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RESUM

El tractat de lliure comerç i inversió que la Unió Europea (UE) està nego-
ciant amb els Estats Units (EUA) per crear l’Acord Transatlàntic pel Comerç i 
la Inversió, conegut també com a TTIP per les sigles del seu nom anglès 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), pot tenir un impacte no-
table en el sector agroalimentari català . La magnitud d’aquest efecte depen-
drà de fins a quin grau l’acord elimina efectivament els obstacles aranzelaris 
i no aranzelaris en els intercanvis recíprocs . Pel que fa als primers, malgrat 
que de mitjana els drets de duana d’una zona i l’altra són baixos, romanen 
alguns aranzels alts (crestes aranzelàries) i molt alts (megaaranzels) per a 
determinats productes del sector agroalimentari . A la vegada, les mesures 
sanitàries i fitosanitàries i altres barreres tècniques són un obstacle més que 
notable per als intercanvis de bona part de productes del sector agrari i ali-
mentari . 

L’eliminació dels obstacles aranzelaris i no aranzelaris al comerç agroali-
mentari entre la UE i els EUA donarà lloc a canvis en la dinàmica i composi-
ció d’aquest comerç i, per tant, tindrà efectes d’una certa grandària en els 
diferents subsectors agroalimentaris . Vist des de la UE, per alguns subsec-
tors el TTIP és una oportunitat per a consolidar i ampliar les exportacions al 
mercat americà, d’altres el veuen amb temor per la competència de produc-
cions dels EUA fins ara sense accés al mercat de la UE pels aranzels i/o les 
barreres sanitàries, fitosanitàries o tècniques . L’efecte final del TTIP sobre el 
sector agroalimentari de la UE i de Catalunya dependrà, però, del contingut 
final d’un acord que, de fet, encara es troba en negociació .
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL TTIP

RESUMEN

El tratado de libre comercio e inversión que la Unión Europea (UE) está 
negociando con los Estados Unidos (EE . UU .) para crear el Acuerdo Transat-
lántico por el Comercio y la Inversión, conocido también como TTIP por las 
siglas de su nombre inglés (Transatlantic Trade and Investment Partner- 
ship), puede tener un notable impacto en el sector agroalimentario catalán . 
La magnitud de este efecto dependerá del grado en que el acuerdo elimine 
efectivamente los obstáculos arancelarios y no arancelarios en los intercam-
bios recíprocos . En cuanto a los primeros, aunque en promedio los derechos 
de aduana de una zona y otra son bajos, permanecen algunos aranceles altos 
(crestas arancelarias) y muy altos (megaaranceles) para determinados pro-
ductos del sector agroalimentario . A la vez, las medidas sanitarias y fitosanita-
rias y otras barreras técnicas son un más que notable obstáculo para los inter-
cambios de buena parte de productos del sector agrario y alimentario .

La eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comer-
cio agroalimentario entre la UE y los EE . UU . dará lugar a cambios en la di-
námica y composición de este comercio y, por lo tanto, tendrá efectos de un 
cierto tamaño en los diferentes subsectores agroalimentarios . Visto desde la 
UE, para algunos subsectores el TTIP es una oportunidad para consolidar y 
ampliar las exportaciones al mercado estadounidense, otros lo ven con te-
mor por la competencia de producciones de los EE . UU . hasta ahora sin ac-
ceso al mercado de la UE por los aranceles y/o las barreras sanitarias, fitosa-
nitarias o técnicas . Sin embargo, el efecto final del TTIP sobre el sector 
agroalimentario de la UE y de Cataluña dependerá del contenido final de un 
acuerdo que aún se encuentra en negociación .

pAlAbRAs clAve: acuerdos de libre comercio, comercio internacional, 
Unión Europea, Estados Unidos, sector agroalimentario, política comercial .

THE AGRO-FOOD SECTOR AND THE TTIP

ABSTRACT

The agreement on free trade and investment that the EU is negotiating 
with the US to create the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
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(TTIP) may have a significant impact on the Catalan food industry . The size 
of this effect depends on the degree to which the agreement effectively 
eliminates tariff and non-tariff barriers to reciprocal trade . As to the former, 
although on average the customs duties of both areas are low, some high 
tariffs (tariff peaks) and very high tariffs (mega tariffs) remain for certain 
agro-food products . At the same time, sanitary and phytosanitary measures 
and other technical barriers are highly significant obstacles to trade for a 
large part of the agricultural and food sector products .

The elimination of tariff and non-tariff barriers to agro-food trade be-
tween the EU and the US will lead to changes in the dynamics and composi-
tion of this trade, and therefore it will also have sizeable effects on different 
agro-food subsectors . Seen from the EU, for some subsectors the TTIP is an 
opportunity to consolidate and expand exports to the US market . Other sec-
tors fear competition from US productions which have not had access to the 
EU market until now because of tariffs and/or sanitary, phytosanitary or 
technical barriers . The final effect on the EU and Catalan agro-food indus-
tries will depend on the final content of an agreement still under negotiation .

KeywoRds: free trade agreements, international trade, European Union, 
United States, agro-food industry, trade policy .

1. INTRODUCCIÓ

L’Acord Transatlàntic pel Comerç i la Inversió, conegut també com a 
TTIP per les sigles del seu nom anglès (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership), és un tractat entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA) 
a fi i efecte de liberalitzar els intercanvis comercials i els fluxos d’inversió 
entre les dues zones . És un acord que encara s’està negociant al comença-
ment del 2016 . El procés va començar el juliol del 2013 i l’acord que n’hau- 
rà de sortir serà un document llarg i complex . L’acord de lliure comerç i in-
versió firmat el 2014 amb el Canadà (Acord Econòmic i Comercial Global o 
Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) té 1 .634 pàgines, 
ordenades en 42 capítols . L’acord que ara es negocia està previst que tingui 
24 capítols que tractaran temes com l’accés als mercats dels béns i serveis, la 
cooperació en l’àmbit de les regulacions que afecten els intercanvis entre les 
dues zones, com ara les barreres tècniques al comerç i les normes sanitàries 
i fitosanitàries, i la definició de normes comunes en àmbits com les duanes, 
la protecció de les inversions, la propietat intel·lectual i les indicacions geo-
gràfiques i la resolució de disputes entre inversors i estats .

La negociació del TTIP i la seva posada en marxa eventual han generat 
una polèmica intensa i han aconseguit mobilitzar en contra seu un bon 
nombre d’activistes socials i institucions . A títol d’exemple, tenim el vot del 
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plenari de l’Ajuntament de Barcelona l’octubre del 2015 que va declarar la 
capital catalana «ciutat contrària al TTIP» . Els arguments més habituals per a 
oposar-se al TTIP fan referència a la manca de transparència en les negocia-
cions; la por d’una harmonització que impliqui canvis a la baixa en la legis-
lació europea en qüestions com ara els pesticides, els transgènics o l’ús 
d’hormones en la carn d’animals; el perill de pèrdua de drets de la ciutada-
nia en àmbits com el consum, el treball o el medi ambient, i el polèmic me-
canisme de resolució de controvèrsies entre inversors i estats (investor-state 
dispute settlement, ISDS) . 

Pel que fa al sector agroalimentari europeu, el TTIP representa un nou 
front obert després de l’última reforma de la política agrària comuna (PAC), 
en un moment en què la liberalització del comerç internacional agrari per 
mitjà de la Ronda de Doha de l’Organització Mundial de Comerç (OMC) 
sembla congelada . Les organitzacions del sector agroalimentari d’àmbit eu-
ropeu Copa-Cogeca i FoodDrink Europa (2013) han donat el seu suport a 
l’acord: «Els nostres sectors estan a favor d’una completa negociació i de- 
manen als negociadors un acord que ofereixi solucions concretes a les me-
sures no aranzelàries i altres pràctiques per fer els sistemes de regulació de 
la UE i dels Estats Units més compatibles, respectant l’alt nivell de les nor-
mes de seguretat i salut aplicades per les dues parts» . Aquesta posició és 
compartida per Cooperativas Agroalimentarias (l’antiga Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España), que veu en el TTIP una oportunitat per 
als productes mediterranis . Pel seu president, «un acord de lliure comerç 
equilibrat entre les dues parts suposaria una gran oportunitat per als nostres 
productes mediterranis . Espanya és líder mundial en molts d’aquests pro-
ductes i està creixent en presència als mercats internacionals» . Encara que 
l’organització assenyala unes «línies vermelles» per a la negociació: «Cal 
comptar amb determinades excepcions per protegir determinats productes 
sensibles, que els dos blocs respectin les seves opcions sobre els seus mo-
dels productius, que es protegeixi el sistema d’Indicacions Geogràfiques de 
la UE i, molt important, amb òrgans d’arbitratge objectius, àgils, indepen-
dents i transparents que ofereixin les màximes garanties» (Cooperativas 
Agroalimentarias, 2015) .

A Catalunya, la Unió de Pagesos s’ha mostrat crítica, o com a mínim «pru-
dent», amb l’acord per la manca de transparència en les negociacions i pel 
perill que pot representar per al model d’explotació agrària familiar i la por 
d’una rebaixa dels estàndards europeus en la producció d’aliments (Coll, 
2014; Hereu, 2015) . La mateixa argumentació la trobem a l’entitat Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya (JARC) quan alerten de les «serioses amena-
ces que suposa l’Acord Transatlàntic de Comerç entre la UE i EUA (TTIP) per 
al model agrari europeu i la seguretat i qualitat alimentària» (JARC, 2015) .

Aquest article presenta els principals temes en discussió en el sector 
agroalimentari en la negociació del TTIP . Ens centrarem en l’àmbit dels in-
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tercanvis comercials, malgrat que els acords en l’àmbit de les inversions 
també tenen incidència en el sector agroalimentari . En primer lloc, ens refe-
rim al context geopolític en el qual s’insereix l’acord en negociació per des-
prés fer una presentació sintètica dels fluxos de comerç actuals entre la UE i 
els EUA . Més endavant, ens ocuparem d’assenyalar quins són els obstacles 
al comerç bilateral que l’acord tracta d’eliminar i els efectes esperats de la 
supressió de barreres al comerç en els subsectors agroalimentaris més relle-
vants .

2. EL CONTEXT

Per a entendre la rellevància d’aquest acord cal tenir en compte algunes 
dades . Ambdues zones, malgrat l’emergència de la Xina i altres economies, 
aporten encara el 46 % del producte interior brut (PIB) mundial (UNCTAD-
Stat, 2015) i generen el 31 % de la producció agrària mundial (Beckman et 
al., 2015) . Les vendes de la UE a la resta del món, és a dir, excloent el co-
merç dins de la UE, la converteixen en el primer exportador mundial, men-
tre que els EUA en són el tercer, sols superat per la Xina . En conjunt, les 
exportacions de les dues zones (3,9 bilions de dòlars) representen prop de 
la quarta part del comerç mundial (UNCTADStat, 2015) . En l’àmbit agroali-
mentari, la UE i els EUA són les dues principals potències comercials . En 
conjunt, representen el 20 % de les exportacions mundials de productes 
agraris i el 17,6 % de les importacions mundials (OMC, 2015a) . I pel que fa 
als fluxos de capital, la significació és encara més gran: 4 de cada 5 dòlars 
invertits a l’estranger procedeixen d’empreses de la UE o dels EUA (UNC-
TADStat, 2015) . 

Malgrat la importància dels EUA i la UE a l’economia mundial, en els 
darrers trenta anys som testimonis d’un procés de globalització accelerat i 
d’un canvi sense precedents en la distribució del poder econòmic interna-
cional i, per tant, en els fluxos de comerç i inversió . Aquests canvis estan 
convertint l’est d’Àsia en el centre de gravetat de l’economia mundial en 
detriment d’Europa i el nord del continent americà . Com es veu a la figura 1, 
el centre de gravetat de l’activitat econòmica mundial, després de quasi dos 
segles de situar-se entre un costat i l’altre de l’Atlàntic nord, ha retornat cap 
a Àsia . En trenta anys, de 1984 a 2014, el continent asiàtic ha passat de re-
presentar el 25 % de les exportacions mundials al 40 %, mentre la UE (del 
40 % al 32 %) i els EUA (del 12 % al 8 %) retrocedien .

El canvi també s’ha produït en els intercanvis de productes agraris, enca-
ra que amb menys intensitat . Àsia (del 20 % al 25 % de les exportacions 
mundials de productes agraris) i l’Amèrica Llatina (de l’11 % al 15 %) han 
guanyat pes en detriment d’Europa (del 47 % al 40 %) i els EUA (del 12 % al 
9 %) . Aquesta nova geografia del comerç agrari mundial ha fet que el Brasil 
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es converteixi en el tercer exportador mundial d’aliments i hagi substituït els 
EUA com a primer subministrador de productes agraris de la UE (figura 3) . 
També ha propiciat que la Xina es converteixi en el segon importador mun-
dial d’aliments, només superada pels EUA, i molt possiblement aviat sigui el 
primer .

Si els canvis en la geografia del comerç internacional són notables, tam-
bé ho estan sent els esdeveniments en l’àmbit de la política comercial inter-
nacional . En efecte, el TTIP s’insereix en un procés més ampli de negocia-
ció d’acords bilaterals i regionals per a liberalitzar el fluxos de comerç i 
d’inversió en el qual estan implicats les grans potències i les economies 
emergents . La mateixa UE acaba de firmar un acord de lliure comerç i in-
versió amb el Canadà (CETA) mentre en continua negociant d’altres amb 
països tan rellevants com el Japó, el Vietnam o l’Índia, a la vegada que 
manté oberta la llarga negociació per un acord amb el Mercosur . Pel que fa 
als EUA, l’octubre del 2015 acaba de tancar la negociació de l’Associació 
Transpacífica (Trans-Pacific Partnership o TPP) amb onze altres països de 
la zona d’Àsia i del Pacífic, entre els quals el Japó, Austràlia, el Vietnam, 
Xile, Mèxic i Malàisia .

Figura 1. Evolució del centre de gravetat de l’economia mundial fins al 
2010 i previsió per al 2025 (ratlla discontínua)

Font: McKinsey Global Institute (2012).
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La TPP inaugura l’època d’acords «megaregionals», és a dir, convenis co-
mercials i financers entre països o regions que representen un percentatge 
important dels intercanvis i la inversió internacional, com ara els esmentats 
TTIP i TPP i l’Acord d’Associació Econòmica (Integral Regional Comprehen-
sive Economic Partnership o RCEP) en negociació entre els deu països de 
l’Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN)1 (Brunei, Cambodja, 
Indonèsia, Laos, Malàisia, Birmània, Filipines, Singapur, Tailàndia i el Viet-
nam) més Austràlia, la Xina, Corea, el Japó, l’Índia i Nova Zelanda . Aquests 
acords estan modificant el panorama del comerç internacional a la vegada 
que resten rellevància a les negociacions comercials multilaterals mai acaba-
des de la Ronda de Doha de l’OMC iniciada el 2001 .

En el marc de la redistribució del poder econòmic mundial i dels acords 
comercials «megaregionals», l’acord que ens ocupa, el TTIP, juntament amb 
l’acord UE-Canadà i la posada al dia de l’acord de lliure comerç UE-Mèxic, 
reforçarà la integració de les economies occidentals a un costat i l’altre de 
l’Atlàntic nord .

3. EL COMERÇ AGROALIMENTARI UE-EUA

Els intercanvis de productes agroalimentaris entre la UE i els EUA generen 
un saldo molt positiu per a Europa . L’any 2014 la taxa de cobertura del co-
merç agroalimentari de la UE (exportacions sobre importacions) fou del 
150 %, cosa que vol dir que les exportacions de la UE als EUA foren un 50 % 
més grans que el flux en sentit contrari . La situació no ha estat sempre així, 
però als darrers vint anys, mentre que les vendes de la UE creixien a un rit-
me notable — a una taxa del 6,3 % anual—, les compres ho feien a un ritme 
més modest — un 2,8 % anual . 

La velocitat desigual de creixement dels fluxos de productes agraris entre 
la UE i els EUA explica la diferent significació que tenen per a una zona i 
l’altra .

Pel que fa a les vendes de la UE, els EUA són la destinació del 13 % de 
les seves exportacions agràries, i es mantenen com el primer client bastant 
per sobre de la Federació Russa i la Xina (figura 2) . Pel que fa a les compres, 
els EUA són l’origen del 10 % de les importacions agràries de la UE, i en són 
el segon subministrador, superat en els darrers anys pel Brasil (figura 3) .

En canvi, per als EUA, la UE ha perdut molt pes en els intercanvis de 
productes agraris . Fa vint anys, la UE n’era el segon client, només superada 
pel Japó, i representava el 16 % de les exportacions; el 2014 ja n’era el cin-
què client i tot just absorbia un 8 % de les vendes exteriors . Pel que fa a les 
importacions, en vint anys la UE ha passat de ser-ne el primer subministra-

1 . De l’anglès Association of Southeast Asian Nations .
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dor, amb un 21 % de les importacions, a ocupar el tercer lloc, amb un 17 % 
(USDA/ERS, 2015) . És fàcil deduir que la creació de l’Àrea de Lliure Comerç 
d’Amèrica del Nord amb el Canadà i Mèxic, i la irrupció del Brasil com a gran 
exportador i de la Xina com a gran importadora han fet perdre significació 
al flux d’intercanvi de productes agraris entre la UE i els EUA . 

La composició del comerç bilateral agroalimentari és també molt dife-
rent . La UE ven als EUA bàsicament producte processat d’alt valor afegit . 
Begudes alcohòliques i licors, vins i cerveses són les tres principals partides 
d’exportació i plegades comporten quasi la meitat del valor de les vendes 

Figura 2. Destinació de les exportacions agroalimentàries de la UE (2014) 

Font: European Commission, 2015.

Figura 3. Origen de les importacions agroalimentàries de la UE (2014)

Font: European Commission, 2015.
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de la UE als EUA . Altres productes com ara formatges, pasta, pastisseria i 
galetes i l’oli d’oliva tenen rellevància, mentre que els productes bàsics 
(commodities) tot just representen un 3 % de les vendes . Per contra, la UE 
compra als EUA majoritàriament commodities com la soja, altres oleagino-
ses i tortó de soja (24 % de les importacions) i productes menys elaborats, 
com ara fruites tropicals i espècies (16 % de les importacions) . La carn i els 
seus elaborats tenen un pes molt petit en el comerç en ambdues direccions: 
tot just el 2,1 % de les exportacions de la UE i un percentatge igual de les 
importacions . 

4. OBSTACLES AL COMERÇ

El TTIP en negociació pretén remoure els obstacles al comerç bilateral 
entre la UE i els EUA . Aquests obstacles es classifiquen en aranzelaris i no 
aranzelaris . 

4.1. Aranzels

Els aranzels, els drets de duana, que afronten les mercaderies per entrar 
a la UE i als EUA són, en termes generals, baixos . Prop d’un 40 % — un 
30 % per als productes agroalimentaris— de les partides aranzelàries tenen 
un aranzel del 0 % sobre el seu preu, i convencionalment s’accepta que la 
mitjana sense ponderar dels aranzels per al conjunt de mercaderies se situa 
entorn del 3-5 %, tant per als EUA com per a la UE . Aquestes partides aran-
zelàries són, però, més elevades per als productes agroalimentaris; algunes 
estimacions parlen d’una mitjana del 5-6 % per als aranzels dels EUA i del 
13-14 % per als de la UE (Akhtar i Jones, 2014; Beckman et al., 2015; Bu-
reau et al ., 2014; Josling i Tangermann, 2014) . El càlcul dels aranzels mit-
jans és, però, complex al marge del problema derivat de la ponderació . Per 
un costat, especialment en el cas dels productes agroalimentaris, alguns 
aranzels són específics (euros per tona), cosa que fa difícil calcular-ne 
l’equivalència en percentatge sobre el preu . Per l’altre, els aranzels són 
molt diferents segons el producte, de manera que la mitjana té un valor 
relatiu . Per als productes agraris hi ha bastantes crestes aranzelàries (aran-
zels per sobre del 25 %) i fins i tot megaaranzels amb valors que poden 
superar el 500 % (alguns productes lactis) o més habitualment el 100 % 
(algunes carns, fruites o sucre) . Això fa que, al marge de la mitjana dels 
aranzels, algunes produccions agroalimentàries gaudeixen d’un alt nivell 
de protecció aranzelària tant a la UE com als EUA: aquest és el cas dels 
productes lactis, sucre, tabac i begudes . A més, a la UE aquesta elevada 
protecció existeix també per a les produccions del subsector carni i dels 
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cereals i els seus derivats . També hi ha productes amb drets de duana molt 
reduïts o zero com és el cas de la soja i els seus derivats (Josling i Tanger-
mann, 2014; Bureau et al ., 2014) .

4.2. Mesures no aranzelàries

Entenem per mesura no aranzelària qualsevol restricció al comerç dife-
rent de l’aranzel, el contingent o la quota, com ara els procediments buro-
cràtics, les pràctiques regulades, les lleis i altres regulacions que afecten els 
fluxos d’intercanvis . 

A mesura que els aranzels han anat disminuint i els contingents han des- 
aparegut, les barreres no aranzelàries al comerç han anat guanyant relle- 
vància . Es tracta de mesures difícils de quantificar a diferència del aranzels . 
Són, a més a més, mesures que sempre tenen una relació complexa amb els 
intercanvis exteriors tota vegada que la seva raó de ser, o almenys el seu 
objectiu declarat, és la protecció de la salut i la seguretat de les persones o 
dels animals i les plantes i no la restricció dels fluxos de comerç . Evident-
ment no totes les mesures que volen protegir la seguretat i la salut es poden 
considerar un obstacle al comerç . Ho són, però, quan aquestes mesures són 
diferents d’una zona a una altra de manera que el que es produeix a un país 
respectant les seves normatives pot no ser acceptat en un altre país perquè 
incompleix una normativa pròpia d’aquest país .

Josling i Tangermann (2014) fan una síntesi d’alguns estudis empírics 
sobre la rellevància de les mesures no aranzelàries al comerç agrari entre la 
UE i els EUA . «En primer lloc, en el comerç agrícola i alimentari entre la UE i 
els EUA, les mesures no aranzelàries donen lloc a barreres comercials més 
altes que els aranzels que prevalen en aquest sector . En segon lloc, els obs-
tacles al comerç resultants de les mesures no aranzelàries són més grans en 
el sector de l’alimentació i l’agricultura que en la indústria manufacturera i 
els serveis . En tercer lloc, mentre que els aranzels en l’agricultura i els ali-
ments són més alts a la UE que als EUA, les mesures no aranzelàries en 
aquest sector són més pronunciades en els EUA que a la UE» . 

Tot això justifica que «els conflictes més importants en el comerç agrícola 
entre els EUA i la UE giren al voltant de diferències en les regulacions, i 
l’atenció que se’ls dedica dóna compte del pes que tindran a les negocia-
cions del TTIP» (Josling i Tangermann, 2014) . Opinió compartida per Tomás 
Garcia-Azcárate (2015) quan afirma que «per primera vegada, l’element cen-
tral de la negociació (entre la UE i els EUA) no són els aranzels aplicats per 
les dues parts ni l’obertura de contingents sinó l’aproximació, convergència 
o harmonització de les regles i reglamentacions que regeixen en tots dos cos-
tats de l’Atlàntic, cosa que en termes comercials s’anomena obstacles i bar-
reres no aranzelàries» . 
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Dins d’aquest calaix de sastre anomenat mesures no aranzelàries que 
afecten els intercanvis, n’hi ha una gran diversitat,2 amb raons de ser, relle-
vància i efectes molt diferents . Dins de les mesures no aranzelàries, les més 
importants i problemàtiques són les anomenades mesures sanitàries i fitosa-
nitàries definides com qualsevol mesura adoptada per a protegir les perso-
nes, els animals i els vegetals dels possibles perills provinents d’additius, 
dels contaminants, de les toxines o de qualsevol organisme patogen que 
puguin estar presents en els aliments i les begudes, i també de malalties o 
plagues propagades per animals o vegetals . L’existència de mesures sanità-
ries i fitosanitàries diferents als EUA i a la UE explica que siguin un obstacle 
al comerç mutu malgrat que, des de l’1 de gener del 1995, està en vigor 
l’Acord Sobre l’Aplicació de Mesures Sanitàries i Fitosanitàries (en endavant, 
l’acord) en el marc de l’OMC .

Entre les mesures sanitàries i fitosanitàries que més debat han generat 
hem d’esmentar la regulació dels promotors del creixement en la producció 
animal . La UE des del començament dels anys vuitanta prohibeix l’ús d’hor-
mones com a promotors del creixement a la ramaderia i, per tant, també 
l’entrada d’animals i carn tractada amb hormones amb la justificació de pro-
tegir la salut i seguretat dels consumidors . En contrast, els EUA aproven l’ús 
d’algunes hormones en la producció animal (Peralta i Román, 2012) . Aquest 
fet va originar una llarga disputa comercial entre les dues zones en el marc 
de l’OMC que no va acabar fins a l’any 2009 quan els EUA i la UE varen po-
sar fi a la disputa per mitjà d’un acord pel qual la UE atorgava als EUA una 
quota més alta d’exportació de carn no tractada amb hormones a canvi de la 
retirada del contenciós per part dels EUA . Mentre això passava al sector 
boví, el porcí es va veure afectat també per la prohibició a la UE de la carn 
de porc produïda amb ractopamina, un fàrmac afegit als pinsos als EUA per 
augmentar-ne l’eficiència . 

Una altra mesura conflictiva és la prohibició a la UE des de l’any 1997 de 
qualsevol substància diferent de l’aigua en els tractaments per a la reducció 
d’organismes patògens a les carns, mentre que els EUA autoritzen explícita-
ment l’ús d’algunes substàncies químiques, com el clor ( Johnson, 2015) . 
Això va comportar la prohibició d’importar a la UE carns de pollastre tracta-
des amb productes químics, cosa que implica, a la pràctica, negar l’entrada 
de pràcticament tota la carn de pollastre procedent dels EUA i, per tant, 
l’obertura d’un nou contenciós comercial entre les dues zones .

Els organismes genèticament modificats (OGM) és un altre punt de fric-
ció comercial entre els EUA i la UE . Els EUA denuncien que les mesures que 

2 . Pel que fa a les mesures no aranzelàries dels EUA, a Copa-Cogeca i Fooddrink Europe 
(2013) hi trobem una relació exhaustiva de mesures, sectors implicats, impactes i recomanacions de 
cara a les negociacions . L’equivalent per a les mesures d’aquest tipus de la UE la trobem a USTR 
(2014) . 
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a la UE regeixen la importació i l’ús de productes transgènics han resultat 
barreres importants al comerç en restringir la importació i l’ús de productes 
agraris derivats de la biotecnologia procedents dels EUA (USTR, 2014) . L’any 
2003, els EUA, el Canadà i l’Argentina varen denunciar la UE davant de 
l’OMC per la moratòria en les aprovacions de productes biotecnològics i les 
restriccions que diferents estats membres mantenien a la comercialització 
interna i d’importació de productes biotecnològics . Finalment el 2006, l’òr-
gan de solució de diferències de l’OMC va dictaminar que les pràctiques de 
la UE violaven les normes de l’OMC (OMC, 2015b) encara que la disputa 
està lluny de resoldre’s . 

Les mesures no aranzelàries que afecten el comerç no s’esgoten amb les 
que hem mencionat, tot i que aquestes són les més rellevants . Els exporta-
dors de begudes alcohòliques, vins i productes lactis cap als EUA es quei-
xen de l’abundància de regulacions existents a escala d’estats i fins i tot de 
municipis, i de la manca de transparència en la seva aplicació, de la protec-
ció insuficient de les indicacions geogràfiques protegides i d’algunes dife-
rències en els estàndards per a l’agricultura biològica per a alguns productes 
(Copa-Cogeca i Fooddrink Europe, 2013) . També cal fer referència a dife-
rents regulacions sobre benestar animal a un costat i a l’altre de l’Atlàntic i 
que, en termes generals, fan que a la UE hi hagi normes més restrictives . En 
aquest àmbit, les diferents regulacions són vistes des de la UE com una dis-
torsió de la competència, tota vegada que per als productors d’aquesta zona 
representen un sobrecost (Pazos i Fernández, 2015) .

Hi ha diferents fórmules per a minimitzar i eventualment eliminar el pro-
blema derivat de l’existència de diferents normes sanitàries i fitosanitàries i 
altres normes tècniques . La més ràpida és unificar les normes a un costat i a 
l’altre de l’Atlàntic, però això no és ni fàcil ni immediat, tota vegada que 
aquesta diversitat respon moltes vegades a diferències en les pràctiques i en 
els processos productius, en les condicions en què es desenvolupa la pro-
ducció, en els enfocaments a l’hora de plantejar la protecció de la seguretat 
o la salut, i també en les sensibilitats dels consumidors davant de determina-
des pràctiques o determinats productes . 

També és cert que quan s’aborda el tema de les negociacions internacio-
nals sobre normes tècniques, sanitàries, ambientals o laborals sempre sor-
geix la preocupació de si la solució és una reducció dels nivells de protec-
ció, un «anivellar a la baixa» els estàndards europeus . Aquest recel està molt 
present a l’argumentari contra el TTIP: «El veto a la carn i als productes deri-
vats d’animals tractats amb hormones i promotors de creixement fins ara 
prohibits a Europa s’aixecarà, així com l’ús d’aquestes substàncies aquí, amb 
el consegüent impacte en la nostra salut . L’entrada massiva de transgènics a 
Europa serà una realitat . La carn de pollastre “desinfectada” amb clor arriba-
rà també a la nostra taula» (Vivas, 2014) .
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5. ELS EFECTES: GUANYADORS I PERDEDORS

Un cop presentades les qüestions clau en la negociació de la part agríco-
la o agroalimentària del TTIP, cal parlar dels efectes que s’espera que tingui 
en el sector agrari de Catalunya . Fer això sempre és arriscat atesa la quanti-
tat de variables que acaben determinant la dinàmica de les produccions i el 
comerç i, encara més, quan l’acord no està ni de lluny tancat i de moment 
només tenim el «soroll» de les reivindicacions i dels temors dels diferents 
sectors i interessos . En tot cas, una liberalització dels intercanvis entre les 
dues potències agroalimentàries mundials no deixarà de tenir impactes d’una 
certa consideració .

Pel que fa als efectes de l’acord sobre els aranzels actuals, poden ser sig-
nificatius per a alguns productes que avui gaudeixen d’una forta protecció 
aranzelària . És ben cert que al TTIP l’eliminació d’aranzels no ha de ser ne-
cessàriament completa . A tots els acords de lliure comerç hi ha algunes ex-
cepcions a la liberalització completa de l’accés a mercats per a produccions 
considerades «sensibles» . En aquest sentit, el CETA, firmat l’octubre del 2013, 
ens pot donar algunes pistes . L’acord liberalitza el 93 % de les partides aran-
zelàries canadenques — i el 94 % de les europees . Mentre que per als produc-
tes considerats «sensibles» — productes lactis per al Canadà i carn de boví, 
carn de porcí i blat de moro per a la UE— s’estableixen contingents d’entrada 
amb aranzel zero (l’accés al mercat és lliure fins a una quantitat determina-
da) . Finalment, a l’acord CETA ni el pollastre ni els ous es liberalitzen per un 
costat ni per l’altre . Per a la Comissió Europea els beneficis potencials de 
l’acord són majoritàriament un accés lliure al mercat canadenc dels productes 
alimentaris preparats, com ara els vins i begudes alcohòliques, com a resultat 
de l’eliminació d’aranzels i del reconeixement de les denominacions d’origen 
(DO) europees (European Commission, 2013) . Per al Govern del Canadà, els 
beneficis es troben a l’accés sense aranzels de productes com els cereals o les 
fruites i hortalisses, a més dels contingents obtinguts per la carn de boví no 
tractada amb hormones (50 .000 tones) i de porcí (80 .000 tones) (Foreign 
Affairs, Trade and Development Canada, 2014) . Els resultats de la negociació 
de l’acord CETA fan pensar que el TTIP, pel que fa a l’accés a mercats per als 
productes agroalimentaris, es tancarà amb una liberalització del 95 % de les 
partides aranzelàries d’una zona i de l’altra, una sèrie de contingents amb 
aranzel zero per als productes sensibles com poden ser els productes lactis, 
la carn de boví, porcí i pollastre, i altres productes, com el sucre .

5.1. El sector del vi

Aquest és, segons totes les estimacions, un dels sectors que hi té més a 
guanyar, amb el TTIP . Recordem que la UE és, de lluny, un exportador net 
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de vi als EUA: les exportacions de la UE són quinze vegades més grans que 
les importacions . En els darrers anys, Catalunya exporta vi per valor d’uns 
600-650 milions d’euros i els EUA són ja el tercer mercat per a aquest pro-
ducte amb un 10-11 % de les vendes (Observatori de la Vinya, el Vi i el 
Cava, 2014) . Per a aquest sector, el TTIP és una oportunitat estratègica per a 
millorar l’accés al mercat americà, que elimina els aranzels i altres mesures 
discriminatòries com ara alguns impostos i taxes existents tant a escala fede-
ral com estatal (Bureau et al., 2014) . El TTIP també compensarà els beneficis 
obtinguts a l’accés als mercats dels EUA pels vins de Nova Zelanda, Austrà-
lia i Xile quan entri en vigor la TPP, a la qual ens hem referit abans . Final-
ment, el TTIP es veu com l’oportunitat per a harmonitzar les pràctiques 
enològiques reconegudes i per a assegurar la protecció de totes les indica-
cions geogràfiques vinícoles i especialment les disset considerades als EUA 
semigenèriques, és a dir, que poden referir-se tant a un territori com a un 
tipus de vi amb independència del territori de producció (FEV, 2015) .

5.2. El sector ramader

El sector ramader, i més específicament el boví, el porcí, les aus i els ous, 
és el potencialment més afectat pel TTIP, fet que cal tenir en compte, atesa 
l’orientació ramadera de l’agricultura catalana . Com hem explicat, aquestes 
produccions ara gaudeixen d’una protecció aranzelària molt elevada que 
dificulta o impedeix l’accés al mercat de la UE dels productes dels EUA, al 
marge d’alguns contingents amb aranzel zero . Addicionalment, com hem 
vist, les barreres no aranzelàries són rellevants tant per a la carn de boví 
(hormones), porcí (ractopamina) i pollastre (tractament per a la reducció de 
patògens), tota vegada que impedeix l’entrada al mercat europeu de les 
carns produïdes i tractades amb els mètodes que són habituals als EUA (Ari-
ta et al ., 2014) .

Les barreres a l’accés al mercat de la UE de la carn i els ous i el potencial 
exportador dels EUA expliquen que, mentre que aquests productes repre-
senten el 12-14 % de les exportacions agroalimentàries dels EUA, tot just 
representen el 2,5 % de les exportacions a la UE . Un cop d’ull a l’origen de 
les importacions de carn de la UE ens mostra que el Brasil, l’Argentina i 
l’Uruguai (de boví), Xile (de porcí) i una altra vegada el Brasil més Tailàndia 
(de pollastre) subministren el gruix de les importacions de la UE, mentre 
que els EUA hi tenen un paper marginal . No cal estranyar-se, doncs, que per 
als EUA l’accés al mercat europeu de la carn de vedella i porc figuri entre les 
prioritats en les negociacions actuals (Baucus i Hatch, 2013) . A la vegada 
que a Europa es pensa que «la carn de vedella és un producte molt sensible, 
ja que els costos de producció són més elevats respecte de la majoria de 
mercats internacionals . S’estima que, en cas d’augmentar les importacions, 
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el sector de vaques alletants seria el que assumiria tots els costos d’ajust 
(atès que l’oferta de carn de boví lleter és relativament inelàstica)» (IFA, 
2015) i amb «una liberalització més gran del comerç internacional, s’espera 
que el sector es contregui» (Matthews, 2015) . 

No és estrany que un dels pocs treballs fets sobre l’impacte del TTIP en 
els subsectors agroalimentaris espanyols (Pazos i Fernández, 2015) se centri 
en la ramaderia i porti per títol «L’acord de lliure comerç entre la Unió Euro-
pea i els Estats Units (TTIP) posa en seriós risc la ramaderia europea» . L’estu-
di considera els costos que la normativa europea genera a la ramaderia eu-
ropea, «la legislació comunitària perjudica el sector ramader europeu», i fa 
referència a mesures com la restricció als OGM que encareix l’alimentació 
animal, la prohibició dels promotors del creixement, les normes ambientals 
i de benestar animal i d’altres . També fa una estimació de la magnitud 
d’aquests costos, per acabar concloent que, si les asimetries normatives a un 
costat i a l’altre de l’Atlàntic es mantenen com es preveu, se «seguirà patint 
un desavantatge competitiu insuportable, que ocasionarà la pèrdua d’una 
part important del teixit productiu i de la producció» (Pazos i Fernández, 
2015) . A les mateixes conclusions, encara que amb menys dramatisme, arri-
ba un informe de la Federació Agroalimentària de Comissions Obreres: «Els 
sectors potencialment beneficiats considerant aquestes tres dimensions 
[econòmica, sociolaboral i ambiental] seran la indústria càrnia, conserves 
vegetals, oli i vi; els més afectats negativament en el seu conjunt són: les di-
ferents ramaderies (porcí, boví, oví i cabrum) i la producció de cereals i 
d’aus» (FEAGRA-CCOO, 2015) .

Pel que fa al comerç de carn en l’altra direcció, de la UE als EUA, ara és 
quasi insignificant per al boví i aus i molt petit per al porcí . Com afirma un 
estudi del Parlament Europeu: «És poc probable l’enviament de grans quan-
titats de carn de boví i altres productes carnis a un productor amb baixos 
costos com són els EUA» (Bureau et al ., 2014), malgrat que es reconeix el 
potencial per a algunes carns molt concretes i alguns derivats carnis, sempre 
que algunes barreres no aranzelàries que pateixen les exportacions de la UE 
desapareguin (Copa-Cogeca i Fooddrink Europe, 2013) . 

Pel que fa a les exportacions de carn de porc, la firma de l’acord de la 
TPP, feta la tardor del 2015, pot afectar greument les exportacions europees 
de carn de porcí als EUA i especialment al Japó en benefici de les exporta-
cions canadenques (a tots dos països) i nord-americanes (al Japó) . En aquest 
sentit, el Consell danès per a l’Agricultura i l’Alimentació (Danish Agricultu-
re & Food Council) alerta que la TPP pot ser catastròfica per al sector porcí 
danès i europeu: «Nosaltres estimem que si la TPP es posa en marxa sense 
un acord similar entre la UE i el Japó, la UE perdrà 200 .000 tones d’exporta-
cions al mercat japonès», cosa que representa dues terceres parts de les ven-
des dels últims anys (Rodrigo, 2015) .
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5.3. El sector dels cereals

Els cereals són una altra de les produccions on els EUA pensen que hi 
tenen bastant a guanyar si el TTIP els facilita l’accés a la UE, un mercat fins 
ara limitat pels aranzels . A més, alguns treballs estimen que hi pot haver un 
retrocés clar en la producció europea de cereals com a resultat d’aquesta li-
beralització (Banse i Isermeyer, 2014) . Per als EUA, l’eliminació dels aranzels 
de la UE es veu com la via per a contrarestar l’avantatge aconseguit al mer- 
cat de la UE pels dos grans productors de cereals, com a resultat dels acords 
de lliure comerç firmats recentment: el Canadà amb el CETA i Ucraïna amb 
la Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) (Jackson, 2014) . 

5.4. El sector de l’oli d’oliva

La UE col·loca als EUA una tercera part de les exportacions extracomuni-
tàries d’oli d’oliva, amb un valor anual mitjà de 500-600 milions de dòlars . 
Per a Catalunya, els EUA són el ja el primer mercat fora de la UE, amb un 
10-11 % de les vendes . Per a la UE, el mercat dels EUA és prou obert i li sub-
ministra el 95 % del seu consum, de manera que «probablement hi ha pocs 
guanys extres derivats del TTIP» (Bureau et al ., 2014), malgrat que hi ha al-
guns obstacles administratius a l’accés al mercat americà, com ara la neces-
sitat d’intermediaris locals, a més del temor que s’estableixin estàndards de 
qualitat diferents dels reconeguts internacionalment .

5.5. El sector de les fruites i les hortalisses

Els intercanvis de fruites i hortalisses entre les dues zones presenten un 
superàvit a favor dels EUA . Mentre que els aranzels són relativament baixos 
tant als EUA com a la UE, les mesures fitosanitàries (procediments de verifi-
cació, acords bilaterals, residus de pesticides . . .) són molt rellevants, també a 
les dues zones (Copa-Cogeca i Fooddrink Europe, 2013; USTR, 2014) i im-
pacten notablement en els fluxos de mercaderies en un sentit i l’altre 
(FRESHFEL, 2015) . La Federació Espanyola d’Associacions de Productors 
Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives (FEPEX) espera que 
el TTIP contribueixi a facilitar les exportacions als EUA, un mercat fins ara 
marginal per a les exportacions espanyoles, malgrat que critica la insegure-
tat que genera la proposta d’acord sobre mesures sanitàries i fitosanitàries 
per l’ampli marge d’interpretacions que permet (FEPEX, 2015) .
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6. PERSPECTIVES

En l’apartat tres d’aquest article hem presentat els grans trets dels fluxos 
de comerç agroalimentari entre els EUA i la UE . La composició de les vendes, 
en una direcció i l’altra, reflecteix la competitivitat de cada zona en determi-
nats subsectors, com és el cas del vi a la UE o de les oleaginoses als EUA, 
però també fins a quin grau l’accés al mercat de l’altre està lliure d’obstacles 
o, per contra, s’enfronta a aranzels elevats i/o mesures no aranzelàries . Dos 
productes il·lustren el que volem dir: la soja i els seus derivats (tortó) i la 
carn de vedella . Els EUA són molt competitius amb els dos productes, però, 
mentre que la soja entra sense aranzel a la UE des de fa més de cinquanta 
anys, la carn de vedella s’enfronta a aranzels molt elevats i a la prohibició de 
l’entrada de carn hormonada . El resultat és que el primer producte, la soja, 
és una part rellevant de les vendes dels EUA a la UE i que l’altre, la carn de 
vedella, hi té una significació marginal . 

L’acord que ens ocupa, el TTIP, canviarà els trets de l’intercanvi agroali-
mentari entre la UE i els EUA . Fins a quin grau ho farà i el perfil que aquest 
intercanvi agafi dependrà, en part, de l’abast dels acords dins del TTIP . Al 
final de l’any 2015, però, es fa difícil aventurar quan acabaran les negocia-
cions del TTIP i molt més quin en serà el contingut . Pel que fa al calendari, 
l’octubre del 2015, el mateix mes que els EUA, el Japó, Xile, Mèxic, Austràlia 
i set països més firmaven la TPP, va tenir lloc l’onzena ronda de negocia-
cions UE-EUA per a aconseguir l’acord . Es pot pensar que per part dels EUA 
ara els esforços es posaran en el TTIP i que l’any 2016 pot ser el de tanca-
ment de l’acord . A més a més, la presidència d’Obama s’acaba el gener del 
2017 i amb això el mandat (fast track o trade promotion authority) que el 
Congrés dels EUA li va atorgar per negociar acords comercials .

Pel que fa al contingut de l’acord, hi ha moltes incerteses . En el sector 
agroalimentari, una de les incògnites és l’abast i el calendari que tindrà l’eli-
minació d’aranzels, és a dir, quins productes tindran aranzel zero i quins 
seran considerats productes «sensibles» . A més, per als productes sensibles 
caldrà conèixer la magnitud de les quotes d’accés pactades i eventualment 
aquells productes que restin al marge de la liberalització de l’accés . El que 
passi en aquest àmbit té una importància vital per als subsectors agraris 
més protegits aranzelàriament, com ara el ramader . L’acord firmat amb el 
Canadà l’any 2014 pot donar pistes, però tampoc no podem esperar que les 
negociacions amb els EUA comportin els mateixos resultats . No podem ob-
viar, però, que tant o més importants que els canvis als aranzels i de les 
quotes d’accés atorgades als productes sensibles seran els acords en un 
àmbit tan tècnicament complex, socialment sensible i políticament difícil 
com el de les mesures no aranzelàries, malgrat que alguns problemes, com 
ara els organismes genèticament modificats, poden restar al marge de 
l’acord .
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El que sembla segur que no s’abordarà en el TTIP és el suport intern a 
l’agricultura per mitjà de la PAC a la UE i la Farm Bill als EUA . Això marca 
una diferència substancial respecte de les negociacions comercials multila-
terals com ara la Ronda d’Uruguai de l’Acord General sobre Aranzels Dua-
ners i Comerç (GATT) i l’actual i inacabada Ronda de Doha de l’OMC . El 
que passi, però, a l’escenari de la política comercial internacional, més enllà 
del TTIP, no deixarà de ser rellevant per al comerç agroalimentari UE-EUA . 
Els guanys en l’accés als mercats d’una zona i de l’altra depenen tant de 
l’acord bilateral (TTIP, en el cas que ens ocupa) com dels avantatges que 
altres acords firmats o en negociació donin a països competidors .
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