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NEGOCIACIONS DIFÍCILS, POSTURES ALLUNYADES

El comerç agrícola ha estat durant molts anys exempt de les normes de liberalització del comerç
internacional i, per això, s’ha caracteritzat per un elevat grau de protecció i d’intervenció en els
mercats nacionals i internacionals que ha afectat seriosament els fluxos de comerç d’aquests pro-
ductes.

El comerç agrícola ha estat subjecte a importants excepcions de les normes i principis que
han regit la liberalització dels intercanvis comercials després de la Segona Guerra Mun-
dial regulades en l’àmbit del GATT. L’Acord GATT originari eximia del compliment dels
seus principis generals el comerç dels productes agrícoles fruit del consens de respectar
les polítiques agràries internes dels països membres. Així, es van admetre excepcions a la
prohibició de l’ús de contingents i de les subvencions a l’exportació. En ambdós casos, les
normes del GATT n’acceptaven l’ús però acotaven les circumstàncies que en permetien
l’aplicació. En el primer cas, solament es podien utilitzar quan al país s’establien mesures
governamentals per afrontar una situació d’excedents o d’escassetat de productes agríco-
les i només s’havien d’utilitzar de manera proporcionada. En el segon cas, estaven permeses
les subvencions a l’exportació per als productes bàsics però sempre que aquesta subven-
ció no augmentés la participació “equitativa” en el comerç internacional d’aquell producte.
Malgrat aquestes excepcions originàries, existia l’esperança per part dels països exporta-
dors de productes agrícoles que aquest comerç podria liberalitzar-se en el si del GATT,
una vegada superats els problemes agrícoles de la postguerra. No obstant això, el 1955
Estats Units va sol·licitar un waiver o excepció general a la seva llei agrícola en consta-
tar que el seu problema d’excedents era permanent i no temporal. Aquest fet va assentar
un precedent i nombrosos països van justificar les seves polítiques internes de suport al
sector utilitzant com a argument l’excepció americana. Aquest fou el cas, per exemple,
de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). 
Els intents de liberalitzar i disciplinar el comerç agrícola internacional foren nombrosos
al llarg de la vida del GATT i liderats, paradoxalment des de la dècada dels anys seixan-
ta, per Estats Units, perquè les seves exportacions agrícoles es van veure seriosament
perjudicades per la PAC. Tant a la Ronda Kennedy (1964/1967) com a la Ronda de Tòquio
(1973/1979) hi van haver propostes fermes per acabar amb l’excepcionalitat del comerç
agrícola, reduir els seus elevats nivells de protecció i, sobretot, eliminar les subvencions
a l’exportació. En ambdós casos, la CEE s’hi va oposar radicalment i va defensar nego-
ciacions separades i només va acceptar alguns acords específics en els productes més
problemàtics (blat, lactis i boví). 
Els enfrontaments entre la CEE i Estats Units per les exportacions agrícoles subvencio-
nades es van agreujar a la dècada dels vuitanta, i alguns casos es van presentar a la Solució
de Diferències del GATT. D’altra banda, les polítiques agrícoles eren cada vegada més
costoses i menys sostenibles en l’àmbit internacional pels prejudicis que estaven causant.
S’estava creant un cercle viciós que resumim breument: les polítiques de suport a l’agri-
cultura fomentaven una producció superior a la demanda i es generaven, per tant, excedents
creixents, una part important dels quals es col·locava amb subvencions als mercats inter-
nacionals. Aquesta oferta, que podem qualificar de “fictícia”, pressionava a la baixa els
preus internacionals dels productes agrícoles, perjudicava seriosament els exportadors de
productes agrícoles i encaria a la vegada la recol·locació dels excedents i, per tant, els cos-
tos d’aquestes polítiques.
Així doncs, els enfrontaments internacionals i els problemes pressupostaris interns que
causaven les polítiques agrícoles van propiciar un clima més favorable per abordar un
acord internacional en aquesta matèria.
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L’assoliment de l’Acord Agrícola
La Ronda Uruguai va modificar l’estatus del comerç agrícola en
assolir un acord que disciplinava la intervenció interna i externa dels
països en el sector agrícola.

Aquesta situació va canviar en finalitzar la Ronda Uruguai del GATT
(1986/1994) on es va pactar un important Acord Agrícola que ara
administra l’OMC. Aquest acord va establir, per primera vegada,
els principis que havien de regir el comerç internacional de pro-
ductes agrícoles i determinades disciplines que els països havien de
complir per eliminar les conductes que obstaculitzaven la llibertat
de comerç, amb l’objectiu final d’arribar a la liberalització dels inter-
canvis en el comerç agrícola. L’acord s’estructura en tres eixos: accés
al mercat, ajudes internes i subvencions a les exportacions, i es com-
plementa amb un acord sobre mesures sanitàries i fitosanitàries. Els
compromisos assolits es resumeixen en el quadre 1. 

A causa de la panòplia de mesures a la frontera que aplicaven els paï-
sos per restringir i controlar les importacions, l’acord va establir el
requisit que totes aquestes mesures s’havien de convertir en aranzels
(aranzelització) i, d’aquesta manera, conèixer l’abast de la protecció
del comerç agrícola. De la mateixa manera, i pensant –com va ocó-
rrer–, que els aranzels resultants serien molt elevats, es va establir un
complex sistema de quotes (anomenat contingents aranzelaris o tari-
faris) per garantir als exportadors tradicionals un accés mínim a tipus
aranzelaris més baixos. Els compromisos adquirits per a la reducció
dels aranzels es detallen al quadre 1. 
Pel que fa a l’ajuda interna, aquesta es va catalogar a les anome-
nades “caixes” o compartiments, en l’argot de l’OMC. Aquesta
classificació respon a l’objectiu d’establir i clarificar quin tipus d’a-
judes tenen o no efectes distorsionadors sobre el comerç
internacional. Es van establir tres categories d’ajudes:

Caixa verda, que inclou les ajudes permeses, entre les que s’hi tro-
ben les ajudes públiques destinades a serveis generals, catàstrofes,
programes de desenvolupament regional i mediambiental, investi-
gació i desenvolupament, com també ajudes a la renda dels agricultors
desconnectades o desvinculades de l’activitat productiva. 

Quadre 1. Acord Agrícola. Compromisos de la Ronda Uruguai

Països desenvolupats Països en desenvolupament (1)

6 anys: 1995-2000 10 anys: 1995-2004

Reducció aranzels mitjana -36% -24%
Mínima per producte -15% -10%

Ajuda interna: reduccions -20% -13%
de l’MGA per sector

Subvencions a l’exportació:

Reduccions dels pagaments -36% -24%
Reduccions de les quantitats -21%  -14%

MGA: Mesura Global d’Ajuda. Inclou les ajudes internes específiques a un producte (preu
subsidiat), pagaments directes als  productors que no estiguin exempts, ajudes als
imputs, assegurances subsidiades, etc.

(1) Els Països Menys Avançats (PMA) no tenen obligacions.

 OMC

Caixa ambre, que inclou les ajudes prohibides, que són les
que donen suport als preus i/o a la producció agrícola. Aques-
tes ajudes es computen en la Mesura Global d’Ajuda (MGA)
i estan subjectes a l’acord de reducció pactat que es mostra al
quadre 1. 

Caixa blava, que inclou les ajudes que es van incorporar grà-
cies a l’acord aconseguit a Blair House entre Estats Units i la
Unió Europea el desembre de 1992. Aquest acord va estipular
que les ajudes directes als agricultors sobre la base de rendi-
ments històrics, però emparades en un programa de reducció
de superfície conreada o de caps de bestiar, s’inclourien en una
caixa blava i no tindrien compromisos de reducció (fet que va
permetre que les ajudes directes establertes a la reforma de la
PAC de 1992 no estiguessin subjectes a reducció).
Així mateix, es va establir l’anomenada clàusula de “mínims”
que exclou dels compromisos de reducció les ajudes cata-
logades com a prohibides que només representen el 5% del
valor de la producció per als països desenvolupats i el 10%
per als països en desenvolupament.
Per a les subvencions a l’exportació es va acordar un doble
sistema de reducció: imports i quantitats com es detalla en el
quadre 1. A més, les normes sobre subvencions fan referèn-
cia superficial a altres operacions que puguin significar
indirectament una subvenció: els crèdits oficials a l’exporta-
ció (amb l’objectiu no complert d’elaborar unes normes
comunes) i l’ajuda alimentària. En qualsevol cas, les normes
sobre subvencions dels productes agrícoles es regirien per les
específiques de l’Acord Agrícola i no per les que afecten el
comerç de mercaderies (Codi de Subvencions).
L’Acord també va incloure una clàusula de salvaguarda espe-
cial i una clàusula de pau. La primera permet incrementar
temporalment els aranzels quan es produeix o bé un augment
de les importacions o una forta caiguda dels preus mundials.
La segona, sol·licitada per la UE, estableix que per un perío-
de de nou anys (fins a finals del 2003) no es podrà recórrer a
cap de les ajudes que es notifiquin com a caixa verda o blava. 

Els fluxos de comerç dels productes agrícoles i l’apli-
cació de l’Acord Agrícola
Malgrat l’Acord Agrícola de la Ronda Uruguai, la protecció
aranzelària dels productes agrícoles, el volum de les ajudes inter-
nes i les subvencions a les exportacions són encara molt abundants
i continuen distorsionant els fluxos de comerç. 

En el quadre 2 es detallen els aranzels aplicats per diferents
països o grups de països als productes agrícoles. Aquests són
considerablement elevats, sobretot si els comparem amb els
aplicats per als productes manufacturats. A més, hem de saber
que els aranzels legalment compromesos a l’OMC (consoli-
dats) són, per als països en desenvolupament principalment,
molt superiors als que apliquen a les seves transaccions comer-
cials. Així, la mitjana de l’aranzel consolidat de tots els productes
agrícoles de tots els països membres de la institució segons els
darrers càlculs és del 62%.
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Quadre 2. Mitjana aranzels aplicats

Països Aranzels mitjana Aranzels mitjana
Productes agrícoles Productes industrials

Canadà (2001) 3,8 3,6
Unió Europea (1999) 19,0 4,2
Japó (2001) 10,3 3,7
Estats Units (2001) 9,5 4,6

PVD de renda mitjana (a) 26,6 13,1
Altres PVD (b) 35,4 12,7
PVD de renda baixa (c) 16,6 13,2

(a) Brasil (2001), Xina (2001), Índia (2000), Corea (2001), Mèxic (2001), Rússia (2001),
Sud-àfrica (2001) i Turquia (2001).

(b) Bulgària (2001), Costa Rica (2001), Hongria (2001), Jordània (2000), Malàisia (2001),
Marroc (1997), Filipines (2001) i Romania (1999).

(c) Bangla Desh (1999), Guatemala (1999), Indonèsia (1999), Kenya (2001), Malawi (2000),
Togo (2001), Uganda (2001) i Zimbabwe (2001).

  Banc Mundial, Global Economic Prospects, 2004 (amb dades de l’OMC)

Gràfic 1. Composició de l'ajut intern 1986/88, 1995/98

OCDE, The Uruguay Round Agreement on Agriculture, 2001

• Mínims    • Caixa verda    • Caixa blava    • Caixa ambre
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Les subvencions a les exportacions també han estat objecte de
reducció segons allò que es va pactar a l’Acord Agrícola i, a
més, no s’han utilitzat en la seva totalitat (el 42% en el perí-
ode 1995/1998). No obstant això, encara són rellevants a la
Unió Europea que comptabilitza el 90% de totes les subven-
cions efectives. La reducció del recurs a les subvencions directes
a l’exportació durant aquests anys és deguda als ajustaments
realitzats als suports interns a la producció, els elevats preus
agrícoles durant els anys 1995 i 1996 i, també, al fet que els
anys utilitzats com a referència van coincidir amb un període
de subvencions a l’exportació extremadament elevades.
El comerç agrícola està, per tant, subjecte encara a fortes res-
triccions aranzelàries, els ajuts interns continuen donant suport
a produccions costoses i les subvencions a l’exportació conti-
nuen generant conductes de dumping que deprimeixen els preus
internacionals dels productes agrícoles. Les estimacions publi-
cades pel Banc Mundial són molt il·lustratives: els ajuts interns
per a determinats conreus americans representen per als agri-
cultors una rebaixa en els seus costos de producció del 51% al
cotó, el 58% al blat, el 67% al blat de moro i un 77% a l’arròs.
Lògicament, aquests suports permeten subministrar els mercats
interns sense preocupar-se dels competidors més eficients d’al-
tres parts del món.  
Els grans perjudicats d’aquests sistemes de protecció són els paï-
sos en desenvolupament que concentren una gran població que
depèn de l’agricultura (el 57% viu en zones rurals) i els seus
ingressos per exportacions provenen en percentatges destaca-
bles de les vendes d’aquests productes. En el quadre 3 es detalla
la distribució en percentatges del comerç de productes agríco-
les i industrials entre els diferents tipus de països, desenvolupats
i en desenvolupament. Així, la participació dels països en desen-
volupament en el comerç agrícola es manté al voltant d’un 35%
en els anys analitzats, però en termes percentuals ha decrescut
amb els països desenvolupats i ha crescut el comerç agrícola
entre països en desenvolupament. La liberalització d’aquest
comerç assolida a la Ronda Uruguai no ha propiciat, en el seu
conjunt, una millora en l’accés als mercats agrícoles del països
desenvolupats.

Quadre 3. Participació en el comerç agrícola

i de manufactures per origen i destinació (en %)

Països en desenvolupament Països desenvolupats
1980-81 1990-91 2000-01 1980-81 1990-91 2000-01

  Exportacions
  Agrícoles 35,9 32,9 36,9 64,1 67,1 63,1
  Als PVD 9,9 9,2 13,7 15,3 11,9 14,7
  Als PD 26,0 23,7 23,2 48,8 55,3 48,4

  Exportacions
  Manufactures 19,3 22,7 33,4 80,7 77,3 66,6
  Als PVD 6,6 7,5 12,3 21,7 15,2 19,0
  Als PD 12,7 15,2 21,1 59,0 62,1 47,6

 Banc Mundial, Global Economic Prospects, 2004

Les ajudes internes dels països de l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) s’han reduït
però encara són substancials tant en termes absoluts com en
termes relatius. Així doncs, els agricultors van rebre l’any 2002,
segons les dades de l’OCDE, a través dels subsidis directes o a
través de preus més elevats que els existents en el mercat mun-
dial, un total de 234.847 mil milions de dòlars, fet que representa
uns ingressos superiors en un 31% als que proporcionaria el
mercat mundial. No obstant això, s’han anat modificant els
sistemes d’ajuda. Han augmentat les ajudes comptabilitzades a
la caixa verda (que no distorsionen el comerç) i s’han reduït
els suports vinculats directament als preus i/o quantitats pro-
duïdes. En el cas de la Unió Europea, una part de les ajudes
comptabilitzades a la caixa ambre han estat traslladades a la
caixa blava. Al gràfic 1 es detallen els canvis per al conjunt de
països OCDE, la Unió Europea i Estats Units.



Un llarg camí a recórrer
El camí que encara s’ha de recórrer en la liberalització del comerç agrícola és llarg i les negociacions
actuals sobre comerç agrícola a la Ronda de Doha són una bona oportunitat per a això.

El març de 2000, i conforme a allò que es va estipular en l’Acord Agrícola, es van iniciar noves
negociacions agrícoles internacionals. Quan es va aconseguir consensuar el llançament de la
Ronda de Doha el novembre de 2001, el comerç agrícola es va integrar com a un dels capítols
de l’Agenda de la Ronda. Aquest fet ha suposat un canvi qualitatiu important en les negocia-
cions agrícoles. Ara, aquestes formen part d’una agenda global en què s’inclouen molts altres
temes (reduccions aranzelàries, comerç de serveis, drets de propietat intel·lectual relacionats
amb el comerç, normes comercials [antidumping], comerç i inversions, etc.), i això significa que
per tancar les negociacions s’han d’aconseguir acords en cadascun dels temes, inclòs l’agríco-
la. A més, les concessions en cadascun dels temes en negociació estan subjectes a l’obtenció
d’un tracte satisfactori en els diferents capítols. Per això, els acords potencials en matèria de
comerç agrícola seran la moneda de canvi de les demandes en altres àmbits de l’Agenda de la
Ronda.

La importància del comerç agrícola a la Ronda de Doha
Un dels temes clau a la Ronda de Doha és el comerç agrícola i el resultat en aquest capítol condiciona
el progrés en altres temes de l’Agenda i el possible èxit d’aquesta.

El capítol del comerç agrícola és particularment important dins de la Ronda de Doha per diver-
ses raons. La primera, per complir amb el compromís que els acords que s’aconsegueixin en
aquesta nova Ronda beneficien especialment els països en desenvolupament, mitjançant un
accés substancial dels productes dels països en desenvolupament als mercats de tercers països
(els productes agrícoles van representar el 2000-2001 el 36,9% del total de les seves exporta-
cions). En segon lloc, perquè les restriccions que encara existeixen en els intercanvis agrícoles,
i que ja hem detallat, són una barrera clara d’accés als mercats. Aquestes barreres són molt des-
tacables en els països desenvolupats, i les més significatives són els subsidis interns i els aranzels
elevats. Per una altra banda, també s’ha de reduir l’elevada protecció aranzelària en els països
en desenvolupament per fomentar el comerç amb altres països en desenvolupament. Per això,
i com s’ha evidenciat en nombroses manifestacions, tant de representants dels països com per
part de l’OMC, aconseguir un acord en el capítol agrícola es considera un aspecte fonamental
perquè aquestes noves negociacions comercials internacionals es duguin a terme. 

No obstant això, les negociacions estan resultant molt

difícils perquè les postures estan encara molt allunya-

des. D’una banda, i en referència a la situació que es va

donar a Cancún, la Unió Europea i els Estats Units defen-

sen una liberalització moderada que sigui compatible

amb les seves polítiques internes. De l’altra, els països

en desenvolupament liderats pel Brasil, l’anomenat

G-20, discrepen d’aquest plantejament i exigeixen com-

promisos més amplis dirigits a reduir i/o eliminar els

mecanismes que fan més mal als intercanvis comercials.
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Els punts més problemàtics (evidenciats en les discussions de l’es-
borrany presentat a Cancún) són tres i fan referència als descrits
al quadre 1: subvencions a les exportacions, ajudes internes i
accés als mercats.
Respecte a les subvencions a les exportacions, se sol·licita la seva
eliminació total en una data a determinar. En aquest punt, la UE
només ofereix una eliminació parcial i, segons expressa, ho farà
en productes d’interès per als països en desenvolupament, tot i
que encara no ha explicitat quins. Aquesta postura és conside-
rada inadmissible per als altres països, encara que ha rebut el
suport d’Estats Units.
Pel que fa a les ajudes internes, s’ha avançat relativament en el
consens que les ajudes comptabilitzades a la caixa ambre es redui-
ran substancialment si bé encara està pendent pactar el percentatge
i el calendari. S’ha acordat també que s’establirà un límit a les aju-
des que puguin incloure’s a la caixa blava, que ara no tenien límit
i, finalment, hi ha desacord sobre la revisió o no de la caixa verda
i la congelació o no dels seus imports.
Les negociacions d’accés als mercats són encara molt complexes.
D’una banda, cal seleccionar la fórmula que s’ha d’utilitzar per reduir
els elevats aranzels que afecten els productes agrícoles. Alguns paï-
sos demanen una fórmula que permeti reduir substancialment els
aranzels i, sobretot, els més elevats a un màxim del 25% (fórmula
suïssa). Pel contrari, nombrosos països defensen la fórmula utilit-
zada a la Ronda Uruguai que permet aplicar una reducció mitjana
amb un mínim per producte, de forma que es poden reduir menys
els aranzels que protegeixen els productes sensibles. Finalment,
sembla que existeix el consens que es podran utilitzar ambdues fór-
mules encara que de manera que es garanteixi que s’aplicarà un
mínim raonable a tots els productes i que es tractarà de limitar l’a-
nomenada “progressivitat aranzelària”, és a dir, aranzels superiors
per a estadis superiors de transformació dels productes de base. Un
altre problema que s’ha d’afrontar és el tracte especial i diferenciat
dels països en desenvolupament. Aquests països reclamen que s’ad-

meti per a aquells productes agrícoles especialment importants per
al seu desenvolupament econòmic i la seva seguretat alimentària
(anomenats productes especials), importants excepcions als com-
promisos de reducció aranzelària i que puguin disposar d’una clàusula
de salvaguarda especial destinada a protegir-los en cas necessari.

Perspectives
Durant l’any 2004 es continuarà negociant amb la intenció de concloure
la Ronda de Doha el gener de 2005, encara que ben pocs creuen que
aquesta data sigui realista.

A la reunió de l’OMC de Ginebra del 15 de desembre de 2003 es
va acordar que les negociacions de Doha continuarien després del
fracàs de Cancún. En principi, es reprendran tots els grups de nego-
ciació, inclòs l’agrícola, de manera que es garanteixi la transparència
i la participació de tots els països membres a les veritables nego-
ciacions. Sembla que existeix acord que l’esborrany del text presentat
a Cancún en el capítol agrícola podria ser el punt de partida i, d’a-
questa manera, s’hauria avançat en alguns dels consensos reflectits
en aquests esborrany. A favor d’una acceleració de les negociacions
pot jugar el venciment de la clàusula de pau a principis de 2004
que ara protegeix les ajudes internes.
No obstant això, no s’ha d’oblidar que les negociacions comer-
cials internacionals són essencialment mercantilistes i que les
concessions que es realitzin en les negociacions agrícoles depe-
nen d’avenços en altres capítols de l’Agenda. En aquest sentit,
no ens ha d’estranyar que els països desenvolupats vinculin les
seves concessions en matèria agrícola a altres temes com serveis
i/o accés als mercats dels productes industrials. Tots els països
han d’estar, per tant, preparats per donar alguna cosa a canvi,
amb excepcions clares per als països menys avançats (PMA) i
esforços menors per als països en desenvolupament. Les nego-
ciacions reals començaran quan es posin realment sobre la taula
les cartes que cada país vol jugar.  

Els 15 principals exportadors i importadors de productes agropecuaris, 2001 (milers de milions de dòlars)

PERCENTATGE DE LES PERCENTATGE DE LES
 

VALOR EXPORTACIONS MUNDIALS % VALOR  EXPORTACIONS MUNDIALS %
Exportadors Importadors

Membres de la UE 213,53 39,0 Membres de la UE 235,51 39,7
UE a la resta del món 57,81 10,6 De la resta del món a la UE 79,78 13,5
EUA 70,02 12,8 EUA 68,40 11,5
Canadà 33,57 6,1 Japó 56,94 9,6
Brasil 18,43 3,4 Xina 20,12 3,4
Xina 16,63 3,0 Canadàc 15,55 2,6
Austràlia 16,56 3,0 Mèxic 12,79 2,2
Argentina 12,20 2,2 Rep. de Corea, 12,50 2,1
Tailàndia 12,06 2,2 Fed. Russac 11,40 1,9
Mèxic 9,07 1,7 Hong Kong, Xina 11,06 –
Fed. Russac 8,17 1,5 Importacions definitives 6,43 1,1

Taipei xinès 6,99 1,2
Nova Zelanda 7,97 1,5 Suïssa 5,65 1,0
Malàisia 7,19 1,3 Indonèsia 5,35 0,9
Indonèsia 7,02 1,3 Arabia Saudita 5,01 0,8
Xile 6,97 1,3 Malàisia 4,83 0,8
Índiab 6,41 1,2 Tailàndia 4,83 0,8

Total 15 països anteriors 445,80 81,4 Total 15 països anteriors 472,32 79,6

 OMC. Estadísriques del Comerç Internacional, 2002, quadre IV.8; "Membres de la UE", inclou el comerç intracomunitari.

a Inclou estimacions de la Secretaria b any 2000 c Importacions f.o.b.


