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Les traves a la importació d’aliments per part d’Argentina queden 
al descobert: negociacions de lliure comerç UE‐Mercosur, en en‐

tredit  

Juliol 3, 2010 

Una onada d’irritació cap a Argentina ha recorregut 
la Comissió Europea  i empresaris del sector agroali‐
mentari  davant  un  bloqueig  “no  oficial”  de  les  im‐
portacions  de  productes  alimentaris  per  part  de  la 
Secretaria de Comerç  Interior del país  sud‐americà. 
Tot  i que  el  volum d’intercanvi  comercial  entre  els 
dos  blocs  no  és  gaire  elevat  en  termes  relatius,  el 
simbolisme d’aquesta acció rau en que ha tingut lloc 
enmig de  les negociacions per  iniciar un  tractat de 
lliure comerç Unió Europea – Mercosur. La confiança 
mútua ha estat afectada i els ministres d’agricultura 
d’Itàlia, França, Alemanya  i Grècia han advertit que 
futures reunions quedaran en entredit. 

Les mesures  instrumentades sobre  les  importacions 
alimentàries es van començar a aplicar a principis de 
maig,  tot  i que no  “de  forma oficial”.  La Secretaria 
de Comerç  Interior, dirigida per Guillermo Moreno, 
va  demanar  que  es  paralitzessin  les  entrades  de 
productes  alimentaris  i  s’apliquessin un major  con‐
trol  sobre què entrava  i que no. Moreno  també va 
declarar  públicament  que  els  supermercats  argen‐
tins no compressin tants aliments estrangers. El que 
en  apariència  sembla  una  reclamació  legítima,  en 
cert sentit, s’ha traduït en el fet que molts conteni‐
dors  plens  de  productes  agroalimentaris  europeus 
es  queden  parats  a  la  duana  dels  ports,  cosa  que 
evidència que aquestes mesures han funcionat com 
a traves a les importacions. 

Diversos  contractes  han  estat  cancel∙lats  per  part 
d’operadors comercials argentins. Grècia, per exem‐
ple,  ha  denunciat  que  des  d’abril  s’han  cancel∙lat 
intercanvis  comercials  cap  a  l’Argentina que  repre‐
senten  el  40%  del  valor  total  de  les  importacions 
anuals d’aquest país cap al país sud‐americà. 

Justament, dimarts passat va tenir  lloc una reunió a 
Buenos  Aires  per  tractar  els  primers  passos  i  els 
punts  principals  d’aquest  possible  acord  de  lliure 
comerç entre Mercosur  i  la Unió Europea, tot  i que 
sota  un  ambient  relativament  tens.  Dacian  Ciolos 
(Romania),  comissari  d’agricultura  de  la  Comissió 
Europea,  va  assegurar  que  aquestes  mesures  són 
clarament  il∙legals  i  que  afecten  a  gairebé  tots  els 
productes agroalimentaris europeus. 

Per  la  seva part, el possible acord de  lliure  comerç 
consistiria en  la  liberalització de  l’intercanvi de pro‐
ductes  alimentaris  juntament  amb  la  facilitació  de 
l’entrada als mercats de serveis i telecomunicacions. 

 

Visió des de l’Argentina 

Diversos  dirigents  polítics  del  Govern  de  Cristina 
Fernández han negat que s’hagin dut a terme mesu‐
res amb l’objectiu de perjudicar les importacions cap 
a l’Argentina o afectar a les negociacions per aquest 
tractat de  lliure  comerç. Declaracions  d’Aníbal  Fer‐
nández, cap del Gabinet argentí, apunten a que no 
hi  ha  cap  altre  interès  que  “cuidar  els  productes 
propis”. 

Zapatero i Fernández de Kirchner durant la darrera cimera UE‐
Mercosur. 
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La Ministra d’Indústria argentina, Débora Giorgi, ha 
contraatacat amb acusacions creuades:   “si hi ha un 
mercat que està significativament protegit contra les 
importacions  de  productes  comestibles  és  precisa‐
ment el mercat de  la Unió Europea”. La ministra es 
refereix  a  la  gran  quantitat  de  subsidis  que  s’han 
instrumentalitzat a  la UE per un  sector agrícola eu‐
ropeu poc competitiu,  juntament amb alguns aran‐
zels especials i les altes normes sanitàries. 

En  certa manera,  aquest  nou  capítol  de  conflictes 
comercials  amb  Llatinoamèrica  sembla  rescatar  els 
ideals del model econòmic conegut com “Industria‐
lització  per  Substitució  d’Importacions”,  llargament 
aplicat  a  aquest  continent durant  la  segona meitat 
del  segle XX. Aquest model estava enfocat a desin‐
centivar  mitjançant  polítiques  industrials  actives 
(subsidis  i  direcció  estatal  a  la  indústria,  aranzels  i 
política  monetària  restrictiva)  les  importacions  de 
productes  que  es  poguessin  produir  dins  el  propi 
país. El model ISI es va esgotar al cap d’unes dècades 
d’aplicació  degut  als  problemes  d’hiperinflació  que 
comportava i als desequilibris lligats al deute extern. 

Cronologia dels esdeveniments 

Principis  de maig:  Barreres  als  aliments. Guillermo 
Moreno, secretari de Comerç  Interior, comunica als 
supermercats  que  no  importin més  productes  ali‐
mentaris  que  tinguin  el  seu  equivalent  fabricat  al 
país. 

12 de maig: primera advertència. La delegació de  la 
UE  adverteix  que,  de  concretar‐se  les  restriccions 
anunciades, serien “incompatibles amb la normativa 
de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  i  amb  els 
compromisos  adquirits  per  Argentina  dins  el marc 
del G‐20”. 

17  de maig:  desmentida  presidencial. Durant  la  ci‐
mera UE‐Mercosur, a Madrid,  la presidenta Cristina 
Fernández  de  Kirchner  va  negar  que  existissin  res‐
triccions a les importacions. 

26  de maig:  amenaça  de  represàlies.  El  govern  de 
Brasil adverteix que prendrà mesures de “reciproci‐
tat”  si els exportadors del  seu país  troben algun  ti‐
pus de barrera per  col∙locar  aliments  al mercat  ar‐
gentí. 

29  de maig:  promesa  bilateral.  Cristina  Fernández 
viatja a Rio de  Janeiro  i promet a Lula da Silva que 
“no hi haurà restriccions a  les  importacions brasile‐
res”.

 

Guerra per la pesca al Sàhara  
Juliol 5, 2010 

La  Comissió  Europea  defensa  la  seva  pesca  en  el 
territori  del  Sàhara  Occidental  ocupat  pel Marroc, 
tot  i  les protestes de  les autoritats sahrauís, els es‐
pecialistes  de  l’ONU  i  fins  i  tot  el  propi  Parlament 
Europeu. 

L’acord  de  pesca  entre  la  Unió  Europea  (UE)  i  el 
Marroc segueix creant polèmica, ja que inclou llicèn‐
cies  per  a  que  la  UE  puguin  pescar  en  aigües  del 
Sàhara Occidental. En contraposició amb els acords 
comercials entre el Marroc  i els Estats Units o EFTA 
(Associació  Europea  de  Lliure  Comerç),  que  havien 
exclòs expressament la pesca al Sàhara Occidental. 
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A  més,  el  dictamen  jurídic  de  2002  de  l’assessor 
jurídic de  l’ONU declarava que seria  il∙legal explotar 
els recursos naturals del Sàhara Occidental si el po‐
ble del territori està en contra d’això. 

La  posició  de  la UE  i  les  negatives  del  govern  de 
Marroc 

En una carta enviada a “Fish Elsewhere”, grup acti‐
vista pro‐saharaui i en contra de l’acord pesquer UE 
– Marroc,  la  comissària europea d’Afers Marítims  i 
Pesca,  Maria  Damanaki,  defensa  la  controvertida 
inclusió de  l’ocupat Sàhara Occidental en  l’acord de 
2006. La carta es refereix a un dictamen jurídic sobre 
l’explotació  de  recursos  en  territoris  ocupats  per 
l’especialista de  l’ONU, Hans Corell, el 2002. Segons 
diu la carta: 

“Corell va concloure que  les activitats econòmiques 
en un territori no autònom per part d’una potència 
administradora  són  il∙legals  només  si  es  realitzen 
sense tenir en compte les necessitats i interessos de 
la població d’aquest  territori. Aquesta opinió va ser 
presa  en  consideració  durant  la  negociació  de 
l’acord el 2006 “, diu la carta. 

Segons les conclusions de Maria Damanaki, la venda 
per part del Marroc dels drets de pesca en aigües del 
Sàhara Occidental als vaixells de  la UE no es podria 
considerar il∙legal. 

La  carta  sosté  que  l’acord  de  pesca  “pot  tenir  un 
efecte positiu sobre  l’economia del Sàhara Occiden‐
tal, per exemple, mitjançant el desembarcament de 
les captures, l’embarcament de mariners locals, i l’ús 
de ports locals”. D’aquesta manera, les “necessitats i 
interessos  de  la  població  d’aquest  territori”  s’han 
pres en consideració. 

Fins  i  tot  l’any passat, el Parlament Europeu va de‐
clarar que  la pesca de  la UE al Sàhara Occidental és 
il∙legal si no es compta amb  l’aprovació de  la pobla‐
ció  sahrauí.  Però  ara,  el Marroc nega  als membres 

del parlament de la UE viatjar al territori per exami‐
nar la situació. 

El desembre de 2009,  la Comissió de Pesca del Par‐
lament Europeu va emetre una sol licitud per visitar 
el Marroc, amb l’objectiu d’examinar com l’acord de 
cooperació pesquera entre la UE i el Marroc (FPA) es 
porta a terme i si els sahrauís es beneficien d’ella . 

Després de diversos mesos sense rebre cap resposta 
oficial, el Marroc ha rebutjat oficialment la proposta 
de  la  Comissió  de  Pesca  per  visitar  el  territori, 
al∙legant  que  el  calendari  d’aquesta  visita  “no  és 
oportú”. 

Els mateixos Serveis Jurídics del Parlament de  la UE 
ja havien declarat que,  ja que no s’ha consultat so‐
bre l’acord amb el poble indígena al Sàhara Occiden‐
tal,  els  sahrauís,  la  cooperació  UE  –  Marroc  està 
violant el dret internacional. La UE està gastant mili‐
ons d’euros anuals per pagar al Marroc  i permetre 
als  vaixells  de  pesca,  majoritàriament  espanyols, 
operar en aigües del Sàhara Occidental. 

La posició del Sàhara Occidental 

Per la seva banda, Sara Eyckmans, de Western Saha‐
ra  Resource Watch,  considera  però  “escandaloses” 
les  explicacions  a  la  carta  de  la  Comissió  Europea. 
“Enlloc de referir‐se a  l’evident conclusió dels docu‐
ment de l’ONU, la Comissió Europea retalla i engan‐
xa una frase res representativa del text per justificar 
la seva pesca il∙legal”. 

El  Front  Polisario,  el  govern  a  l’exili  del  territori  i 
reconegut per l’ONU com a representant sahrauí, ha 
protestat enèrgicament per  la pesca de  la Unió Eu‐
ropea en aigües del Sàhara Occidental. 

Però fins  i tot a Europa,  la resistència a  l’acord pes‐
quer creix a mesura que el Marroc es nega a explicar 
com  s’està  gastant  els  diners  que  paga  la  UE  per 
poder pescar en aigües sahrauís. 
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Grècia redueix el seu Dèficit Públic  
Juliol 6, 2010 

El dèficit estatal de Grècia es va reduir un 41,8% en 
el primer  semestre de 2010  fins  als 11.450 milions 
d’euros, segons va anunciar ahir el Banc Central de 
Grècia. Mentre els  ingressos ordinaris es van  incre‐
mentar un 6,7%, les despeses van caure un 15,2%. El 
ministre d’Economia, Giorgos  Papaconstantinou,  es 
va mostrar  confiat en assolir el  seu objectiu de  re‐
duir el dèficit fins al 8,1% del PIB el 2010 “i fins i tot 
superar‐lo“.  

Va  reconèixer, però, que el creixement dels  ingres‐
sos està encara per sota de les seves expectatives, ja 
que  les  estimacions  preliminars  realitzades  eren 
“optimistes“. Tot  i això va  indicar que “estem en el 
camí correcte i els primers resultats són ja evidents i 
suposen un  important missatge principalment per a 
la societat i el mercat grecs, però també per als mer‐
cats  internacionals,  als  quals  esperem  tornar  per 
finançar deute públic el 2011 “, va afegir. 

 

El liberal Komorowski, president de Polònia: conseqüències eco‐
nòmiques  

Juliol 7, 2010 

A les eleccions presidencials d’aquest cap de setma‐
na  a  Polònia  es  decidia  la  política  que marcaria  la 
posició d’aquest Estat de 40 milions d’habitants dins 
el continent europeu. Per una part, una postura més 
aïllacionista  davant  la  resta  de  poders  d’Europa, 
reticent a cedir més competències a la Unió Europea 
permetent  dirigir  el  creixement  econòmic  des  del 
propi país, més conservadora: és  la candidatura en‐
capçalada per Jaroslaw Kaczynski, del Partit Justícia i 
Llibertat. Per una altra part, una major integració de 
Polònia  dins  les  institucions  europees,  desenvolu‐
pant polítiques de caire més liberal i passant per una 
continuació  de  les  privatitzacions  d’alguns  sectors 
encara a mans de  l’Estat: és  la candidatura de Bro‐
nislaw Komorowski, de la Plataforma Cívica. 

És precisament aquest últim candidat qui ha guanyat 
en segona volta, al confirmar‐se una victòria amb el 
53% dels vots. D’aquesta manera, tot i que el marge 
davant  l’opositor  Kaczynski  ha  set  força  estret,  el 
President i el Primer Ministre (Donald Tusk) de Polò‐
nia  formen  part  del  mateix  partit  polític,  fet  que 
facilitarà força l’avenç de les reformes que el govern 

té encara pendents, molt enfocades en  la  reducció 
del pes de l’Estat en l’economia i el dèficit fiscal. Cal 
recordar  que  la  figura  de  president,  a  Polònia,  té 
més rellevància que als països veïns, com Alemanya. 

 

En general, les receptes econòmiques que es preveu 
que siguin aplicades per Komorowski, amb el suport 
del govern liberal de Tusk, es podrien resumir en les 
següents: 

*  Reducció  del  dèficit  fiscal  al  3%  cap  al  2012,  tal 
com marca el Tractat de Lisboa de  la Unió Europea, 
davant  el  7%  actual.  S’espera  que  la  consolidació 
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fiscal sigui probablement més aplicable amb Komo‐
rowski al capdavant que amb Kaczynski. 

*  Tot  i  aquest  objectiu,  demora  de  les  retallades 
pressupostàries  i qualsevol reforma als mercats fins 
passades  les  eleccions  locals  i  parlamentàries  de 
2011,  ja que el partit  Justícia  i Llibertat encara acu‐
mula molts  vots en  contra de  retallades de  serveis 
públics i liberalització de l’economia. 

* Protecció del sistema de pensions en el seu format 
actual, tot i ser el pes més important dins el pressu‐
post  estatal  (en  aquest  punt,  coincidia  amb  Kac‐
zynski). 

*  En  política  canviària,  facilitat  per  una  apreciació 
del  zloty  i  estabilització  del  seu  tipus  de  canvi;  no 
queda  fora de  l’agenda  avançar  cap  a una  adopció 
de l’euro a mig termini. 

 

Xile i Xina: socis en el sector agrícola  
Juliol 9, 2010 

Els governs de Xile  i  la Xina van signar el passat di‐
mecres  un  memoràndum  de  cooperació  agrícola, 
mitjançant el qual es donarà continuïtat al projecte 
“Granja  Demostrativa  Xina”,  que  consisteix  en  la 
transferència  tecnològica  i  en  la  implantació  de 
granges demostratives. 

El  document  va  ser  signat  pel  subsecretari  xilè 
d’Agricultura,  Sr.  Alvaro  Cruzat,  i  pel  viceministre 
xinès del  ram, Chen Xiaohua, segons va  informar  la 
Subsecretaria  d’Agricultura.  En  la  reunió  on  es  va 
oficialitzar  la signatura va estar present una delega‐
ció,  composta per  representants del  sector públic  i 
privat de la Xina. Pel costat 
xilè  van  assistir  els  direc‐
tors de serveis del Ministe‐
ri  d’Agricultura  i  represen‐
tants  dels  diversos  gremis 
del  sector  silvoagropecuari 
nacional. 

El  subsecretari  Cruzat  va 
destacar  l’interès  del  mi‐
nisteri  per  aquest  tipus 
d’iniciatives i es va referir a 
la  possibilitat  de  realitzar 
una granja  xinesa en  terri‐
tori  xilè,  amb èmfasi  en  la 

investigació. 

“La nostra amistat amb  la Xina ens brinda una gran 
oportunitat per enfortir  la transferència tecnològica 
al  sector.  En  aquest  context  també  ens  interessa 
acostar  les  tecnologies  d’informació  als  agricultors 
locals,  que  són  els  nostres  principals  usuaris”,  va 
comentar el subsecretari. 

Per desenvolupar la granja xinesa en territoris locals 
i enfortir el funcionament de  la granja xilena al país 
asiàtic  es  van  designar  responsables  en  diversos 
camps de treball a Xile. 
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Per  al  desenvolupament  d’una  proposta  sobre  el 
maneig de  les tecnologies en el recinte es va desig‐
nar el director de l’Institut de Recerca Agropecuària, 
Guillermo  Donoso.  Per  la  seva  part  el  director  de 
l’Oficina d’Estudis  i Polítiques Agràries, Gustavo Ro‐
jas,  va  ser  nomenat  responsable  del  desenvolupa‐
ment de sistemes d’informació que permetin el flux 
de dades entre el ministeri  i els usuaris  i del  lliura‐

ment d’informació  comercial,  és  a dir de  les plata‐
formes tecnològiques que la sustenten. 

Des de 1999  la Xina  i Xile mantenen un conveni de 
cooperació sectorial consistent en  la  implementació 
de  granges demostratives  i de  transferència  tecno‐
lògica.  Projecte  que  es  va materialitzar  l’any  2002 
amb la instal∙lació en el poblat de Guanzhuang (Tian‐
jin) d’un hort fructícola de varietats xilenes. 
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