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Que es el TTIP?  Quin Objectiu te? 

L'Acord transatlàntic per al  Comerç i la Inversió (TTIP) és una 

proposta d'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, amb 

l'objectiu de promoure el comerç i el creixement econòmic multilateral. 

 

L'acord està en procés de negociació, agrupat en tres parts:  

 a) Accés als mercats;  

 b) Cooperació reglamentària per a reduir la burocràcia i les 

despeses;  

 c) Noves normes per a facilitar l’exportació, la importació i la 

inversió.  

 



Destinació de les exportacions agroalimentàries de la EU 

( 2014) 

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  
La UE ven als EUA bàsicament producte processat d’alt valor 
afegit  
 



Destinació de les importacions agroalimentàries de la EU 

( 2014) 

 
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 cinquè client i tot just absorbia 
un 8 % de les vendes exteriors  



 

EL COMERÇ AGROALIMENTARI UE-EUA 

 

- L’Any 2014 la taxa de cobertura del comerç 

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. 

 



Efectes a Catalunya: El Sector del Vi 

 

El sector del vi: Aquest és, segons totes les estimacions, un dels sectors que hi 

té més a guanyar,. 

 - Catalunya exporta vi per valor d’uns 600-650 milions d’euros i els EUA 

són ja el tercer mercat per a aquest producte 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 federal 

com estatal (Bureau et al., 2014). 

 - Finalment, el TTIP es veu com l’oportunitat per a harmonitzar les 

pràctiques enològiques reconegudes i per a assegurar la protecció de totes les 

indicacions 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). 



 El sector ramader, i més específicament el boví, el porcí, les aus i 

els ous, és  potencialment el més afectat pel TTIP, fet que cal tenir en 

compte, atesa l’orientació ramadera de l’agricultura catalana. 

 Es un sector que ara està altament protegit aranzelàriament això 

dificulta l'accés al nostre mercat als productes provinents dels USA. 

 Recordar que la firma del TTP afectarà de forma important les 

exportacions europees de carn als USA i al Japó. 

Efectes a Catalunya: El Sector Ramader 



 Aquí els USA si que pensen guanyar ja que el nostre mercat està 

limitat per els aranzels. 

 Pot haver una reducció de la producció de cereals si el tractat es 

posa en marxa i els americans ho veuen com una gran oportunitat per 

contrarestar els acords que la UE te amb Canadà (CETA) i Ucraïna amb 

el (DCFTA)  

Efectes a Catalunya: El Sector Cereals 



 

 La UE col·loca als EUA una tercera part de les exportacions 

extracomunitàries 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 subministra el 95 % del 

seu consum, de manera que «probablement hi ha pocs guanys extres derivats del 

TTIP ,  

Aspectes a la contra: Hi ha alguns obstacles administratius a l’accés al mercat 

americà: 

1) la necessitat d’intermediaris locals, 

2) El temor que s’estableixin estàndards de qualitat diferents dels reconeguts 

internacionalment. 

Efectes a Catalunya: El Sector Oli d’Oliva 



 

 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 verificació, 

acords bilaterals, residus de pesticides...) són molt rellevants, també a les 

dues zones i impacten notablement en els fluxos de mercaderies  

 El TTIP pot contribuir a facilitar les exportacions als EUA, un 

mercat fins ara marginal per a les exportacions catalanes, malgrat que 

critica la inseguretat que genera la proposta d’acord sobre mesures 

sanitàries i fitosanitàries per l’ampli marge d’interpretacions que permet. 

Efectes a Catalunya: El Sector de les Fruites i Hortalitzes 



 
1) El TTIP busca acords de cara a tenir un mercat que en conjunt 

engloba 820 milions de consumidors 

2) El que es busca es arribar a un acord que trenqui les barreres del 

comerç i l'harmonització de les regulacions. 

3) La esperança es que el TTIP estimuli el creixement de tots els països 

involucrats, tenint en compte que el comerç entre USA i UE ha estat 

decaient. 

 a) Les exportacions USAUE dels 28 han caigut del 21% el 

2009 al 17,1% el 2014. 

 b) Les exportacions de la UEUSA han caigut del 6,2% al 5,9% 

en el mateix periode.   

Dades. 



El procés de negociació ha estat afectat de problemes importants: 

 

- Denominacions d’Origen 

- Les pors d’Europa d’acceptar estàndards de seguretat alimentaria 

baixes dels USA 

- Falta de transparència. 

- 14 taules de negociació realitzades en un total de 27 capítols. No hi ha 

hagut punts d’encontre tot i que no s’hagi admès. ( Sigmar Gabriel) 

Febleses 



Reflexions politiques 

1) Segons les declaracions del Ministre de comerç de 

França, aquest país vol acabar les negociacions del TTIP. 

2) El Ministre alemany diu: Les conversacions de facto han 

fallat i qui realment donava suport al tractat, UK, ha votat 

de deixar la UE!!!!!!!! 

El TTIP s’ha acabat abans de començar? 
 

El President François Hollande va dir: 
 

No hi hauria d’haver tractat abans de que acabi el mandat de 

Barack Obama. 
 



 

                     

- Els mes crítics França i Alemanya son també econòmicament i 

políticament els mes importants. 

 

I el BREXIT, com pot afectar? 

 

El BREXIT es un cop de puny al TTIP perquè significa la sortida del mes 

fort defensor del tractat que era UK. 

  

Ara queden les forces desequilibrades cap els estats mes proteccionistes 

de la UE. 

A mig termini es probable que els temes agrícoles es deixin a part. 

 

El que es podria buscar es un acord en temes d'interès comú. 

 

 

El TTIP pot morir fent un “Gemec” 



Fons europeus 
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Gràcies per la 

vostra atenció 
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