dificils de crear del no-res, que

amb la seva influencia nodreixen la dina-

mica d ' innovacio , inversio i creixement

del sector.
Es obvi que aci no podrem comentar tots

aquests elements amb el detail que es me-
reixen . Nomes els esmentarem esporadi-
cament quan creguem que tenen un pes

especific per at nostre discurs . A efectes
practics , la nostra analisi se centrara en les
variables de I'oferta i la demanda dels sub-
sectors lleter i carni i , dins seu , especial-

ment de la earn de vaqui i pore. Comenca-

rem per estudiar les variables , o vectors,

de la demanda interna, per continuar amb

les de l ' oferta interna i acabarem amb les

de l'oferta externa , posant en cadascun
d'aquests apartats l'emfasi en els princi-

pals punts forts o avantatges de que gau-
deix el sistema de produccio catala, alhora

que els seus punts febles o perills imme-
diats dins t ' espai comunitari que s ' endevi-

na que sorgira de 1'acord de liberalitzacio

del GATT i de la onova PAC>> que se'n
despren.

ELS VECTORS DE LA
DEMANDA

La demanda es el motor principal de la fu-
tura evolucio dels mercats de produccions
animals , conjuntament amb el desenvolupa-
ment tecnologic que aci analitzarem a partir
de quatre de les seves principals variables.

a) Autoabastament productiu i exce-

dents dins 1'espai comunitari

Abans de l'adhesio teniem un mercat propi

per a les productions animals, 1'espanyol,

amb uns indexs propers a t'autoabastament.

Ara ens trobern integrats dins un mercat mes

gran, de 345 milions de persones (380 si

comptem I'Espai Economic Europeu o EEE),

pero, alhora, sobresaturat en termes generals,

amb excedents estructurals que pressionen a

la baixa els preus de mercat. Actualment, la

CE-12 assoleix un 108% d'autoabastament

en earn de vaqui, un 107% en earn de bou, un

113% en earn de vedella, un 105% en earn

d'aviram, i un 104% en earn de pore (dades

1990). Nomes dins el sector carni el xai to un

deficit manifest, arribant at 810/ del consum

que, tanmateix, s'omple amb escreix mitjan-

cant els acords comercials que to la Comuni-

tat amb paisos tercers. Pet que fa als produc-

tes lactis la CE- 12 assoleix un index del 101 %

en productes frescos, del 270% en llet en pots

sencera, del 145% en llet en pols descremada,

del 107% en formatge, i del 115% en mante-

ga. Finalment, en ous l'autoabastament arri-

ba at 103%.

b) Un consum dinamic i diferenciat

Aquesta situacio excedentaria pot fer, en

principi, pensar que els nostres mercats car-

nis poden esdevenir atractius als ulls externs,

perque mantinguin uns nivells de consum

per sota del comunitari i es cregui possible
augmentar-los (p.e. en earn de vaqui, amb

12,6 kg per capita, contra 21,8) (Taula I), o,

tot el contrari, perque tinguem uns nivells do
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TAULA I. CONSUM DE CARNS A LA COMUNITAT (ANY 1990)

Kg/cap /any CEE-12 UELB DK D GR E F IRL IT PB P GB

Vacu 21, 8 19,8 18 ,9 22,1 22,7 12,6 29,7 17,1 25,5 19,6 15,3 18,8
Pore 39,3 44,9 64,2 57,8 21,0 47,1 37,2 35,4 31,5 45,5 28,6 24,1
Xai 4,3 1,9 1,0 1,1 14,2 6,4 5,5 7,7 1,8 1,1 3,4 7,6
Cavall 0,6 2,9 0,2 0,1 - 0,2 1,0 - 1,3 1,4 0,1 -
Aviram 18,5 16,5 11,7 12,4 16,5 22,6 21,6 21,7 19,4 18,6 18,1 19,5
Altres 8,3 10,2 9,3 6,6 6,4 9,0 16,1 13,2 7,5 2,2 8,0 4,1

TOTAL 92,8 96,2 105 ,3 100,1 80,8 97,9 111,1 95,1 87,0 88,4 73,5 74,1

consum molt alts, de per si temptadors (p.e.
en port, amb 47,1 kg per capita contra 39,3 a
la CE-12). El mateix pot afirmar-se en pro-
ductes Meters, on els indexs de consum espa-
nyols son molt mes baixos que els comunita-
ris: de 4 kg/any per capita de formatge
enfront dels 1 1 kg de la CE-12, o els de man-
tega enfront dels 5 de la CE-12. En ous, per
contra, els consumidors espanyols arriben als
16 kg/any enfront dels 13 de la CE-12.
Obviament, que hi hagi una perdua de quota
o no del mercat espanyol i catala per a les
nostres produccions depen, en una part, dels
preus i les qualitats que el nostre sector rama-
der i la transformacio puguin oferir o, en al
tres paraules, del seu nivell de competitivi-
tat. Tema que analitzarem mes endavant.
D'altra banda, pel que fa estrictament al
consum, cal tenir present factors que matisen
l'eventual rise que hem esmentat:

En primer lloc, cal veure si no hi ha barre-
res d'entrada per a determinats segments
d'aquests mercats. La principal barrera
d'entrada amb que cal comptar es la dels
habits dels nostres consumidors, espa-
nyols i catalans, la seva identificacio o
lleialtat vers uns productes diferenciats
dels de la resta d'Europa. Son particular-
ment Glares les fidelitats que el nostre
consumidor to envers la earn rosada de va-
qui, o envers la earn tendra i de color pal-
lid en el xai, d'animals de menys de 26 kg
de pes viu, o envers determinate derivats
carnis (pernil, fuet i embotits curats, en ge-
neral), o envers determinats productes lac-
tis (en aquest cas molt especifics i mes fa-
cilment substituibles). Aquesta fidelitat es
sense cap mena de dubte un avantatge

competitiu que cal reforcar, en la mesura
que sigui possible. Una via tradicional per
assolir aquest objectiu es, com veurem. la
de les denominations d'origen i de quali-
tat.

Altrament, encara que aixo que acabem de
dir sigui cert, tambe ho es que la demanda
es un factor dinamic, que si be no es pot
esperar que creixi a curt termini (pel ma-
teix estancament de ]a poblacio europea,
]a reduida elasticitat-renda dels aliments, i
els canvis de dieta, orientats a un menor
consum de proteines animals) evoluciona i
canvia. En aquest sentit , el consum ten-
deix. de la ma d'una distribucio cada cop
mes internacionalitzada (merces a les
grans superficies), a una certa estandarit-
zacio, Iligada al proces de creacio d'un
consumidor europeu tipus, amb unes ca-
racteristiques socio-economiques, cultu-
rals i demografiques cada dia mes unifor-
mes. No hi ha, doncs, altre remei que
seguir amb cura 1'evoluci6 dels habits de la
poblacio, sobretot urbana, si no es volen
perdre quotes del mercat catala i peninsu-
lar. Pensem que, arran d'aquesta evolucio,
pot adhuc modificar-se ('actual estructura
de consum <<aparent>> de earn a Espanya
per apropar-se a parametres comunitaris.
Recordem que ara tenim al nostre mercat
natural, el de ]'Estat, una estructura del
48% en pore, el 23% en aviram, 12,9 % en
vaqui, i el 6,5 % d'ovi, quan a la CE-12
s'assoleix un 42,3 % en earn de pore, un
23,5% en vaqui, un 19,9% en aviram i un
4,1% en xai. Qualsevulla modificacio
d'aquesta estructura tindria un efecte ne-
gatiu en aquelles earns on Catalunya ara es
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troba hen posicionada: pore, vedella i avi-

ram. I quant als productes Ileters no hem

de perdre de vista que una bona part de la

continuYtat de les nostres industries lacties

i, de retruc, de la nostra ramaderia Iletera.

pal de paller de comarques de la Catalunya

Vella. dcpen del fet que les primeres sapi-

guen posicionar-se en la fabricacio dels

nous productes que demanen els consumi-

dors (primant aspectes corn la salut, la co-

moditat, la simbologia social, la presenta-

cio, etc.). Ho veurem en el seu moment.

c) Les tendencies actuals del
consum de carps i lactis

Quant a les earns, cal distingir segons les

especies. Aixi, la demanda de earn de xai,

malgrat la seva alta territorialitzacio i el seu

baix nivell de consum, creix a tota la Comu-

nitat a diferencia de les seves competidores

(s'ha passat de consumir 900.000 t, el 1980, a

quasi 1,5 milions, el 1990). A] seu costat tam-

he to una evolucio positiva la earn d'aviram,

merces. sobretot, a la restauracid. Per contra,

pateix una davallada general la earn de vaqui

provocada, en bona part, pels continus afers

sanitaris. I. per la seva part, ]a earn de pore

cada cop to mes problemes de sortida als pai-

sos amb uns nivells de consum avui mes alts,

a ]a qual cosa s'han afegit continus proble-

mes sanitaris. El pore nomcs va mantenir du-

rant la decada dels 80 un cert creixement als

paisos del sud (de + 2,4(Yo a Espanya). Son

factors favorables a l'augment de la demanda

a nivcll comunitari de earns blanques i de
xai: la importancia creixent dels menjars fora

de Casa (que afavoreixen les earns de cuina

rapida i/o congclada), els problemes, ja es-

mentats, que ban patit ICs altres earns, per
intoxicacions o malalties, i la imatge de earn

mes «natural» que mantc especificament la

earn de xai.
Quant als productes, Ileters cs d'esperar

una baixa del consum de Ilet. seguint la toni-
ca del passat immediat (que a Catalunya ha

,passat de 121 litres per capita, el 1988, a 117
el 1990), paral•Icla a un increment del
consum de productes transformats, amb un
valor afegit mes gran per a la industria (for-
matges, iogurts, nata, postres i begudes a
base de llet).

d) L'impacte de I'obertura dels
mercats i el GATT sobre la demanda

Cal assenvalar . per acabar , que aquests

canvis en la demanda potencial de earns de la

Comunitat no necessariament ha de ser co-

berta per la produccio dels Dotze . Pot, en

bona part , provenir de paisos tercers, arran

dels acords comercials signals, a nivell bila-

teral (amb els paisos de l ' Est, amb els

integrants de I'EEE ), o del mateix acord

multilateral del GATT. L'abast d'aquests

compromisos, I'estudiarem quan entrem a

l'analisi de l'oferta extcrna . No oblidem, en

aquest context, que la demanda de la restau-

racio col•lectiva, un dels motors dell canvis

en la demanda carnia , afavorcix 1 ' entrada de

earns congelades de paisos tercers . Mes difi-

cil es, en principi , aquesta entrada de pro-

ductes externs en el sector lacti: pel volum de

produccio que tc la Comunitat , els seus es-

tandards de qualitat pel que fa a la Ilet fresca,

i al desenvolupament de la seva industria.

capdavantera en I'ambit mundial en bona

part de transformats . Ara be. es possible que

algunes grans empreses lacties europees loca-

litzin els seus nous centres de produccio a les

fronteres de la CE ( p. e. Txequia ) i subminis-

trin des dells els mercats comunitaris, apro-

fitant els contingents creats arran el GATT.

ELS VECTORS DE L'OFERTA
INTERNA

D'entrada es bo recordar que I'oferta <in-

terna» de la produccio del Principat ja no es

nomes la dels mercats Catalans, ni la dels es-

panyols. sino la dels Dotze i. si volem ser mes

exactes. la de I'Espai Economic Europeu.

Aquesta oferta es caracteritza, alhora. per

quatre vectors.

a) Un mercat interior integrat

El primer clement a tenir present seria l'alt

grau d'integracio assolit per les produccions

animals i els seus principals transformats

dins la Comunitat, mcrces a factors estricta-

ment institucionals. Aquests factors d'inte-

gracio juridico-institucional explicarien els

volums dels intercanvis intracomunitaris as-

solits en les produccions animals (1991): 2,1
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milions de t de carp de pore, 1,9 milions de t
de carp de vaqui, 1,2 milions de t de format-
ges, 834.000 t de earn d'aviram, 594.000 t de
mantega, 584.000 t de Ilet en pols, 583.000 t
d'ous, o 398.000 t de Ilet condensada.

El primer element afavoridor d'aquesta
progressiva integracio dels mercats es I'exis-
tencia de la mateixa PAC que, sota els princi-
pis d'ounitat de mercat» i upreferencia co-
munitaria», regula exhaustivament els
aspectes productius i comercials dels sectors
primaris. I complementa l'accio integradora
de la PAC, donant-li suport material, el pro-
ces de consolidaciO d'un mercat unit agroali-
mentari, la principal manifestacio del qual
seria el volum del treball d'harmonitzacio le-
gislativa adoptat a favor dels intercanvis en
produccions animals (en materia de controls
veterinaris, harmonitzacio sanitaria i zootec-
nica, pinsos, o medicaments veterinaris).
Fruit d'aquest treball pot afirmar-se que avui
tenim una base ramadera-industrial forta-
ment europeitzada, amb parametres homo-
genis productius i comercials (condicions de
subministrament, condicions sanitaries i ve-
terinaries, normes alimentaries, drets econo-
mics dell consumidors, Ilibertat de capitals,
de transferencia tecnologica. garanties de
Ileialtat comercial. etc.), que imposa, d'una
forma quasi natural, el disseny d'estrategies
empresarials d'ambit continental (interna-
cionalitzacid). I en aquest context, la indub-
table divergencia existent en altres ambits
(monetari, social, fiscal, financer, medioam-
biental, energetic) ve justificada, en bona
part, pel pot temps de vida d'aquest mercat
interior i l'insuficient grau de realitzacio de
la seva continuacio logica. la Unio Economi-
ca i Monetaria (UEM).

b) Els fluxos comercials espanyols i
catalans a partir de l'adhesio

Alhora, I'esmentat mare institucional
supranacional hauria permes desenvolupar,
a partir de I'adhesio, els intercanvis en pro-
duccions animals d'Espanya i Catalunya,
molt especialment amb els mercats dc la res-
ta d'estats membres, en ambdos sentits (Tau-
les 11 i Ill). Fruit d'aquest proccs avui el 19%
de les importations agroalimentaries de Ca-
talunya correspondrien a productes animals,
com tambe quasi el 17% de les scves exporta-
tions agroalimentaries (Taula 111). Cal asse-
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nvalar que. malgrat el tradicional saldo defi-

citari, hi ha un creixement mes rapid, en ter-

mes percentuals, de les vendes catalanes a

1'exterior (sobretot de earns) que de les com-

pres (Taula 111), que contrasts amb la desfa-

vorable evolucio del conjunt de l'Estat (Tau-

la I1). Reflex clar, primer, dels nivells de

competcncia que tenen aquests mercats a la

Comunitat, ofegats pels excedents, com ja

s'ha comentat, i segon, de la importancia del

sector ramader a Catalunya.

c) El sector primari : caracters de la

ramaderia catalana

L'estructura del sector agrari catala es for-

ca divergent de 1'cspanyola i perfectament

assimilable amb la de la Comunitat, amb un

6017) de la PFA ocupada pels sectors rama-

ders, de la qual un 27% correspon al pore. un

10170 a I'aviram, un 9% al vaqui , un 5% a la

]let, un 5% als ous, un 2% a l'ovi i cabrum. i

un I'7o als conills . A Catalunya es concentra

el 40% de la produccio total d'aviram de l'Es-

tat, el 28% del porqui , el 10% del bovi i el 4%

de I'ovi (Taula IV). Com es pot comprovar

amb aquestes xifres. predomina la ramaderia

de caracter industrial, molt dependent del

pinso, la qua) cosa explica, alhora, el pes

economic de la industria de 1'alimentaci6

animal catalana, afavorida per una bona in-

frastructura portuaria. a Barcelona i Tarra-

gona, que permet 1'entrada massiva de pro-

ductes substitutius dels cereals (tortons,

mandioca , gluten).
El tens ramader catala assoleix actual-

ment: 1.840.000 pores d'engreix, 1.600.000
pores de 20 a 50 kg, 1.200.000 garrins, quasi
450.000 truges: uns 35 milions de caps d'avi-
ram: 1.123 . 000 caps d' ovi, dels quals
850.000 tenen dret a prima , i 277 .000 vedells
d'engrcix de menys d'un any, unes 120.000
vaqucs Ileteres, de les quals 109.000 tenen
mes de dos anys, i 48 . 000 vaques de carp. Per
la seva importancia, nosaltres nomcs ens
centrarem en I'estudi de dos subsectors pri-
maris : el del pore, i el del vaqui de earn. L'al-
tre gran subsector , el deter, entenem que en
bona part depen de )' evolucio de la industria
i el deixem per a l'apartat 3.d.

Algunes dades ens mostren la importancia
del porc per a I'economia agroalimentaria ca-
talana : un 63% de les explotacions tenen bes-
tiar porqui (que representen el 12% de I'Es
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TAULA IV. CENS RAMADERNS , DE LA CE-12 , ESPANYA I CATALUNYA
(DADES PROVISIONALS A DESEMBRE DE 1992 , EN MILERS DE CAPS)

CE-12 Espanya Catalunya % C/E

Pore 109.461 18.177 5.083 28%
• Pores < 50 Kg 56.369 8.576 2.780 32%
• Pores d'engreix 40.652 7.400 1.840 25%
• Mascles reproductors 455 87 17 19%
• Truges 11,977 2,114 446 21%

Vaqui 79.645 4.967 503 10%
• Animals <I any 23.300 1.500 304 20%
• Vaques Ilet > 2 anys 21.925 1.490 109 7%
• Altres 34.420 1.977 90 4%

Ovi i cabrum 111.178 27.440 1.186 4%
• Ovi 99.142 24.470 1.123 4%
• Cabrum 12.036 2.670 63 2%

tat, amb un 28% del tens ); un 32% de la pro-
duccio espanyola se sacrifica a Catalunya: hi
ha una forta especialitzacio vers I ' engreix
(amb un 62% de la capacitat total) que pro-
dueix nomes el 25% dels garrins que en-
greixem ; alhora que un 34% de la fabricacio
del pinso de l'Estat es localitza al Principal.
El sector del pore es, d ' altra banda , un mer-
cat molt liberalitzat en 1'ambit comunitari,
que comporta una forta competencia, parti-
cularment manifesta amb el desviament au-
tomatic dels fluxos comercials entre els pai-
sos, quan apareixen problemes sanitaris en
algunes zones . La greu situacio a que ha arri-
bat durant el 1993, en el qual els preus van
caure despres de molts anys per sota dels 100
ECUS/ 100 kg, pot fer pensar que no sola-
ment ens trobem davant un problema veteri-
nari, conjuntural , que ha agreujat elsja cone-
guts efectes del cicle productiu . Potser ens
trobem davant d'una crisi porquina estructu-
ral d'ambit comunitari originada per una
oferta que creix molt mes rapidament que la
demanda, malgrat ja ser excedentaris ( sobre-
tot a Franca , els Paisos Baixos i Belgica).
Fins a la data , aquestes situacions de crisi,
temporals , s'havien solucionat mitjancant la
instauracio de restitucions especials per a
1'exportaci6 a mercats no tradicionals (p.e.
els estats de 1'ex-URSS ), el sacrifici de truges
com a mesura d'autoregulacio i la introduc-
cio d'ajuts a l'emmagatzematge privat. La
giiestio es si aquestes respostes seran sufi-
cients a termini mitja dins el mare que impo-

sa el recent acord del GATT. Es forca proba-
ble que el sector comunitari del pore hagi de
reduir fortament la seva capacitat producti-
va. En aquesta eventualitat, Catalunya es
troba ben posicionada en termes de competi-
tivitat, merces, en bona part, al regim d'inte-
gracio predominant (que afecta el 70% de les
places d'engreix). i els nivells sanitaris, tec-
nologics i de recerca assolits. Alhora, el siste-
ma de productio industrial establert pot veu-
re's afavorit per una baixa dels preus dels
cereals arran de la darrera reforma de la
PAC. La possible disminucio del cost de l'cn-
greixament que es derivaria d'aixo podria
permetre competir amb la resta de earns i,
adhuc, guanyar una certa quota (a carrec del
vaqui?). D'altra banda, tenim un avantatge,
almenys conjuntural, que son els menors ni-
vells de contaminacio de les aigues que pa-
teixen altres zones competidores de la Comu-
nitat, obligades a aplicar, d'una manera
inexcusable, la Directiva 91/676. No obstant
aixo, aquest condicionant existeix tambe per
nosaltres i caldria que preparessim les nos-
tres explotacions, sense pressa pero sense
pausa, per a aquest nou entorn. Complemen-
tariament, no hem d'oblidar les inversions
que comportara I'aplicacio de les normes co-
munitaries de proteccio dels animals (Direc-
tiva 91/630). A part d'aquests factors, les ac-
cions amb vista al futur d'anar encaminades,
sobretot, al foment de la integracio horitzon-
tal en title tancat, l'adopcio definitiva de ]a
classificacio EUROP, del tot necessaria si

60 Dossiers Agraris ICEA 2



volem exportar , i ]a consolidacio d'unes es-
tructures comercials idonies per a competir a
nivell comunitari.

Respecte at subsector del vaqui , el seu fu-

tur dins el marc comunitari depen , en darrer

terme , dels efectes de la reforma de la PAC.
Avui, quan comenca a aplicar-se , aquest

mercat es troba en ple proces de reestructura-

cio del qual pot sortir una caiguda de la pro-

duccio del 10% entre 1992 i 1993, amb la

qual es posara als nivells de 1989, despres del

fort increment que va significar la unificacio

alemanya i la importacio massiva de vedells

dels Pafsos de !'Est . Expliquen aquesta re-

duccio de la cabanya : la finalitzacio del cicle

natural productiu del vaqui, despres d'asso-
lir, e! 1991, el seu punt d ' inflexio , la rctencio

d'animals aplicada durant 1992 per augmen-

tar el nivell de referencia per a les futures

primes , les limitations imposades a !es im-

portacions amb contingent , i 1'espectacular

augment de les exportations d'animals vius

en els darrers mesos. Aquesta caiguda va no-

tar-se en el mercat i els preus es van contenir,

fins at punt que van poder baixar sense pro-

blemes els preus a la intervencio . Per a 1995/

1996 es preveu una certa recuperacio de la

produccio, de caracter ciclic, per ]'augment

de les vaques alletants (que provocaran les

primes establertes amb la darrera reforma de

la PAC i la disminucio de les quotes lleteres) i

la progressiva reduccio del nombre de ve-
dells per at sacrifici (per no gaudir de mesu-

res especifiques de suport i esdevenir pro-

duccio de grans bovins ). Les mesures
restrictives imposades dins l'OCM ( factors

de densitat , limit del pes de les canals per a ]a

intervencio ) tardaran a tenir els seus efectes,
la qual cosa, Iligada com hem vist a un

consurn estancat o a la baixa . fa pensar en un
augment de la produccio a termini mitja que
haura de ser controlat si es volen complir les
restrictives mesures aprovades dins el GATT

(no solament per at sector del vaqui de earn.

tambe per at sector Ileter , amb una probable
reduccio mes gran de les quotes ). Cal. doncs.
preparar- se per a una forta reestructuracio
sectorial que les produccions internes poden
sentir d ' una forma especial.
En aquest sentit, diguem que a Espanya i a

Catalunya influiran directament la produc-
cio de earn els programer de cessament de la
produccio lletera i el disseny dun sistema de
primes pensat per a una ramaderia que no es
la nostra . Davant aquest fet, els ramaders es

pot preveure que actuaran en dos sentits:

d'una banda, un cert nombre dc ramaders

<<mixtos>> es convertiran en productors de va-

ques alletants, en funcio que les primes co-
munitaries compensin les baixades de preus

dels bovins joves: i de l'altra, s'anira vers la
produccio de vedells de mes de 10 mesos cer-

cant el cobrament de les primes. Tanmateix,

sembla un error quc els ramaders catalans es

fiin nomes dels ajuts comunitaris en prendre

les seves decisions economiques, entrant a

jugar en un camp on dificilment podem gua-

nyar davant unes ramaderies amb condi-

tions mes avantatjoses per als sistemes ex-

tensius. i donant 1'esquena als nostres punts

forts: una estructura de ramaderia industrial

consolidada, amb un sector de fabricacio del

pinso eficient (que pot sortir beneficiat de

qualsevulla baixa dels preus dels cereals, per

petita que sigui), i un consumidor acostumat

a la earn rosada. Caldria, clones, especialit-

zar-se potser en les canals Ileugeres o ultra-

Ileugeres (animals de menys de 8 mesos) i im-

plantar una agressiva politica de marques,

amb un estricte control de qualitat i sanitari.

que consolides els nostres mercats davant la

creixent compctencia.
Tanmateix, es la nostra opinio personal. la

earn rosada esta condemnada a perdre una

certa quota de mercat a favor de la earn roja,

de ]'exterior o d'altres zones de I'Estat quc,
en alguna proporcio, stria bo quc la nostra
ramaderia mes especialitzada. de caracter ex-
tensiu, del Pirineu i Pre-pirineu, retingues.

Una politica de denominacions d'origen, ri-

gorosa, hen dirigida i ambiciosa, que superes

els tradicionals recels ucomarcalistes», un

control estricte del frau que representa I'us

del oelembuterol» o nous productes sem-

blants, la constitucio de xarxes de comercia-

litzacio conjuntes per a amples arees de mun-

tanya, i la continuacio en els esforcos de

miliora de la base genetica, podrien reforcar
aquesta opcio.

d) El sector transformador carni i
Ileter

Alhora que es ratifica cl pes de la ramade-

ria dins el sector primari es oportu tenir pre-

sent la importancia que to la industria Iligada

a les productions animals dins el conjunt de
l'agroindustria: a Espanva (Taula V) el pri-
mer subsector agroalimentari per la seva pro-
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TAULA V. DADES ESTRUCTURALS DELS SUBSECTORS DE L'ALIMENTACIO
I BEGUDES (SENSE TABACS) A ESPANYA PER ORDRE D'IMPORTANCIA

EN LA PRODUCCIO BRUTA

Ordre de subsectors de Nombre % produccio % ocupacio
I'agroindustria d'establiments bruta total del sector

1. Excorxadors i carn 4.065 17,5% 15,4%
2. Lactis 593 11,7% 7,0%
3. Alimentacio animal 958 11,1% 3,4%
4. Olis i greixos 1.936 10,7% 3,5%
5. Pa/pastissos/galet. 22.952 9,3% 29,0%
6. Aliments diversos 1.465 7,9% 6,2%
7. Vi 4.398 6,0% 5,0%
8. Begudes analcohol. 866 5,4% 5,1%
9. Molineria 2.210 4,9% 2,8%

10. Conserves vegetals 732 4,4% 7,7%
11. Cervesa 39 4,2% 3,6%
12. Conserves de peix 393 3,4% 4,7%
13. Sucre 32 2,7% 1,5%
14. Cacau/xocolata/dole 454 2,5% 3,1%
15. Licors 221 2,3% 1,3%
16. Alcohols 76 1,0% 0,4%
17. Sidreria 170 0,2% 3,6%

Total Espanya 41.560 100% 100%

duccio dins I'agroalimentacio es el dels es-
corxadors i carnis (amb un 17,5%), que alho-
ra represents el 15,4% de l'ocupacio del sec-
tor. Tot seguit ve el lacti, amb un 1 I.7%, de la
produccio i un 7% de ]'ocupacio. I. inmedia-
tament, ve l'alimentacio animal, que repre-
sents un 11,1% de la produccio i el 3,4% de
('ocupacio. En total, aquests tres subscctors
assoleixen a Espanya un 40,3% de la produc-
cio agroalimentaria i una quarta part dell
ocupats. Uns pcrcentatges, doncs, molt im-
portant.. Pel que fa a Catalunya (Taula VI)
1'estructura canvia un xic, pel mateix pes dc
]a industria alimentaria de segona transfor-
macio que aci tenim, i l'especialitzacio rama-
dera del nostre sector agrari. Ambdos factors
expliquen que: primer. el principal subsector
en produccio sigui aci el d'aliments diversos
(que inclou el conjunt de cafe, sopes, salses,
usnaks», aliments infantile i dietetics), seguit
de I'alimentacio animal, amb un 16,2% de la
produccio agroalimentaria i un 1,6% de
('ocupacio; el subsector lacti, amb un 12,5%
de la produccio i un 6,9% dels ocupats totals;
i, tot seguit, el subsector carni, amb un 7% de
]a produccio i un 27,1% de ('ocupacio. Glo-

balment, els subsectors lleter, carni i del pin-
so representarien per a Catalunya un 35,7%
de la produccio bruta agroalimentaria i un
35,6% de ]'ocupacio del sector (15.150 tre-
balladors directes, dels quals 11.534 es troba-
rien dins les industries carnies i 2.936 a les
lacties). Nosaltres ens limitarem a comentar
els dos principals subsectors de la transfor-
macio animal: el de la ind6stria carnia i el
dels productes lactic.
Comencem pel subsector carni. Aquest

subsector inclou dos grans conjunts: el dels
escorxadors i el de la industria d'elaborats.
En el primer, Catalunya representa avui el
25% del total de la produccio estatal, i quant
al segon, assoleix. amb unes 600 empreses, el
15%. En comparacio a la resta d'Autonomies
espanyoles, Catalunya es aci, doncs, lider in-
discutit. tant en nombre d'establiments, com
en ocupacio i generacio de valor afegit, en un
subsector que te, globalment, alguns punts
febles que cal superar si volem garantir una
integracio equilibrada dins el mercat unic.
Entre aquests punts febles esmentarem: a)
('alt grau d'atomitzacio i petita dimensio dels
establiments (un 20% dels centres catalans

62 Dossiers Agraris ICEA 2



TAULA VI. DADES ESTRUCTURALS DELS SUBSECTORS DE L'ALIMENTACIO

I BEGUDES (SENSE TABACS) A CATALUNYA PER ORDRE D'IMPORTANCIA
EN LA PRODUCCIO BRUTA

Ordre de subsectors de Nombre % produccio % ocupacio

I'agroindustria d'establiments bruta total del sector

1. Aliments diversos 350 21,2% 8.1%

2. Alimentacio animal 680 162% 1,6%

3. Lactis 96 12,5% 6,9%

4. Escorxadors i earn 604 7,0% 27,1%

5. Vi 167 6,6% 6,1 %

6. Begudes analcohol. 104 5,6% 6,6%

7. Pa/pastissos/sucre 1.239 5,6% 28,2%

8. Otis i greixos 113 4,6% 2,6%

9. Cervesa 20 4,2% 3,2%

10. Begudes alcohol. 42 3,5% 0,6%

it. Cacau/xocolata 478 2,7% 7,7%

12. Molineria 86 2,4% 5,0%

13. Conserves 65 0,1% 2,9%

Total Catalunya 3.481 100% 100%

produeix un 82% dels elaborats, amb 478

centres de menys de 10 treballadors: un 60%

dels tens d'empreses produeixen menys de

500 t anuals ): b) les baixes barreres d'entrada

vers els potentials competidors (sobretot per

als excorxadors, que s'agreuja per la facilitat

mes gran de compra a 1'exterior de les indus-

tries que acompanya el mercat unit); c) la

poca especialitzacio i/o diferenciacio dels

productes (amb unes industries que, en gene-

ral, elaboren nomes tres o quatre grups de

productes diferents): d) la seva poca expe-

riencia exportadora (un 38% de la produccio

es consumeix a la mateixa Catalunya, un

60% a la resta de l'Estat. i nomes un 2%

s'exporta): e) fruit de tot aixo , la seva super-

capacitat, amb el 29,24% (1.129.830 t) del

volum de produccio espanyol de les indus-

tries d'elaborats (ates que la seva dimensio,

poca diversitat i sofistifieacio dels productes,

o manca de vocacio exportadora, els

condemna a tenir infrautilitzades les instal-

lacions i desaprofitar, en consequencia, 1'es-

for4 inversor realitzat en els darrers anys).

Tot aixo fa endevinar una forta lluita en el

futur per les quotes de mercat, agreujada per

una demanda quasi estancada, la forta sensi-

bilitat at prcu de molts productes, pot elabo-
rats, que aci fabriquem, l'amenaca perma-
nent dels escandols sanitaris , que poden

malmetre tots els esforcos, el reforcament

progressiu de productes substitutius via

I'emfasi en la dicta mediterrania (peix a costa

de la earn) i, finalment, el fort i diferent im-

pacte que sobre els establiments carnis tindra

la darrera Directiva de taxes per inspeccio

veterinaria (que poden deteriorar la competi-

tivitat dels escorxadors amb mes volum de

sacrifici, dins dels quals, en I'ambit estatal, es

troben una part substantial dels Catalans).

No oblidem. d'altra Banda, que en el sector

carni es troba un dels nivells mes grans de

valor generat per at producter: amb un 65%.

contra un 19% de la transformacio i un 16%

de ]a distribucio. Es pot, clones, comprendre

la importancia que to per at nostre sector pri-

mari la consolidacio i el reforcament de les

empreses carnies.
En aquest sentit, cal dir que aquests punts

febles cocxisteixen amb una voluntat evident

de modernitzacio empresarial, clarament cx-

pressada en la utilitzacio massiva que s'ha fet

dels ajuts publics, dins el mare del Pla d'es-

corxadors, per adequar-se a les reglamenta-

cions tccnico-sanitaries comunitaries, o dels

plans de modernitzacio agroindustrial apli-

cats a la Ilum del Reglament (CEE) 866/90,

vers I'assoliment de productes amb mes va-

lor afegit i imatge. Sobre aquesta voluntat els

eixos de treball del sector amb vista at futur

han de scr, amb el logic suport dels poders

publics: a) la continuacio de la reestructura-
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cio del sector (lligada a l'homologacio en el
cas dels escorxadors) per assolir empreses de
mes dimensio i mes especialitzades (en uns
tipus de earns, en uns tipus de productes o en
uns tipus de clients), que consolidin ninxols
de mercat: b) el foment de la politica de mar-
ques, per diferenciar i garantir la qualitat
dels propis productes, aprotitant el nou mare
comunitari de denominacions, la qual cosa
pot permetre reforcar la captivitat del nostre
consumidor: c) el reforcament de la formacio
del personal i la recerca: i d) sobre ]a base de
la qualitat i la marca, preparar estrategies
agressives d'exportacio sota la forma de
consorcis que permetin compensar la manta
de dimensio, i no necessariament vers Euro-
pa (per ser mercats molt dificils i sofisticats),
sing tambe, dins els elaborats, vers Hispa-
noamercia i Extrem Orient (mercats en clar
creixement i no ocupats per marques consoli-
dades). Cal, a mes, tenir present que els pro-
ductes elaborats carnis que actualment im-
portem es limiten al pernil dole (de
Dinamarca, Franca i Paisos Baixos), Ilonga-
nissa-salsitxo (de Dinamarca i Paisos
Baixos), i alguns embotits curats (d'Alema-
nya i Italia). Aixo ve de la ma de I'existencia
de fortes barreres especifiques d'entrada als
productes elaborats forans que cal aprofitar,
com son: a) un consum molt regionalitzat
(adhuc en earns, amb una forta preferencia
per la earn rosada, els pollastres gross, o el
pore amb poca grassa): h) un pes molt gran de
petit comers (80% del total), que dificulta la
importacio per la distrihucio, Iligat a una
gran importancia de l'activitat del tall per
part del carnisser a costa de la marca (estran-
gera o national): i c) un pes de pre-envasat
molt inferior al d'altres paisos. Tambe cal
considerar punts forts el fet de tenir a Catalu-
nya un nucli d'empreses lider dins el context
espanyol, amb unes dimensions idonies: amb
4 dell 10 primers escorxadors espanyols en
volum de sacrifici, una clara hegemonia en el
sector de I'aviram. i 6 empreses d'claborats
dins les 20 primeres d'Espanya.
Quant al segon gran subsector transforma-

dor, el lleter, com es conegut, pateix actual-
ment una forta reestructuracio des de l'adhe-
sio, en part per la situacio de desavantatge de
partida (amb uns preus de la Ilet molt mes
alts que a la recta de ]a Comunitat i unes em-
preses amb poca capacitat) i, cn segon floc,
per la desastrosa forma en que s'han aplicat
Ies quotes lleteres. Aixo en un context de

manca de Ilet, tant en 1'ambit del Principal
com del conjunt espanyol (una quarta part es
compra fora de Catalunya. a la recta d'Espa-
nya o al sud de Franca) que, logicament, va
fir que els preus de la primera materia ten-
dissin a 1'alca, deteriorant la competitivitat
de les industries. Cal tenir molt present que
la industria lletera to un paper directe de ver-
tebracio del territori. en la mesura que ga-
ranteix una activitat productiva en ampler
comarqucs amb poques alternatives eco-
nomiques. En aquest sentit, no es exagerat
afirmar que el futur del sector Ileter va Iligat
al futur de la industria (afrrmacio que, a la
inversa, es menys certa avui). Sobretot per-
que el futur del sector va lligat al desenvolu-
pament de nous productes, amb mes valor
afegit i adaptats a la demanda, davant la cai-
guda permanent del consum de llet liquida.
Cal, doncs, malgrat tot, continuar el fort pro-
ces inversor dels darrers anys en cquipa-
ments, amb l'horitzo prioritari dels transfor-
mats (formatges frescos, nata. begudes a base
de ]let, iogurts, postres), com a unit cami per
mantenir les quotes de mercat internes, corn-
batre les creixents importations d'ultrafres-
cos amb <<euromarques>>, afavorides per la
seva implantacio arreu de I'Estat i, adhuc,
guanyar certs mercats externs (comunitaris o
no), en la mesura que es mantingui la pesseta
devaluada. En aquest darrer sentit, es bo sa-
ber que resents estudis de prospective diuen
que assistirem a un fort increment de la de-
manda de productes lleters a 1'Asia del rud-
est (Japo, Malaisia, Tailandia, Filipines, In-
donesia, Singapur), a 1'Orient Mitja nord
d'Africa (Iran, Arabia Saudita, Algeria, Egip-
te), i a America del Sud (Mexic, Venecuela,
Brasil). Fruit d'aquest fet, les importations a
aquestes arees podrien passar de 9.299 mi-
lions de t d'equivalent de Ilet, el 1990, a
12.432 milers, el 1996 (o sigui, un 34% mes)
que, a priori, els grans fabricants comunitaris
(i/o catalans) no hauriem de donar per per-
dudes a favor dels Estats Units, Nova Zelan-
da o Australia.

Es clar, d'altra banda. per acabar. que una
forma paral•lela de millorar la competitivitat
de la nostra industria es reforcar el sector pri-
mari perque pugui assolir unes dimensions
de les explotacions idonies per competir en
costos amb les sever homonimes europees
(ara un 64% de les explotacions tenen encara
menys de 20 vaques. i representen el 30% de
la cabanya) i, aihora, complir les creixents
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exigencies bacteriologiques. de grassa, pro-

tc nes, clue imposa el mercat unit. En aquest

context, creiem fonamental instaurar, a ter-

mini mitja per la part autonomica, un pro-

grama de compra de quotes lleteres que per-

meti garantir el creixement de les explota-

cions mes competitives, i entenem que es un

greu error que, periodicament, s'aixequin

veus demanant la implantacio de «quotes au-
tonomiques», oblidant-se que Catalunya es

deficitaria, com ja hem dit, en llet, i en

aquest sentit ens interessa tenir un regim el

mes liberal possible dins d'aquest sector si no

volem sacrificar les nostres propies explota-

cions de les zones mes desafavorides a favor

de les mes grans, modernes i necessitades de

Ilet.

ELS VECTORS DE L'OFERTA
EXTERNA COMUNITARIA

La Comunitat i la PAC, malgrat tenir com

un dels sous principis basics la realitzacio

d'un mercat unit i intcgrat. amb aplicacio

d'una certa opreferencia comunitaria >. te. al-

hora, una serie de compromisos multilaterals

(en el mare del GATT. o de I'acord de Lome,

a favor dcls paisos ACP o ex-colonies euro-

pees), bilaterals (en el sector que ens ocupa,

sobretot amb els Paisos de 1'Est, amb els socis

de l'Espai Economic Europeu i alguns estats

de ]'America Llatina), i unilaterals (dins el

context del Sistema de Preferencies Genera-

litzades o SPG). Fruit d'aquest mare, actual-

ment s'importen unes quantitats no menys-

preables de productes animals (<<acces

corrent)> en terminologia GATT) que cal te-

nor presents i que agreugen ]a situacio exce-

dentaria dels nostres mercats.

a) La situacio actual : els fluxos
comercials amb els paisos tercers

Especialment importants son avui les com-

pres comunitaries de vaqui, ovi i productes
lleters. La resta de productes tenen un pes
substancialment mes petit en comparacio a
la produccio propia: en el pore de 84.000 t
('any 199I (cnfront d'una produccio interna
de 13.434.000 t), a l'aviram de 151.511 t
(amb una produccio propia de 6.722.000 t), i

do 35.000 t cn ous (quan la produccio comu-
nitaria assoleix les 5.007.000 t).

Al sector de la earn de vaqui la Comunitat,

malgrat scr com ja hem dit autosuficient, es

un dels grans importadors mundials: al vol-

tant de les 500.000 t annals, basant-se en di-

ferents acords: el GATT (947.600 caps i

53.000 t de earn congelada). I'Acord de Lome

(38.100 t), i cis diferents acords bilaterals

existents (a favor dels grans paisos produc-

tors d'America del Sud, els paisos de 1'est

d'Europa i alguns paisos de 1'AELC com Aus-

tria, Suecia i Su'issa). A mes, el darrer mes de

mare de 1994, per compensar cis paisos pro-

ductors d'oleaginoses de les restrictions deri-

vades del nou regim comunitari. van atorgar-

se nous contingents de earn a Argentina,

Canada, i Polonia, entre altres (18.000 t de

earn de vaqui d'alta qualitat, 15.500 t de earn

d'aviram, 7.000 de pore, i 2.500 t de tarn de

polla dindia). En els darrers anys les importa-

tions comunitaries han vingut en un 40% de

1'America del Sud, un 16% d'Austria, un 12%

de 1'ex-Iugoeslavia. un 10% de ('Europa de

1'Est, un 6% dels paisos ACP i un 4% d'Ocea-

nia.
En l'ovi, per la seva part, es dona la para-

doxa que la Comunitat to compromisos in-

ternacionals de compra a ('exterior al voltant

de les 320.000 t ('any, que, a l'hora de la veri-

tat, no pot complir. El 1991 importa 257.917

t, de les quals 198.872 cren de Nova Zelanda.

Aquesta situacio s'ha salvat, transitoria-

ment, merces a acords d'autolimitacio que,
tanmateix, no podran fer-se efectius a partir

de I'entrada en vigor de I'acord del GATT.

Finalment, diguem que la CE, el primer

productor mundial de lactis i amb un nivells

d'autoabastament molt superiors a 100, va

reconeixer a Nova Zclanda, arran de I'adhe-

sio de la Gran Bretanya, un regim preferen-

tial d'importacio de mantega per cobrir el

consum britanic. Regim que s'ha mantingut

malgrat s'acabes el tradicional deficit brita-

nic i, sota I'OCM de productes Ileters. les I1-

les arribessin, adhuc, a ser excedentaries. En

aquest context, ara ens trobariem que els ex-

cedents britanics anirien a la intervencio o

als mercats continentals, competint amb les

produccions de la RFA i cis Paisos Baixos,

mentre la mantcga neozelandesa (55.000 t el

1992) hauria augmentat la seva quota a les

Illes. A mes, cis esmentats acords amb PoIo-

nia, Hongria i 1'ex-Txecoeslovaquia haurien

reduit cis <<prelevements» dels productes
provinents d'aquests paisos.
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TAULA Vii. RESUM DEL CONTINGUT GLOBAL DL L'ACORD AGRICOLA
DEL GATT

Capitols Contingut de Percentatge
l'acord -base de reduccio

SUPOR I INTERN Calcul global - 20%
(preus /ajuts ) d'acord a una Me- suport

FXPORTACIONS
suhvencionades

sura Global de Su-
port

- Subvencions
- Quantitats

IMPORTACIONS Tarifaci6 de
(Acces intern ) teccio

Acces minim
(% consum)

- 36 % Subv.
- 21% Volum
Excepte:
• estocs
• ajut alimen-
tari
• prods.
transform.

Base de Periode Consegiiencies
calcul aplicac . complementaries

86/88 95/2000 • Acceptacio de la

86/90
86/90

0
91/92

pro- - 36% drets 86/88
aranzelaris

ler any: 3'% 86/88
6e any: 5%,

b) El nou mare extern derivat de
dacord de la Ronda Uruguai del
GATT

Despres de 8 anys de negociacio va signar-
se un acord de liberalitzacio agrfcola dins de
la Ronda Uruguai del GATT que esdeve la
logica continuacio de la reforma de ]a PAC
de 1'estiu de 1992, una reforma dels mecanis-
mes interns d'unes porques OCM que neces-
sitaven, implfcitament, una reforma externa,
per dues raons: la primera. per garantir 1'as-
soliment dels sous objectius finals, en la me-
sura que un sistema de suport mes obert i
respectuos dels preus de mercat nomes to
possibilitats de sobreviure dins uns mercats
mundials establcs: en segon Iloc, per aconse-
guir el definitiu reconeixement internacional
de la PAC que garantis la preservacio dels
seus mecanismes de suport i, en consegb n-
cia, la consolidacio de la pau comercial amb
la recta de paisos.

reforma PAC
• Hi ha marge per
a mes ajuts

95/2000 • Ws control de
l'oferta
•Mes ajuts corn-
pensatoris
• Ws exportacio
durant el perfode
95/2000

95/2000 • Clausula de sal-

95/2000

vaguarda
• Control de com-
pres PSC
• Contingents
aranzelaris
• Limit conreu
d'oleaginoses
• Ws ajuts com-
pensatoris

D'altra Banda, haurien jugat a favor dc la
signatura d'un acord dins el GATT des de la
pcrspectiva europea, i catalana, altres factors
no especificament agraris: d'una manera ge-
neral, la necessitat de dinamitzar el comers
mundial global en una fase recessiva com
('actual: d'una mancra mes particular, 1'es-
tructura cconomica catalana, basicament in-
dustrial i de serveis, malgrat no trobar-se es-
pecialment orientada vers 1'exportaci6 a
paisos tercers i, de forma mes concreta, les
potencialitats comercials que un acord de li-
beralitzacio fa reals en un subsector tan im-
portant dins la industria catalana com es el
de la transformacio agroalimentaria. Un fet a
significar en aquest context es que l'agricul-
tura, que tins fa poc semblava que era l'«uni-
ca responsable» d'un eventual fracas de la
Ronda, va ser el sector que mes aviat va obte-
nir el seu redactat final i, a la recta final, els
veritables problemes van traspassar-se a al-
tres ambits: audio-visual, textil, siderurgia,
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servcis maritims i acris. Situacio que. sons
dubte, reflectiria mes correctament la impor-
tancia relativa de cada subsector per a econo-
mics desenvolupades com son la nord-
americana i l'curopea.

Quart es parla de l'impacte del nou acord

signat sobre l'activitat agroalimentaria cal.

d'entrada , distingir entre : el sector agroin-

dustrial , que Burt com un guanyador net del

GATT, i el sector primari , que hi surt global-

ment perdent en la mesura que no es trobi

Iligat a un fort sector transformador i comer-

cial. No pot disfressar - se que el sector agrari

comunitari , en conjunt , esdeve un dels sec-

tors perjudicats per la Ronda , en termes de

produccio i de comers, perque es veu obligat

a reduir la seva proteccio, la qual cosa com-

portara en sintesi : importar mes , exportar

menys , i, en consequencia , produir menys.

Darrera d ' aquest acord del GATT hi ha,

doncs, una forta reestructuracio do l'agricul-

tura europea perque sigui mes competitiva i.

quan aquest objectiu no sigui possible. un

problcma de desenvolupament del mon ru-

ral. I aixo amb independencia que es recone-

gui que I'acord final come millores per a

1'agricultura europea , en general (i la france-

sa, en particular ), en comparacio al pre-acord

agricola de Blair House : millores centrades

en I'extensio de la clausula de pau, la flexibi-

litzacio en ]'aplicacio de les reduccions de les
exportacions subvencionades , l'agregacio

dels productes afcctats per faeces als mer-
cats. i el manteniment del nivell de suport in-
tern.

c) Contingut de l'acord: (I) La
preservacio de la PAC reformada

S'ha garantit la vigencia de ]a PAC deriva-

da de ]a reforma de 1992 durant un termini

de 9 anys (1995/2000). Aixo es materialitza

en la instauracio d'una anomenada «clausula

de pau» per aquest periode, enfront dell 6

anys previstos originariament, per la qual els

Estats Units no podran atacar els mecanis-

mes de la PAC. El problema aci rau a saber

que passara quan acabi aquest termini de 9

anys. Unicament es diu que el manteniment

de la clausula de pau es podra renegociar a

partir del cinque any.

d) Contingut de I'acord : ( II) El
capitol exportador

La reduccio de Ies exportacions subvencio-
nades es la pactada a Blair House: del 36% en
valor i del 21 % en volum, a aplicar del 1995
al 2000. Tanmateix, la reduccio del 21% es
podra calcular a partir dcls anys 1991/1992
en hoc del 86/90 si ies quantitats son supe-
riors, sempre i quan s'arribi a I'any 2000 i

TAULA VIII. EFECTES DE L'ACORD DE REDUCCIO DE LES QUANTITATS
EXPORTADES PER LA CE-12 AMB SUBVENCIO PER ALS PRODUCTES RAMADERS

MES IMPORTANTS
Xifres arrodonides en milers de tones-Reduccid 21'!/0 1995/2000)

Situacio passada Aplicacio de I'accord

Productes Base: Base: Volum Volum Reducci6 °/r Baixa (*)
animals 86/90 91/92 1995 2000 anual 91/92-2000

Carn de vaqui 1.034(**) 1.324 1.119 817 -60 -38%

Carn de pore 509 490 491 402 - 18 -18%

Carn d'aviram 368 470 440 291 -30 -38%
Ous 105 112 107 83 -5 -26%
Mantega 463 273 447 366 -16 -
Llet cn pols 308 254 297 243 -11 -4%
Formatges 386 427 407 305 -20 -29%
Altres prods. Ilet 1.188 1.208 1.161 938 -45 -22%

(*j 1986-90/2000 = - 21'"0
(**j lliij na rte Ies exportacions 1986/1992
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seguents a unes exportacions iguals a la mit-
jana del periode 86/90 redu'ida en un 21 %.
Dins les produccions animals s'exceptua
d'aquest metode de calcul la earn de vaqui
que, per tenir unes exportacions molt altes el
9 1/92, la base de la reduccio es calcula a par-
tir del periode 1986-1992. Aquesta reduccio
s'aplicara progressivament, i de forma flexi-
ble, de tal manera que puguin sortir regular-
ment les quantitats emmagatzemades actual-
ment (en vaqui de 650.000 t) mitjancant
subvencions especials. Aquesta excepc16 a
favor de les produccions excedentaries em-
magatzemades (de cereals, llet i vaquf) i la
substitucio del periode de referencia del 86/
90 pel 91/92 com a base inicial de la reduc-
cio, equivalen a un increment del nivell real
de les exportacions durant el periode 95/
2000. L'augment s'avalua dins el capitol ra-
mader en 102.000 t de formatges. 44.000 t
per a ]a resta de productes lactis, 362.000 t de
vaqui (que quasi representa el 65% dels exce-
dents actuals), 253.000 t de earn d'aus. i
16.000 t d'ous.
Com ja estava previst a Blair House, els

productes d'origen animal que avui no gau-
deixen de subvencio (p.e. bona part dels for-
matges) ni I'ajut alimentari no es veuran
afectats per aquestes reduccions en I'exporta-
eio. Aixo vol dir, entre altres coses, que
aquesta darrera esdevindra una de les sorti-
des mes importants per als futurs excedents,
a financar fora de la PAC. Com es pot ende-
vinar, I'aplicacio d'unes exportacions contin-
gentades (sobre la mantega, la Ilet en pols,
alguns formatges, les earns, o els ous) i, ad-
hue, el nou ajut alimentari, portara proble-
mes de distribucio, entre els paisos i entre les
empreses. Es pot pensar que les autoritats,
interessades perque surtin els mateixos vo-
lums que en el passat, negocifn amb les em-
preses exportadores les subventions per una
quantitat «X» a canvi d'exportar-ne una de
superior. Potser tambc que s'atorguin facili-
tats als exportadors per nodrir-se, a preus
mundials, de determinats volums de produc-
eio interna (via el trafic de perfeccionament
actiu, o un sistema de <<doble preu»).Tambc
es possible que siguin els grans opcradors cis
qui gaudeixin, sobretot, d'aquest genere
d'operacions, la qual cosa pot comportar
molts cops l'exclusio d'Espanya.

e) Contingut de l'acord : ( III) El
capitol de ]'acces als mercats

Aquest apartat de ]'acces als mercats co-
munitaris comporta diferents elements: 1)
La perdua de I'especificitat de la proteccio
externa de 1'agricultura comunitaria mitjan-
cant la utarificacio», o conversio en aranzels
fixos (anomenats oequivalents aranzelaris»),
de totes les mesures vigents en frontera
(contingents, drets veriables....), a partir de la
diferencia entre els preus d'entrada 86-88 i
uns preus mundials 86-88: 2) un cop calculat
]'«equivalent aranzelari 86-88», es preveu la
seva reduccio progressiva durant sis ant's en
un 36% de mitjana, de tal manera que la re-
duccio minima per a un producte no sigui
inferior a un 15%, reforcada per unes «clau-
sules de salvaguarda» per fer front a caigudes
excessives dels preus mundials o a incre-
ments extraordinaris dels volums de les im-
portacions: 3) un «acces minim>> que comen-
cara per un 3% del consum intern i assolira al
final un 5%, calculat, pero, per categories
agregades de productes (earns, lactis) i no per
productes individuals (earn de pore, earn de
vaquf, etc.), encara que finalment els contin-
gents aranzelaris resultants s'apliquin per
«lfnia tarifaria» (metode d'«agregacio)> que
equival p.e., quant al 5% del consum, a un
contingent minim de 124.000 t de earn, a dis-
tribuir posteriorment per productes -taula
IX-, hen diferent p.e. de les 600.000 t de
pore que es derivarien d'un calcul individual
del 5%): 4) es consolida ]'«acces corrent>> del
86/88, o contingents preferencials existents
en aquella data: i 5) en determinats suposits
(productes Ileters, earn de pore, aviram) els
contingents d'acces minim podran incloure
una part, o tot, dels contingents oberts fora
del GATT, i en altres (earn de vaqui) s'ha
decidit expressament que ]'acces minim no
els reculli. Altrament, cal recordar que
I'obertura do contingents aranzelaris d'acces
minims no vol dir que la Comunitat estigui
obligada a importar les quantitats enlla fixa-
des: senzillament, cs un potential comercial
amb mes facilitats per ser realitzat.

Les millores assolides en el capitol de les
exportacions ban de ser analitzades com una
contraprestacio a les concessions fetes en
aquest capitol de I'acces als mercats que, al-
trament, ha vist sumar-s'hi un ventall de
concessions complementaries. En primer

68 Dossiers Agraris ICEA 2



TAULA IX. AVALUACIO DE L'ACCES MINIM CE- 12 PER ALS PRODUCTES
RAMADERS
(milers de toncs)

Producte
Importacions Conting. Conting . Conting.

Consum-base 3% 5% ' ' acces 86/88campanya d acces d
86/87/88 Consum Consum

89/90 minim corrent

Carn vaqui 7.496 225 375 399 20 151 115

Carn pore 12.497 375 625 78 75,6 - 100
Carn aus 5.459 164 273 135 29 - -
Carn ovi(*) 1.198 36 60 259 0 287,1 32,7

Ous 4.812 112 208 42 208

Llet pols 1.429 43 71 14 69 - 7,5
Mantega 1.803 54 90 60 10 76,7 2,8

Formatges 4.300 129 215 100 104 15,2 8,9

(*) Carns i animals sius.

Iloc, per 1'«acces minim», 1'acord comporta la
creacio de contingents aranzelaris dins la
nova PAC>> (taula IX): per a les earns (per un

total do 124.600 t dins les quals entren 7 5.600 t

de pore. 29.000 d'aviram, i 20.000 t de vaqui):

per als lactis (que inclouen 69.000 t de Ilet des-

natada, 10.000 t de mantega, 104.000 t de for-

matges i millores especifiques per als tipus

ocheddar>> i <<mozzarella>>): i per als ous, fins
arribar a les 208.000 tones. Fixem-nos com al-

guns dels contingents oberts dificilment es fa-

ran realitat per la importancia i qualitat dels

productes autoctons de la Comunitat (el cas
mes clar es el dels formatges que no siguin per

a la transformacio). Per contra, semblen preo-
cupants els contingents minims reconeguts en

ous i liet en pols desnatada.

f) Contingut de l'acord : (IV) El
capitol del suport intern

Aci es mante cl contingut del pre-acord de
Blair House: una reduccio del suport en un
20% calculat globalment (que dona pas a una
mesura Global de Suport)> o MGS per a

l'agricultura comunitaria) i tenint en compte

cis sacrificis ja fets amb les reformes de la
PAC aplicades des de 1986, aixo deixa un

marge de maniobra a la Comunitat per a la
seva distribucio en els propers anys. Tin-
guem present que la MGS comunitaria per a
1996 s'avalua en 56.792 milions d'ECUS. i

I'anv 2000 ha d'assolir els 61.204 milions. Es
consoliden, alhora, els ajuts estructurals de
tot tipus (a la investigacio, la formacio, pro-

teccio sanitaria, calamitats naturals, inver-

sions, pre-jubilacio, actions agroambientals,

dins l'anomenada <<caixa verda>>) i cis ajuts
compensatoris a la previsible baixa dels

preus aprovats el 1992 (<<caixa blava)>, que

inclou. doncs, les primes del vaqui i l'ovi).

Tingucm en compte que, com ja hem asse-

nyalat, I'acord assolit es pot sintetitzar en

una reduccio de la «produccio» (mes control

de I'oferta, mes abando) i el ocomerc»

(menys exportacio i mes importacions a baix

preu) a canvi de mes <<ajuts directes>>, que

permetin garantir la renda dels ramaders

(tambe a la baixa).
L'estratcgia francesa en materia agricola,

amb el suport partial d'altres paYsos corn Espa-
nya, ha estat precisament centrada a obtenir

garantics de la resta d'estats membres de sufi-
cients compensacions financeres pets sacrificis
comercials pactats. El mateix Govern frances

ha avaluat el cost d'aqucstes compensations a
I'agricultura comunitaria en 3.000 milions
d'ECUS (dcls quals 2.500 anirien a cereals, a
vaqui, i a assumir cis efectes financers del nou

sistema agromonetari). La CE ha assumit for-
malment que Its onoves OCM>> (fruites i ver-
dures, Sucre, vii arms), no afectades per la pri-

mera reforma de la PAC, entre ics quals es
compten expressament les dels productes me-
diterranis, tindran dret a aquests ajuts com-

pensatoris a la renda. El Govern espanyol ha
calculat en 1.000 milions d'ECUS el seu cost.
La Comissio, per contra, creu que el suport als

productes mediterranis no pot ultrapassar els

300 milions d'ECUS. En qualsevol cas sem-
blen Glares dues coses:
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- Primera. que caldra augmentar la <dinia di-
rectriu agricola» o Ilindar-limit que avui to
el FEOGA-Garantia per fer-se carrec dels
nous ajuts (sobretot si continua ]'actual
evolucio monetaria). Una negociacio que,
sens dubte, sera molt dura en una situacio
de crisi economica generalitzada i que va
perdre la seva primera batalla al darrer
Consell de Brusselles el 20 de desembre de
1993 que decidi no augmentar el Pressu-
post agricola.

- Segona, que, en parallel, hi haura una forta
Iluita dins el Consell per decidir les modali-
tats de reduccio del suport actual (p.e. mit-
jancant la baixa dels preus, o, en contrapo-
sicio, mitjancant la reduccio de les
quantitats produ'ides) i la distribucio dels
nous ajuts. Es d'esperar que Franca posara
l'emfasi en la baixa dels preus abans que en
un reforcament de les quotes. amb la com-
pensacio prefcrent dels sacrificis en mate-
ria exportadora i en els productes continen-
tals. En aquests moments, ja ha plantejat
obertament un increment dels ajuts a la ra-
maderia extensiva. En contraposicio, els
paisos del Sud defensaran que les compen-
sacions es Iliguin sobretot als nivells mes
alts d'importacions que se'n derivaran i
que benefici•in a totes les productions me-
diterranies.

g) L'impacte sectorial dins el
sistema de produccio animal catala

El mare extern que avui tenen les produc-
tions animals comunitaries es modificara
fortament arran del recent acord del GATT i,
en general, ho fara de forma negativa. en li-
mitar-se les seves exportacions amb subven-
cio, augmentar les importacions i, en conse-
giiencia. reduir ]a seva capacitat productiva.
A les taules Vlll i IX tenim els efectes tries
importants quantificats de l'acord per al sec-
tor des del punt de vista de les exportacions i
I'acces minim. Es especialment perillosa la
situacio del sector bovi, en la mesura que cai-
guin els preus mundials (pels excedents o per
una baixa del dolar) per sota de les previ-
sions, davant la qual coca la «clausula de sal-
vaguarda» prevista al GATT seria del tot
ineficac. Assenyalem, tambe, que una
revaluacio de la Na respecte I'ECU significa-
ria una reduccio dels <<equivalents tarifaris».
Tanmateix, I'acord del GATT ofereix no so-

lament perills o inconvenicnts: la CE tc reco-
neguda l'obertura de contingents d'una ma-
nera exclusiva (p.e. en formatges vers els Es-
tats Units) i pot aprofitar-se per obrir
mercats al Japo, al sud-est d'Asia o al nord
d'Africa i Orient Mitja (deficitaris corn son
de productes animals i amb una demanda en
creixement). si se sap guanyar, es clar, la for-
ta competcncia dell Estats Units (en pore i
bovi), Argentina i Brasil (en vaqui) i Nova
Zelanda (en productes Ileters). Altrament, cal
dir que sembla que de les negotiations euro-
americanes arran de la Ronda Uruguai es
despren una clausula no escrita «clausula
Andriessen») per la qual la Comunitat ha re-
nunciat a exportar earn de vaqui a 6 paisos
de I'Extrem Orient (Japo, Corea, Taiwan), a
favor dels Estats Units.

Per sectors, poden sortir directament afa-
vorits pel GATT alguns transformats (for-
matges i elaborats carnis) perque: a) no
veuen limitades Ics sever exportacions en so-
lum: b) guanyen amb l'obertura dels mercats
mes solvents del mon: i c) gaudiran probable-
ment d'una baixa de preus de les seves pri-
meres materies (cereals en pinsos, earns en
elaborats). Tinguem present la importancia
de les primeres materies dins els costos totals
de les industries del sistema de produccio
animal que assoleixen el 73% en escorxadors
i carnis, el 77% en pinsos i el 66% en lactis.
Cal destacar I'efecte global que pot tenir so-
bre les produccions ramaderes la previsible
baixa dels preus dels cereals i l'acces mes fa-
cil als productes substitutius que es deriva-
ran del GATT. EL manteniment del contin-
gent espanyol d'importacio del blat de moro i
sorgo afavorcix, alhora, una baixa mes forta
dels preus dels cereals a Espanya que a la res-
ta d'Europa. En contraposicio, no son tan po-
sitius altres elements de l'acord que afecten,
sobretot, els sectors primaris.
En pore, amb I'acord final, mitjancant el

metode de l'agregacio en les importations,
s'ha pogut salvar l'obligacio d'importar una
quantitat excessiva que hagues enfonsat els
preus (3-5%, del mercat intern comunitari.
equivalent com ja hem dit a 600.000 t quan
ara nomes n'entren 78.000 t). Tamnateix, cal
esperar una entrada mes gran de productes
de fora pets contingents (per 75.600 t) que
s'han aprovat, que poden afectar els preus si
no es distribueixen les importations d'una
manera adequada durant I'any. En vaqui,
malgrat les millores assolides en els capitols
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de les exportations , aqucstes baixaran. i aug-
mentaran substancialment en els propers
anYs les importacions per 1'efecte combinat
del GATT i els acords amb els paIsos de I'Est
(Hongria, PolOnia , Xequia i Eslovaquia) i de
I'AELC ( per a la constitucio de l'EEE). Els

ajuts directes , que obligatoriament hauran

d'augmentar , molt probablement aniran vers

la ramaderia extensiva . Cal esperar, com ja

hem dit abans , problemes d'excedents, que
nomcs en una part podran compensar les

baixes en cis pinsos, i caigudes en els preus
mundials que poden facilitar 1'entrada a la
Comunitat . La ramaderia catalana. de carac-
ter tradicionalment intensiva , com ja hem
assenyalat . s'haura d ' especiaiitzar i reestruc-
turar , aprofitant les barreres d'entrada i

punts forts de que gaudeix . En productes lie-
ters cal preveure un augment de les importa-
cions i , sobretot , una caiguda de les cxporta-

cions, amb el ressorgiment d'excedents i, en
consequencia , un probable augment de les

quotes a curt termini. I quant a l'ovf . ales que
amb els acords comercials vigents (amb

Nova Zelanda , paisos de I'Est, America del

Sud) ja importem mes del 5% del consum

propi, no I'afecta l'acord d'acces minim. No-

mcs cal esperar una substitucio del mecanis-
me de proteccio de les exactions reguladores
per un altre de drets fixos que, en principi, no

ha de portar problemes.

A MANERA DE CONCLUSIO:
PER LA DEFENSA DE LA
RENDA RAMADERA

Es obvi, pel que hem explicat, quc, en la
seva globalitat, el sistema de produccio ani-
mal catala perd, amb el nou mare que es deri-
va de l'acord del GATT, i molt especialment,
les seves produccions primaries. Tanmateix,
si coincidim que els objectius essencials de
tota politica agraria dins una economia des-
envolupada son mantenir la renda dels pro-
ductors i garantir la vitalitat del teixit rural,
aixo sembla, en principi, possible amb
I'acord signat, per la confluencia de tres fac-
tors: a) la mateixa reduccio del nombre d'ac-
tius que s'anuncia (afavorit per tenir el 50%
dels pagesos amb mes de 55 anus): b) les me-
sures de suport intern reconegudes dins el
mateix acord, que no fan mes que consolidar
el canvi de mecanismes de la polftica de
preus i mercats encetat 1'cstiu del 92 (baixa

de preus a canvi de mes ajuts directes), i c) els
eixos de desenvolupament rural, dirigits vers

la diversificacio del camp, que les autoritats

comunitaries i internes eventualmcnt apro-

vin (avui sota el paraigua dels Objectius I i

5b), que cl GATT acccpta de forma explicita

i no limita (<<caixa verda>>). Ara be. perque

aixo es faci realitat cal que es compleixin tres
conditions.

- En primer lloc, quc hi hagi suficient Pres-

supost i estigui ben distribuit. Una de les
principals consequencies de 1'acord es que
obre una batalla dins el Consell per a la dis-
tribucio dels ajuts directes entre els sectors,
tenint en compte que la Comunitat tc
quantificat un sostre maxim de suport (Me-
sura Global de Suport). Previament, caldra

que els Estats decideixin augmentar el

Pressupost del FEOGA-Garantia, actual-
ment amb un Ilindar molt limitat. Les pri-

meres temptatives. corn ja s'ha dit, ban fra-

cassat en aquest sentit, la qual cosa ve
agreujada per la serie de concessions que,

en els darrers mesos, sota I'cufemistic nom

de uflexibilitzacio de la reforma de la
PAC», s'han aprovat per la pressio francesa
davant les negotiations del GATT, que no

fan mes que reduir el marge de maniobra

de la Comunitat amb vista al futur.

- En segon Iloc, es necessari que desapare-

guin cls excedents. Cal entendre que si no
hi ha uns mercats interns estabilitzats, els
ajuts directes dificilment podran compen-
sar la perdua d'ingressos que es derivara
del GATT. Aixo vol dir un reforcament de
les quotes i la restriccio progressiva del su-
port financer a dcterminades mesures que
actualment mantenen produccions sense
sortida.

- I, en tercer Iloc, es fonamental que els mer-
cats mundials s'estabilitzin i es controlin
les fluctuations monctaries perque funcio-
ni la proteccio en frontera.

En conclusio, una bona part de I'impacte
definitiu de I'acord del GATT depends de
les decisions d'aplicacio que es prenguin en
els propers mesos a Brussel•les per a la seva
execucio, que no pas estrictament del seu
contingut que, d'altra banda. ja deixava en-
devinar la onova PAC>> encetada 1'estiu de
1992. Cal, doncs, que els nostres ramaders.
empresaris, funcionaris i politics estiguin
hen atents i esperem que siguin capacos de
presentar propostes raonables a defensar
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dins el Conscli: complementdriament , de dis-
senyar mesures especifiques per aplicar a Ca-
talunya.
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